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ّ
ا��ل رأي  عــن  تعبــر  ال  امل�شــورة 

ا��ــا ووجهــات 
ّ
و�نمــا تعبــر عــن آراء كت
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فــي مجتمــع مثــل مجتمعاتنــا العر�يــة املبتليــة بديمقراطيــات ورقيــة 
دور  خــاص،  �شــكل  ا��قيقــي،  للمثقــف  يكــون  أن  بــد  ال  زائفــة، 
فاحصــة  ونظــرة  ا��تمعيــة،  املســارات  فــي  ورأي  يحــدث،  فيمــا 
للوقــوف ع�ــ� أســباب تدهــور ا��تمــع، وهــو دور مهــم ألنــھ، وأع�ــي 
املثقــف ا��قيقــي، ُ�عــد مــن النخبــة، و�عــّول عليــھ عامــة النــاس 
يبــدو أن  مــا  لكــن ع�ــ�  للمشــكالت ا��تمعيــة،  ا��لــول  فــي وضــع 
ع�ــ�  قــادرا  ا��قيقــي  املثقــف  �عــد  فلــم  جــدا،  مختلفــف  األمــر 
القيــام بــدوره امل�شــود، فهــو امــا أن يكــون منعــزال، او مع�ــزال فيمــا 
فتــات  حــول  يــدورون  واملتصيــدون  املــكان،  يمــألون  الطارئــون 
موائــد السياســيين، وُيمنحــون الفرصــة فــي أن يكونــوا فــي الواجهــة، 

النــاس.  لعاّمــة  يلتفتــوا  أن  هــذا وذاك دون  عــن  يدافعــون 
يــت وجهــك تجــد املثقــف األخطبوطــي، هــو فــي �ل مــكان، 

ّ
أينمــا ول

مــن اخ�ــرق حاجــز الشــعر والقصــة  وهنــاك عــدد غيــر قليــل م��ــم 
ــر لهــا بدعــم سياســيين 

ّ
والروايــة ومختلــف الفنــون، وصــار هــو املنظ

ســ�راتيجية  ينفــذون  لـكـي  اال  الواجهــة  فــي  تضعهــم  لــم  وأحــزاب 
ا��ــراب ال�ــي دّمــرت بلداننــا العر�يــة، مــن مشــرقها ا�ــ� مغر��ــا، هــم 
يوهمــون النــاس أن املثقــف موجــود مــن خــالل تصّدرهــم للمشــهد، 
مثالــب  ــون 

ّ
�غط بالتافــھ.  نصفــھ  أن  يمكــن  مــا  أقــل  مشــهد  وهــو 

داعم��ــم �غر�ــال ال �غّيــر مــن قناعــة حصيــف. 
املثقــف األخطبوطــي راح يقــوم بتدويــر أفــكار الســلطة، وتوجها��ــا، 
باألمــر  مقتنعيــن  ليجعلهــم  القــوم  �ســطاء  قناعــات  مــن  �غّيــر  بمــا 
اقــع، راضيــن بأقدارهــم، ي�ّبــط مــن عزيم��ــم ويخمــد هممهــّم،  الو
بــاألوراق ا��ضــر،  وال هــّم للمثقــف األخطبوطــي اال مــلء جيو�ــھ 

واشــباع معدتــھ ع�ــ� حســاب اآلخريــن املعدميــن واملقهوريــن. 
املثقفــون ا��قيقيــون ل�ســوا فــي الواجهــة، أل��ــم حقيقيــون، غيــر 
متملقيــن، �عملــون بصمــت دون ضوضــاء، ال هــّم لهــم اال منجزهــم 
فــي كتابا��ــم  الثقافــي واألد�ــي، همــم أبنــاء بــررة لــألرض، تجــد هــذا 

أفكارهــم.  و
 لزمن األخطبوطي!

ً
تبا

المثقف 
ا�خطبوطي!

بقلم رئيس التحرير



ت
تبا

ع
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مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

لـكـي ترصــد شــعر ناظــم ا��مدانــي ، فاألمــر هنــا يحتــاج ادوات خاصــة 
بالرصد ، املعاول واالزاميل ومجارف الكلمات ال تشفع الستالل دالالت 
لــب رصــدا 

ّ
النقــد تلــك ، فالكلمــات خابيــة ت�ســ�ر بظلهــا الســيما وهــو �غ

لطاملــا يتــوارى خلــف �ــ�صھ / ار�عــة وعشــرون نصــا ضمهــا ديوانــھ 
و�اكــورة اعمالــھ (اخيــرا تنفــس النخــل) الــذي قدمــھ الشــاعر (مهنــد عبــد 
الواحــد الع�ــي ) مســ��ال مقدمتــھ بتأكيــده ع�ــ� عزلــة الشــاعر ال�ــي قر��ــا 
بانعطافــة شــعر ا��مدانــي مــن مدرســة احمــد بــن ا��ســين ا�ــ� الســياب 
، االمــر الــذي يضــع غشــاوة امــام بوصل�ــي القاصــرة �عــد ان تقفــز ثيمــة 
االغ�راب شــاخصة في شــعر ا��مداني ، وال اقول الغر�ة ال�ي تســتعمرنا 
جميعــا بــكل مــا تمتلــك مــن ســطو��ا / ال اتـكـئ ع�ــ� املقولــة او التعريــف 
التقليــدي لالغ�ــراب ع�ــ� انــھ حالــة ســايكواجتماعية تســيطر ع�ــ� الفــرد 
ســيطرة تامــة فتجعلــھ غريبــا �عيــدا ، فلعمــري انــھ تعريــف ال ير�ــ� ا�ــ� مــا 
�عتمــل فــي دخيلــة الشــاعر مــن مخــاض ا��ــدث وتجلياتــھ ، اســتدعاءاتھ 
.. ففكــرة االغ�ــراب اآلن تســيطر ع�ــ� االدب  / ارهاصاتــھ  / اعتماالتــھ 
اقعــھ االجتما�ــي ، ف�ــي ظاهــرة انســانية  ا��ديــث ، كمــا ســيطرت ع�ــ� و
الــذات  تمركــز  ع�ــ�  تؤكــد  كو��ــا  معاصــرة  وازمــة   ، اال�عــاد  متعــددة 
االجتما�ــي  ا��وهــر  عــن  بانفصالــھ  الشــاعر  وشــعور  ��ــا  وااللتصــاق 
وفــي مختلــف منا�ــي  ال�شــ�ت والغمــوض واال��ــام  ، ومــا يحتمــل ع�ــ� 
فــي  طبيعيــة  كن�يجــة  بالشــعراء  يتحــدد  االمــر  ان  هنــا  .اعتقــد  ا��يــاة 
تعــدد مصــادر الفلســفة والفكــر ومناهــل املعرفــة املتعــددة . و�املناســبة 
ا��يــط  جــذور  الفــرد  باقتــالع  تتحــدد  ال�ــي  االغ�ــراب  ظاهــرة  غيــر  �ــي 
غرائ�ــي  بتفســير  حــدده  هيجــل  فاغ�ــراب   ، اخــرى  ب�ئــة  ا�ــ�  وانتقالــھ 
اق�ــي  انحصــر با��يــاة املتحركــة باألمــوات والصــدام بيــن مــا هــو ذاتــي وو
، وهــو غيــر اغ�ــراب ماركــس الــذي تحــدد بالتفســير االقتصــادي ومعا��ــة 
اســماه  مــا  او  واالنتــاج   بالعمــل  عالقــة  لــھ  مــا  و�ل  االنتا�ــي  ال�شــاط 
والعــدم  الوجــود  فــي  يجعــل  ســارتر  نجــد  لكننــا   ، االجتماعيــة  بالعزلــة 
االغ�ــراب اغ�رابــا عــن الــذات املوضوعيــة اي ان نظــرة اآلخــر تجعل�ــي 
اشــعر بموضوعي�ــي اي وجــودي كمــا يــراه اآلخــر ، وهــو مــا يختلــف عــن 
تفســيرا وتأويــالت النفســانيين وهــم يضعونــھ فــي مر�ــع التصــدع النف��ــي 

/ اعتــالل ال�ــ�صية / العزلــة / عــدم االندمــاج النف��ــي والفكــري ..
قــد اعــزو ذلــك ا�ــ� عالقــة ناظــم ا��مدانــي بالشــعر وال�ــي بــدأت قبــل مــا 
يزيــد عــن عشــرين عامــا ، وهنــا اقفــز ا�ــ� البعــد الفــردي وا��ما�ــي الذاتي 
واملوضو�ــي لتكــون مهيمنــة الضيــاع / ا��ــزن / االلــم قائمــة فــي مرحلــة 
.. و�ــي مرحلــة �انــت  ســاد ��ــا االســتالب / االنغــالق/ القهــر /ال�ســلط 
ابــرز احدا��ــا تتحــدد با��ــروب والقتــل والدمــار وا��صــار والــدم .. اذن 
هــذا االغ�ــراب تباركــھ بواعــث متعــددة مرهونــة باملهيمنــة االوليغاركيــة 
/ االســ�بدادية ال�ســلطية / القمعيــة / القســرية .. قــد يطــارد الشــاعر 
هاجســا لطاملــا الــف لــھ ولقومــھ هاجســا آخــر ، او عقــدة جمعيــة اخــرى 
، فتتأر�ــ� روحــھ هنــا بيــن التحــدي واالســتجابة ، وهــو يل�ــي ذلــك النــداء 
ا��فــي او يتجاهلــھ ، اذا مــا ســلمنا انــھ يؤلــف لســان حــال قومــھ ، هنــا 

دفــع  الــذي  باإلثــم  الشــعور  مركــب  او   ، النكــوص  عقــدة  تبــدأ 
اغلــب الشــعراء ضريب��ــا ، فخضعــوا لغر���ــم قبــل اغ�را��ــم ، مــع 
مالحظــة ان الغر�ــة ال�ــي اع�ــي ال ت�تمــي ا�ــ� غر�ــة مالــك بــن الريــب 
، او ابــن زريــق البغــدادي او �عــض ا��ــاب الواحــدة ، ا��ــا غر�ــة 

تتمثــل بضريبــة االذعــان ال�ــي دفعهــا الشــاعر ولــو بصمتــھ .
، وخــاض  الشــعر قديمــة وحديثــھ  ناظــم ا��مدانــي دروب  خبــر 
غمــار املدرســتين ، وهــو مــا اف�ــ� عنــھ ديوانــھ املذكــور الــذي 
لــم  ولكنــھ   ، اك�ــر  او  القصيــدة  اجنــاس  مــن  لونيــن  بيــن  جمــع 
�غفــل هنــا انفتاحــھ ع�ــ� القصيــدة ا��ديثــة ، وذاك هــو حــال 
اغلــب الشــعراء ، ح�ــ� ان �عــض نقادنــا يؤكــد ان عــود الشــاعر 
ا��قيقي ال �ســتوي و�ســتقر اذا ما لم يمر بالقصيدة العمودية 
، وتحــول ا�ــ� غيرهــا . اذن فالشــعور الســائد فــي تلــك الف�ــرة هــو 
 . �ل��مــا  او   ، الــذات وا��تمــع  عــن  ال�ســ�ي  باالنفصــال  شــعور 
نعــم ، تأكــدت تلــك الغر�ــة �عــد االنعطافــة ال�ــي حققــت قيمــة 
االغ�ــراب ا��قيقــي ، و�عدمــا تفاجــأ الشــاعر بتواطــؤ ا��لــص 
املنقــذ املهــدي السيا��ــي الــذي اســتكمل ��كــة القــدر ، فقــدم 

اغ�رابنــا هــذه املــرة معلنــا غيــر متــوار .
نماذج :

(هــذه االرض ل�ســت لنــا يــا جعفــر ) / (لــم ازل احفــر فــي الشــهور 
وااليــام) / ( انــا مــن انــا مــن اكــون ) / ( هنــاك ع�ــ� التــل ســأف�رش 
الرملــة) / ( مــا تبقــى ملكنــا انكســار الــروح فــي غيبو�ــة الذكــرى ) / 
( وحيــدا اراك ن�يــا غريبــا ) / ( وجهــھ ذو الغضــون نافــذة لزمــان 

م��ــ� ) / ( تســ�بق االحــزان خطواتــي اســ�باقا) …

الشاعر ناظم ا��مداني 
             (اغ�راب الغر�ة)

عادل ع�ي عبيد 
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مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

قّص�ي مع ال�رجمة
قيــل فــي ال�رجمــة الكثيــر، وفــي عرفــي، كمــا نقــول فــي تونــس، �ــي 
ــي مــا عنــدو صنعــة»، أي «عمــل ال طائــل مــن ورائــھ». 

ّ
«صنعــة ال�

ملــاذا أقــول ذلــك؟ أذكــر قبــل ثالثــة عقــود خلــت، ملــا تخّرجــت مــن 
ا��امعة الزيتونية وكنت أبحث عن شغل، اق�ربت م�ي الوالدة 
وقالت ماذا تفعل؟ فقلت: أترجم من الفرن��ي إ�� العر�ي، فلم 
تــع قو�ــي. فأو��ــت «أقلــب الــكالم مــن الســوري إ�ــ� العر�ــي»، 
الفرن��ــي،  مــرادف  هــو  التونســية  الدارجــة  فــي  و»الســوري» 
فــرّدت ســاخرة «صنعــة ال�ــي مــا عنــدو صنعــة!». اك�شــفت الحقــا 
فــي لغ�ــي، ال ســيما مــع دور ال�شــر ا��اصــة،  أن أجــرة ال�رجمــة 
ال تــزال بـــ «بــارك هللا فيــك!» و «شــكر هللا ســعيكم!» فــي معظــم 
البعيــد  العهــد  ذلــك  منــذ  ال�رجمــة  هــذا ســكنت�ي  مــع  األحــوال. 
فــي دراســات  كنــت طالبــا  ملــا  تونــس،  فــي  الزيتونيــة  ا��امعــة  فــي 
األديــان، ثــم الحقــا ملــا التحقــت با��امعــة الغر�غوريــة فــي رومــا 
أثنــاء دراســة الالهــوت املســي�ي. اســ�بانت �ــي ا��اجــة إ�ــ� قــول 
االطــالع  فــي  لدينــا  ا��اصــل  النقــص  إدراك  خــالل  مــن  اآلخــر، 
أقصــد  الدي�يــة.  الظواهــر  دراســة  فــي  العلميــة  املنا�ــ�  ع�ــ� 
سوســيولوجيا الديــن وسوســيولوجيا األديــان، واألن�رو�ولوجيــا 
الدي�يــة، وتاريــخ األديــان، وعلــم النفــس الدي�ــي، ومــا شــا��ها مــن 
العلــوم ا��ديثــة فــي مقار�ــة املقــدس والظواهــر الدي�يــة. اطلعــت 
حي��ــا، ملــا كنــت طالبــا فــي تونــس، ع�ــ� كتــاب الفرن��ــي م�شــال 
مسالن «Pour une science des religions» الصادر عن دار 
ســوي (19٧٣)، فأغرانــي مقولــھ فقــررت ترجمتــھ لذاتــي ال غيــر. 
كنــت ال أفقــھ فــّن ال�شــر ودهاليــز الناشــرين. �عــد بضــع ســنوات 
ملــا اســتقر �ــي املقــام فــي رومــا أرســلتھ إ�ــ� «املركــز الثقافــي العر�ــي» 
فقبــل مديــر الــدار حي��ــا، حســن يا�ــي، ب�شــره فــي التــو، اك�ســ�ت 
ا��ميــل  حلمــي  ولكــن  وقدراتــي.  �ــ���ي  فــي  توصــف  ال  ثقــة 
بتطويــر املنا�ــ� العلميــة فــي دراســة الظواهــر الدي�يــة واملقــدس 
ي املقــّدس فــي 

ّ
واألديــان الزم�ــي مــن الزيتونــة إ�ــ� رومــا فــي ظــل تشــظ

عاملنــا العر�ــي.
ترجمــت أعمــاال أخــرى لعالــم االجتمــاع اإليطا�ــي إنــزو بات��ــي م��ــا 
«علــم االجتمــاع الدي�ــي» و»سوســيولوجيا األديــان» و»اإلســالم 
فــي أورو�ــا»، و»اإلســالم اإليطا�ــي» لســ�يفانو أليافــي وال زلــت فــي 

ذلــك املســار بحثــا وترجمــة.
لكــن ال��ــيء العر��ــي، ور�مــا ا��ميــل، فــي رحلــة ال�رجمــة انزال�ــي 
نحــو الروايــة، ولذلــك أقــول دائمــا عــن نف��ــي «وجــاء رجــل مــن 
أق��ــ� املدينــة �ســ��» (نحــو الروايــة). فقــد كنــت فــي قراءاتــي 
و�انــت  والقــرآن،  واإلنجيــل  التــوراة  عوالــم  فــي  غارقــا  وأبحا�ــي 
العابريــن.  الروايــة  قــّراء  كســائر  إ�ــّي  بال�ســبة  عرضــا  الروايــة 
رجــم مــن اإليطاليــة، ناهيــك عــن 

َ
�
ُ
وجدت�ــي أتا�ــع الروايــات ال�ــي ت

أعمــال أخــرى فــي تخصصــات شــ�� وذلــك مــع «مشــروع �لمــة» فــي 
رجــم وتقويــم ما اعوّج من 

َ
أبوظ�ــي. أقصــد انشــغا�ي بمتا�عــة مــا ُي�

رنــي شــغ�ي هــذا إ�ــ� جانــب شــغل التدر�ــس 
ّ

ركيــك الــكالم. وقــد ذك
فــي جامعــة رومــا، بأنــي أســالفي الزواتنــة قــد ســبقوني إ�ــ� صنعــة 

اإليطاليــة.  مــن  املراجعــة 
بــاي  أحمــد  أّســس  فلمــا 
ا��ر�يــة»  بــاردو  «مدرســة 
(1٨٤0) وتكفــل ��ــا جهــاز 
اإليطالييــن.  مــن  أغلبــھ 
�انــت املدرســة تحتــاج إ�ــ� 
فجــاءت  معّر�ــة  نصــوص 
ي�رجــم  ثــة. 

ّ
مثل ال�رجمــة 

رفقــة  اإليطا�ــي  األســتاذ 
طالــب تون��ــي إ�ــ� الدارجة 
عر�يــة  إ�ــ�  أو  التونســية 
زيتونــي  يتو�ــ�  ثــم  ركيكــة، 
وتنقي��ــا  العر�يــة  تقويــم 

مــن الشــوائب. للذكــر بلغــت تلــك ال�رجمــات فــي ذلــك العهــد مــا ير�ــو 
تونــس. فــي  الوطنيــة  املكتبــة  فــي  مخطوطــة  بقيــت  نــّص،  املئــة  عــن 

قلــت جئــت إ�ــ� عالــم الروايــة مــن بــاب املراجعــة والت��يــح واملتا�عــة 
العر�ــي  القــارئ  ��ــّم  ال�ــي  األعمــال  ســيما  ال  باإليطاليــة،  يصــدر  ِلـــما 

العر�يــة. بالثقافــة  وتتعلــق 
اللغــة  مــن  واالجتماعيــة  اإلنســانية  العلــوم  فــي  أترجــم  بقيــت  وقــد 
اإليطاليــة تحديــدا، لســ�بين: أوال ألنــي أومــن بالتخصــص فــي ال�رجمــة، 
وثانيــا ألنــي أعتبــر إيطاليــا مجهولــة ثقافيــا بال�ســبة إلينــا كعــرب، وهــو 
 تاريــخ صقليــة و�مــارة بــاري لــم يكــن. فــي البــدء، 

ّ
أمــر يحــّز فــي نف��ــي، و�أن

أقصــد مــع ســنوات اإلقامــة األو�ــ� فــي إيطاليــا، كنــت قــد نقلــت شــعرا 
عر�يــا إ�ــ� اإليطاليــة لعبــد العزيــز املقال�ــي ومحمــد ا��الــدي، وقمــت 
 

ّ
أن العر�يــة. غيــر  إ�ــ�  إيطالييــن  أعمــال شــعراء  بنقــل  أيضــا  بالعكــس 
الكلــف �عوالــم الالهــوت لدينــا ولد��ــم غالب�ــي مجــددا. فمــا زلــت أومــن 
أن إخــراج الثقافــة العر�يــة مــن الرتابــة الطاغيــة ع�ــ� مقوال��ــا، ومــن 
هشاشــة طروحا��ــا، ومــن َوَهــن نظر��ــا فــي حقــول متنوعــة، لــن يتأتــى 
هــذا التجــاوز ســوى بتحويــرات ب�يويــة تشــمل قطاعــات عــدة، وم��ــا 
تكثيــف نقــل تجــارب اآلخريــن عبــر ال�رجمــة. أحيانــا يراودنــي حلــم أن 
انكــّب ع�ــ� ال�رجمــة مــن اإليطاليــة، وأخّصــص لهــا وق�ــي وجهــدي، دون 
غيرهــا مــن أصنــاف الفنــون األخــرى ال�ــي ��ــدر طاق�ــي؛ ولكــن امل�رجــم 
العر�ــي ليظفــر �ع�ــش كريــم، يجــد نفســھ مكرهــا ع�ــ� تنو�ــع مصــادر 
الدخــل، ع�ــ� طريقــة تنو�ــع مصــادر الســالح، ح�ــ� ال يقــع فــي ضائقــة، 
و�ال داهمتــھ ا��صاصــة وا��اجــة، فال�رجمــة وحدهــا فــي لغ�ــي ال تكفــي 

لســّد الرمــق. ولذلــك ال تــزال ال�رجمــة لــدى كثيريــن صنعــة عابــرة.
�شــر، وأحيانــا 

ُ
لــدى مؤسســة وتبقــى ســنوات لت أحيانــا أودع ترجمــة 

�شر و�سقط م��ا اسمي سهوا أو عمدا، ومع ذلك أصّر ع�� ال�رجمة 
ُ
ت

ُحّبــا وطواعّيــة.. ســّرا وعالنيــة، قياســا ع�ــ� قــول ذلــك الشــاعر.

(شــهادة عــن ال�رجمــة ألقيــت بـــ «دار تونــس» فــي بار�ــس بمناســبة االحتفــاء بأســبوع 
الروايــة العالمــي بتاريــخ 1٣_1٤ أكتو�ــر 2022)

عزالدين عناية- أستاذ بجامعة روما - إيطاليا
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لقــد تشــعب وتعــدد أوجــھ ا��يــاة فــي عصرنــا الرقمــي و�ــدوره لــم 
االشــياء  تغيــر  فهــل  الســابق،  فــي  �ان  كمــا  االشــياء  تعريــف  �عــد 
للتغيــرات  وفقــا  النــاس  مفاهيــم  تجديــد  تــم  أم  املضاميــن؟  فــي 
ال�شــرية  ا��ضــارة  ا��يــاة ومســتجدات  أشــكال  ا��اصلــة ع�ــ� 
ع�ــ�  نفســها  تفــرض  ال�ــي  ا��ارجيــة  التأثيــرات  لدوامــة  ووفقــا 

االفــراد؟
االجــواء  مــع  يتالئــم  اجتما�ــي  ک�ائــن  بــدوره  االنســان  ان  نعــم 
ا��ديــدة �ســرعة متفاوتــة، وخاصــة عندمــا نتكلــم ع�ــ� املتغيــرات 
ا��ياتيــة بــدال مــن الثوابــت، فــأن الثوابــت ال تتغيــر بتغيــر الزمــان 
قديمــا  النــاس  طوا�ــع  معظــم  عليــھ  أتفــق  مــا  وهــذا  واملــكان 
ا��ــب  وا��يانــة،  االمانــة  والكــذب،  الصــدق  كثنائيــات  وحديثــا 

والبغض...ا�ــ�.
فامــا اذا تحدثنــا عــن االدب وفروعــھ فــال زيــادة وال نقصــان ��يمــن 
تعاريــف  فهنــاك  االدبيــة،  لألنــواع  العامــة  االطــر  ع�ــ�  نفســها 
مختلفــة ومتقار�ــة لــكل نــوع مــن االنــواع االدبيــة �الشــعر والقصــة 
والن�ــر والروايــة واملســرح ونحــو ذلــك، لكــن مفاهيــم الناس ســيطرأ 
عليــھ تغيــرات وفقــا ل��ركــة ا��ضاريــة ا�ــ� األمــام غالبــا وأحيــان 
أخــری ا�ــ� الــوراء �ســ�ب الكــوارث وا��ــروب واالو�ئــة ا�ــ�... فلــو 
األدب  مــن  محــدد  نــوع  املثــال  وع�ــ� ســ�يل  ا��ســبان  فــي  أخذنــا 
�الشــعر وقارنــاه باالزمنــة الغابــرة فهــل نســتطيع مقارن��ــا وتشــب��ها 
اقــع الشــعري ا��ا�ــي؟ ر�مــا ســيكون ا��ــواب صعبــا شــ�ئا مــا  بالو
للغايــة، لكــن فــي ال��ايــة ســنصل ا�ــ� الن�يجــة الســالفة ذكرهــا بــأن 
ا��طــوط العريضــة ســ�بقی کمــا �ــي، لكــن التفاصيــل تختلــف 
اختالفــا تامــا ومتباعــدة ، خاصــة اذا نظرنــا ا�ــ� االدب وتعاملنــا 
معــھ کنتــاج لســلوك وعقــل �شــري بلغــة العصــر و�ل مــا يتضمنــھ 
اقــع ا��ياتــي الســائد، ��يــح ان ا��ضــارة ال�شــرية ال تنفــي  الو
اآلخــر بــل تب�ــي ع�ــ� مــا م��ــ�، ح�ــ� ولــو ماتــت وآندثــرت حضــارة 
مــا �الــدورة ا��ياتيــة لألنســان كمــا �ســميھ الفيلســوف اليونانــي 
جديــدة  ودورة  أخــری  حقبــة  ببدايــة  ســي�ت�ي  لکنــھ  أرســطو، 
اک�شــفوها  ال�ــي  واالخ�راعــات  الســابقة  بالتجــارب  مســتعينا 
تقــدم  ثمــار  قطــوف  حصيلــة  الحقــا  ال��ــا  فســتضاف  اســالفهم، 
الزمكانــي لل�شــرية فــي مرحلــة أخــری ملســيرة ا��يــاة بمــا يتضم��ــا 
االخ�راعــات  مثــل  العصريــة،  واملســتجدات  االيجابيــات  مــن 
الشــ�� کضــرورة حياتيــة فــي ا��ــاالت ا��تلفــة �العلــوم الطبيــة 
والفيزيكيــة واالجهــزة التكنلوجيــة ا��ديثــة لالتصــاالت وجعلهــا 

الشــبكة  طريــق  عــن  بالبعــض  تر�طهــا  صغيــرة  قريــة  بمثابــة  العالــم 
العنكبوتيــة وســيٶدي هــذا التطــور بــدوره فــي تقــارب االمــم والشــعوب 
يراهــا  البعــض  ان  ولــو  العوملــة،  ثمــار  مــن  هــذا  و�عتبــر  البعــض  مــن 
معنــاه  بمــا  أي  البعــض،  فــي  البعــض  ذو�ــان  نحــو  ســلبية  کنقطــة 
ســيطرة االقــوی ع�ــ� الضعيــف فــي مقومــات ا��يــاة وقــد اســتخدم 
تشــارلز  قــراءة  �عــد  مــرة  ألول  العبــارة  هــذه   (1) سب�ســر  هر�ــرت 
حيــث   ،  (1٨٦٤) للبيولوجيــا  مبادئــھ  فــي  األنــواع  أصــل  عــن  دارويــن 
قــارن نظرياتــھ االقتصاديــة، بالنظريــات البيولوجيــة لدارويــن، لكــن 
فــي هــذا الســياق : أيــن نحــن  الســٶال ا��وهــري الــذي يطــرح نفســھ 
فــي هــذه املعادلــة الكونيــة ومقومــات البقــاء لألنســب؟ مــا دورنــا وأيــن 
ع�ــ�  والعطــاء  االخــذ  مبــدأ  انــكار  نســتطيع  هــل  تأثيــره علينــا؟  تکمــن 
نطــاق االفــراد وا��تمعــات؟ وتــری مــن ســ�تحكم ��ــذه التفاعــالت، 

هــل هــو �ــ�ص مــا أم ا��ركــة ا��ضاريــة مجتمعــة؟
فلــو رجعنــا ا�ــ� الشــعر مــرة اخــری لکونــھ لغــة خاصــة لــروح االنســان فــي 
�ل العصــور، مم�زجــة بموجــات ا��يــاة ا��ارجيــة ومشــاعر وقناعــات 
فــي  ومضمونــھ  شــ�لھ  املثــال  ســ�يل  ع�ــ�  واخذنــا  الداخ�ــي  الشــاعر 
منطقــة مــا فــي اق��ــ� الشــرق مــع جهــة معاکســة لهــا تمامــا فــي اق��ــ� 
والتفــاوت  ال�شــابھ  النقــاط  ملعرفــة  بي��مــا  بمقارنــة  وقمنــا  الغــرب، 
بي��مــا، ثــم لــو قارننــا هــذه املوجــة العارمــة ک�ل، بأشــ�ال ومضاميــن 
االشــعار للعصــور الســابقة، فســنصل فــي ال��ايــة ا�ــ� التعــرف وتحديــد 
املثــال،  ســ�يل  ع�ــ�  االدب  مــن  النــوع  هــذا  فــي  واملتغيــرات  الثوابــت 
فــ�ل متغيــر �عتبــر فرعــا و�ل ثابــت �عتبــر أصــال، لکــن فــي ال��ايــة وكمــا 
يراهــا أ��ــاب النظريــة االنطباعيــة (2) فــأن النــص لکونــھ ي�بــع مــن 
والطبيعــة  اقــع  الو مــن  جــزء  ع�ــ�  معتمــدا  ال�شــري  النفــس  داخــل 
بالقبــول  عليــھ  يتحكــم  مــن  هــو  القــاريء  أو  املشــاهد  فــأن  ا��ارجــة 
أو الرفــض و هــذا مــا ذهــب اليــھ دريــدا (٣) وا��رکــة املا�عــد البنويــة 
باالشــارة ا�ــ� دور القــاريء املنتــج کحلقــة وصــل بيــن النــص واملٶلــف، 
و�عطــي القــارئ دوره الفعــال بوصفــھ اســ�راتيجية حاســمة فــي توليــد 
 للنــص ثــم قدرتــھ ع�ــ� اســتعادة ذاكــرة النــص 

ً
الداللــة، وكونــھ منتجــا

يخلقــھ  الــذي  النصــوص  بيــن  التباعــد  ت�يــان  إ�ــ�  ليصــل   
ً
اختالفــا

مفهــوم الفضــاء الن��ــّي . اذا بقــدر جــودة الشــعر يأتــي دور القــاريء 
املتفاعل مع النص حســب مســتواه وفهمھ للشــعر، يكفي�ي ان أذكر 
فــي هــذا الصــدد مــا قالــھ ناقــد يومــا مــا حينمــا أشــار ا�ــ� امكانيــة کتابــة 
صفحــات مــن النقــد األد�ــي حــول نــص ضعيــف مــا، بــأن �ســتعرض 
ويناقــش فيــھ أســباب ضعفــھ ع�ــ� ســ�يل املثــال، ألن هنالــك عناصــر 

عــدة يتداخــل فــي البعــض ويولــد فــي ال��ايــة نصــا ادبيــا.

سوران محمد/ العراق
الشعر كمتغير حضاري

الهوامش:
 (Survival of the fittest) .��1- البقاء لألص

Impressionism -2
شــروق  انطبــاع  الفرن��ــي  مونيــة  �لــود  لوحــة  عنــوان  مــن  مســتمد  ا��ركــة  اســم   -٣

1٨٧2 الشــمس 
(٣) جــاك دريــدا (1٥ يوليــو 19٣0 ، ولــد فــي مدينــة البيــار، ا��زائــر - 9 أكتو�ــر 200٤

بار�ــس، فرنســا) فيلســوف فرن��ــي وناقــد أد�ــي، �عــد دريــدا أول مــن اســتخدم مفهــوم 
فــي الفلســفة. التفكيــك بمعنــاه ا��ديــد 
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منت�� عمران/ العراق

البناء 
فوق 
البناء 

عرفنا سعيد الغانمي باحثا ومحققا ضليعا في ال�راث وا��طوطات 
م�رجمــا  وكذلــك  امل�شــورة  وكتبــھ  مقاالتــھ  مــن  العديــد  خــالل  مــن 
االشــتغاالت  مــن  النــوع  هــذا  أن  رغــم   .. بالبنــان  لــھ  �شــار  حاذقــا 
يتطلب مجهودات كبيرة في البحث والقراءة املوســوعية والدراســات 
آثــر ع�ــ� نفســھ إال  الغانمــي  العميقــة والتحليــل واالســت�تاج إال أن 
أن يكتــب مايخصــھ ســردا أو شــعرا وفعــل ذلــك بــذ�اء حيــن اســ�ثمر 
اشــتغاالتھ �لهــا ليب�ــي عل��ــا ســردياتھ ا��اصــة فيخــرج إلينــا بمتعــة 
افديــن  الر نشــر  (دار  عــن  صــدر  الــذي  بكتابــھ  القــراءة  فــي  مختلفــة 
واق  مــن  أ�عــد  عنــوان(  تحــت   (2022 آب  فــي  صفحــة   119 اقــع  بو
طبيعــة  لنــا  يكشــف  والعنــوان   ( الوريــد  حبــل  مــن  أقــرب  الــواق.. 
الســرديات ال�ــي يحتو��ــا الكتــاب و�ان مدخــال جميــال ومميــزا أراد منــھ 
العناويــن  ذلــك �ل  فعلــت  وقــد  القــاريء  ع�ــ�  األمــر  ت�ســير  الغانمــي 
ال�ــي  خواتيمهــا  فــي  مفاجآ��ــا  جعــل  ولكنــھ  للمجموعــة  الداخليــة 
أضافــت نكهــة مميــزة لهــا. وقــد تنوعــت العناويــن فكانــت مصادرهــا 
اقــع  القــرآن وحكايــات ال�ــراث  باإلضافــة إ�ــ� ا��داثــة. مــزج بيــن الو
وا��يــال ع�ــ� طريقــة ا��كايــات القديمــة ليقــول شــ�ئا جديــدا يحا�ــي 
حياتنــا اليــوم و�ذلــك هــو يؤكــد أن القديــم هــو جديــد بالضــرورة و�ن 
افــات واألســاطير ولكننــا النــزال نؤمــن بحكم��ــا  لــم نعــد نؤمــن با��ر

�عبر��ــا.   ونأخــذ 
تبقى ا��كايات تحتفظ بخصيص��ا في امتاع املتلقي و�ثارة دهشتھ 
رغــم �ل التطــور الــذي حصــل ع�ــ� أشــكال الســرد وهــذا مــا أث�تــھ لنــا 
الغانمــي فــي هــذه ا��موعــة.. فهــو ع�ــ� حــد قولــھ فــي التمهيــد « حيــن 
حاولــت إحــداث �عــض الثقــوب بأجســاد �عــض ا��كايــات الحظــت 
أن التداخــل بيــن الضــروري واملمكنــات قــد يتحقــق حيــن نرا�ــي بــأن 

افــة جســر نســير عليــھ لنعبــر صــوب ا��قيقــة «ص9 ا��ر
فمثــال فــي حكايتــھ( كهــف ا��ــروب الســبعة) �عتمــد ع�ــ� حكايــة أهــل 
الكهــف املذكــورة فــي القــرآن الكريــم لي�تــج لنــا حكايــة ممتــدة إ�ــ� �ل 

األزمنــة.. 
والل��ــات  واألزيــاء  األزمــان  بي�نــا  تفــرق  أن  ال��ائــب  مــن  أل�ــس   »
أجــل  مــن  للكهــف  ن�ــ�  ألــم  ا��ــروب؟  توحدنــا  أن  لكــن  واألهــواء، 

ص٣٥ ا��ــروب؟»  مــن  الفــرار 
تالئــم  ال�ــي  ا��كمــة  ا��موعــة  هــذه  فــي  ا��كمــة  مــن  الكثيــر  نجــد 
عقولنــا. فــي حكايتــھ األشــباح فــي ظلمــة املزرعــة مــن حــوار يقــول أحــد 

األشــباح:
_ اعتقد أن تبادل الكلمات سوف يف��ي بنا إ�� االف�راق 

نــور، ونحــن أشــباح  تخ��ــ� النــور  الــكالم      الــكالم خطيــر جــدا. 
الظلمــة.  هيــا�ل  فــي  وتع�ــش 

ب�نمــا فــي حكايتــھ (العثــور ع�ــ� ��ــر الفالســفة ) يكتــب واصفــا بطل 
ا��كايــة « �ان دائمــا خائفــا مــن ا��انــب املظلــم، لكنــھ لــم يطم�ــن 
أبــدا إ�ــ� ا��انــب امل��ــيء فــي ذاتــھ.»ص٧٧  ا��كمــة هنــا تنحــو نحــو 

علــم النفــس لتقــدم عالجــا للباحثيــن عــن ��ــر الفلســفة. 
ال أريد أن أحرق ع�� القاريء متعة القراءة في تناول �ل ا��كايات 
ال�ــي امتــألت با��كمــة وا��مــال الســردي وقــد يطــول املقــال، لــذا 
أنت�ــي بالقــول أن كتــاب الغانمــي هــذا هــو جهــد م�راكــم �ســتحق 
القراءة إذ �شعر معھ القاريء بالتماسك أك�ر بالعودة إ�� ا��ذور 

وفــي ذات الوقــت اإلمســاك بالثمــار الطازجــة اآلن.

سعيد الغانمي
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ال يمكننــا أن نتحــّدث عــن مجمــل القيــم اإلنســانية فــي ا��تمعــات العر�يــة املعاصــرة بمنــأى عــن ب�يــة هــذه ا��تمعــات، و أنمــاط الثقافــات 
الســائدة فــي هــذه ا��تمعــات، وال�ــي تفعــل فعلهــا اليومــي فــي أنســاق هــذه ا��تمعــات، و أنظم��ــا املعرفيــة و السياســية.

 ويبــدو أن القيــم اإلنســانية فــي ا��تمعــات العر�يــة املعاصــرة بــدأت تنكمــش شــ�ئا فشــ�ئا، أو بتعبيــر آخــر بــدأت ت�راجــع و تضمحــل، فقيــم 
ا��ــّق وا��يــر و ا��مــال و األمــر باملعــروف و الن�ــي عــن املنكــر، و العدالــة االجتماعيــة و السياســية لــم تعــد ب�يــة عليــا مــن ب�ــ� ا��طابــات 
املعرفيــة الســائدة فــي عاملنــا العر�ــي املعاصــر، و لــم تعــد ب�يــة ُ�عتــّد ��ــا، وُيطالــب �ســياد��ا فــي شــرائح هــذه ا��تمعــات، ألّ��ــا لــم تعــد فاعلــة 

فــي الســلوك اليومــي الــذي يمارســھ املواطــن العر�ــي، وال فــي ثقافتــھ، و طموحاتــھ، و توّجهاتــھ ا��ديــدة.
 ا��يبــة العامــة ال�ــي أصابــت اإلنســان العر�ــي فــي فرحــھ وطموحــھ، و تطلعاتــھ، ل�ــي خيبــة كبيــرة جــدا، �ان لهــا أثرهــا الوا�ــ� فــي انحــراف 

ّ
إن

مســار توجهاتــھ اإلنســانية ا��كومــة بمجمــل القيــم اإلنســانية 
الن�يلــة ال�ــي �ان �عتــّد ��ــا ا��تمــع العر�ــي قبــل قــرون ســابقة  
تبــدو  �انــت  ال�ــي  و  وا��يــر،  وا��ــق  الكــرم  تمجــد  �انــت  وال�ــي 

جليــة  فــي أدبياتــھ وكالســيكياتھ التاريخيــة و ا��كائّيــة. 
فعــل  يضمحــل  املعاصــر  السيا��ــي  اقــع  الو مســتوى  فع�ــ� 
قيــم  هــا 

ّ
محل وتحــّل  تتال��ــ�،  بــدأت  أل��ــا  اإلنســانية،  القيــم 

الســلطة و خطابا��ا املعرفية و الثقافية ا��اصة ذات التوّجھ 
امليكافي�ــي، و ا��كومــة بنمــط معرفــي أحــادي ا��انــب، يرفــض 
اآلخر،و ال يقبل ثقافتھ أو رأيھ، بل �عمل ع�� ��م�شھ و تغريبھ 
واســتالبھ، و محاصرتــھ، و التض�يــق عليــھ، فــي شــ�� توّجهاتــھ، و 
بطبيعــة ا��ــال فــإن خطابــات الســلطة و توّجها��ــا املعرفيــة، و 
اســ�بدادي قم�ــي،  بطا�ــع  ا��انــب، ا��كومــة  رؤي��ــا أحاديــة 

لــم تســهم يومــا مــا فــي تكر�ــس الثقافــة اإلنســانية، و نشــرها فــي أوســاط 
ا��تمعــات، بــل عمــدت إ�ــ� تشــويھ �ّل مــا هــو إنســاني و ن�يــل مــن خــالل 
خطــاب الديكتاتوريــة الفرديــة و القمــع و االســ�بداد الــذي تكــّرس بقــوة 
فقــد  هنــا  ومــن  االقتصــادي،  و  املا�ــي  و  السيا��ــي  النفــوذ  و  الســالح، 
فــي معظــم ا��تمعــات العر�يــة جميــع مناوئ��ــا مــن  هّمشــت الســلطات 
ذوي الثقافــات املغايــرة لفكرهــا، ومــا ��ــرة املثقفيــن العــرب و املبدعيــن 
الطــارد، و  الســلطة  أكيــد ع�ــ� فعــل  دليــل   

ّ
إال بلدا��ــم  إ�ــ� خــارج  م��ــم 

إنســانية  ثقافــة  فــأي  الن�يلــة،  و  ا��ماليــة  اإلنســانية  للقيــم  معادا��ــا 
ديمقراطيــة فــي ظــّل ا��طــاب أحــادي الرؤيــة و التوّجــھ، وأي ثقافــة يمكــن 
أن تظهــر فــي مجتمعــات يحصــل ف��ــا ا��ــكام ع�ــ� نســبة 99,99 باملائــة 
فــي محافــل االنتخابــات املــزّورة و غيــر الشــرعّية، و يحصــل ف��ــا ا��ــزب 

ا��اكــم ع�ــ� معظــم ا��قائــب الوزاريــة، أو مقاعــد البرملــان؟

القيم ا�نسانية والثقافيةالقيم ا�نسانية والثقافية
 والسياسية  الجديدة   والسياسية  الجديدة  

في المجتمعات  العربية المعاصرةفي المجتمعات  العربية المعاصرة

أ.د. محمد عبد الرحمن يونس*
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 القيــم اإلنســانية 
ّ

لقــد و�ــ� خطــاب الســلطة السيا��ــي و املعرفــي أن
ا��كومــة بخطابــات ا��ــق و ا��يــر و الصــالح و الفضيلــة و العقــل 
�ــي قيــم  معاديــة لبن�تــھ املعرفيــة، و لــذا فقــد عمــد إ�ــ� تشــويھ هــذه 
ا��طابــات املناهضــة و املعارضــة، و اســ�ند فــي ذلــك إ�ــ� مجموعــة 
جميــع  فــي  األنظمــة  أعــوان  �ــا 

ّ
يب� ال�ــي  االســ�بدادية  القيــم  مــن 

املثقفيــن  مــن  مجموعــة  ذلــك  فــي  �ســاعدهم  و  ا��يــاة،  مفاصــل 
روا وع��ــم، و قراءا��ــم، و رؤي��ــم و كتابا��ــم 

ّ
الوســطاء الذيــن �ــ�

��دمــة خطابــات هــذه الســلطة، و مــا �ان مــن هــذه الســلطة أو تلــك 
  وأن أغدقــت ع�ــ� هــؤالء ��ــ�اء كبيــر.

ّ
إال

ســيالحظ  العر�ــي  الثقافــي  اقــع  الو فــي  جيــدا  النظــر  يمعــن  مــن  و 
جيــدا إ�ــ� أي مــدى اســتطاعت خطابــات الســلطة أن تطمــس بقيــة 
الوســطاء  هــؤالء  بفعــل  تلغ��ــا  أو  تشــّوهها  أو  األخــرى،  ا��طابــات 
املرتزقة الذين يدّبجون ا��طب الطنانة للمسؤولين السياسيين، 
و الذيــن ي��الــون عل��ــم مديحــا تلفيقيــا �اذبــا، و الذيــن هــم ســادة 
اقــة  البّر الشــهرة  أضــواء  و  فالكاميــرا  العر�يــة،  الثقافيــة  الســاحة 

طة عل��ــم، و ال��افــة الرســمية تحتضــن كتابا��ــم 
ّ
مســل

باح�ــرام و اهتمــام، و ا��طــات الفضائيــة الرســمية تســتضيفهم، 
فــي  بحاجتــھ  وهــم  بحاج��ــم،  السيا��ــي  النظــام  و  عل��ــم،  تغــدق  و 
الوقــت نفســھ، ألن هــذا النظــام يحتــاج إ�ــ� تلميــع وجهــھ و ســلوكھ 
االســ�بدادي أمــام الــرأي العــام فــي الداخــل و ا��ــارج، و بخاصــة فــي 
لهــذا  الوســطاء بحاجــة  قبــوال دوليــا، وهــؤالء  يلقــى  ا��ــارج، ح�ــ� 
و  املا�ــي،  ال�ــراء  و  الواســعة،  الشــهرة  يمنحهــم  ألنــھ  أيضــا  النظــام 
أحيانــا النفــوذ السيا��ــي، و املكانــة االجتماعيــة ال�ــي يحلمــون ��ــا، 
ــھ يمنحهــم قــوة البطــش أيضــا ضــد معارض��ــم مــن ذوي التيــارات 

ّ
إن

املعرفيــة األخــرى املغضــوب عل��ــا. ومــن هنــا بــات طبيعيــا أن تكــون 
املعرفــي  و  اإلنســاني  البعــد  إ�ــ�  تفتقــد  الوســطاء  هــؤالء  خطابــات 

بتوّجهاتــھ و قيمــھ اإلنســانّية.
اإلمــراض  مــن  مجموعــة  فــرز  االســ�بدادي  الســلطة  خطــاب  إن 
ب�يــة  تنخــر  األمــراض  هــذه  بــدأت  وقــد  الفكريــة،  و  االجتماعيــة 
فــي  بدورهــا  وأســهمت  الداخــل،  مــن  واإلســالمي   العر�ــي  ا��تمــع 
الطبقــي  التفــاوت  فهنــاك  تراجعهــا،  و  اإلنســانية  القيــم  انكمــاش 
اســتالبا  و  فقــرا  زادهــم  و  ال�ســطاء،  النــاس  هّمــش  الــذي  ا��ــاد 
ويأســا مــن إمكانيــة أن تســود القيــم اإلنســانية أو أن تكــون قــادرة 
فــي  اإلســهام  بالتا�ــي  و  وخطاباتــھ،  االســ�بداد  قيــم  ��ديــم  ع�ــ� 

اإلصــالح االجتما�ــي و السيا��ــي الــذي يفــرد مســاحات أوســع للفكــر 
اإلنســاني الديمقراطــي و ا��ضــاري. يضــاف إ�ــ� ذلــك زيــادة ��م�ــش 
النــاس يوميــا و��عادهــم عــن التفكيــر بالتغييــر السيا��ــي و إصــالح 
ب�يــة الدولــة، و التفكيــر فــي قــوت يومهــم فقــط، انطالقــا مــن سياســة 
((جــّوع �لبــك ي�بعــك))، و ذلــك مــن خــالل تمركــز ال�ــروة االقتصاديــة 
ـ فــي أق��ــ� حاال��ــا ـ عشــرة  بيــد فئــة قليلــة مــن ا��تمــع ال تتجــاوز 
الــدول  خزائــن  إفــراغ  فــي  بدورهــا  أســهمت  ا��ــال  هــذه  و  باملائــة. 
ع�ــ� نفقــات باهظــة ال تســهم أبــدا فــي تخفيــف الويــالت و املصائــب، 
و  ا��تمــع  شــرائح  معظــم  أصابــت  ال�ــي  الفقــر  و  ا��ــوع  مآ��ــي  و 
صــرف لزيــادة رفاهيــة املســؤولين 

ُ
��م، إذ بــدأت خزائــن الدولــة ت

ّ
شــل

تأملنــا  إذا  أننــا  ح�ــ�  قصورهــم،  و  أمالكهــم  زيــادة  و  السياســيين، 
الب�يــة الداخليــة ألحــد قصــور املســؤولين السياســيين املعاصريــن، 
ع�ــ�  نفــق 

ُ
أ مــا   

ّ
أن لوجدنــا  املدهــش  ا��ما�ــي  ت�ســيقها  و  بزخرف��ــا 

هــذه الزخرفــة الشــكلّية �ان �افيــا إلطعــام مئــات األســر ا��ا�عــة، 
بــل اآلالف م��ــا، فقــد غــرق هــؤالء املســؤولون و زوجا��ــم و بنا��ــم 
و خليال��ــم فــي رفاهيــة و ثــراء فاحــش يبــدو أقــرب إ�ــ� األســطورة منــھ 

إ�ــ� ا��قيقــة، و بالتا�ــي أســهم إهــدار أمــوال خزائــن الــدول العر�يــة 
ات املســؤولين ا��اّصــة و موائدهــم، و حفال��ــم ومســّرا��م 

ّ
ع�ــ� ملــذ

ال�ــ�صّية، و نفوذهــم السيا��ــي و االجتما�ــي، فــي تجو�ــع الشــعب 
�البطالــة  االجتماعيــة  األمــراض  مــن  مزيــد  وان�شــار  �فقــاره،  و
االتجــار  و  الدعــارة  و  ا��نــح،  و  ا��رائــم  و  الســرقة،  و  ال�ســّول  و 
با���ــس و ا��ــدرات، و إ�ــ� مــا غيــر ذلــك مــن األمــراض و املو�قــات 
األخــرى. و ال نغا�ــي إذا قلنــا إن هــذا التمركــز �ان فــي مــا �عــد ســ�با 
رئ�سا من أسباب ا��زام العرب في صراعهم التاري�ي مع إسرائيل.

 جديدة معادية للقيم اإلنسانية 
ً
وهذه األمراض بدورها فرزت قيما

األصيلــة وا��قيقيــة، فالبطالــة ع�ــ� قــدم وســاق فــي عاملنــا العر�ــي 
املعاصــر، إذ تدفــع مزيــدا مــن زهــرة شــبابنا الذيــن درســوا وتخرّجــوا 
فــي ا��امعــات، حامليــن أع�ــ� الشــهادات، إ�ــ� قمــة ا��نــون واليــأس، 
أو ا��ريمــة أو االنحطــاط فــي مهــاوي الرذيلــة، و بالتا�ــي تدفعهــم إ�ــ� 
لــوا عــن �ل القيــم العلميــة و اإلنســانية و املعرفيــة ال�ــي ترّ�ــوا 

ّ
أن يتخ

عل��ــا ـ خــالل دراســ��م ا��امعيــة ـ .
االقتصاديــة  خيرا��ــا  و  العر�يــة،  الــدول  ثــراء  مــن  الرغــم  ع�ــ�  و 
النفطّيــة  ال�ــروات  أو  املعــادن  أو  الزراعــة  مســتوى  ع�ــ�  املذهلــة، 
الهائلة، فإ��ا لتقف عاجزة عن أن تضع حدا لزحف هذه البطالة 
العر�يــة،  الــدول  معظــم  فــي  ا��يفــة  الســنوية  معّدال��ــا  وارتفــاع 
و  النــاس  بأحــوال  معنيــة  نفســها  تجــد  ال  العر�يــة  ا��كومــات  ألن 

فــرز  االســ�بدادي  الســلطة  خطــاب 
االجتماعيــة  اإلمــراض  مــن  مجموعــة 
و الفكريــة، وقــد بــدأت هــذه األمــراض 
تنخــر ب�يــة ا��تمــع العر�ــي واإلســالمي  
فــي  بدورهــا  وأســهمت  الداخــل،  مــن 
انكمــاش القيــم اإلنســانية و تراجعهــا

ع�ــ� الرغــم مــن ثــراء هــذه الــدول، و ك�ــرة 
جامعا��ــا و �ليا��ــا ومعاهدهــا العمليــة 
 األمّيــة 

ّ
التا�عــة للدولــة أو ا��اصــة، فــإن

ال تزال ضار�ة أطنا��ا في معظم املناطق 
العر�يــة، ســواء أ�انــت حضريــة أم بدويــة



ت
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مصا��هــم، بــل ��مهــا بالدرجــة األو�ــ� مصا��هــا الذاتيــة ا��اصــة، 
ومصا�ــ� الفئــات ال�ــي تســاندها، و تســاعدها ع�ــ� تكر�ــس خطا��ــا 

املعرفــي. و  السيا��ــي 
�ليا��ــا  و  جامعا��ــا  ك�ــرة  و  الــدول،  هــذه  ثــراء  مــن  الرغــم  ع�ــ�  و 
األمّيــة ال   

ّ
فــإن ا��اصــة،  أو  للدولــة  التا�عــة  العمليــة  ومعاهدهــا 

أ�انــت  ســواء  العر�يــة،  املناطــق  معظــم  فــي  أطنا��ــا  ضار�ــة  تــزال 
تص�ــب  ال�ــي  الثقافّيــة  األمّيــة  ذلــك  ع�ــ�  زد  بدويــة،  أم  حضريــة 
هــا تســهم فــي إقصــاء 

ّ
كثيــرا مــن املتعلميــن وخري�ــي ا��امعــات، و �ل

إ�ــ�  التطلــع  و  ا��يــر،  و  والعــدل  ا��ــق  قيــم  اإلنســانية:  القيــم 
الع�ــش الكريــم، و العدالــة االجتماعيــة و السياســية. يضــاف إ�ــ� 
ذلــك تكر�ــس مفاهيــم الثقافــة االســ��الكية، ال الفاعلــة املبدعــة، 
ال�ــي أصابــت معظــم شــرائح ا��تمــع العر�ــي، هــذه الثقافــة ال�ــي 
أســهمت، �شــكل وا�ــ�، فــي ��م�ــش �ّل مــا هــو إنســاني وأخال�ــي، 
ال�ــي  الثقافــة  هــذه  منــھ،  بــدال  واســ��ال�ي  ســل�ي  هــو  مــا  و�حــالل 
أســهمت في نشــرها وســائل اإلعالم املســموعة، واملرئية واملقروءة، 
أو كّرســ��ا �شــكل فاعــل فــي �ل أســرة و منــزل عر�ــي، و أحدثــت فيــھ 
شــروخا واســعة بيــن أفــراد العائلــة الواحــدة، بحيــث بــات مــن ينظــر 
 أخالقيــة و إنســانية ن�يلــة 

ً
 بيــن أفــراد هــذه العائلــة قيمــا

ّ
إ�ــ� مــن ي�ــث

، و غيــر قــادر ع�ــ� مواكبــة قيــم العصــر.
ّ
ــھ غريــب وشــاذ

ّ
ع�ــ� أن

 قيــم الســلعة و 
ّ

و قــد أســهمت معظــم الفضائيــات العر�يــة فــي بــث
االســ��الك اآلنية الرخيصة، بحيث باتت أنســاق الثقافة القائمة 
ــز فــي ثقافــة العطــور و األزيــاء، و اإلعالنــات التجاريــة، و الرقــص 

ّ
ت�رك

و املوســيقى الهابطــة، و عــروض األزيــاء، و جســد األن�ــ� باعتبــاره 
هــو اآلخــر ســلعة اســ��الكية. و إذا �انــت �ّل هــذه الفضائيــات قــد 
احتفــت �ّل هــذا االحتفــاء املهيــب بثقافــة الســلعة و االســ��الك، 
و  الــروح   و  العقــل  تخاطــب  ال�ــي  ا��ــاّدة  الثقافــة  غّي�ــت  فإّ��ــا 
الوجــدان و القيــم اإلنســانية الن�يلــة، و إن حضــرت هــذه الثقافــة 
 حضورهــا ��ــول و هزيــل، و ال يتعــدى أن يكــون خبــرا 

ّ
ا��ــادة فــإن

ســر�عا، و عرضيــا غيــر مهــم.
ب�رســان��ا  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  أســهمت  قــد  و  هــذا 
العســكرية، و شــر�ا��ا املن�شــرة فــي معظــم بقــاع الوطــن العر�ــي، و 
بثقاف��ــا ال�ــي دخلــت �ّل منــزل فــي تكر�ــس ثقافــة العنــف و القتــل و 
الســطو، و البطش و االســ�بداد، و قتل الروح ا��ماعّية اإلنســانية 
عنــد النــاس و�حــالل النزعــة الفرديــة الضيقــة و األنانّيــة ال�ــي تمّجــد 
 ع�ــ� قيــم الو�ــي ا��م�ــي 

ً
 و متمــردا

ً
الفــرد، و تدفعــھ ألن يكــون مارقــا

ھ وذاتھ املتورمة. 
ّ
اإلنساني، و إ�� أن ال يرى في املرآة إال انعكاسا لظل

و قــد بــدأت هــذه الثقافــة فــي عاملنــا العر�ــي تســ��وي كثيــرا مــن جيــل 
الشــباب العابــث و امل�ســكع الباطــل عــن العمــل فــي آن، بحيــث بــات 
 أمريــكا �ــي فضــاء القيــم ا��ميلــة، و 

ّ
هــذا ا��يــل �عتقــد جازمــا أن

األحــالم و التحــرر وال�ــراء الســر�ع، و الديمقراطيــة العادلــة، فــي حيــن 
السياســية،  ال�ــ�ون  و  والــذّل  للفقــر  إال فضــاء  ل�ســت  بــالده   

ّ
أن

ا��امعــات  إحــدى  خريــج  عر�ــي  شــاب  �ــي  صــرح  وقــد  الويــالت.  و 
ــھ 

ً
،  أن

ً
 وكئ�يــا

ً
العر�يــة، م�ــزوج ولــھ طفــالن، و �شــكل عل�ــي، ويا�ســا

ســيكتب رســالة إ�ــ� رئ�ــس أمريــكا  يتوســل إليــھ أن ينقــذه مــن بــالده 
ح�ــ�  وزوجتــھ  أطفالــھ  و  هــو  سياســيا  الجئــا  يقبلــھ  أن  و  العر�يــة، 
أن  و�ســتطيع  وحريــة،  كرامــة  فــي  عمــره  بقيــة  �ع�ــش  أن  �ســتطيع 
�علــم أوالده فــي جامعــات أمريــكا، و أن يكمــل هــو شــهادة الدكتــوراه 

�عــد أن حــرم م��ــا فــي بــالده.
و قــد أســهمت األنظمــة العر�يــة ـ أيضــا و إ�ــ� حــد �عيــد ـ فــي تكر�ــس 
تــدرس حاجــات  لــم تســتطع أن   هــذه األنظمــة 

ّ
هــذا االعتقــاد، ألن

هــؤالء الشــباب و طموحا��ــم، و آمالهــم فــي ا��ــق و ا��يــر و الع�ــش 
الكريــم، و ا��صــول ع�ــ� وظيفــة كريمــة تدفــع ع��ــم غوائــل الفقــر، 
بــل أهمل��ــم و رم��ــم فــي الشــوارع، ليخــرج قســم كبيــر م��ــم مجرمــا 
و  الن�يلــة،  اإلنســانية  القيــم  �ل  ع�ــ�  متمــردا  و  مارقــا  و  وشــاذا، 

فــي �عدهــا اإلنســاني و املعرفــي. األخــالق الكريمــة 
 القيــم اإلنســانية فــي مجتمعاتنــا العر�يــة املعاصــرة ال يمكــن أن 

ّ
إن

تنمــو، أو أن تشــّق لهــا طريقــا فــي ظــّل ثقافــة ال�ســلط و االســ�بداد، و 
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قمــع ا��ريــات الفكريــة و السياســية، و ان�شــار ال�ــ�ون السياســية، 
ــروا 

ّ
إ��ــا بحاجــة إ�ــ� منــاخ ديمقراطــي، �ســتطيع األفــراد فيــھ أن يفك

نــوع مــن أنــواع اإلرهــاب، و أن يحلمــوا مــن  و مــن دون خــوف أو أي 
دون رقيــب م�ســلط، و أن يكونــوا مســهمين فاعليــن م�شــبعين بــروح 
ا��تمــع املدي�ــي، الــذي ت�تفــي منــھ ثقافــة ال�ســلط و االســ�بداد، و 
الدكتاتوريــة الفرديــة ال�ــي لــم تجــد منــذ بدايــات تشــكال��ا فــي العالــم 
العر�ــي مــن يكــون قــادرا ع�ــ� أن يقــول لهــا: كفــاك اســ�بداد و بطشــا 
و احتقــارا ألبنــاء وطنــك، و اســ�زالما و اســ�رقاقا لهــم، ونســ�ث�ي مــن 
هــذا �عــض األصــوات املعرفيــة ا��ــّرة النظيفــة ال�ــي قضــت أوقاتــا 
طويلــة فــي ال�ــ�ون السياســية  و ال�ــي ال يــزال �عضهــا ح�ــ� اآلن فــي 

هــذه ال�ــ�ون.

و�زاء ثقافــة ال�ســلط و االســ�بداد املؤسســاتي الرســمّية، و القنــوات 
بــّد مــن أن تتضافــر جهــود  الفضائيــة و اإلعالميــة ال�ــي تســاندها ال 
الشــرفاء و ا��لصيــن ألّم��ــم وثقاف��ــا و تاريخهــا، مجتمعــة، و ت���ــ� 
إنســانية  ثقافــة  تكر�ــس  فــي  ل�ســهم  كبيــرة  ثقافيــة خاّصــة  مؤسســة 

مدي�يــة، وفكــر معــاد لفكــر االســ�بداد املؤسســاتي الرســمي. 
افرت لها األيدي النظيفة،  إن إنشاء هذه املؤسسة ا��اصة ـ إذا تو
والقلــوب املؤمنــة إيمانــا عميقــا بدورهــا املعرفــي والتنويــري ـ س�ســهم 
الثقافــة  حركــة  فــي  نظيفــا،  حــرا  منبــرا  تكــون  أن  فــي  فاعــال  إســهاما 
العر�يــة املعاصــرة، وفــي توجها��ــا وقيمهــا، و أفقهــا اإلنســاني الرحــب، 
العر�ــي  العالــم  فــي  الســائدة  الثقافيــة  ا��ــال  إخــراج  فــي  س�ســهم  و 
اإلعالميــة  املؤسســات  أســهمت  أن  �عــد  والركــود،  االنحطــاط  مــن 
فــي تقديــم  فــي تقديــم ثقافــة ســطحية مواليــة ان��ازيــة، و  ا��كوميــة 
خبــر تلفيقــي، قــد يكــون فــي معظــم األحيــان تضليليــا لهــذه ا��ماهيــر 

العر�يــة املطحونــة فــي قــوت يومهــا، وتوجههــا اإلنســاني واملعرفــي.
مركــزا  �عــد  مــا  فــي  تكــون  أن  ا��اصــة  املؤسســة  لهــذه  ويمكــن 

اســ�راتيجيا مهمــا للمعرفــة اإلنســانية، يفيــد األمــة العر�يــة �لهــا، 
ويفيــد  العر�يــة،  البحــث  ومراكــز  العر�يــة،  ا��امعــات  ويفيــد 
صان�ــي القــرار السيا��ــي، وا��كومــات العر�يــة نفســها. فــإذا �ان 
يزّينــون  منافقــون  مس�شــارون  يقــف  العر�يــة،  ا��كومــات  ،وراء 
لهــا أوجــھ الفســاد و االســ�بداد، و يكذبــون عل��ــا ، و �شــعرو��ا بــأن 
ــھ ال �شــوش ع�ــ� املواطــن 

ّ
أوضــاع العالــم العر�ــي �لهــا بخيــر، وأن

العر�ــي أي عائــق فــي ع�شــھ، و فــي فرحــھ، ، و فــي خبــزه اليومــي، وفــي 
تعليــم أطفالــھ، و بنــاء مســتقبلهم، فــإن مؤسســة نظيفــة مثــل هــذه 
املؤسســة يمك��ــا أن تكــون ـ باإلضافــة إ�ــ� دورهــا املعرفــي ـ مؤسســة 
مــن  ذلــك  و  الــرؤى،  و  التوجــھ  إنســانية  الطــرح،  ن�يلــة  إنســانية 
خــالل جمــع أخبــار العالــم العر�ــي، وأخبــار أوضاعــھ االقتصاديــة و 
ــة 

ّ
الثقافيــة واإلنســانية و االجتماعيــة، و تحليــل هــذه األوضــاع بدق

ثــّم  ومــن  واأل�اديمــي،  العلمــي  البحــث  روح  عل��ــا  �غلــب  علميــة، 
تقديــم بديــل حضــاري عــادل لهــذه األوضــاع املزرّيــة وامل��لــة ال�ــي 
�ع�شــها عاملنــا العر�ــي، و هنــا يمكــن لهــذه املؤسســة أن تســتعين 
بخبــراء عقــالء مــن أقطــار الوطــن العر�ــي ينقلــون لهــا مــا يجــري ع�ــ� 
ــة، أي يتــّم نقــل ا��بــر، ثــّم يحلــل 

ّ
الســاحة العر�يــة، ويحللونــھ بدق

تحليــال معرفيــا، مــن قبــل عــدد مــن الباحثيــن وا��بــراء، ثــّم يقــدم 
بأمانــة وصــدق إ�ــ� املتلقــي العر�ــي الــذي هــو بحاجــة ماســة إ�ــ� مثــل 
هــذا ا��بــر املوضو�ــي ال��يــح. �أن تعيــن هــذه املؤسســة مندو�ــا 
أو مندو�يــن فــي �ل دولــة عر�يــة، ويقــوم هــؤالء املندو�ــون بتغطيــة 
لهــؤالء  املؤسســة  هــذه  تؤّمــن  أن  بــّد  ال  و  العر�ــي،  العالــم  أخبــار 
املندو�يــن نوعــا مــن ا��صانــة ال��افيــة، ألن مؤسســات الرقابــة 
يدهــا  لهــا   

ّ
املن�ــ�، ألن هــذا  فــي  ُيؤمــن جان��ــا  الرســمية ال  العر�يــة 

الطويلة الباطشــة، ال�ي تســتمّد فعلها و تأثيرها من ســلطة الدولة 
ثــّم يقــوم هــؤالء املندو�ــون بتقديــم هــذه األخبــار مــع  البول�ســية؛ 
تحليلهــم ا��ــاص لهــا، ورؤي��ــم ا��اصــة، و رؤيــة الفــرد و املواطــن 
تجاه هذه األخبار من جهة، و رؤية الدولة من جهة أخرى إ�� مدير 
مركــزي يكــون مقــّره فــي الدولــة ال�ــي ســتقوم هــذه املؤسســة ع�ــ� 
أراض��ــا، ثــم يقــوم هــذا املديــر املركــزي بالتعــاون مــع �عــض ا��بــراء 
اآلخريــن بإعــادة تحليــل هــذه األخبــار، وتحليلهــا بحثيــا وأ�اديميــا 
 التحليــل األ�اديمــي لهــا يبــدو مهمــا جــدا، ألنــھ الوحيــد 

ّ
معرفيــا، ألن

القــادر ع�ــ� إضفــاء م�ــ�ة العقــل و العلــم واملعرفــة والبحــث عــن 
ا��قيقــة املوضوعيــة بصــدق وأمانــة و إخــالص.

وقــد تكــون النتائــج املســتخلصة مــن هــذه األخبــار والظــروف ال�ــي 
نشــأت ف��ــا، ســواء أ�انــت سياســية أم اقتصاديــة أم اجتماعيــة 
أم ثقافيــة، مهمــة جــدا بال�ســبة لصان�ــي القــرار، و مــن هنــا فــإن 
هــذه املؤسســة تقــّدم خدمــات كبيــرة لصان�ــي القــرار السيا��ــي و 
�ــي ترشــدهم إ�ــ� طريقــة تعاملهــم مــع مــا يجــري فــي بلدا��ــم، و فــي 
مجتمعا��ــم. و ال بــّد لهــذه املؤسســة مــن أن تكــون إنســانية الطــرح، 
 املواطنيــن ال�ســطاء 

ّ
 فــإن

ّ
فــي توجها��ــا األخالقيــة و املعرفيــة، و�ال

ـ مثلهــا مثــل أي مؤسســة  املقهوريــن ســ�نفرون م��ــا، و �عتبرو��ــا 
أخــرى تغذ��ــا الســلطة وتوجههــا كيفمــا شــاءت �عيــدا عــن ا��قائق 

العلميــة و املوضوعيــة ـ .
و تســتطيع هــذه املؤسســة مــن خــالل خبرا��ــا ال�ركيــز ع�ــ� معوقــات 
النمو ا��ضاري و املعرفي الذي هو اآلن في أشــّد حاالت انحطاطھ 

 أســهمت الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
شــر�ا��ا  و  العســكرية،  ب�رســان��ا 
الوطــن  بقــاع  معظــم  فــي  املن�شــرة 
�ّل  دخلــت  ال�ــي  بثقاف��ــا  و  العر�ــي، 
منــزل فــي تكر�ــس ثقافــة العنــف و القتــل 
االســ�بداد،  و  البطــش  و  الســطو،  و 
اإلنســانية  ا��ماعّيــة  الــروح  قتــل  و 
الفرديــة  النزعــة  و�حــالل  النــاس  عنــد 
الضيقة و األنانّية ال�ي تمّجد الفرد، و 
 ع�ــ� 

ً
 و متمــردا

ً
تدفعــھ ألن يكــون مارقــا

اإلنســاني. ا��م�ــي  الو�ــي  قيــم 
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فــي عاملنــا العر�ــي املعاصــر، و تشــير بأصا�ــع النقــد العلمــي املوضو�ــي 
ا��تمعــات  تع�شــها  ال�ــي  ا��يبــة  و  ال�راجــع  حــاالت  جميــع  إ�ــ� 
ــھ 

ّ
أن غيــر  م��ــا،  بديــال  لتأســ�س  تمهيــدا  ذلــك  و  املعاصــرة،  العر�يــة 

ل�ــس مــن مهمــة هــذه املؤسســة ـ فــي الوقــت نفســھ ـ أن تشــّرع بــاب 
�شــكل  العر�يــة  السياســية  الســلطات  مــع  ا��صومــات  و  النــزاع 
عل�ــي ووا�ــ�، بــل أن تقــوم بــدور الكاشــف و املعــري، ودور النا�ــ� 
و الدليــل لهــذه الســلطات دون أن تدخــل فــي معــارك تؤذ��ــا فــي ��ايــة 
و�ال�ــ�اعة  أوال  با��كمــة  املؤسســة  هــذه  ــ� 

ّ
تتح� أن  أي  املطــاف 

مــن السياســات  قــد تصي��ــا  ال�ــي  ثانيــا، و بمعرفــة مكامــن ا��طــر 
و  شــعو��ا  مــع  ا��ــوار  ترفــض  ال�ــي  املســ�بدة  و  الهوجــاء  العر�يــة 
ــا�ا بديــال 

ّ
مواطن��ــا، ألن هــذه ا��كومــات تعتمــد البطــش ســالحا فت

 هــذه املؤسســة قــد تســهم فــي 
ّ

مــن ا��ــوار ا��ضــاري، و مــن هنــا فــإن
تأســ�س فعــل حــواري حضــاري لب�ــ� حياتنــا العر�يــة املعاصــرة، و 
بالتا�ــي تســهم فــي تقليــص فعــل الســلطة االســ�بدادي مــن جهــة، و فــي 
زرع فكــر تنويــري لــدى املواطنيــن مــن جهــة أخــرى تدفعــھ ألن يكــون 
مســهما فــي ا��ــوار وفــي صنــع القــرار، و إبــداء الــرأي بــكل مــا يجــري 
حولــھ، إي أن هــذه املؤسســة تحســن إحســانا كبيــرا و�نســانيا لــكل 

مــن الســلطة و املواطــن معــا. 
قنــاة  و  مســموعة،  إذاعــة  تؤســس  أن  املؤسســة  لهــذه  يمكــن  و 
مهــم  دور  والقنــاة  اإلذاعــة  لهــذه  وســيكون  ��ــا،  خاصــة  تلفزيونيــة 
و  ثقاف��ــم  و  النــاس  رأي  ع�ــ�  اإلعــالم  لتأثيــر  نظــرا  ذلــك  و  جــدا، 

املعرفيــة.  و  الفكريــة  أطروحا��ــم 
قــد يقــول قائل:ملــاذا ت���ــ� هــذه املؤسســة قنــاة إذاعيــة و تلفزيونيــة 
ــات العر�يــة 

ّ
فــي ظــّل مئــات ا��ط خاصتيــن ��ــا، و مــا جــدوى ذلــك 

وج��ــا  القــول  هــذا  يبــدو  العر�يــة؟  البيــوت  مــألت  ال�ــي  ا��اليــة 
مــن  معيــن  نمــط  ع�ــ�  اعتــاد  الــذي  العــادي  للمتلقــي  بال�ســبة 
 ا��بــر الســر�ع الســط�ي 

ّ
ا��طــات التلفزيونيــة ال�ــي ال تقــّدم لــھ إال

الســلطة  بتوجــھ  خاّصــة  أد��ــة  املؤد�ــ�  أو  الــكاذب  التلفيقــي  أو 
وفكرهــا مــن جهــة، و بفكــر القائميــن ع�ــ� هــذه ا��طــات مــن جهــة 
ا��ما�ــي  تلقيــھ  تخريــب  فــي  أســهمت  ال�ــي  ا��طــات  هــذه  ثانيــة، 
واملعرفــي، مــن خــالل الثقافــة االســ��الكية و الســلعية الرخيصــة.

بفعــل  و  ا��طــات  هــذه  خــالل  مــن  العر�ــي  املواطــن  اعتــاد  فلقــد 
اإلنســانية  األصيلــة  ا��ــادة  الثقافــة  مــن  النفــور  ع�ــ�  تأثيرهــا 
 �ل ما هو ســل�ي آني ســر�ع مثير 

ّ
ھ لم �شــاهد أمامھ إال

ّ
العميقة، ألن

لغرائــزه الوحشــية و ال��يميــة ا���ســية، و الطائفيــة و القبليــة مــن 
جهــة أخــرى. فع�ــ� ســ�يل املثــال نالحــظ أن أثريــاء  العالــم العر�ــي 
ــوا مــن خاللهــا 

ّ
ي�ســارعون إلنشــاء محطــات تلفزيونيــة عديــدة، لي�ث

تخلــف  فــي  تســهم  ال�ــي  الثقافــة  و  الهابطــة،  املوســيقى  و  األفــالم، 
و�ــي املواطــن، و تراجــع وعيــھ وقيمــھ اإلنســانية و ا��ماليــة، و هــذه 
فــي  الســائد  املعرفــي  التخريــب  فــي  كبيــرا  إســهاما  تســهم  ا��طــات 
العالــم العر�ــي، و تزيــد مــن ��م�ــش عقــل املواطــن الباحــث املفكر . و 
ــات تو�ــي ا��انــب املعرفــي جــزءا 

ّ
قــد يقــول قائــل: هنــاك �عــض ا��ط

مــن برامجهــا، و هــذا ��يــح، لك��ــا ع�ــ� اســتحياء و��ــل شــديدين 
تو�ــي هــذا ا��انــب جــزءا �ســيطا جــدا، ال ير�ــ� إ�ــ� أن يكــون جوهريــا 
ــھ قصيــرة 

ّ
و إنســانيا معرفيــا، بــل هــو عر��ــي ال جوهــري، ألن ف�ــرة بث

جــدا، و ألن ا��انــب اآلخــر غيــر املعرفــي الــذي تقدمــھ هــذه ا��طــات 
�ســهم بــدوره فــي تقليــص هــذا ا��ــزء الض�يــل، و�التا�ــي فــي تقليــل 
ــھ يمكــن القــول: إن إنشــاء هــذه املؤسســة 

ّ
فاعليتــھ وتأثيــره، غيــر أن

لقنــاة معرفيــة جــادة مــن شــأنھ أن �ســتقطب كثيــرا مــن املثقفيــن 
واأل�اديميين و العلماء و السياسيين وصان�ي القرار، و املواطنين 
العادييــن جــدا، ألن هــذه القنــاة ســتعيد لهــؤالء املواطنيــن ثق��ــم 
بكل ما هو جميل و نظيف و إنســاني. و(( فاقد ال��ــيء ال �عطيھ)) 
تملــك  ال  الهابطــة  التلفزيونيــة  القنــوات   

ّ
وألن املثــل،  يقــول  كمــا 

شــ�ئا مهمــا و حضاريــا فإّ��ــا فــي وضعي��ــا ا��اليــة غيــر قــادرة ع�ــ� 
 ا��ــواء الثقافــي واملعرفــي و الرخيــص 

ّ
إعطــاء هــؤالء املواطنيــن إال

والهابــط، و مــن هنــا يأتــي دور هــذه القنــاة التنويرّيــة املهّمــة ال�ــي 
ا��ماهيــر  همــوم  تالمــس  و  اإلنســانية،  النفــس  أعمــاق  تالمــس 
العريضــة، و تطــرح ثقافــة جــادة بــدال مــن الثقافــة االســ��الكية و 
اآلنيــة و الرخيصــة ال�ــي تطرحهــا معظــم القنــوات ا��اليــة، و مــن 
هنــا ســتكون هــذه ا��طــة قــادرة ع�ــ� ان�شــال املواطــن العــادي و 
ــات الدردشــة العر�يــة و الثقافــة 

ّ
ــف فــي آن مــن براثــن محط

ّ
املثق

ا���ســية الغرائزيــة الهابطــة، و ثقافــة الســلطة أحاديــة التوّجــھ 
و الرؤيــة.

و يمكن لهذه املؤسسة أن تؤسس ـ ووفقا لقدرا��ا املالية ـ جريدة 
شــهرية، و مجلــة فصليــة أو نصــف ســنوية ـ تبــرز مــن خاللهــا الوجــھ 
العر�يــة  ثقافتنــا  فــي  و  تاريخنــا  فــي  والن�يــل  املشــرق  و  ا��ضــاري 
ا��ــروب  و  التاريخيــة  العر�يــة  العن�ريــات  مــن  بــدال  املعاصــرة، 
الطاحنــة بيــن القبائــل و الطوائــف العر�يــة عبــر تاريخهــا الطويــل، 
و تكــون هاتــان ا��ريــدة و ا��لــة  مفتوحتيــن ع�ــ� األقــالم الفكريــة 
فــي العالــم العر�ــي �افــة، و ذلــك �عــد أن  و اإلبداعيــة و النظيفــة 
أســهمت املؤسســات الثقافيــة العر�يــة الرســمية فــي تــردي الثقافــة 
الثقافيــة  املؤسســات  تحولــت  فقــد  انحطاطهمــا،  و  املعرفــة  و 
و  اســ�بدادّية،  و  مؤد��ــة  شــللّية  منابــر  إ�ــ�  املعاصــرة  العر�يــة 
قّر�ــت إل��ــا �ّل مــن اعتــاد املديــح و التملــق الــكاذب، املديــح لهــا و 
للســلطان و لفكــر املؤسســة و لفكــر الســلطان و�نجازاتــھ، ح�ــ� لــو 
�ان هــذا الفكــر اســ�بداديا ودمويــا، بحيــث بــدت هــذه املؤسســات 
مــن  �ل  قّر�ــت  وان��ازيــة،  وشــللية  طائفيــة  و  عائليــة  مؤسســات 
يق�ــرب مــن هــذه العائلــة أو تلــك الطائفــة، و أ�عــدت �ل مــن ابتعــد 
املؤسســات  هــذه  أن  أي  وقيمــا،  وســلو�ا  وفكريــا  إنســانيا  ع��مــا 
أســهمت فــي تكر�ــس ثقافــة بدوّيــة قبلّيــة عائليــة طائفيــة ال إنســانية 
ببعــده  أمميــة حضاريــة، وال مدنيــة معرفيــة منفتحــة ع�ــ� اآلخــر 
الفكــري وفكــره املغايــر ا��الــف لفكــر املؤسســة الرســمي، و لذلــك 
 كثيرا من ا��الت الثقافية 

ّ
نالحظ ع�� س�يل املثال ال ا��صر أن

النصــوص  و  الدراســات  و  األبحــاث  ت�شــر  ال  الرســمية   العر�يــة 
اإلبداعيــة و الفكريــة إال للذيــن يق�ربــون مــن رئ�ــس التحريــر، أو 
بمياههــا  ين��ــون  و  بمكيالهــا،  يكيلــون  و  ا��لــة،  سياســة  مــن 
الفكريــة املبرمجــة، أو للذيــن تفرضهــم جهــات خارجّيــة ســلطوية 
هــذه  دور  يأتــي  هنــا  ومــن  تلــك.  أو  ا��لــة  هــذه  تحريــر  رئ�ــس  ع�ــ� 
ا��لــة ال�ــي ت�شــرها مثــل هــذه املؤسســة ـ املرجــو وجودهــا ـ و ذلــك 
املتعــددة،  الــرؤى  و  ا��ــوار  و  التغايــر  و  التبايــن  ثقافــة  لتأســ�س 
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املســ�بد،  الرؤيــوي  ال�ســق  ذات  الســلطة  مجــالت  ثقافــة  مــن  بــدال 
ليؤســس  ال  �عمــل  الــذي  الضّيــق،  الواحــد  األفــق  و  االتجــاه  ذات  و 
بــل  م�شــّعبة،  متناميــة  قيمهــا،  فــي  رفيعــة  حضاريــة،  معرفيــة  ب�يــة 
ليؤســس ثقافــة املــوت و االســ�بداد مــن جهــة، و القطيــع و القبيلــة 
مــن جهــة، و  التغي�ــب  ا��هــل و  ثقافــة  ثانيــة،  مــن جهــة  العشــيرة  و 
وهنــا  أخــرى.  جهــة  مــن  العنصــري  اإليديولو�ــي  ال�ســي�س  ثقافــة 
ي�ب�ــي ع�ــ� هــذه املؤسســة أن تعّيــن رؤســاء تحريــر، ومــدراء تحريــر 
لهــذه القنــوات اإلذاعيــة و التلفزيونيــة  وا��لــة و ا��ريــدة مــن الذيــن 
عرفــوا بنظافــة  أيد��ــم خــالل تاريخهــم الثقافــي و املعرفــي و العلمــي، 
أي أن يكونــوا نظيفــي اليــد و القلــب و اللســان، غيــر فاســدين و غيــر 
مرتشــين، و ال تســتطيع ســلطات العالــم العر�ــي أن تشــ�ري ذممهــم 
و ضمائرهــم، و بالتا�ــي ال تســتطيع أن تطّوعهــم لرغبا��ــا و إراد��ــا، 
ا��انــب و   قيمهــا االســ�بدادية ورؤاهــا أحاديــة 

ّ
بــث و تجبرهــم ع�ــ� 

املــدراء  هــؤالء  مثــل  تشــ�ري  أن  الســلطة  اســتطاعت  إذا  الطــرح.و 
والرؤســاء فتلــك �ارثــة كبــرى، ألّ��ــا ســتحّولهم مــن أ��ــاب مشــروع 
ء 

ّ
حضــاري تنويــري، و معرفــي إنســاني إ�ــ� تا�عيــن لهــا منقاديــن، أذال

ــھ ي�ب�ــي أال ن���ــ� وجــود جســور بيــن هــذه املؤسســة و 
ّ
خانعيــن، غيــر أن

بيــن قنــوات الســلطة ال ��دمــة الســلطة و قرارا��ــا االســ�بدادية، بــل 
ل��ذيــب فعلهــا االســ�بدادي، ونقلــھ مــن املرحلــة القطيعيــة و القبليــة 
و البدويــة إ�ــ� مرحلــة مدي�يــة حضاريــة، و جعلــھ قــادرا ع�ــ� أن يقبــل 
ا��ــوار و الطــرف اآلخــر و منظومتــھ الفكريــة و املعرفيــة املغايــرة لــرؤى 

اال�ســ�يمولوجية.  تفكيرهــا  منظومــة  و  الســلطة 

 الناشــرين فــي العالــم العر�ــي 
ّ

و ع�ــ� مســتوى ال�شــر فإننــا نالحــظ أن
ـ نســ�ث�ي م��ــم القليــل جــدا ـ قــد توّجهــوا فــي اآلونــة األخيــرة إ�ــ� نشــر 
كتــب تقــدم قــدرا ض�يــال و ��ــوال و هزيــال مــن املعرفــة، ككتــب األبــراج 
ا��ــب  قصــص  و  الطبــخ،  و   ،

ّ
ا��ــظ قــراءة  و  العر�يــة،  و  الص�نّيــة 

والغــرام و ا���ــس، وتلــك ال�ــي تثيــر الغريــزة ا���ســية و تتفنــن فــي 
طرقهــا و وســائلها، و الروايــات البول�ســية، و كتــب الســير الذاتيــة 
فــي  �عيــدا  توغــل  ال�ــي  ال�راثيــة  الصفــراء  الكتــب  و  الفضائحيــة، 
ا��ــادة  الكتــب  تلــك  مــن  بــدال  التجهيــل،  و  ا��هــل  و  الضبابيــة 
ال�ــي تخاطــب العقــل، و تفتــح آفاقــھ صــوب ا��ضــارات و املعــارف 
االســت�تاجية  و  ال�ركي�يــة  و  التحليليــة  قدراتــھ  تنمــي  و  األخــرى، 
ع�ــ�  قــادرا  يكــون  ألن  و  باســتمرار،  ينمــو  ألن  تدفعــھ  و  العقليــة، 

قــة املبدعــة �شــ�� صورهــا و أشــكالها.
ّ
تكر�ــس املعرفــة ا��ال

و مــن هنــا فــإن هــذه املؤسســة ا��اّصــة يمكــن أن تســهم فــي نشــر 
ا��انــب العق�ــي امل��ــيء مــن ثقافتنــا و رؤانــا، و حوارنــا ا��ضــاري 
و العق�ــي، أي أن تؤســس لفعــل ا��يويــة و ا��ركــة، و التطــور و 
يمكــن  و  االســ�بداد.  وثقافــة  ا��مــود،  و  املــوت  لفعــل  النمــاء، ال 
املعاصــرة  املعرفيــة  التوجهــات  ع�ــ�  تنفتــح  أن  املؤسســة  لهــذه 
�شــ�� أشــكالها املعرفيــة و العلميــة، و ذلــك �عــد أن أغلقــت دور 
الكتــاب  مــن  كثيــر  أمــام  ال�شــر  أبــواب  املعاصــرة  العر�يــة  ال�شــر 
املتمّيــزة،  ا��طوطــات  عشــرات  العر�ــي  عاملنــا  ففــي  ا��يديــن. 
ــ� اآلن، و ذلــك نظــرا لفقــر 

ّ
تــر النــور ح� لــم  بــل املئــات م��ــا، ال�ــي 

ا��ــا، و عــدم قدر��ــم ع�ــ� الدخــول ضمــن الشــلل ال�ــي تتحكــم فــي 
ّ
كت

ال�شــر وسياســتھ، أو لعــدم قدر��ــم ع�ــ� االق�ــراب مــن هــذا الناشــر 
ال�شــر  مــن دور  تكــون هــذه املؤسســة بديــال  أو ذاك. و يمكــن أن 
 
ّ
الرســمّية التا�عــة للمؤسســات الثقافّيــة العر�يــة ال�ــي ال ت�شــر إال
مــا يخــدم ثقاف��ــا، و مصا��هــا وتوّجها��ــا الرســمّية.و يمكــن لهــذه 
املؤسســة أن تقــّدم مكافــآت ماليــة أل��ــاب الكتــب امل�شــورة، و 
ذلــك مــن ر�ــع كت��ــم املطبوعــة، أي أن عمليــة ال�شــر هنــا تكــون 
الطرفيــن:  مــن  لــكل  ا��ــّق  و  وا��يــر  العــدل  بضوابــط  محكومــة 
الكاتــب و الناشــر، وذلــك �عــد أن اســتمرأ الناشــرون املعاصــرون 

جميعهــا. حقوقهــم  املعاصريــن  ــاب 
ّ
الكت ســلب 

إن إنشــاء مثــل هــذه املؤسســة س�ســهم فــي تحّضــر األّمــة و ا��تمــع 
و ازدهارهمــا، و تطويرهمــا إ�ــ� مــا فيــھ ا��يــر و النمــو و االزدهــار و 
الثقافــة  و  الواســعة،  أبوا��ــا  مــن  املعرفــة  تكر�ــس  و  التحّضــر، 

املتجــددة. العقليــة 
 وســيحظى أ��اب هذه املؤسســة بمزيد من االح�رام و التقدير، 
وســيكونون مــن أفضــل ا��ســنين إ�ــ� وط��ــم و أم��ــم، و تاريــخ هــذه 
مــن  كبيــر  بقــدر  التاريــخ  ســيذكرهم  و  فكرهــا،  و  ثقاف��ــا،  و  األّمــة 
تبقــى  وال  يزولــون  املســ�بدين  و  الطغــاة  ألن  اإلجــالل،  و  االح�ــرام 
 اللعنــة، أّمــا ا��ّيريــن و الشــرفاء والكــرام و ا��ســنين إ�ــ� 

ّ
لهــم إال

أوطا��ــم فتظــّل ذكراهــم عطــرة، أل��ــم هــم األصــل، وهــم روح األمــة 
ومســتقبلها و حاضرهــا. 

ً_______________________________________
(*) أســتاذ ســابق  فــي جامعــة جيــن �ــي الوطنيــة ـ تايــوان ، تاي�يــھ، 
 ، العلميــة  للشــؤون  هولنــدا   فــي  رشــد  ابــن  جامعــة  رئ�ــس  نائــب 
التعليــم عــن �عــد ، مديــر تحريــر مجلــة جامعــة ابــن رشــد األ�اديميــة 

ا��كمــة. 

 
ّ

أن نالحــظ  فإننــا  ال�شــر  مســتوى  ع�ــ� 
نســ�ث�ي  ـ  العر�ــي  العالــم  فــي  الناشــرين 
م��ــم القليــل جــدا ـ قــد توّجهــوا فــي اآلونــة 
األخيــرة إ�ــ� نشــر كتــب تقــدم قــدرا ض�يــال 
ككتــب  املعرفــة،  مــن  هزيــال  و  ��ــوال  و 
قــراءة  و  العر�يــة،  و  الص�نّيــة  األبــراج 
ا��ــب  قصــص  و  الطبــخ،  و   ،

ّ
ا��ــظ

والغــرام و ا���ــس، وتلــك ال�ــي تثيــر الغريزة 
فــي طرقهــا و وســائلها،  تتفنــن  و  ا���ســية 
الســير  كتــب  و  البول�ســية،  الروايــات  و 
الذاتيــة الفضائحيــة، و الكتــب الصفــراء 

اثيــة. ال�ر
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أوقــات  فــي  الكتابــة  ��ظــة  تن�ثــق  الســاحرة  العوالــم  هــذه  مــن 
متفرقــة، حيــن يطــل الشــاعر مــن حدائــق الزمــن  واألمكنــة برؤيــا 
مختلفــة ، يجــد الفضــاء قبالتــھ فيمــد بصــره نحــو األفــق، وتــارة 
تبــدأ  وهميــة،  وأخــرى  شــاخصة  بمصــدات  الفكــرة  تصطــدم 
خرائطهــا ع�ــ� ورق التذكــر، تنمــو مثــل الفكــرة ، ت�ســع، ت�شــظى 
بمنعطفا��ــا،  الكبيــرة والصغيــرة،  بأ��ارهــا  أخــرى،  لت�تــج مدنــا 
شــوارعها املزدحمــة بالكلمــات واليافطــات ال�ــي تشــبھ إ�ــ� حــد مــا 

أحالمنــا ا��شــورة فــي رؤوســنا الصغيــرة.
•حديقة أو��

يقــع  ��ــر  نحــو  القديــم  منزلــك  حديقــة  خــالل  مــن  تطــل  وأنــت 
حيــث  يــوم  �ل  نم��ــي  هادئــة،  مدينــة  فــي  عريــض  شــارع  ��ايــة 
تنمــو ع�ــ� جرفــھ النباتــات الواطئــة الطريــة، فيمــا تغمــر ا��هــة 
املقابلــة األكــوام الطي�يــة امل�رســبة مــن منظومــة املــد وا��ــزر فــي 
شــط العــرب، هــذا هــو ��ــر ا��وامــد فــي التنومــة، ســ�بحث عــن 

تفاصيلهــا.
ع�ــ�  �غفــو  الرئ�ســة  مســالكها  مــن  امل�شــعبة  الفرعيــة  األ��ــر 
ر�انيــة  لوحــات  يرســم  املتد�ــي  الســعف  فيمــا  النخــل،  أكتافهــا 
عذوقهــا  ع�ــ�  الشــمس  تنــام  أن  �عــد  ال��ــر  وجــھ  ع�ــ�  ســاحرة 
نقتحــم  أن  �عــد  إليــھ،  الوصــول  ��ظــة  تب��نــا  املتدليــة، 
زروعا��ــم  إ�ــ�  لتوصــل  الفالحــون  يحفرهــا  متنوعــة  مشــاريب 
ع�ــ�  ا��ضــروات  (مشــارات)  وتوز�ــع  برســم  يتفننــون  املــاء، 
شــكل مر�عــات ومســتطيالت مكســوة بخضــرة تتمايــل مــع هبــوب 
الريــاح ا��فيفــة، ��ــ�رنا تمايلهــا مــع هبــة �ل نســيم، وأخــرى 
و�ــي يمتــد طويــال بأذرعهــا املنحنيــة، هكــذا ت�نــوع املســاحات فــي 
فــي  التنومــة فيمــا ال�ســاء يحوشــون الرطــب والتمــر امل�ســاقط 

املتقار�ــة. النخــالت  محيــط 
لعوالــم  شاســع  فضــاء  نحــو  ا��يــاة  �ــ�ن  لنغــادر  ن�تكرهــا 
الــروح،  حائــط  ع�ــ�  بالرســم  ونعا��هــا  همومنــا  ن�تكــر  البــوح، 
تق�ــرب األزقــة مــن �عضهــا وتتداخــل األ��ــار فــي ��ــر الكتابــة، وســط 
فــي  يدخــل  النــورس  �ان  ال��ــر،  محيــا  ع�ــ�  الشــمعة  التماعــات 

عدســة املصــور امل�شــغل فــي تدويــر زوم عدســتھ ليتفاجــأ بأجنحــة 
ال�ــي  اللقطــة  قلــب  هــذه  ا��يــاة،  �اميــرة  فــي  محشــورة  النــورس 
باللقطــات امل��و�ــة  مــا عســاني نفعــل  نتوجســها احيانــا، لكــن 

الهار�ــة. ال��ظــة  وشــفرات  الوقــت  غبــارات  خلــف 
•حديقة ثانية

التفــاح   ) متا�عــة  ع�ــ�  األخــرى  حديقتــھ  مــن  الشــاعر  يحــرص 
الفجــر  �شــق  احيانــا  الليــل،  مــن  متأخــرة  ســاعات  فــي  ا��ــرام) 
صمتــھ لي�ســرب الضــوء األبيــض مــن خــالل النافــذة ا��ارجيــة، 
أدوارهــم-  تقمــص  فــي  البارعيــن  املمثليــن  حركــة  اقــب  ير وهــو 
أدوراهــن ليثيــر الدهشــة فــي اللعــب الغامــض ع�ــ� املكائد ل��صول 
ال�ســاء  تتصــارع  ا��مليــة،  الطبقــة  مــن  اجتما�ــي  وجــھ  ع�ــ� 
وخطــوات  محتالــة  بطــرق  األثريــاء،  الرجــال  ع�ــ�  الشــقراوات 
فــي إزاحــة �عضهــن عــن طريــق الرجــل الكهــل صاحــب  مدروســة 
تنصــدم  ح�ــ�  الفارهــة،  والســيارات  الفخمــة  والقصــور  النفــوذ 

ســنا. م��ــا  أصغــر  فتــاة  مــع  بخيانتــھ  إحداهــن 
ال�ســفور  تحــت ظــالل جســر  املشــاهد  تتوا�ــ� األحــداث وتتواتــر 
و�طاللــة القصــر ع�ــ� البحــر، تقــف حائــرا أمــام حركــة الكاميــرا ، 
النــورس بخفقــة جنــاح صغيــر،  فيمــا ي��ــب اللقطــات األخــرى 
تنعكــس ا��الــة ع�ــ� موائــد الطعــام ال�ــي ت�با�ــ� امــرأة القصــر 
اقيــة، �ل هــذا ممكــن  الشــقراء أمــام ضيوفهــا مــن الطبقــات الر
جــدا لكــن مــا أن ت�ت�ــي أحــداث املسلســل ح�ــ� تك�شــف الفو��ــ� 
متا�عــة  وتعســر  النــوم  وقــت  وانقــالب  وقتــك  ع�ــ�  خلف��ــا  ال�ــي 
احــداث ا��يــاة األخــرى، هنــا تنــاول  الشــاعر قلمــھ ورســم خطــة 

نــص جديــد فــي عوالــم مغايــرة.
•حديقة ثالثة

 لكتابــة نــص أد�ــي جديــد البــد أن  �غــادرك امللــل،  ترصــد حركــة 
العــرب،  فــي شــط  ترســو ع�ــ� حافــة ذراع ممتــد  الطبكــة- و�ــي   -
ع�ــ�  النــاس  مــن  حمول��ــا  نــزل 

ُ
لت املر��ــ�  مــن  تق�ــرب  بحركــة 

الضفتيــن، وتلمــح العوامــات املتآ�لــة وقــد اســتخدمها الصيــادون 
مكانــا لرمــي – الشــص- فــي عمــق معقــول متأمليــن صيــدا وفيــرا مــن 

ســمك طــازج، هــذه �ــي الفكــرة املتوالــدة لنصــوص أخــرى.
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شخصّیۀ العدد
تحتفي ا��لة في �ل عدد ���صية ثقافية معرفية قدمت 

جهدا متميزا للثقافة العر�ية وفي هذا العدد �شرفنا أن نقّدم  
األديبة املغر�ية لي�� مهيدرة

ا��رر
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ف
مل

 ال
في

ن 
كو

شار
لم

ا

عبد هللا الساورة (حوار)

نقوس املهدي/ املغرب

�شرى قانت/ املغرب

الغر�ي عمران/ اليمن

رشيد امديون/ املغرب

أحمد ���شاوي/ املغرب

د. عمر خواجا/ سوريا

ا��ب�ب الدايم ر�ي/ املغرب

سامي البدري/ سوريا

فاطمة بن محمود/ تونس

محمد املهدي سقال/ املغرب

الشريف آيت ال�شير/ املغرب

حيدر األسدي/ العراق

د. طالب هاشم بدن/ العراق

األديبة وفاء عبد الرزاق/ العراق

صب�ي الفحماوي/ االردن

حفيظ صادق

أ.د. يوسف بوغل���ي/ ا��زائر

ال��في ماجد الفار

أحمد فضل شبلول/ مصر

ا��رج مشرق الطيار/ العراق

ماجد قائد/ اليمن

د. محمد املسعودي/ املغرب

ا��سيين آيت ��ا/ املغرب

عبد الكريم العامري (حوار)

حسن أجبوه - ابن احمد/ املغرب

* سيرة أدبية

* شهادات

* حوارات

* قراءات نقدية

* نصوص
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سيرة ��صيةسيرة ��صية

االسم :  لي�� مهيدرة 
الصفة: أديبة مغر�ية ، باحثة 

 عضو اتحاد كتاب املغرب 
عضو رابطة األدب اإلسالمي  العاملية 

ا���سية : مغر�ية
اقية ببغداد مراسلة لبرنامج ضفاف الثقافي / اإلذاعة العر

مراسلة إذاعة صوت العرب / القاهرة 
رئ�سة جمعية التواصل للثقافة واإلبداع 

رئ�سة املهرجان العر�ي للقصة القصيرة بالصويرة
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1- ديــوان هــوس ا��لــم صــدر ســنة 2011 عــد دار ال�شــر 
الصفريــوي 

2- دوان وشوشــات مبع�ــرة صــدر ســنة 2012 عــن دار نشــر 
صافــي غــراف 

٣- مجموعــة عيــون القلــب صــدر ســنة 201٣   عــن دار نشــر 
صافــي غــراف 

٤- روايــة ســاق الريــح صــدرت ســنة 201٥  عــن دار الرحــاب 
اللبنانيــة 

٥- رواية رائحة املوت صدرت ســنة 201٨ عن دار الرحاب 
اللبنانية 

غــراب  دار  عــن   2021 ســنة  صــدرت  انجيرونــا  روايــة   -٦
بالقاهــرة 

٧- السفر ا�� سومطرة الغر�ية / كتاب رحلة / تحت الطبع

باناكــول  اإلمــام  جامعــة  عــن   201٥ ســنة  صــدر   :   -1
DIWANكتــاب  باندون�ســيا 

ســنة  صــدر  آفــاق  و  اقــع  :و الشــعرية  امللتقيــات  كتــاب   -2
ا��عــد  ا�ــي  ملتقــى   201٥

٣- كتــاب الروايــة فــي الوطــن العر�ــي ا��صوصيــة والتلقــي: 
صــدر ســنة 201٦ عــن جامعــة محمــد األول بمدينــة وجــدة 

املغر�يــة 
٤- كتــاب الشــكل واملضمــون فــي روايــات صب�ــي الفحمــاوي 
بمدينــة  الد�ا�ــي  شــعيب  جامعــة  2019عــن  ســنة   صــدر 

املغر�يــة  ا��ديــدة 
�اتبــات  ملتقــى   / ا��ســد  طريــق  عــن  الكتابــة  كتــاب    -٥
بتطــوان الســعدي  املالــك  عبــد  جامعــة  عــن  صــدر  العالــم 

وترجم لالسبانية

االصدارات املش�ركة اإلصدارات

بحوث ودراسات  كتب من إعداد و ت�سيق 
و�شراف  األديبة لي�� مهيدرة

العليــا  املدرســة  بطلبــة  خــاص  قلقــة  مرايــا  كتــاب   -1
201٤ عيــاظ  القا��ــي  ��امعــة  التا�عــة  للتكنولوجيــا 

2- كتاب تالوين 1 مقاالت أدبية 201٥
٣- تقاســيم مســابقة القصــة القصيــرة ا��ــاص بطلبــة املعاهــد 

وا��امعــات الوطنيــة 201٥
بأر�ــع  العر�يــة  وا�ــ�  مــن  م�رجمــة  قصــص  تالويــن2   كتــاب   -٤

201٦ واســبانية  وانجليزيــة  وفرنســية  فعر�يــة  لغــات 
القصيــرة  القصــة  بمســابقة  خــاص   : اقات  إشــر كتــاب   -٥

الوطنيــة  واملعاهــد  الكليــات  لطلبــة  املوجهــة 
201٦

جما�ــي  كتــاب   / الســرد    نــورس  الع�ــروس  محمــد  كتــاب   -٦
2019

* مقار�ــة فــي أدب املنفــى بيــن عزيــز ن�ســين مــن تركيــا وعبــد 
الكريــم العامــري... منفــى الوطــن

* املغالطــة التاريخيــة فــي روايــة فــازع للكاتــب القطــري احمــد 
عبــد امللك

* دهشــة الســرد القصيــر جــدا  وتداعيــات املع�ــ�  قــراءة فــي 
مجموعــة ناهــدات د�ســمبر للقــاص الســعودي حســن ع�ــي 

البطــران
   * قــراءة فــي كتــاب املســرح  الفــردي مســرح عبــد الزروا�ــي 

الطويــل الطاهــر  الدكتــور  لصاحبــھ  نموذجــا 
ع�ــ�  والتطبيــق  الصوفــي  اإلســالمي  األدب  فــي  التجديــد   *

أندون�ســيا  / بــادن  العمليــة/  العــرب  حيــاة 
    * أهمية  تعلم اللغة العر�ية  للمسلمين  املهعد اإلسالمي 

مدينة با�ي / اندون�سيا
    * اللغــة العر�يــة كمدخــل لتعلــم الديــن اإلســالمي  / بــادن 

/ اندون�ســيا
    * ال�ــ�صية املضمــرة  فــي روايــة قصــة عشــق كنعانيــة 

الفحمــاوي صب�ــي  األردنــي  للروا�ــي 
       *    الوشــم روايــة صامتــة ع�ــ� جســد املــرأة �شــمال 

إفريقيــا
      * النظريــة النقديــة العر�يــة االديولوجيــا – املصا�ــ� – 
األهــواء (قــراءة فــي املنجــز النقــدي للدكتــور ســعد الباز�ــي)



دد
لع

ة ا
صي

شخ

20

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

   العدد 229 (1) نوفمبر 2022
Issue 229 | 1 Nov. 2022

1- كتاب أريج ا��كي قراءة في املنجز السردي لألديبة املغر�ية 
لي�� مهيدرة مجموعة من النقاد العرب 

روايــة  املغر�يــة  ا��ديــدة  ا��ساســية  روايــة  فــي  كتــاب   -2
دانــي  محمــد  الناقــد  نموذجــا  مهيــدرة  للي�ــ�  (أنجيرونــا) 

٣- ترجــم ديــوان هــوس ا��لــم للغــة االندون�ســية ويــدرس االن 
بجامعــة االمــام  بانغــول بمدينــة بــادن بأندون�ســيا

للي�ــ�  املــوت  رائحــة  روايــة  فــي  املــوازي  ا��طــاب  ســيمياء   -٤
اليمــن أبيــن-  جامعــة  قائــد/  ماجــد   / مهيــدرة 

فــي  قــراءة  واملــوت  ا��يــاة  بيــن  الســاردة:  الــذات  انشــطار   -٥
املغــرب قانــت-  �شــرى  املــوت»  رائحــة   » روايــة 

 – باه�شــاوي  أحمــد   / الو�ــي  وســؤال  الســردي  املتخيــل   -٦
املغــرب

٧- اإليقــاع الزم�ــي واملا��ــي الصفــر فــي روايــة «رائحــة املــوت» 
/ رشــيد أمديــون- املغــرب

٨- لي�ــ� مهيــدرة تطــرح أســئلة ا��يــاة فــي روايــة  ”رائحــة املــوت 
/ “ د عمــر خواجــا - األردن

9- ا��قيقــة ا��اتلــة فــي روايــة «رائحــة املــوت» بقلــم: أحمــد 
فضــل شــبلول -  مصــر 

10- لعبــة الفانتاســ�يك و�الغــة العبــث فــي روايــة رائحــة املــوت 
/ د محمــد املســعودي – املغــرب 

«رائحــة  روايــة  فــي  الصفــر  واملا��ــي  الزم�ــي  اإليقــاع   --11
املغــرب أمديــون-  رشــيد   / املــوت» 

12- «رائحــة املــوت « بيــن الروايــة ال�ســوية وفضــاء اإلبــداع 
اإلنســاني  محمــد الغر�ــي عمــران- اليمــن 

لي�ــ�  لألديبــة  املــوت  رائحــة  روايــة  داخــل  املــوت  تشــكل   -1٣
ا�ع�ــش بــن  ياســين  ذ.  مهيــدرة 

1٤- لعنــة املــوت أو ســؤال الوجــود/ عبــد الرحيــم التــدالوي – 
املغــرب 

ــص» و تنا�ــ� ا��افــل فــي «ســاق الريــح»/  1٥-- دراســــة «التنصُّ
ا��ب�ــب الدايــم ر�ــي – املغــرب

1٦- رواية « ساق الريح » للي�� مهيدرة الرمزية الثقافية ل��سد 
/ نجيب العوفير – املغرب 

1٧- مســتويات النــص ودالالت القــراءة لروايــة ســاق الريــح / د. 
محمــد دخ���ــي أبــو أســامة - املغــرب

مهيــدرة   لي�ــ�  املغر�يــة  روايــة  فــي  الــذات  مــرأة  فــي  األنــا  رؤيــة   -1٨
ســوريا  البــدري-  ســامي  الريــح)/  (ســاق 

19- روايــة « ســاق الّريــح « للمغر�يــة لي�ــ� مهيــدرة و ســؤال الــذات 
القلقــة / فاطمــة بــن محمــود – تونــس

20- قــراءة فــي روايــة «ســـــــاق الـــــريح»لــ لي�ــ� مهيــدرة / ثابــت املرامــي- 
اليمن 

روايــة  فــي  املرايــا  محاكمــة  أو  املضمــرة  ا��هولــة  الرســائل   -21
النمســا مرت��ــ�-  طــالل   / الريــح  ســاق 

فــي روايــة ســاق الريــح لألديبــة لي�ــ� مهيــدرة / صب�ــي  22- قــراءة 
األردن الفحمــاوي/ 

للي�ــ�  القلــب»  «عيــون  فــي  والباطــن  الظاهــر  ســيميائيات   -2٣
املغــرب   – بباهــواري  خليفــة   / مهيــدرة 

2٤- عيون القلب) للقاصة املغر�ية للي�� مهيدرة خاصية السرد 
ومرآتھ في الكتاب القص��ي / الشــريف ايت ال�شــير*- املغرب 

2٥- مجموعــة « عيــون القلــب لألديبــة املغر�يــة «لي�ــ� مهيــدرة و 
اســتعادة متعــة ا��كايــة «/ محمــد املهــدي ســقال- املغــرب 

2٦-- طو�ولوجيــا الصمــت فــي روايــة أنجيرونــا .. دراســة تحليليــة 
طالــب  د.   : بقلــم  مهيــدرة  لي�ــ�  املغر�يــة  الكاتبــة  لروايــة  نقديــة 

 .. بــدن  هاشــم 
الضياع»انجيرونا»....الغر�ــي  وفلســفة  الصمــت  روايــة   -2٧

اليمــن عمــران/ 

مقاالت ودراسات وكتب  عن كتابات االديبة لي�� مهيدرة

مجالت وجرائد ت�شر ف��ا األديبة لي�� مهيدرة 

1- اإلمارات الثقافية 
2- بصرياثا

٣- الديار اللندنية 
٤- اليمامة 

٥- قاب قوسين 
٦- القدس العر�ي 

٧- جريدة العلم

٨- جريدة االتحاد االش�را�ي
9- جريدة العاصمة
10- جريدة ا��دث 

11- الزمان 
12- الدستور 

1٣- جريدة املنعطف 
اقع اخرى الك�رونية 1٤- مو
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تكريمات وجوائز 

1- لقب شاعرة القدس من جمعية القدس للتنمية سنة 2011
عــن  املغر�يــة خــاص  الثقافيــة  بالقنــاة  برنامــج مكتبــة  تقديــم   -2

2011 ســنة  اإلبداعيــة  تجر���ــا 
٣- تكريم باملق�� الثقافي بمدينة آسفي املغر�ية سنة 2012

٤- تكريــم بمركــز املنصــور بالر�ــاط مــن طــرف جمعيــة نســيج ا��يــر 
ســنة 201٣

٥- تكريم بمركز م�شيل جو�ير بمدينة مكناس سنة 201٤
٦- املشــاركة فــي برنامــج ثقافــي ع�ــ� اإلذاعــة الوطنيــة مــع اإلعالميــة 

أســمهان عمــور
اقية  ٧- حوار خاص ع�� قناة ا��ضارة العر

اقية  ٨- حوار ع�� قناة ا��رة العر
9- حوارات عديدة ع�� قناة صوت العرب املصرية 

10- ضيفة ع�� برنامج  ثقافي بإذاعة أ�ادير ا��هوية املغر�ية
11- تكريــم خــاص فــي جامعــة ابــن زهــر بأ�اديــر املغر�يــة بمناســبة 

اليــوم العالمــي للشــعر
عشــرة  ا��اديــة  والذكــرى  جيكــور  بملتقــى  بالبصــرة  تكريــم   -12

بصرياثــا مجلــة  لتأســ�س 
اليم�ــي  الكاتــب  مــع  الســراغنة  قلعــة  بمدينــة  ابدا�ــي  تكريــم   -1٣

عمــران الغر�ــي  محمــد  الكبيــر 
عمــر  الفنــان  الغيــوان  نــاس  مبــدع  مــع  بالر�ــاط  تكريــم   -1٤

البياتــي الســالم  عبــد  والشــاعر  الســيد 
مــدارات  جمعيــة  طــرف  مــن  اوريــر  ايــت  بمدينــة  تكريــم   -1٥

فيــة لثقا ا
1٦- ضيفة ع�� برنامج حدوثة مصرية / قناة النيل الثقافية

اقية / البصرة  1٧- ضيفة ع�� قناة ا��رة العر
1٨- ضيفة ع�� برنامج الرفيق بقناة النيل الثقافية

19- تقديــم حلقــة خاصــة عــن روايــة ســاق الريــح مــن طــرف 
الناقــد محمــد ابــو الليــف ع�ــ� قنــاة النيــل الثقافيــة 

20- تكريم بجامعة افري ببار�س بفرنسا
21- ضيفة ع�� قناة شمس ببار�س / فرنسا 

22- تكريــم باملؤتمــر العالمــي ألســاتذة اللغــة العر�يــة بمدينــة 
األندون�ســية  بــادن 

2٣- تكريم بجامعة اإلمام باناكول بأندون�سيا
2٤- تكريم باملعهد اإلسالمي بمدينة با�ي بأندون�سيا

2٥- تكريم باملعهد االسالمي التا�ع لوزارة الشؤون االسالمية 
بمدينة بادن االندون�سية

تكريمات وجوائز 

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية
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حيــن تقــرأ مــا تكتبــھ األديبــة املغر�يــة املبدعــة لي�ــ� مهيــدرة، ســتقف أمــام إمكانيــة أدبيــة، 
أســلو�ا وشــكال ومضمونــا، ف�ــي ت�تقــي �ــ�وصها فــي روايا��ــا وقصصهــا مــن قــاع املدينــة 
املبتليــة بأمــراض مجتمعيــة غايــة باليــأس واإلحبــاط. اليــوم، تفتــح «بصرياثــا» أبوا��ــا 
أمامهــا، لت��ــيء ع�ــ� مشــوارها األد�ــي واإلنســاني معــا، التقيناهــا وخرجنــا فــي هــذا ا��ــوار 

القصيــر.

حاورها: عبد الكريم العامري

ا�ديبة المغربية ليلى مهيدرة:

ــي  ــح ل ــا تتي ــد �نه ــا بقص ــت بابه ــة اقتحم ــي  الرواي ــح ل ــا تتي ــد �نه ــا بقص ــت بابه ــة اقتحم  الرواي
ــل ــر والتحلي ــر للتعبي ــة أكب ــلفرص ــر والتحلي ــر للتعبي ــة أكب فرص
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• هنــاك كتــب تدمــر صبــرك كقــارئ وتدخلــك 
عــن  تعــزف  تجعلــك  قــد  التفاهــة  مــن  عاملــا 

القــراءة..
مرهفــة  �انــت  البدايــة  منــذ  �ــ�صي�ي   •

. وحاملــة.
• أق�ــس املســافات بي�ــي و�يــن الورقــة و�أنمــا 

أنــا أخــرى منتحلــة ل�ــ�ص الكاتــب..

1-هنــاك مــن يصــف األدب الــذي تكتبــھ األديبــات بأنــھ أدب نســوي؟ 
وهــل هنــاك أدب نســوي وآخــر ذكــوري؟

األدب أدب وهــو تعبيــر عــن الــذات املبدعــة، األدب هــو تفاعــل مــع 
ا��يــط وا��مــوالت الثقافيــة والفكريــة ال�ــي يحملهــا الكاتب لطاملا 
شــكل مصط�� األدب ال�ســا�ي بكل ال�ســميات ال�ي منحت لھ أمرا 
غامضــا وغيــر محــدد، فمــن بيــن املدعيــن أن األمــر متعلــق بــكل مــا 
يخــص املــرأة فــي الكتابــة اإلبداعيــة ســواء �انــت الكاتبــة امــرأة أو ال، 
و�يــن مــن حصــر األمــر �لــھ فــي �ل مــا تكتبــھ املــرأة مســتعرضة لذا��ــا 
وحمول��ــا ا��ســدية.. و�يــن مــن يركــز باألســاس ع�ــ� أنــھ مصط�ــ� 
مهتــم بــكل مــا ��ــم قضايــا املــرأة .وســواء املدافعيــن عــن هــذا الطــرح 
أو ذاك تظــل الكتابــات املهتمــة باملــرأة وصراعهــا نحــو إثبــات ذا��ــا 
والتعبيــر عــن أفكارهــا والتحــرر مــن قبضــة الظلــم ا��تم�ــي امل�ربــص 
��ــا ، �ــي كتابــات عاليــة فــي الدقــة وعميقــة الطــرح وتكــون فــي أغل��ــا 
قــد المســت الشــق اإلنســاني للــذات املبدعــة،  �عيــدا عــن ال�ســمية 
ال�ي طرحها األديب إحسان عبد القدوس (أدب الروج واملانيكور) 
تشــ��ا ملا ســمي عند الغرب آنذاك بأدب (املالئكة والســكاكين) مما 
يبيــن أن هــذا التحيــز إن شــ�نا أن نســميھ كذلــك هــو أمــر ال يخــص 
األدب العر�ــي فحســب .وســواء اختلفنــا فــي ال�ســمية ( ال�ســوي /

جــالء  محمــد  الناقــد  طرحــھ  مــا  أن  نجــد   (.. ال�ســوية  ال�ســا�ي/ 
إدر�ــس مــن تســمية �ل مــا تكتبــھ املــرأة ب ( األدب األنثــوي) املقابــل 

لــكل مــا يكتبــھ الرجــل هــو توجــھ ســليم نســ�يا .
2- أي رائحــة للمــوت نويــت تجســيدها للقــارئ فــي روايتــك خاصــة 

وأن أبطالهــا منقســمون مــا بيــن عالمــي املــوت وا��يــاة؟ 
روايــة رائحــة املــوت كت�ــت �شــكل متــوازي بيــن ا��يــاة واملــوت فــي 
طــرح لــن أجــزم أنــھ جديــد ح�ــ� ال أبالــغ لكــن بيــن �ــ�صية مقــرة 
بمو��ــا أو ب��يــح التعبيــر بانتحارهــا ولك��ــا تمــارس ا��يــاة �شــكل 
نشــط ومثيــر عكــس ال�ــ�صية ا��يــة وال�ــي تع�ــش مو��ــا البطــيء 
وهواجسها وقلقها من �ل العالم واملا��ي امل�ربص ��ا ، �ي ثنائية 
فــي داخــل �ل واحــد منــا وعلينــا نحــن أن نجيــد التعامــل مــع هــذا 
ال�شــظي ، فيكفــي أن نطــرح ســؤال أأنــا �ــي أم ميــت؟  الــذي تكــرر 
فــي النــص لنجــد أنفســنا نحتــاج لتحديــد مفهــوم ا��يــاة ومفهــوم 
املــوت فهنــاك مــن ماتــوا منــذ قــرون ولكــن مــا زالــوا حاضريــن بي�نــا 
نقت�ــس كالمهــم و��تــدي بنصهــم ونعتمــد انجازا��ــم وع�ــ� العكــس 

األ�ل  إال  حيا��ــم  مــن  لهــم  ل�ــس  لكــن  بي�نــا  �ع�ــش  مــن  هنــاك 
والشــرب والنــوم ، مــن هنــا جــاءت رائحــة املــوت وال�ــي �ــي ل�ســت 
موتــا بقــدر مــا �ــي رائحتــھ ال�ــي تحيــط بنــا مــن �ل جانــب وعلينــا أن 

نتحــرر م��ــا لنع�ــش ا��لــود املشــت��. 
٣-ما التجر�ة ا��ياتية ال�ي تركت أثرا وا��ا في كتاباتك؟

اســتقبل  وكنــت  وحاملــة  مرهفــة  �انــت  البدايــة  منــذ  �ــ�صي�ي 
حقيقييــن  �ــ�وص  إ�ــ�  ألحولهــا  مســم�ي  تخ�ــرق  ال�ــي  ا��كايــات 
وأماكــن وأضيــف لهــا مــن مخيل�ــي ح�ــ� تصبــح عاملــا موازيــا ل��يــاة 
ا��قيقية، و�ما أن�ي كبرت في أسرة محافظة �انت أمي �ي مصدر 
ا��كايــات عــن املدينــة وعــن العائــالت والشــوارع وشــغ��ا الطفو�ــي 
توجهنــا  ال�ــي  الطفوليــة  القصــص  لنقــل  أو  الكتــب  انضافــت  ثــم 
نحــو عالــم ا��مــال واملثــل العليــا ومــع مــرور الوقــت تصــورت العالــم 
وا��يــط بصــورة لنقــل أ��ــا مثاليــة جميلــة لكــن مــع بــدء دراســ�ي 
افــق اك�شــفت مدينــة أخــرى ، فمــا �ان  الثانويــة وتحــرري مــن املر
م�ــي إال أن أجــوب شــوارعها  ألبحــث عــن األخــرى ، الصــورة املث�ــ� 
املرســومة فــي فكــري ، ذلــك ا��مــال املتنا�ــي و املتناســق ، ومــا زلــت 
ابحــث وأثنــاء ذلــك �انــت الكتابــة عــن هــذه ا��قائــق ا��اثلــة وعــن 
األماكــن ال�ــي تجيــد تحررهــا وح�ــ� عــن اإلنســان ، أكتــب ـ�ـي أفهــم 

أ�عــاد هــذا العالــم ا��يــط �ــي .
٤-برأيك ما الذي يجعلك تتوقفين عن الكتابة؟

  ح�� أكون صادقة معك سؤال ا��دوى يالحق�ي كثيرا و�ستفزني 
و�املقابــل لــھ نجــد ذلــك االرتيــاح الــذي أحســھ �عــد كتابــة نــص ولــو 
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مــن صفحــة واحــدة و�أنمــا هــو �ــ�نة أواجــھ ��ــا هــذا العالــم 
قــد  كثيــرا،  ثنائيــة متعبــة  �ــي  فــي مواجهتــھ،  املســتفز لقدراتــي 
أنمــا أكتبــھ عليــھ أن  إ�ــ�  الدا�ــي  ال يضاه��ــا إال وخــز الضميــر 
يخضــع ملعاييــر فرض��ــا ع�ــ� نف��ــي بحثــا عــن التميــز ر�مــا وعــن 
أن أتفــادى التكــرار خاصــة فــي عالــم أصبحــت فيــھ الكتابــة عمــل 
من ال عمل لھ، ففي ظل الظروف ا��الية واس�سهال الكتابة 
مــن طــرف الكثيريــن يجعلنــا نقــف كثيــرا عنــد ســؤال هــل نســتمر 
أم ال؟ لكــن باملقابــل ال��ــ�يع الــذي قــد نلمســھ با��صــوص 
مــن نقــاد أو قــراء �ل مــا ير�طنــا ��ــم هــو العمــل يجعلنــا نجابــھ 
ح�ــ� اآلن ونســتمر، لكــن التوقــف وارد كمــا االســتمرارية واردة. 

تعلــن  املنظمــات  مــن  كثيــرا  األد�ــي  وســطنا  فــي  ٥-نــرى 
عــن مســابقات أدبيــة، كيــف تنظريــن لهــا؟ وهــل 

مــن شــا��ا أن تخــدم الكاتــب؟
الســؤال  ع�ــ�  ا��ــواب  مــن  لشــق  نعــود 
الســابق ، فوســط ك�ــرة اإلنتاجــات األدبيــة 
نفقــد  كقــراء  أحيانــا  واملتعــددة  املتنوعــة 

كتــب  هنــاك  الن  والت�بــع  القــراءة  شــهية 
تدمــر صبــرك كقــارئ وتدخلــك عاملــا 

تجعلــك  قــد  التفاهــة  مــن 
  ، القــراءة  عــن  تعــزف 

أوال  قارئــة  بصف�ــي  وأنــا 
املســابقات  تخدم�ــي 

�ــي  تختــار  أل��ــا 
مجموعــة أعمــال لــن 

أفضــل  أ��ــا  أجــزم 
مــا كتــب ألســباب 

عــدة ولكــن ع�ــ� 
تمتلــك  األقــل 
مــن  جــزءا 

املصداقية 
والذائقة 

األدبيــة وتح�ــرم شــروط 
تفتــح  أل��ــا  الكاتــب  يخــدم  شــك  ال  وهــذا  نســ�يا  ولــو  الكتابــة 
أمامــھ مجــاال أكبــر للتعريــف بإســمھ و�بداعاتــھ وهــذا هــو الفــوز 

 . ��قيقــي ا
٦-فــي العالــم اإلف�را��ــي ووســائل التواصــل اإلجتماعيــة ظهــرت 
�ــي  فهــل   ، الشــباب  والكتــاب وخاصــة  الكتابــات  مــن  العديــد 

ظاهــرة ��يــة مــن شــأ��ا أن تخــدم املشــهد األد�ــي ؟
أكيــد وحتمــا فبيــن مائــة شــاب قــد يكــون حــظ املشــهد األد�ــي 
كبيــرا لــو ح�ــ� إســم واحــد طــور مــن نفســھ وأبــدع وفــرض نفســھ 
، الكتابــة حتمــا تجعــل الشــباب �عــرج ع�ــ� القــراءة وا��ــا�اة 
والبحــث عــن التميــز والتعبيــر عــن الــذات ولكــن املشــكل ل�ــس فــي 
هــذا الشــباب الطــري عــوده إبداعيــا و�نمــا فــي ال��ليــل وا��املــة 
�ســت��لون  يجعلهــم  ممــا  البعــض،  عليــھ  يمارســها  قــد  ال�ــي 

ال�شــر و�ســت��لون النجــاح ولألســف هــذا مــا يحصــل كثيــرا . أتم�ــ� 
فعــال أن يــدرك هــذا الشــباب أن للتجر�ــة ا��ياتيــة دور والقــراءة لهــا 
دور أكبــر واإلصغــاء لآلخــر وتعلــم ا��ــو ح�ــ� يكــون لدينــا وســطا أدبيــا 

��يحــا غيــر معتــل. 
٧-أي نوع من ا��طوط ا��مراء تضعي��ا أمام كتاباتك؟

لــن أتكلــم عــن الطابوهــات املع�ــرف ��ــا الن �ــي ف��ــا وجهــة نظــر خاصــة 
وألنــك يمكــن أن تغــوص ف��ــا دون أن تر�ــك القــارئ او أن تتحــرج أنــت 
مــن نــص تقــرأه أمــام إبنــك أو اب�تــك ، لكن�ــي ســأتكلم عــن أمــر آخــر ، 
عــن عقــدة أخــرى مــا زالــت تالحق�ــي وتكبل�ــي كثيــرا و�ــي الكتابــة عــن 
عــن  بالكتابــة  مهتمــة  أن�ــي  فبحكــم   ، يخص�ــي  الــذي  وا��يــط  األنــا 
الــذات اإلنســانية بــكل متناقضا��ــا ، أتم�ــ� فعــال أن أتحــرر مــن عقــدة 
الذنــب وأتكلــم عــن عالق�ــي مــع نف��ــي ومــع والدتــي ومــع املقر�يــن 
فــي ��ظــات عــدة أحــس أن هنــاك ســوء تفاهــم  خاصــة وأن�ــي 
كبيــر ال أدري ك��ــھ ، ر�مــا لكونــي أفضــل الصمــت فــي اللقــاءات 
ا��قيقــة  �غيــر  صم�ــي  معــھ  يفســر  ممــا  واملقر�ــة،  العائليــة 
ونحــن مجتمــع يحــب التحليــل و�عشــق التأويــل ، أحــب فعــال 
بــكل  أن أكســر ذلــك ا��اجــز وأن أعبــر عــن عالق�ــي باآلخــر 
الــذي  األلــم  ذلــك  مــن  أتحــرر  ح�ــ�  أوال  لنف��ــي  حريــة 

الزم�ــي عمــرا وكبل�ــي. 
األجنــاس  مختلــف  فــي  ٨-كت�ــت 
األجنــاس  هــذه  ايــة  إ�ــ�  األدبيــة، 
تنحازيــن؟ الشــعر أو القصــة أم 

ايــة؟ الرو
�ــي  بال�ســبة  الشــعر      
مــن  نوعــا  دائمــا  �ان 
ال  ال��ظــي  ال�ــرف 
والقصــة  لــم  أدري 
عــن  تعبيــرا  �انــت 
أو  معينــة  ��ظــات 
خاطــري  تعبــر  فكــرة 
، لكــن الروايــة اقتحمــت 
فرصــة  �ــي  ت�يــح  أل��ــا  بقصــد  با��ــا 
أكبــر للتعبيــر والتحليــل ، �ل عمــل روا�ــي إال ويفتــح أمامــي بابــا مليئــا 
(ســاق  ففــي  �اتــب،  ألي  مســتفز  أمــر  وهــذا  واإلكراهــات  بالتحديــات 
الريــح) أول روايــة �ــي طــرح أمامــي تحديــان أوال كونــي امــرأة وتكتــب عــن 
�انــت  ، حيــث  ا���ــم  تأتــي عمليــة اإلســقاط وأيضــا  و�التا�ــي  املــرأة 
و�ان  ذكــرا  البطــل  �ان  املــوت)  (رائحــة  روايــة  فــي   ، روايــة  ال  نوفيــال 
التعبيــر بــكل حريــة عــن ال�شــظي الــذي نعانيــھ �لنــا بحثــا عــن ا��لــود 
�عدمــا  وأن�ــي  األمــر ســهال خاصــة  يكــن  لــم   ، مــوت يالحقنــا  كنــف  فــي 
أنت�ــي مــن أي عمــل روا�ــي أعيــد إخراجــھ مــن جديــد و�التا�ــي أســتغ�ي 
لروايــة  بال�ســبة  األمــر  ونفــس  أخــرى  أضيــف  وقــد  صفحــات  عــن 
(أنجيرونــا) حيــث �ان التقســيم زمنيــا باألســاس �ل هــذه التحديــات 
تجعل�ــي متعلقــة أك�ــر بكتابــة الروايــة وتمنح�ــي مســاحة أكبــر للغــوص 
فــي حيــاة األبطــال وتحليلهــا رغــم أن�ــي أفضــل أن ال أعر��ــم تمامــا أمــام 

من ال عمل لھ، ففي ظل الظروف ا��الية واس�سهال الكتابة 
مــن طــرف الكثيريــن يجعلنــا نقــف كثيــرا عنــد ســؤال هــل نســتمر 
أم ال؟ لكــن باملقابــل ال��ــ�يع الــذي قــد نلمســھ با��صــوص 
مــن نقــاد أو قــراء �ل مــا ير�طنــا ��ــم هــو العمــل يجعلنــا نجابــھ 
ح�ــ� اآلن ونســتمر، لكــن التوقــف وارد كمــا االســتمرارية واردة. 

تعلــن  املنظمــات  مــن  كثيــرا  األد�ــي  وســطنا  فــي  -نــرى 
عــن مســابقات أدبيــة، كيــف تنظريــن لهــا؟ وهــل 

مــن شــا��ا أن تخــدم الكاتــب؟
الســؤال  ع�ــ�  ا��ــواب  مــن  لشــق  نعــود 
الســابق ، فوســط ك�ــرة اإلنتاجــات األدبيــة 
نفقــد  كقــراء  أحيانــا  واملتعــددة  املتنوعــة 

كتــب  هنــاك  الن  والت�بــع  القــراءة  شــهية 
تدمــر صبــرك كقــارئ وتدخلــك عاملــا 

تجعلــك  قــد  التفاهــة  مــن 
  ، القــراءة  عــن  تعــزف 

أوال  قارئــة  بصف�ــي  وأنــا 
املســابقات  تخدم�ــي 

�ــي  تختــار  أل��ــا 
مجموعــة أعمــال لــن 

أفضــل  أ��ــا  أجــزم 
مــا كتــب ألســباب 

عــدة ولكــن ع�ــ� 
تمتلــك  األقــل 
مــن  جــزءا 

املصداقية 

لــن أتكلــم عــن الطابوهــات املع�ــرف ��ــا الن �ــي ف��ــا وجهــة نظــر خاصــة 
وألنــك يمكــن أن تغــوص ف��ــا دون أن تر�ــك القــارئ او أن تتحــرج أنــت 
مــن نــص تقــرأه أمــام إبنــك أو اب�تــك ، لكن�ــي ســأتكلم عــن أمــر آخــر ، 
عــن عقــدة أخــرى مــا زالــت تالحق�ــي وتكبل�ــي كثيــرا و�ــي الكتابــة عــن 
عــن  بالكتابــة  مهتمــة  أن�ــي  فبحكــم   ، يخص�ــي  الــذي  وا��يــط  األنــا 
الــذات اإلنســانية بــكل متناقضا��ــا ، أتم�ــ� فعــال أن أتحــرر مــن عقــدة 
الذنــب وأتكلــم عــن عالق�ــي مــع نف��ــي ومــع والدتــي ومــع املقر�يــن 
فــي ��ظــات عــدة أحــس أن هنــاك ســوء تفاهــم  خاصــة وأن�ــي 
كبيــر ال أدري ك��ــھ ، ر�مــا لكونــي أفضــل الصمــت فــي اللقــاءات 
ا��قيقــة  �غيــر  صم�ــي  معــھ  يفســر  ممــا  واملقر�ــة،  العائليــة 
ونحــن مجتمــع يحــب التحليــل و�عشــق التأويــل ، أحــب فعــال 
بــكل  أن أكســر ذلــك ا��اجــز وأن أعبــر عــن عالق�ــي باآلخــر 
الــذي  األلــم  ذلــك  مــن  أتحــرر  ح�ــ�  أوال  لنف��ــي  حريــة 

الزم�ــي عمــرا وكبل�ــي. 
األجنــاس  مختلــف  فــي  ٨-كت�ــت 
األجنــاس  هــذه  ايــة  إ�ــ�  األدبيــة، 
تنحازيــن؟ الشــعر أو القصــة أم 

ايــة؟ الرو
�ــي  بال�ســبة  الشــعر      
مــن  نوعــا  دائمــا  �ان 
ال  ال��ظــي  ال�ــرف 
والقصــة  لــم  أدري 
عــن  تعبيــرا  �انــت 
أو  معينــة  ��ظــات 
خاطــري  تعبــر  فكــرة 
، لكــن الروايــة اقتحمــت 
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القــراء و�نمــا لــكل قــارئ برأ�ــي اج��ــاده و�ضافتــھ للنــص الروا�ــي 
... يكتمــل  ح�ــ� 

التجــارب  مــن  زمــن  والكتابــة  األدب  فــي  األو�ــ�  خطوتــك  9-بيــن 
م��ــا؟ خرجــت  ال�ــي  ا��صيلــة  مــا   . والكتابــات 

ر�مــا فــي البدايــة كنــا أحــرارا أك�ــر ، كنــا واثقيــن أك�ــر ، ور�مــا كنــا وال 
شــك مندفعيــن أك�ــر ، اآلن الوضــع مختلــف ، كبــرت املســافة بي�نــا 
و�يــن اآلخــر وكبــرت هــوة األســئلة مــع الــذات وا��اســبة، وصــار القلــق 
لزجــة وصــرت أخ��ــ�  �ــي اآلن أصبحــت األرضيــة  بال�ســبة   ، رديفــا 
الســقوط فــي أيــة ��ظــة ، صــار اللســان يلــوك الــكالم كثيــرا وكثيــرا مــا 
يبلعھ ، االن ر�ما أصبحت أحس بال�شــظي أك�ر ، بنوع من اإلرتباك 
الــذي تقابلــھ قناعــات اآلخريــن بــك �إســم أو ح�ــ� ��دهــم لــك ، 
الورقــة  و�يــن  بي�ــي  املســافات  أق�ــس   ، أكبــر  بتعــب  أكتــب  أصبحــت 
و�أنمــا أنــا أخــرى منتحلــة ل�ــ�ص الكاتــب ، تد�ــي مــا تدعيــھ لـكـي 
تنصهــر فــي عالــم مخيــف ، لكــن وح�ــ� أكــون صادقــة معــك أصبحــت 
أمــارس صم�ــي أك�ــر أمــام أســماء جميلــة تجالــس األديبــة ال�ــي أكو��ــا 
، وأجالســهم وأنــا بصفــة الباحثــة عــن التجر�ــة واملعرفــة والتعلــم. 

ال�ــي  الكلمــة  مــا   ، لقرا��ــا  تقدمــك  أن  بصرياثــا  10-ت�شــرف 
؟ للقــراء  توجهي��ــا 

بصرياثا 
نشــرت  ال�ــي  وأنــا  دائمــا  املتجدديــن  ولقرا��ــا  لبصرياثــا  ممنونــة 
بأســماء  أنشــر  كنــت  �عدمــا  ا��قيقــي  الســمي  إعالنــي  بدايــة  فــي 
مســتعارة ��ــذا املوقــع الب�ــي والداعــم ، أقــول لكــم مــن هنــا بــدأت 
مشــواري ا��قيقــي قبــل أك�ــر مــن اث�ــي عشــرة ســنة وح�ــ� قبــل أن 
أصــدر ديوانــي األول (هــوس ا��لــم) ، بصرياثــا �ــي أكبــر مــن مجــرد 
موقــع ��تــم ب�شــر النصــوص اإلبداعيــة ، �ــي مــأوى لــكل إبــداع جــاد 
، �ــي مرشــد وموجــھ وداعــم ، و�ن أعــود إليــھ اليــوم ك�ــ�صية 
للعــدد مــع العلــم أن�ــي لــم أتوقــف عــن ال�شــر فيــھ أبــدا فللتأكيــد أن 

رهــان اإلبــداع ا��ــاد واملســتمر قــد أعطــى أ�لــھ. 
فهن�ئا لكم مبدعين وقراء،

 وهن�ئا لنا ببصرياثا املوقع الداعم لكل ما هو جاد .
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                                  أعيد رصد ما أرى حولي
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لــم يكــن األمــر ســهال ع�ــ� طفلــة صغيــرة و�ــي تشــاهد مشــاهد االحتــالل 
افقهــا إ�ــ�  االســرائي�ي لــألرض الفل�ســطنية ، �انــت تلــك املشــاهد تر
فراشــها وتخت�ــ� فــي ركــن بذاكر��ــا ل�رتســم أمامهــا �لمــا حاولــت النــوم، 
وال أدري أي شــيطان همــس لهــا بــأن تجار��ــا بالكتابة…تلــك �ــي الكاتبــة 
هــذا  فــي  والروايــة…  القصــة  بيــن  تتــوزع  و�ــي  مهيــدرة  لي�ــ�  املغر�يــة 
ا��ــوار نك�شــف جوانــب مختلفــة مــن �ــ�صية الكاتبــة وكيــف �ان 

قــدر الكتابــة قــدرا مزدوجــا لهــا…..

1/ من تكون الكاتبة لي�� مهيدرة ؟ وكيف تقدم نفسها للقراء ؟

أنــھ  أحيانــا  ا��ــرف  يباغــت  كونــھ  ول�ــس  جــدا  معقــد  �شــري  الكائــن 
�ســتطيع اخ�ــزال تعريفــھ لنفســھ فــي �لمــات قليلــة، فاإلنســان واملبــدع 
إن جــاز �ــي أن أقــر لنف��ــي بذلــك هــو كثلــة مــن التناقضــات التعبيريــة، 
فــي  والباحــث  باألمــور  العــارف  مــا  ��ظــة  فــي  منــھ  تجعــل  تناقضــات 
املاورائيــات وا��ــدوى م��ــا . ولي�ــ� مهيــدرة حاولــت أن تكون شــهرزادها 
والــرؤى  ا��كايــات  �عــض  ذا��ــا  وعــن  لذا��ــا  تــروي  وأن  ا��اصــة 
وا��واطــر ر�مــا كمحاولــة لفهــم ذا��ــا باألســاس قبــل فهــم هــذا العالــم .

ماذا تقرأ اآلن وما أجمل كتاب قرأتھ ؟

الشــعر  و�عــض  واملقــال  الروايــة  بيــن  مــا  تجمــع  األيــام  هــذه  قراءاتــي 
لكــن الكتــاب الــذي يالمــس أنام�ــي بنــوع مــن الشــغف هــو كتــاب * أنــا 
أوســيلفي إذا أنــا موجــود * تحــوالت األنــا فــي العصــر االف�را��ــي وهــو 
كتــاب إللــزا غــودار وترجمــة وتقديــم القديــر ســعيد بنكــراد ، كتــاب را�ــع 
واملقدمــة وحدهــا ال�ــي كت��ــا عالــم اللســانيات القديــر ســعيد بنكــراد 
وأ�عادهــا  الصــورة  عمــق  فــي  بــك  تغــوص  متفــردة  إضافــة  وحدهــا 
النفســية وتطــرح أمامــك إشــكاليات عــدة لتحفــزك ع�ــ� اقتحــام فكــرة 
الســلفي وتحريرهــا بــكل أ�عادهــا . ألمــا بال�ســبة �ــي أجمــل كتــاب و�ن 
كنــت أتســاءل هنــا عــن ا��مــال كبعــد ف�ــي و�يــن مــا �ســرده أو الكتــاب 
الــذي اســتفزني مــن الداخــل ، خاصــة فــي الوقــت ا��ا�ــي ألن �ل ف�ــرة 
عمريــة لهــا قراءا��ــا ، لكــن فــي الوقــت ا��ا�ــي تســكن�ي روايــة * خرائــط 
املشــاعر  اســتفزت  روايــة   ، الع���ــ�  بث�نــة  الشــابة  للكاتبــة  التيــھ 
املقدســة بداخ�ــي وكســرت ذلــك اإلحســاس ا��ميــل بداخ�ــي باألمــان 
وعــرت حقائــق صادمــة ر�مــا كنــت أتغا��ــ� ع��ــا كثيــرا لكونــي عشــت 
وترعرعــت بمدينــة حاملــة هادئــة ، روايــة كســرت ا��اجــز بيــن النــص 
التخي�ــي لتقــذف بالقــارئ إ�ــ� املتوقــع وا��قيقــي لدرجــة االشــم�زاز . 

فعــال روايــة تســتحق القــراءة .

م�� بدأت الكتابة وملاذا تكتبين ؟

البدايــة  فــي  ا��ــروف  رص  ألجلــھ  بــدأت  الــذي  الســ�ب  لنفــس  أكتــب 
�انــت  صغيــرة  وأنــا   ، أفعــل  مــا  ماهيــة  أدرك  أن  قبــل  ح�ــ�  البعيــدة 
حقائــق  الصغيــرة  الشاشــة  ع�ــ�  تعــرض  الفلســطي�ية  القضيــة 
صادمــة عــن االحتــالل وال�شــرد والت��يــر الــذي يتعــرض لــھ الشــعب 
الفلســطي�ي ، لــم يكــن األمــر ســهال ع�ــ� طفلــة فــي ســ�ي يومهــا ، �انــت 

فــي ركــن بذاكرتــي ل�رتســم  افق�ــي إ�ــ� فرا��ــي وتخت�ــ�  املشــاهد تر
أمامــي �لمــا حاولــت النــوم ، وال أدري أي شــيطان همــس �ــي بــأن 
أجار��ــا بالكتابــة ، األناشــيد ال�ــي كنــا ندرســها ونحــن صغــارا لــم 
تكــن إال رصــدا ��ــاالت الضعــف والفقــد وا��يانــة ومــا إ�ــ� ذلــك ، 
�ان ع�ي فقط أن آخذ قصاصة ورقية وأخطط عل��ا شطرين أو 
ثالثــة تقت�ــس مــن ا��فوظــات الطفوليــة شــكلها الصــوري ال أك�ــر 
. وحدهــا هــذه التعويــدة �انــت ت�يــح لعي�ــي أن تنــام فــي ســالم . لكــن 
األمــر اســتمر كثيــرا وأصبحــت عــادة تشــكلت مــع املراهقــة حيــث 
ســأل ملــاذا أكتــب ، 

ُ
العواطــف ا��ياشــة إ�ــ� اليــوم ، لكــن حيــن أ

ر�مــا ألفهــم ذاتــي أك�ــر ، لطاملــا أحسســت أن هنــاك جــدارا عــازال 
رصــد  أعيــد  أن  ع�ــي  فبالتا�ــي  فيــھ  أنــا  الــذي  ا��يــط  و�يــن  بي�ــي 
مــا أرى حو�ــي ح�ــ� أجــد لــھ صيغــة قــد يتقبلهــا عق�ــي . أنــا أكتــب 

ألحاورنــي مــن خــالل الكتابــة .

فــي  إ�ــ� ال�ســكع  مــا �ــي املدينــة ال�ــي تســكنك ويجتاحــك ا��نيــن 
أزق��ــا و�يــن درو��ــا ؟

طبعــا مــو�ادور ، مدين�ــي ا��ميلــة الســاحرة ، املدينــة ال�ــي عشــت 
اقها  أســو أطــوف  وأنــا  أمــي  بحايــك  أمســك  طفلــة  وأنــا  دف��ــا 
وأص�ــي  وهمســا��م  واب�ســاما��م   ، ســكا��ا  حــوارات  وأســمع 
��كايــات أمــي ع��ــا وعــن العائــالت العريقــة والتعامــل بيــن ال��ــود 
واملســلمين وا��ايــك والرقــاق وال�ــ�ينة وا��ياطــة ال��وديــة ال�ــي 
تقطــن بال�ــي العتيــق وحلــوى املعلــم ادر�ــس وســ�نما ســقالة و�يــن 
العرا��ــي وووو ، ح�ــ� أكــون صادقــة أك�ــر مــا أذكــره مــن مدين�ــي 
لــم أعشــھ و�نمــا حكايــات أمــي عــن املــكان ، االن��ــار الــذي �انــت 
عشــت  العكــس  ع�ــ�  أنــا   ، الدقيقــة  التفاصيــل  تلــك  بــھ  تــروي 
مشــتاقة ل��ظــات مثــل هــذه فأ�ــي �ان صارمــا والشــارع بال�ســبة 
حكايــات  لكــن   ، والب�ــت  املدرســة  بيــن  الطريــق  إ�ــ�  �شــمل  ال  لــھ 
أمــي �انــت تجعــل املدينــة بداخ�ــي أكبــر وأجمــل وأهــدأ ، فأنــا اآلن 
أعــود ملدين�ــي للبحــث عــن ا��كايــات ال�ــي خبأ��ــا أمــي باألمكنــة ، 
األســوار ال�ــي تغيــرت ، املقابــر ال�ــي انقســمت ثــم اختفــت ، املنــازل 
اآليلــة للســقوط ، املــالح وحكايــات الســكان األقدمــون الراحلــون 
والعائــدون، الــدروب الضيقــة ال�ــي تف�ــرش الظــالم واملصابــة بــداء 
املــوت اآلن �لهــا أراهــا �عيــن أمــي ، ألن عي�ــي اآلن ال يــروق لهــا مــا 

تــرى .

هل أنت راضية ع�� إنتاجاتك وما �ي أعمالك القادمة ؟

عندمــا ســأكون راضيــة ســأتوقف عــن الكتابــة ، �ل كتــاب أســلمھ 
للمطبعــة ي�ــرك فــي داخ�ــي فراغــا بأنــھ هنــاك هفــوات مــا ال يمكــن 
الشــعرية  ســواء  األو�ــ�  الكتابــات  ر�مــا   ، آخــر  �عمــل  إال  تعديلهــا 
لكــن  ��ظيــة  افــز  وحو عابــرة  ��ظــة  وليــدة  �انــت  والقصصيــة 
مــن  أنطلــق   ، كثيــرا  تســتفزني  ف�ــي  ذلــك،  غيــر  الروائيــة  الكتابــة 
فكــرة ثــم أجدنــي منقــادة إ�ــ� عوالــم كبيــرة وعميقــة ، يتعــرى أمامهــا 
ا���ــس ال�شــري و�ســلم�ي املشــرط ، الروايــات كتب��ــا ألفهــم مــن 
أكــون ، ألســتوعب كيــف يتعا�ــش هــذا العالــم بــكل مجزوءاتــھ ، 
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وألن�ــي لــم أســتوعب أمــور عــدة فأنــا مــا زلــت أكتــب …
 ، بالقاهــرة  غــراب  دار  عــن  مؤخــرا  أنجيرونــا  روايــة  صــدور  و�عــد  اآلن 
أحــاول أخــد اســ�راحة وذلــك مــن خــالل اســتكمال كتــاب يرصــد رحل�ــي 
باملغامــرات  م�ــيء  الغر�يــة  ســومطرة  إ�ــ�  الســفر   ، الندون�ســيا  األخيــرة 
أن  �ســتحقون  اليوميــة  بتفاصيلهــم  هنــاك  والنــاس  واالك�شــافات 

. بي��ــم  مــروري  أرصــد 

م�� ستحرقين أوراقك اإلبداعية وتع�زلين الكتابة ؟

�أن�ــي أجبــت نســ�يا عــن هــذا الســؤال فــي الســؤال الــذي قبلــھ ، فــي مرحلــة 
عمريــة ســابقة أحب�ــت الكتابــة للمســرح قبــل أن أتوقــف لســ�ب �ســيط 
تتكلــم  ال�ــ�صيات  أن  أجــد  كنــت  للنــوم  اس�ســلمت  �لمــا  أن�ــي  وهــو 
أحــس و�أن جمجم�ــي أصبحــت  وقــت واحــد ح�ــ�  فــي  بأصــوات عاليــة 
ب��ــم  وأطرافــي  جســدي  يظــل  ب�نمــا  ف��ــا  أنــام  ال�ــي  الغرفــة  ب��ــم 
�عوضــة ، تكــرر م�ــي هــذا األمــر كثيــرا ح�ــ� توقفــت عــن الكتابــة لزمــن، 
صــرت أخ��ــ� �ــ�صياتي وســطو��ا ، ر�مــا لهــذا الســ�ب اآلن تجــد أن 
�ــ�صياتي قليلــة ، مرتابــة مــن نفســها ، م�شــطرة ، غارقــة فــي األســئلة 
عــن وجودهــا وكينون��ــا ، و�التا�ــي أظــل فــي مأمــن م��ــا وأظــل أكتــب ، األمر 
قــد يــدوم العمــر بأكملــھ وقــد ي�ت�ــي فــي ��ظــة مــا .ولهــذا أتعمــد أن يكــون 
اإلهــداء ع�ــ� كت�ــي موجــھ بالــذات لهــذه ال�ــ�صيات ، قر�انــا ح�ــ� أظــل 

فــي مأمــن مــن شــرها وســطو��ا .

لــك طقــوس  الــذي تمن�ــت أن تكونــي �ات�تــھ ؟ وهــل  ٧- مــا هــو العمــل 
الكتابــة ؟ فــي  خاصــة 

ر�مــا ال اســتطيع تحديــد كتــاب معيــن وال روايــة �عي��ــا مهمــا بلــغ ان��ــاري 
تخطــي  أســتطيع  لــو  أتم�ــ�  الكتابــة  فــي  أمــور  هنــاك  لكــن   ، بالنصــوص 
حدودهــا ، أن تكــون كتاباتــي أك�ــر جــرأة فــي طــرح األفــكار ال�ــي تراودنــي ، 
أعتقــد أن الكاتــب عليــھ أن يكــون حــرا ، وأنــا مازالــت بداخ�ــي متار�ــس 
أحيانــا  املتعاطفــة  �ــ�صي�ي  مــن  وأيضــا  الطفولــة  أيــام  مــن  بقيــت 
وا��ــوف مــن جــرح أحــد ولــو با��طــأ ودون قصــد ، تمن�ــت أن أكتــب عــن 
أمــي ال�ــي تســكن�ي كثيــرا ، أن أحكــي ا��تمــع الــذي عشــت فيــھ تفاصيــل 
ل�ســت  �ــي  بال�ســبة  ا��ــرأة   ، أخــرى  مــرة  وصادمــة  أحيانــا  مب��ــة 
الطابوهــات املتعــارف عل��ــا، و�نمــا أتكلــم عــن العمــق اإلنســاني ، ا��ــرأة 
فــي التعبيــر عــن األشــياء ومســميا��ا ، فالكائــن ال�شــري هــو كثلــة متحولــة 
رصــده  أتم�ــ�  مــا  وهــذا   ، عــدة  أمــور  بتغيــر  تتغيــر  واملشــاعر   ، داخليــا 
هــذا مرتبــط  . ر�مــا  نف��ــي  أمــام  ولــو  بــكل جــرأة ومصداقيــة  باألســاس 
أيضــا بموضــوع الطقــوس ، فأنــا أحــب االختــالء بنف��ــي كثيــرا ، ل�ــس 
ا��لــوة ا��ســدية الن األمــر قــد ال يكــون متاحــا دائمــا و�نمــا أن تغــرق 
فــي داخلــك ح�ــ� وان كنــت بيــن مالييــن ال�شــر ، وتنــزوي فــي ركــن بذاكرتــك 
تحلــل الفكــرة ال�ــي ت�تابــك قبــل أن تمســك خيطــا يقــودك ل��هــاز لبدايــة 
الكتابــة ومــن تــم يظــل النــص يكتــب بداخلــك وال ت��ــ� منــھ ع�ــ� الــورق 
إال مــا أنــت بحاجــة إ�ــ� إخراجــھ للوجــود . يكفي�ــي فنجــان قهــوة وصمــت 
إ�ــ�  حو�ــي  مــن  العالــم  فيتحــول  �ــي  يلتــف  ح�ــ�  فيــھ  أغــوص  أختلقــھ، 

عالــم جامــد وصامــت باألســاس.

هل للمبدع واملثقف دور فع�ي ومؤثر أم أنھ اعلن ��اية املثقف؟

الدو�ــي  القاهــرة  بمعــرض  حضرتــھ  لقــاء  إ�ــ�  أحال�ــي  الســؤال 
للكتــاب و�ان اللقــاء لثلــة مــن كبــار املثقفيــن اللي�ييــن و�ان الشــعر 
يومها بحضور وزير الثقافة آنذاك، و�ان محور اللقاء هو ع�� أن 
الســلطة ال تمنــح املثقــف مكانتــھ ، هــو شــعار يرفعــھ مثقفــون عــدة 
وفــي بلــدان متعــددة وخاصــة فــي عاملنــا العر�ــي ، �انــت املداخــالت 
ال تخــرج عــن هــذا الســياق ف�ســاءلت ألــم يكــن الشــاعر بالقديــم 
كفيــال بقصيــدة شــعر أن يوقــف حــرب دامــت لســنوات أو �شــعلها 
فتــدوم مائــة عــام ، ألــم يكــن املثقــف مس�شــارا حــاض ، املثقــف 
برأ�ــي بنــا لنفســھ برجــا عاليــا كثيــرا ، ح�ــ� عندمــا حــاول االق�ــراب 
اقتحــام املعــاش اليومــي اقتحمــھ بقبعــة ال��يــة، ال ا��لــل  و
املناقــش وال بمــن �ســتطيع بكونــھ مثقفــا أن يكــون الوســيط بيــن 
الســلطة والعامة ، وســيطا محلال مناقشــا مقنعا ، املثقف اليوم 

هــو منحــاز لطــرف مــا أو مســتكين للهامــش إال قلــة قليلــة فقــط.

ماذا �ع�ي لك هذا الثال�ي ا��رية والعزلة والكتابة؟

أنــا مــن عشــاق العزلــة ، أنــا ب�ــت الصمــت واالنــزواء ، العزلــة عالــم 
أدلفــھ �شــوق العاشــقين ، أخت�ــي فيــھ أغــوص فــي عوالــم أرحــب 
، هــو املــكان الوحيــد الــذي يمكن�ــي فيــھ أن أتعــرى أمــام نف��ــي ، 
وأن أمــارس حماقاتــي الطفوليــة وأحيانــا عــدة قــد أتخ�ــ� ح�ــ� عــن 
جســدي املــادي وأتركــھ رهينــة ا��مــود ح�ــ� أكــون �ائنــا ضوئيــا 
للكاتــب  العزلــة   . خفيفــا �ســافر ويقتحــم األمكنــة و�عبــر األزمنــة 
الصــور  اســ�رجاع   ، حولــھ  مــن  العالــم  رؤيــة  إلعــادة  فرصــة  �ــي 
ا��تمعيــة وتحليلهــا ، مناقشــ��ا والتخلــص مــن الشــوائب ح�ــ� 

ال يكــون آلــة تصويــر فقــط .

��صية من املا��ي ترغب لقاءها وملاذا ؟

�ات�ــي املفضــل عزيــز ن�ســين ، الكاتــب ال�رـ�ـي الــذي عــاش أزمــات 
عــدة وكت��ــا ��ــ�رية ســوداء را�عــة ، روح الدعابــة ال�ــي يكتــب 
��ــا و�ــ�ريتھ مــن نفســھ تجعل�ــي أتم�ــ� لــو أجالســھ فــي يــوم ، أن 
أبحــث فــي حــوار معــھ عــن عوالــم لــم ترصدهــا عيــون النقــاد ومــا لــم 
�عبــر عنــھ فــي أعمالــھ ، �اتــب واحــد يذكرنــي بــھ هــو مــازال ع�ــ� قيــد 
ا��يــاة أطــال هللا فــي عمــره ، وقــد زرتــھ بب�تــھ بالبصــرة ورافقتــھ 
فــي عاملــھ ا��ــاص بأزقــة وأســواق تلــك املدينــة ال�ــي تعبــق با��كايــا 
، أال وهــو اإلعالمــي والكاتــب الكبيــر عبــد الكريــم العامــري ، وقــد 
كت�ــت مقــاال حــول نقــاط ال�شــابھ بي��مــا فــكل م��مــا �ان منفيــا 
فــي وطنــھ وعانــى الكثيــر �ســ�ب أفــكاره ، ور�مــا حوكمــا أل��مــا أحبــا 

وط��مــا بصــدق وعبــرا عنــھ بــكل شــفافية .
مــاذا كنــت ســتغيرين فــي حياتــك لــو أتيحــت لــك فرصــة البــدء مــن 

جديــد وملــاذا ؟
حياتــي لــم تكــن مثاليــة ، التجــارب ال�ــي عشــ��ا �ان ف��ــا القا��ــي 
إجــالال ألن�ــي  أقــف  ��ــا  مــررت  لــكل تجر�ــة  لكــن   ، الســعيد  و�ان 
تعلمــت م��ــا الكثيــر ، هنــاك أشــياء ر�مــا رغــم تألمــي م��ــا ســأعيدها 
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كمــا �ــي ، أل��ــا حياتــي بــكل �ســاطة ، ال أتصــور نف��ــي �ائنــا آخــر غيــر 
مــا أنــا عليــھ اآلن ، أنــا ر�انيــة كثيــرا وا��مــد والشــكر طقو��ــي ال�ــي ال 
أتخ�ــ� ع��ــا أبــدا واإلحســاس ا��ميــل بــان هللا قريــب م�ــي رغــم أن�ــي 

لســت املواظبــة ع�ــ� طاعاتــھ كمــا يجــب يكفي�ــي ،

ماذا يبقى حين نفقد األشياء ؟ الذكريات أم الفراغ ؟

االثنيــن معــا ، الفــراغ الــذي نحــاول مــأله بالذكريــات ، مــن �ع�ــش 
م�ي اآلن و�شاطرني سو�عاتي لم �عودوا بي�نا ، دائما من نفقدهم 
ي�ركــون بداخلنــا جمــال غيــر مكتملــة ، مبــررات ، أمــورا لــم نعشــها ، 
نحتــاج إ�ــ� اســتحضارهم ح�ــ� نمــأل الفراغــات ، ح�ــ� نجيــب عــن 
األســئلة ال�ــي ظلــت معلقــة ، ح�ــ� اآلن و�عــد أر�ــع ســنوات ع�ــ� وفــاة 
أمــي رحمهــا هللا وأنــا �ل يــوم أجالســها فــي فكــري ألفهــم نظــرات �انــت 
لــم �ســعفها العمــر  افــات  ��ــا قبــل املــوت و�أنمــا �ــي اع�ر ترمق�ــي 
قــد  ال�ــ�صية  لســت  أن�ــي  تــدرك  قلقــا أل��ــا  ر�مــا  آو   ، ��ــا  لتبــوح 

تتحمــل ذلــك الفقــد املــزدوج لهــا وأل�ــي قبلهــا بثمــان شــهور فقــط.
معرفــي  تراكــم  مــن  البــد  بــل   ، فــراغ  مــن  تأتــي  ال  األدب  صياغــة 

متعــددة،  وقــراءات 

حدث�نــا عــن مجموعتــك القصصيــة والروائيــة كيــف كت�ــت وفــي أي 
ظرف؟

األكيــد أن األديــب �ســتمد تواجــده ا��كا�ــي مــن خــالل مــا تقتنصــھ 
عينــھ الالقطــة ممــا يــدور حولــھ ، األماكــن ، األ�ــ�اص ، التمثــالت 
ولك��ــا  ��ظيــا  اهتمامــا  نعيرهــا  ال  قــد  كثيــرة  أشــياء   ، ا��تمعيــة 
تخ�ــزن بالذاكــرة املبدعــة لتن�ثــق مــن خــالل نــص إبدا�ــي ، عيــون 
حياتــي  مــن  مهمــة  مرحلــة  رصــدت  قصصيــة  كمجموعــة  القلــب 
 ، لألمومــة  األو�ــ�  اإلرهاصــات   ، واإلكراهــات  العمليــة  بداياتــي 
األزمــات ال�ــي تقتحــم جــدارك املنا�ــي وتكشــف لــك ضعفــك أمــام 
بأمكن��ــا  متعــددة  عوالــم   ، بداخلــك  رســمتھ  عمــا  مختلــف  عالــم 
وأزمن��ــا و�رهاصا��ــا ، و�ــي عكــس الروايــات ال�ــي كتب��ــا الحقــا ، 
ر�مــا ألن�ــي وقفــت ع�ــ� هامشــها كثيــرا م�ســائلة و�احثــة ومك�شــفة 
قبــل أن أرتمــي فــي أحضا��ــا فجــاءت موجهــة نســ�يا ع�ــ� األقــل مــن 
داخليــا  صراعــا  طرحــت  الريــح  فســاق   ، املنطلــق  الفكــرة  خــالل 
�ســكن�ي حــول الصــراع ا��تلــق بيــن املــرأة والرجــل ألنــي أومــن أن 
صــراع املــرأة مــن ذا��ــا باألســاس ، هــذا النــص الــذي أثــار �ــ�ون 
أخــرى جعلت�ــي أقتحــم غمــار الروايــة للمــرة الثانيــة ألرصــد رائحــة 
املــوت بصيغــة املذكــر وكالهمــا �انتــا ترتعــان مــن مدينــة الصويــرة 
بأســوارها وحوار��ــا وتاريخهــا وموســيقى كنــاوة ومــا إ�ــ� ذلــك . روايــة 
انجيرونــا اقت�ســت وجودهــا مــن شــارع معيــن بالبيضــاء ، مــكان كنــت 
افــذ تطبــق ع�ــ� حكايــات عابرة  �لمــا ذهبــت إليــھ إال وأحسســت النو
املســتور م�ســ��ا  اك�شــاف  يبحــث ع�ــ�  مــرآب  فتصورت�ــي حــارس 

. بالصمــت 
اقــع الــذي نع�شــھ ؟ وهــل  مــا جــدوى هــذه الكتابــات اإلبداعيــة بالو

يحتــاج اإلنســان إ�ــ� الكتابــات اإلبداعيــة ل�ســكن األرض ؟

ا��ــدوى  ســؤال 
ســؤال مقلــق ومــؤرق 
أعلــم  املبــدع  ، ولعــل 
طاملــا  أنــھ  �غيــره 
اســتطاع أن يتعا�ــش 
الســؤال  هــذا  مــع 
مــن  هنــاك  زال  فمــا 
فــي  ل�ســتمر  أمــل 
والكتابــة   ، اإلبــداع 
 ، با��صــوص 
أن  يحــاول  الكاتــب 
يخفــف  جســرا  يب�ــي 
ا��يــاة املاديــة  عــبء 
ا��يطــة وا��بطــة ، 
الكاتــب ل�ــس �ســا�ي 
بإيصــال  ملــزم  بريــد 

بــھ  ليتظلــل  ا��ارقــة  الشــمس  تحــت  يقــف  �ائــن  ولكــن  رســائل 
البعــض ممــن أرهقهــم القيــض ، ســمعت حــوارا بالفرنســية للكاتــب 
ا��زائــري الفرن��ــي كمــال داوود يقــول جملــة أثــارت ان�با�ــي كثيــرا 
أال و�ــي أن إغــراء الكتابــة ال يمكــن مقاومتــھ فكيــف وان ح�ــ� هللا 
رب الكــون ألــف أر�ــع كتــب حســب تعبيــر الكاتــب . هــو تعبيــر مجــازي 
لكنــھ راق �ــي كثيــرا ، الكتابــة واإلبــداع متنفــس للكاتــب والقــارئ معــا.

اقع التواصل االجتما�ي ؟ 1٥- كيف ترين تجر�ة ال�شر في مو

املنتديــات  أفضــل  كنــت  ر�مــا   ، وايجابياتــھ  ســلبياتھ  لــھ  أمــر  هــو 
أل��ــا �انــت �شــكل أو بآخــر تقــوم بالتوجيــھ للكتــاب الشــباب و�انــت 
منبــرا للنقــاش والتفاعــل ، اآلن ك�ــرة األقــالم واالنفتــاح الكبيــر جعــل 
اإلبــداع فــي مــأزق البحــث عــن ا��ــودة وصــار مــن الصعــب التوجيــھ 
والبحــث عــن التميــز إال للقلــة القليلــة ، لكــن ع�ــ� �ل حــال يظــل منبــرا 
للتفر�ــغ عــن الــذات وكمــا يقــول الغدامــي فــي حديثــھ عــن توي�ــر كمنبــر 
أنــھ أصبــح مجموعــة عوالــم منفتحــة ع�ــ� �عضهــا البعــض مانحــة 
اقــع  الفرصــة للتعبيــر عــن الــذات بالشــكل الــذي نختلقــھ ول�ــس بالو
اقــع  ا��قيقــي و�ــي مجازيــة اختــالق الهويــات ال�ــي تفرضهــا هــذه املو

. معبــرا عــن ذلــك بقولــھ الشاشــة كمجــاز ثقافــي .

أجمل وأسوأ ذكرى في حياتك ؟

أشــياء عــدة أث�ــت حياتــي فــي البدايــات باألســاس ، أول مولــود أول 
مــع  تســتطيع  كثيــرة  أشــياء   . أخــرى  لعوالــم  اك�شــاف  أول   ، كتــاب 
�ــي  ذكــرى  أســوأ   ، شــفاهنا  ع�ــ�  ال�ســمة  ترســم  أن  الوقــت  مــرور 
��ظــات الفقــد باألســاس ، ا��ــذالن الــذي ال نتوقعــھ مــن أحدهــم 
وحزنــھ  بفرحــھ  منــا  جــزء  هــو  حياتنــا  مــن  م��ــ�  مــا  إجمــاال  لكــن 

وكفــى. اآلن  عليــھ  نحــن  مــا  �ــي   ، ودموعــھ  واب�ســاماتھ 



مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

   العدد 229 (1) نوفمبر 302022
Issue 229 | 1 Nov. 2022

الثقافيــة  بصرياثــا  مجلــة  تســ�� 
خدما��ــا  تقديــم  ا�ــ�  األدبيــة 
ونشــر  ــاب، 

ّ
والكت األدبــاء  للزمــالء 

فــي  اإلبداعيــة  األدبيــة  نتاجا��ــم 
والنقــد  وال�رجمــة  والقصــة  الشــعر 
األدبيــة  األجنــاس  و�ل  واملســرح 

. . ملعروفــة ا
بريدنــا  ا�ــ�  املقــال  أو  النــص  ارســل 
 بصورة �ــ�صّية 

ً
االلك�رونــي مرفقــا

الكاتبــة. أو  للكاتــب 
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سيدة التطريز
ت

لما
لك

با

شهادة حق 

في حق

 الكاتبة املغر�ية

 لي�� مهيدرة

نقوس املهدي
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نكــون  أن  أصعــب  ومــا  �ــ�ص،  عــن  نكتــب  أن  أهــون  مــا 
منصفيــن فــي حقــھ، دون الوقــوع فــي مطــب التطبيــل وال��ليــل.. 
نســوق هــذا ونحــن بصــدد اإلدالء �شــهادة فــي حــق املبدعــة لي�ــ� 
فــي ال�ســاء أعظــم الشــهود»  مهيــدرة.. ذلــك ان «شــهود ا��ــق 
وأعــود  عر�ــي،  بــن  الديــن  مح�ــي  األكبــر  الشــيخ  يقــول  كمــا 
حوا�ــي  قبــل  باســمها  ســمعت  ال�ــي  األو�ــ�  املــرة  إ�ــ�  بذاكرتــي 
اخــر  لقــب  و�يــن  بي��ــا  االســماء  فــي  ل�شــابھ  قــرن،  ر�ــع  نصــف 
الســرة قريبــة منــا بحكــم ا��ــوار والقرابــة فــي قري�نــا النموذجيــة 
الكادحــة ال�ــي تتطابــق ف��ــا الظــروف االجتماعيــة واالنســانية 
عميــق  فــج  �ل  مــن  افــدة  الو لألســر  واالنصهــار  التآلــف  ��ــد 
ما��ــا  فــي  الفوســفاط  ذرات  واســ��الك  باملنجــم،  لالشــتغال 
ثــم �ان الفضــول، و�ان الســؤال،  وطعامهــا وهوا��ــا اليومــي، 
و�ان ا��ــواب، و�ان التعــارف، و�ان اللقــاء، ألك�شــف بــان ال 
ســليلة  وأ��ــا  صدفــة،  كونــھ محــض   �عــدو  بي��مــا، وال  عالقــة 
هادئــة،  جميلــة،  ود�عــة،  عريقــة،  كوســمو�ولي�ية،  مدينــة 
من�شــية بأنفــاس األطل��ــي ا��يــط، ســاهرة ع�ــ� اصطخابــات 
أمواجــھ، وغوايــات عرا�ســھ ا��فــورة بخفــة النــوارس، ورفــة 
ع�ــ�  افهــم  أطر الســاجية  املياميــن  ســدن��ا  و�ركــة  الريــاح، 

أر�اضهــا، 
�ســهر  الــذي  األد�ــي  الثقافــي  بصرياثــا  موقــع  كتــاب  مــن  وأ��ــا 
عليــھ، ويديــره الصديــق االســتاذ عبدالكريــم العامــري، وواحــدة 
مــن طينــة املبدعــات الفاِهقــات فــي زمــن لــم تعــد فيــھ الكتابــة 
الصانعــات  البــاذخ،  ا��ــرف  ســادنات  ومــن  إبداعيــا،  ترفــا 
ملتعــة الســرد املاتــع حــد اإل��ــار، الصا�غــات ��وهــر القصــص 
الرفيعــة  ا��كايــات  لســدى  النا�ــ�ات  اإلقنــاع،  حــد  اآلســرة 
حــد الدهشــة، الناثــرة ل��ــارات اإلمتــاع واملؤانســة ع�ــ� هامــة 
النصوص الشــاهقة حد اإلشــباع، املتصيدة لوعول العبارات 
الشــاردة، ومــن الفاعــالت بحضورهــا الــوازن فــي نســيج الفضــاء 
ا��معــوي واإلبدا�ــي املغر�ــي ال�ســوي ع�ــ� ا��صــوص، بحكــم 
�ــ�صي��ا القويــة ودورهــا الفعــال فــي إنعــاش ا��ركــة الثقافيــة 
فــي  و��ــت  و����ــا،  وق��ــا  مــن  منح��ــا  ال�ــي  األم،  مدين��ــا  فــي 
أوصالها نوعا من الدف، متجشمة مختلف األعباء، متخطية 
اقيــل والصعــاب واإلكراهــات املاديــة واملعنويــة ال�ــي  �افــة العر

تجابــھ عــادة العمــل ا��معــوي ا��ــاد
وح�ــ� ال نضيــع بيــن فجــاج املفاهيــم األ�اديميــة للكتابــة، و�ل 
با��ديــث  ســنكتفي  النقــد..  أهــل  اختصاصــات  فــي  يدخــل  مــا 
عــن �عــض التيمــات األساســية ال�ــي تتمحــور حولهــا إمدادا��ــا 
اإلنســان  اقــع  و حــول  باألســاس  ت�ركــز  حيــث  اإلبداعيــة، 
ا��رومــة  والطفولــة  معاناتــھ،  و  آدميتــھ  أب�ــ�  فــي  امل�ــ�وق 
ا��املــة بمســتقبل ال بصيــص لإلشــراق فــي أفقــھ.. ووضــع املــراة 
فــي مجتمــع متخلــف ينظــر إل��ــا كمتــاع ال يختلــف عــن األوانــي 
فــي متــون نصوصهــا،  املنزليــة، فتحسســك بحضورهــا الطا�ــي 
والتما�ــي معهــم حــد اإلندغــام، مت�بــذة مكانــا قصيــا ترعاهــم، 
واللطــف  الرحمــة،  �عيــن  إل��ــم  وترنــو  شــكاو��م،  ا�ــ�  تنصــت 

والشــفقة، و�ا��ا تقاســمهم مح��م، وأوهامهم، ومعانا��م، وحين 
تحكــي ع��ــم فإ��ــا تحدثــك و�ــي صر�عــة شــهقتين عــن مــرارة العمــل 
ا��معــوي الشــاق، وعــن خــذالن األصدقــاء، وظلــم دوي القر�ــى، 
املشــهد  قتامــة  وعــن  اإلنســاني،  وا��ــس  الضميــر  مــوت  وعــن 
الثقافــي تحــت ســطوة ال�ــ�ع وا��هــل واالميــة وانعــدام القــراءة، 
وعــن  املمن�ــ�،  اإلقصــاء  حــاالت  وعــن  الذاتيــة،  همومهــا  وعــن 
ومثابر��ــا،  جلدهــا،  ســوى  لهــا  نصيــر  ال  ال�ــ�صية،  األ�ــ�ان 
الرســالة،  بجســامة  املرهــف  احساســها  وعــن  الرصيــن،  وقلمهــا 
وعــن إيما��ــا بقــوة وصالبــة اإلنســانة بداخلهــا، وعــن، وعــن، وعــن
هكــذا �ــي الصــورة التقري�يــة ال�ــي قدر��ــا للمبدعــة لي�ــ� مهيــدرة، 
«خ�ساء الشعر» في باحة الشعراء، وشهرزاد في مضمار الرواية، 
فــي  لهــا  شــريك  ال  إبداعهــا  األدبيــة،  الصالونــات  باحــات  فــي  ومــي 
ال��ــاء، خليــط م��ــون مــن أجنــاس وألــوان ومــدارس واهتمامــات 
بيــن  تتــوزع  ومختلفــة  متنوعــة  إبداعيــة  وانشــغاالت  وهمــوم 
واملقالــة،  وا��اطــرة،  القصيــرة،  والقصــة  والشــعر،  الروايــة، 

والهــادف املواطــن  ا��معــوي  والعمــل  ال��فيــة،  والكتابــة 
وفــي ال��ايــة، أه�ــ� مبدعتنــا املتميــزة لي�ــ� مهيــدرة ع�ــ� هذا التكريم 
املســتحق، كمــا أه�ــ� مــن صميــم القلــب مجلــة بصرياثــا الثقافيــة 
الكلمــة  ولرفيــق  واملثابــرة،  واإلصــرار  املبــادرة  روح  ع�ــ�  األدبيــة 
والســعادة  ا��يــدة  ال��ــة  �ل  العامــري  الكريــم  عبــد  االســتاذ 

وأطيــب امل�ــ�
وهذا يذكرني بب�ت شعري يقول

أحسن من در ومرجان / آثار إنسان بإنسان
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لي�ــ� مهيــدرة امللقبــة بخ�ســاء مدينــة الصويــرة ،نمــت وترعرعــت في كنف 
أســر��ا، لعبــت فــي شــوارع وأحيــاء وأزقــة مــو�ادور مــع صديقا��ــا . تعشــق 
املدرســة،  وطــأت  أن  منــذ  بصمــة  لهــا  تكــون  أن  وتتم�ــ�  مــو�ادور  روح 
نشــيطة متميــزة بيــن أقرا��ــا، إنخرطــت فــي العمــل ا��معــوي مبكــرا فــكان 
أول إحتــكاك لهــا �عالــم املســرح ســواء مــن خــالل ا��فــالت املدرســية أو 
ع�ــ� صعيــد فــرق اإلقليــم ال�ــي �انــت ت�ــ�ل ف��ــا خواطرهــا و�بداعا��ــا 
األدبيــة األو�ــ� فــي إنزواءا��ــا عــن العالــم، قبــل أن تنفتــح ع�ــ� مجموعــة 

مــن ا��ــالت وا��رائــد الورقيــة.
نشــرت فــي بدايــة أمرهــا بأســماء مســتعارة تحــت إســم ”لي�ــ� القمــري “ ثــم 
إنتقلــت فــي مرحلــة أخــرى وخاصــة �عــد تول��ــا اإلدارة التقنيــة ألول موقــع 
إلك�رونــي بإقليــم الصويــرة “ الصويــرة نيــوز “ فكانــت توقــع بإســم “ أمــال 
العلــوي “ قبــل أن تعلــن عــن إســمها ا��قيقــي مــن خــالل إصــدار أول 
ديــوان شــعري ســنة 2011واملعنــون ب“ هــوس ا��لــم “ ثــم مجموع��ــا 
 “ الثانــي  ديوا��ــا  وأيضــا   201٣ ســنة   “ القلــب  عيــون   “ القصصيــة 
وشوشــات مبع�ــرة “ والــذي حمــل توقيــع الناقــد العرا�ــي حيــدر األســدي .

مــن  العديــد  تنظيــم  ع�ــ�  افها  بإشــر مهيــدرة  لي�ــ�  الشــاعرة  عرفــت 
ملتقــى  رئ�ســة  فكانــت  لإلبــداع،  خدمــة  والعر�يــة  الوطنيــة  امللتقيــات 
القصــة القصيــرة الوط�ــي ح�ــ� تتمكــن إتاحــة الفرصــة النفتــاح اإلبــداع 
ا���ــي ع�ــ� آفــاق أرحــب وطنيــا وعر�يــا .الشــاعرة واألديبــة لي�ــ� مهيــدرة 
”مــن مجلــة  اإلبــداع  “ و ”شــهادة  القــدس  “ شــاعرة  لقــب  حــازت ع�ــ� 

.201٣ 2012و  التوا�ــي  ع�ــ�  لســ�تين  األدبيــة“  الثقافيــة  ”بصرياثــا 
الصويــرة  بإقليــم  واملر�يــات  املر�يــن  رابطــة  رئاســة  مســؤولية  تحملــت 
و�ــي عضــوة ��معيــة أصدقــاء املق�ــ� الثقافــي وعضــوة رابطــة اإلبــداع 
املرشــدات  املــرأة اإلســتقاللية وقائــدة قســم  العر�ــي وعضــوة منظمــة 
بمنظمــة الكشــافة واملرشــدات عضــو ��معيــة مركــز إب�ســامة لل�ســاء 
��ايــا العنــف ومركــز حمايــة الطفولة،مشــرفة بمنتــدى ”ســتار تايمــز“ 
ع�ــ� قســم القصــة القصيــرة والشــعر وا��واطــر ،عضــوة جمعيــة رابطــة 
للثقافــة  التواصــل  جمعيــة  ورئ�ســة  والزجــل  للشــعر  الــكالم  �ــ�ر 

واإلبــداع .

ليلى مهيدرة الشاعرة وا�ديبة
حفيظ صادق
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تجربة ليلى مهيدرة السردية 

لي�ــ� مهيــدرة ســاردة مغر�يــة جميلــة، قادمــة مــن أصــول شــعرية؛ 
فقــد أصــدرت مجموع��ــا القصصيــة األو�ــ� (عيــون القلــب)، ومــا 
تالهــا مــن أعمــال روائيــة (رائحــة املــوت، ســاق الريــح،...)، �عــد 

صــدور ديوا��ــا الشــعري األول (هــوس ا��لــم).
أن  مــن  أثقــَل  الكبــرى  اإلبداعيــة  ورؤاهــا  قضاياهــا  �انــت  ور�مــا 
تتحّملهــا قصيــدة (ن�ريــة) ناعمــة مثقلــة بالقوافــي، لذلــك ســرعان 
ــق باألحــالم 

ّ
 بخيبــة حلمهــا الشــعري، فتحّولــت إ�ــ� التعل

ْ
مــا شــعرت

كهــا 
ّ
تمل الــذي  الشــعري  الهــَوس  ــر 

َ
ف� �عدمــا  الشــاهقة،  الســردية 

ــي.
ّ
َبــٍع ف�

َ
ذات ض

مــا حــدث لهــا مــا حــدث للروائيــة ا��زائريــة ال��يبــة أحــالم 
ّ
و�أن

«ذاكــرة  (فــي  األول  الروا�ــي  مجدهــا  تــدرك  لــم  ال�ــي  مســتغانمي 
شــعرية.... خيبــات  ثــالث  �عــد  إال  ا��ســد») 

الكّمــي  ال�راكــم  مــن  الســردية  مهيــدرة  لي�ــ�  تجر�ــة  قــت 
ّ

حق لقــد 
كتــاب  موضــوع  تكــون  بــأن  جديــرة  جعلهــا  مــا  الكيفــي  واإلبــداع 
نقــدي يتــدارس أعمالهــا القصصيــة والروائيــة مــن شــ�� جوان��ــا؛ 
فــكان (أريــج ا��ـكـي) هــذا يتضــّوع ع�ــ� ألســنة طائفــة مــن النقــاد 
ذلــك  عــن  التعبيــر  طرائــق  وفّرق��ــم  الكاتبــة،  لي�ــ�  حــّب  جمعهــم 
ا��ــب القرا�ــي؛ وقــد تشــّمموا (رائحــة املــوت)، وتشــّوفوا (ســاق 

الريــح)، وذابــوا فــي (عيــون القلــب)،...
لقد جاؤوا من �ّل صوب جغرافي، وحَدٍب نقدي، ومن �ّل فّج عميق 
ي�ّ�ــون  تونــس،...)،  مصــر،  ســوريا،  األردن،  اليمــن،  (النمســا، 
ا��اصــة،  املن��يــة  بنوايــاه  يلّ�ــي  �ّل  الســردية؛  لي�ــ�  كعبــة  إ�ــ� 
ويقــف بــ(صوير��ا)املكانيــة.، ويطــوف �عتبــات نصوصهــا، و�ســ�� 
بيــن أر�ا��ــا الســردية، إ�ــ� آخــر مناســك هــذا ا��ــ� النقــدي ال��يــج

هــذا �شــيد ��يــكل روايــة مب�يــة ع�ــ� رســائل واردة مــن بريــد خاطــئ، 
اقعيــة م�ســوجة ن�ــ�ا ��ائ�يــا، وذلــك  ــق لروايــة و

ّ
وذاك يصف

 هــذه الروايــة روايــة �ــ�صيات ال روايــة أحــداث، 
ّ

يصــّر ع�ــ� أن

أ.د. يوسف وغل���ي (ا��زائر)

الكاتبــة  عنــد  النرجســية  الكتابــة  خصوصيــة  يفّصــل  وآخــر 
انطالقــا مــن امليــول امليتاســردية لرواي��ــا (ســاق الريــح)، وآخــرون 
فــي قضايــا العتبــات والنــص املــوازي، والفنتاســ�يك،  يخوضــون 
ورمزيــة  ال�ســوية،  وقضايــا  املــوت،  والزمنالروا�ي،وتيمــة 

ا��ســد،... 
ولقــد �انــت ســرود لي�ــ� مهيــدرة مــن االنفتــاح الن��ــي والقابليــة 
للتأويل والتعّددية القرائية بحيث أثارت مزيدا من املوضوعات 
وكثيــرا مــن الــرؤى النقديــة املب�يــة ع�ــ� منطلقــات من��يــة شــ��؛ 
فهــذا ين�ــ� ن��ــا ســيميائيا، وذاك يمــارس نقــدا ثقافيــا، واآلخــر 
فــي  يقــف  و�عضهــم  الب�يويــة،  جينــات  جيــرار  ســرديات  إ�ــ�  �عــود 

مواجهــة تلــك األعمــال الســردية موقفــا منــزوع الســالح امل���ــي.
ِقبــل للممارســات  ور�مــا أبــدع آخــرون مصضط��ــات جديــدة ال 
�عــض  تجــّرأ  وقــد  مثــال)،  (�التنّصــص  ��ــا  العر�يــة  النقديــة 
بمــا  اإلجرا�ــي  جهازهــا  فعّدلــوا  املنا�ــ�  مألــوف  ع�ــ�  الدارســين 
أمــام  نحــن  فــإذا  املدروســة؛  للنصــوص  اإلبداعيــة  القيمــة  ي�ــري 
وتضيــف  ب.شــارودو،  جهــود  مــن  تنطلــق  سيميولســانية  قــراءة 

إل��ــا.
األتبــاع  بلعنــة  الضيــق  مــن  ينطلــق  محمــود  نقــدي  ص�يــع  وهــو 
ا��ديثــة  والســيميائية  اللســانية  الدراســات  �شــيوخ  ــت 

ّ
حل ال�ــي 

لــھ أريــد  عّمــا  مشــار�عهم  وصرفــت 
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كيــف أتخلــص مــن «لي�ــ� مهيــدرة» اإلنســانة ألكتــب 
بحياديــة عــن قلمهــا املل�ــزم تجــاه قضايــا اإلنســان، 
االبــداع  ت�ب�ــ�  رابطــة  أمــام   باملســؤولية  والشــعور 
؛  امــرأة  تكتبــھ  نًصــا  نقــرأ  كيــف  أنواعــھ؟  �شــ�� 
للعبــور مــن خاللــھ لقــراءة اآلخــر؟ وجــوده، حر�اتــھ، 

ســكناتھ.
مــن  يتعــرى  ُيرعب؛بــل  ال  املــرأة  بــكاء  البــكاء،  ح�ــ�   

��يــاة. ســماًء  ليصبــح  م��ــھ 
 
ً
 ملعاناتنــا جميعــا

ً
مــن يقــرأ «للي�ــ�»، ســيجد تجســيدا

مثــل  أناملهــا  بيــن  الكلمــات  نصوصها؛فتصبــح  فــي 
دمــى ، و�ــي الكــف ا��مــوح.

بــھ  يقــوم  كمــا  الكلمــات  رصــف  بيــن  فــرق  فثمــة 
تفتــح  و��ظــات  شــموع،  انصهــار  و�يــن  كثيــرون، 
 إليقــاظ ســراب امل�شــاعرين، ح�ــ� ي�ســع ضيــق 

ً
أفقــا

الكتابــة! ماهيــة  عــن  تســاؤالت  ويطــرح  املســافات، 
الكتابــة ألــم ، ع�ــ� الرغــم مــن فرحــة االنتصــار �عــد 
االن��ــاء مــن مرحلــة  ا��لــق. لكــن هــل �ل َمــن كتــب 
يتألــم؟ وعــاش األلــم اللذيــذ؛ ليخلــق رمــوزه الدالليــة 
فــي النــص األد�ــي؟ وهــل �ل مــا ُيكتــب هونــص أد�ــي، 

أم مجــرد ســرد؟ وهــل الكتابــة تــرف؟

حيــن تدخــل محــراب  «لي�ــ�»، التحتــاج مســبحة 
و�خــوًرا لتقــرأ تعويذتــك، ألنــك ال تحتــاج وســيطا 
فــي  أنــا  لــك:  وتقــول  تأخــذك  إل��ا،بــل  للوصــول 
أو  فــي قصة؛فلنحيــا حيــاة مشــ�ركة،  قصيدة،أنــا 

اإلبــداع. فــي دخولنــا شــرنقة  مًعــا  نمــوت 
ندخــل بكامــل حري�نــا، ع�ــ� الرغــم مــن أنــھ دخــول 
فــي شــرقة. الذاتيــة املليئــة بجــراح اآلخريــن، ل�ســت 

ذاتية،إ��ــا شــباب الشــيخوخة،ور�يع اإلخضــرار.
اك�ــر  املتعــدد،  الوجــوه  أ��ــاب  أن  ��يــح 
اقــع م�ــرٍد. لك��ــم  ــا وانعكاًســا لو ان�شــاًرا جماهيريَّ
ال �ســتطيعون ترقيعهــا، يمــأل الوهــم ثقــوب تلــك 
الوجــوه ال�ــي ال تــرى الضــوء؛ بــل يقودهــا الوهــم 

الضوضــاء. وتلوكهــا 
ســ�بقى   ، اإلبــداع  ع�ــ�  نســاوم  ال  نحــن  ب�نمــا 
وخصالنــا  ا��ــزأة  غيــر  بخصائصنــا  األصــدق 

الطــرق! تعرجــات  فــي  ســة  املقدَّ
دمعة،واب�ســامة  �ل  فــي  موجــة،  �ل  فــي  نتكــرر 

. محيــط
صديق�ــي، تبقــى األيــام ،مجــرد موانــئ، ســنلتقى فــي 

ثمــة مــكان ف��ــا؛ ونجــدل األشــياء ل�رقــص.

ليلى مهيدرة

االبداع والتحدي

الشاعرة واألديبة
وفاء عبد الرزاق
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مــن  مهيــدرة  لي�ــ�  والقاصــة  األديبــة  تعتبــر 
أبــرز املواهــب فــي فــن القــص ، حيــث تخلــق 
كتابا��ــا القصصيــة والروائيــة عاملــا خاصا 
العالــم  هــذا  مــع  فتتما�ــ�   ، اإلبــداع  مــن 
القص��ــي الفريــد مفــردات املــكان مــع هــم 
لغــة  عبــر   ، ا��ــاص  بالهــم  مختلطــا  العــام 
أدبيــة راقيــة وتوصيــف ف�ــي متقــن ، تظهــر 
املبدعــة  لألديبــة  الشــعرية  ا��اســة  فيــھ 
األد�ــي  مهيــدرة  لي�ــ�  مشــروع  أن  وأعتقــد 
مســتوحيا  الكاملــة  مالمحــھ  يأخــد  بــدأ 
فــي  الزمنيــة  وانعكاســاتھ  املــكان  عبقريــة 
إطــار مشــروع أد�ــي متكامــل يمثــل انطالقــة 
جديــدة ��يــل جديــد مــن املبدعــات العــرب 
عاملــا  مهيــدرة  لي�ــ�  األديبــة  وطرقــت   ،
أدب  وهــو  ســابقين  أدبــاء  ارتــاده  قصصيــا 
اســتطاعت  ولكــن  واألماكــن  الرحــالت 
مثقنــة  بحرفيــة  األدبيــة  بصم��ــا  تضــع  أن 
مــن  فصنعــت  القــص  آلدوات  ووامتــالك 
املــكان محــورا هامــا منطلقــة منــھ لتتعمــق 
األماكــن  هــذه  تعرضهــا  ال�ــي  القضايــا  فــي 
وممســكة بمفــردات ذاتيــة ومشــاعر خاصــة 
، و�مهــارة عاليــة لكــي تجعــل القــارئ �ع�ــش 
فــي أحــداث عالــم قص��ــي م��ــر ، صنعتــھ 
األديبــة لي�ــ� مهيــدرة وســكبت فيــھ آراءهــا 

. ا��اصــة  ورؤي��ــا  القضايــا  بمختلــف 

ا�ديبة ليلى مهيدرة

من أبرز املواهب
 في فن القص

ال��في ماجد الفار
رئ�س قسم األخبار بجريدة ا��بر الفورية 
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«مدينــة  «الصويــرة  وا��مــال  ال�ــ�ر  مدينــة  رحــم  مــن 
التنــوع  وأصالــة  والشــعر  وال�شــكيل  والنــوارس  الريــاح 
ومشــار�ھ  وتقاليــده  وعاداتــھ  تكويناتــھ  بمختلــف  الثقافــي 
،األمــر الــذي أضــاف للمدينــة غ�ــ� ال�ــراث املــادي والالمــادي 
ووســم رأســمالها الرمــزي بالديناميــة والتالقــح والتجــدد ع�ــ� 
مســتوى حــوار ا��ضــارات ؛مــن رحــم هــذا الفضــاء املتعــدد 
ولــدت املبدعــة لي�ــ� مهيــدرة وتشــبعت بفطــرة اإلبــداع ونمــت 
وترعرعــت ،فكانــت الذات/املبدعــة محفــال ســيميائيا مركبــا 
املعرفيــة  داللتــھ  بــكل  الغ�ــي  اقــع  الو مــع  جدليــا  تتفاعــل 
األد�ــي  اإلبدا�ــي  وع��ــا  ز�ــدة  روحهــا  مــن  وتعتصــر  والفنيــة 
والف�ــي .فــكان الشــعر فــي البــدء هــوس حلمهــا ،مســكونة بــھ 
وعليــھ تتكــئ ومــن خص�ــب معرفتــھ ت��ــل بالرغــم مــن شــغف 
الكتابــة الســردية ال�ــي �انــت تشــاغب وجدا��ــا وفكرهــا نظــرا 
ملــا �عتمــل فــي دواخلهــا مــن جــدل وتأثــر و�ــي تم��ــي فــي الطريــق 
ســياقا��ا  وتعمقــت  تعــددت  مدينــة  فــي  با��يــاة  مندهشــة 
أصيــل  إبدا�ــي  �ســر  .وفــي  السوســيوثقافية  وأنســاقها 
ســيرورة  تجــدد  أن  الشــاعرة  املبدعــة  الــذات  اســتطاعت 
الكتابــة اإلبداعيــة لد��ــا باالنتقــال  بإبداعهــا مــن التفكيــر 
فــي الســرد ،فكت�ــت  فــي الشــعر ،إ�ــ� التعبيــر بالفكــرة  باللغــة 
املبدعيــن  دهشــة  أثــار  الزمــن  مــن  ردحــا  القصيــرة  القصــة 
والنقــاد فــي املغــرب وخارجــھ ،هكــذا تشــبعت روحهــا بالســرد 
اإلبــداع  شــغف  ،حيــث  عندهــا  اإلبــداع  ســيرورة  ســياق  فــي 
القص��ــي لد��ــا أصبــح انشــغاال واشــتغاال ،تقــوم ب�رويــض 
لغتــھ و�نائــھ والغــوص فــي مفاصــل جســده املكتــوب ،لتحــدث 
القصــة  مــن  الســردية  بالكتابــة  ةت�تقــل  األخــرى  الطفــرة 
وا��يــاة   ا��تمــع  ديــوان  باعتبارهــا  الروايــة  إ�ــ�  القصيــرة 

دالية في سماء ا�بداع

 أحمد ���شاوي
باحث وشاعر وناقد مغر�ي

التحــول  فــي  شســاعة  مــن  للمبدعــة  الروايــة  تمنحــھ  مــا  بــكل 
ع�ــ� الب�يــة الســردية الفنيــة ل�ــس �القصــة ، وأيضــا مــا تثيــره 
الصويــري  وا���ــي  عامــة  املغر�ــي  ا��تمــع  وأنســاق  ســياقات 
ع�ــ�  محايثــة  إشــكالية  أســئلة  مــن  الصويــرة)  ملدين��ــا  (نســبة 
وا��ما�ــي  واالقتصــادي  واملعرفــي  السوســيوثقافي  املســتوى 
تجــاوز  مــن  األصيلــة  املغر�يــة  املبدعــة  ســيمكن  الــذي  ،األمــر 
الكتابــة القصصيــة إ�ــ� التحــول والتجــدد باالنتقــال إ�ــ� الكتابــة 
الروائيــة ،حيــث كبــرت �ــ�رة الســرد فــي أعمــاق وع��ــا املعرفــي 
ع�ــ�  ووع��ــا  أعماقهــا  تحريــض  فــي  موهب��ــا  تكــف  ولــم  والف�ــي 
إ�ــ� العوالــم املمكنــة ال�ــي تمنحهــا الكتابــة الروائيــة  الدخــول 
ن�ــ�  اســتوى  حيــث  املبدعــة  للــذات  التجري�يــة  املعاصــرة 
املعرفــة بالكتابــة الروائيــة وطرقهــا ا��ديثــة واملعاصــرة فــكان 
أول الغيــث روايــة «ســاق الريــح «حيــث وطئــت قدماهــا أرض 
نفســھ  فوعــد  األرض  آدم  قدمــا  وطئــت  كمــا  الروا�ــي  الســرد 
أســئلة  مــن  الروائيــة  باملتابــة  االرض،فســارت  وعمــارة  بالبنــاء 
املــرأة والــذات إ�ــ� اســئلة الوطــن وا��تمــع وا��يــاة والكــون  إ�ــ� 
وع��ــا  فــي  الســردي  لإلبــداع  فاتحــة  والتجريــب  الكتابــة  أســئلة 
اقفهــا  �ل  املعابــر املفضيــة لعوالــم الــذات املمكنــة ورؤاهــا ومو
اقــع والعالــم والكــون منتقلــة بالكتابــة  مــن  مــن األنــا واآلخــر والو
الشــكل املونولو�ــي �القصيــدة إ�ــ� الشــكل ا��ــواري الكامــن فــي 
أســئلة متاهة العالم املعاصر وتشــظيھ وتمزق الذات وانفجار 
رؤاهــا فكانــت روايــة أخــرى وســم��ا بم�ســم «رائحــة املــوت» إ�ــ� 
روايــة ثالثــة «أنجيرونــا» هكــذا ارتقــت الكتابــة لد��ــا متماشــيا 
مــع ســؤال الو�ــي املتجــدد عندهــا حيــث الســرد كــون تخيي�ــي 
كمــا أنــھ شــرط مــن شــروط املعرفــة بالــذات والكينونــة وا��يــاة 

. والكــون 
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عرفــت الكاتبــة املغر�يــة لي�ــ� مهيــدرة فــي مدينــة الصويــرة، حيــث حللــت ضيفــا ع�ــ� املهرجــان العر�ــي الثامــن للقصــة القصيــرة عــام 2019
. فرأيــت ف��ــا الوجــھ اإلداري الدقيــق واملتفــوق واملل�ــزم واملريــح ��ميــع املشــاركين فــي امللتقــى، فلــم �شــُك أي مشــارك ســواء مــن الشــباب أو 
مــن كبــار الســن مــن أي عائــق أو مانــع، أو تأخيــر، ولــم �ع�ــرض أحــد ع�ــ� أي ��ــيء بال�ســبة للتنظيــم واملواعيــد واالنتقــاالت واألماكــن ال�ــي 
أقيــم ف��ــا امللتقــى. أحسســت أن ا��ميــع أســرة واحــدة يتحركــون بحــب ويتحدثــون بحــب وي�ناقشــون بحــب، فــكان ملتقيــا نا��ــا ل��ــب 

واألدب والثقافــة.
وقــد ســعدت بــأن عرفــت أن هــذا امللتقــى الــذي تنظمــھ جمعيــة تواصــل لللثقافــة واإلبــداع - وهــو امللتقــى الثامــن - يحمــل اســم أحــد الشــباب 

محمــد  القصيــرة  القصــة  �اتــب  هــو  املغر�يــة  بــر�ان  مدينــة  مــن 
الع�ــروس، وهــذا معنــاه أن امللتقــى وا��معيــة يحتفــالن بقيمــة 

املبــدع ول�ــس �ســنھ.
حظــي  مــن  و�ان  والكتــب،  اإلصــدارات  امللتقــى  هــذا  فــي  تبادلنــا 
و�عــض  مهيــدرة،  للي�ــ�  املــوت»  «رائحــة  بروايــة  حظيــت  أن 
اإلصــدارات األخــرى. وعندمــا عــدت مــن املشــاركة املغر�ية أخذت 

املغــرب. فــي  مــن كتــب و�صــدارات إلصدقائنــا  مــا حملتــھ  اقــرأ 
اإلبدا�ــي  الوجــھ  فرأيــت  املــوت»،  «رائحــة  بقــراءة  و�ــدأت 
للكاتبــة، �عــد أن رأيــت الوجــھ اإلداري املتميــز، وأدركــت أ��مــا ال 
ينفصمــان، نفــس ا��ديــة واالل�ــزام والتميــز واإلبــداع ا��قيقــي. 
وفــي هــذه الروايــة تتغلغــل الكاتبــة فــي نفســية بطــل رواي��ــا الشــاب 
العر�ــي بلقايــد الــذي أراد أن يضــع حــدا ��ياتــھ ن�يجــة ظــروف 
فــي  الشــباب  انتحــار  ظاهــرة  الروايــة  وتواكــب  معينــة.  حياتيــة 
الــدول اآلن، لكــن الكاتبــة اســتطاعت أن تعلــو ع�ــ�  الكثيــر مــن 
الظاهــرة  ت�نــاول  وال  الروا�ــي  الفــن  آفــاق  فــي  وتحلــق  ا��ــدث، 
نفســية  فــي  تغلغلــت  ولك��ــا  مباشــرة،  بطريقــة  أو  فجــة  بطريقــة 
بطــل الروايــة الشــاب العر�ــي بلقايــد الــذي رحلــت والدتــھ (زي�ــب) 
منبــع الــدفء وا��نــان واألمــان لــھ رغــم صم��ــا الطويــل ا��زيــن. 

ومــن قبلهــا رحــل والــده (ا��تــار)، وجــده ألمــھ بلقايــد الــذي لــم يكــن 
ف��ــا  ينحــاز  ف�ــرة اســتعمارية �ان  نتــاج  ع�ــ� عالقــة طيبــة معــھ، فهــو 
املنطقــة،  أها�ــي  ع�ــ�  والســيطرة  املــال  لكســب  الفرن��ــي  لالســتعمار 
وعندمــا رحــل االســتعمار وانتصــرت إرادة الشــعب املغر�ــي لــم يجــد لــھ 
مكانــا. إن اختيــار اســم «العر�ــي» لبطــل الروايــة الــذي اختــار العزلــة 
ظــل  فــي  خاصــة  والتأويــالت،  الــدالالت  مــن  الكثيــر  يفتــح  واالنعــزال، 
الوضــع العر�ــي الراهــن الــذي نع�شــھ حاليــا، ومحــاوالت البحــث عــن 

فــي األعمــاق. الهويــة املتجــذرة 
كمــا ســعدت �عــد ذلــك بقــراءة روايــة أخــرى صــدرت فــي مصــر للكاتبــة 
لي�ــ� مهيــدرة �ــي روايــة «أنجيرونــا»، و�ــي إلهــة الصمــت، و�أن الصمت 
ا��زيــن الــذي انطبعــت بــھ �ــ�صية والــدة العر�ــي (زي�ــب) هــو الــذي 
يصبــع روايــة «أنجيرونــا». وقــد تحدثــت عــن هــذه الروايــة الفاتنــة فــي 
ملتقــى ثقافــي مصــري مغر�ــي با��لــس األع�ــ� للثقافــة بالقاهــرة، و�انت 

مداخل�ــي �عنــوان «املصــري وشمســھ املغر�يــة».
ال شــك أن لي�ــ� مهيــدرة صــوت إبدا�ــي نســا�ي أصيــل يتألــق فــي الســماء 
بجميعــة  املهــم  نشــاطها  خــالل  مــن  حولــھ  مــن  ع�ــ�  و�شــع  املغر�يــة، 
فــي عالــم  للثقافــة واإلبــداع، ومــن خــالل إبداعهــا املتواصــل  تواصــل 

العر�يــة. والروايــة  القصــة 

وجهان لليلى مهيدرة

أحمد فضل شبلول
ناقد و�عالمي وأديب مصري
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�ــي شــرف التعــرف ع�ــ� الســيدة الفاضلــة األســتاذة األديبــة  �ان 
لي�ــ� مهيــدرة مــن خــالل البرنامــج اإلذا�ــي الثقافــي ضفــاف الــذي تــم 
اقيــة مــن �غــداد  بثــھ فــي وقــت ســابق مــن قبــل �ل مــن راديــو العر
وم�زامــن  مشــ�رك  �شــكل  القاهــرة  مــن  العــرب  صــوت  و�داعــة 
لتغطيــة أخبــار الثقافــة العر�يــة و�مشــاركة إعالمييــن وأدبــاء مــن 
البرنامــج هــو  الــدول العر�يــة عبــر رســائل صوتيــة وهــذا  مختلــف 
 ، الــدول  هــذه  بيــن  التعــاون اإلعالمــي  فــي مجــال  نوعــھ  مــن  األول 
حيــث بــذل املشــاركون فيــھ جهــودا تطوعيــة يحــدو ��ــم إال��ــا ح��ــم 

للثقافــة العر�يــة .
نــوارس  أصــوات  ع�ــ�  ت��ــو  ال�ــي  املدينــة  تلــك  الصويــرة  ومــن   
األطل��ــي ، �انــت األديبــة لي�ــ� مهيــدرة حريصــة ع�ــ� أن ال يفــارق 
صو��ــا ضفــاف ع�ــ� مــدى الســ�تين اللتيــن حلــق البرنامــج خاللهمــا 
أســبوعيا ع�ــ� أجنحــة األثيــر ، فقــد �انــت رســائلها الصوتيــة تتخــذ 
شــكل قصــص قصيــرة تــدور حــول مواضيــع منتقــاة بدقــة عاليــة 
فــي  الثقافيــة  األحــداث  أهــم  يصــف  جميــل  بأســلوب  ومكتو�ــة 

املغــرب و�أ��ــا تلــم حبــات عقــد زاه المــع . وصو��ــا الدافــ� ذو اللكنــة 
 . وروعــة  جمــاال  زادهــا  قــد  الفص�ــ�  بالعر�يــة  املمــزوج  املغار�يــة 
واألك�ــر مــن هــذا شــغفها فــي تقديــم الثقافــة املغر�يــة بأب�ــ� صــورة ، 
متنقلــة بيــن املهراجانــات واملعــارض وال�شــاطات الثقافيــة فكانــت 
و�ــاء  تف��ــي  الكونــي �ســ�ب  ا��ظــر  ف�ــرة  أن��ــ�  متا�عــة جيــدة وال 
كورونــا حينمــا توقــف �ل ��ــيء إال برنامــج ضفــاف ، فكنــا فريــق 
عمــل حريصــا ع�ــ� تقديــم البرنامــج بقــراءة ال�ــرات العر�ــي ال�ــري ، 
ســواء فيمــا يتعلــق باألماكــن أو ال�ــ�صيات و�ل بحســب مــا يزخــر 
بــھ بلــده ، فلــم تتــوان األديبــة لي�ــ� مهيــدرة عــن نقــل أهــم معالــم 

املغــرب الثافيــة واألدبيــة ، 
أنــا فخــور جــدا بالتعامــل مــع األديبــة الرا�عــة لي�ــ� مهيــدرة وأتم�ــ� 

لهــا املزيــد مــن العطــاء والتألــق

ليلى مهيدرة 
                  مراسلة ل©ذاعة العراقية

مشرق الطيار
مخرج اذا�ي عرا�ي
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انشطار الذات الساردة: بين الحياة والموت
قراءة في رواية « رائحة الموت» للكاتبة المغربية «ليلى مهيدرة»

�شرى قانت  - املغرب

دراســة مقدمــة  بمؤتمــر الروايــة ال�ســائية العر�يــة تحــت شــعار أســئلة الكتابــة ، الهويــة والثــورة املنظــم 
مــن طــرف مختبــر الســرديات وا��طابــات الثقافيــة بكليــة اآلداب بنمســيك بتاريــخ 22 مــارس 2019
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توطئة:
   تطــرح الكاتبــة املغر�يــة  «لي�ــ� مهيــدرة» ســؤال املــوت فــي رواي��ــا 
«رائحــة املــوت»  للتعبيــر عــن رؤيــة مخصوصــة لهــذه املوضوعــة، 
طريقــة  ومــن  ا��ــاص  تصورهــا  مــن  منطلقــة  تنخــرط-  و�ذلــك 
اشــتغالها- فــي االمتــداد التأس���ــي لهــذه املوضوعــة، امتــداد ينــم 
فبنــاء  وا��يــاة.  املــوت  بيــن  العالقــة  بإشــكالية  مســبق  و�ــي  عــن 
ع�ــ� ميثــاق ســردي ُ�ْســ�َ�لُّ الســرُد فــي هــذا العمــل الروا�ــي بإعــالن 
اإلشــارة  تمــت  جوهريــة  موضوعــة  املــوت،  عــن  الســاردة  الــذات 
النصيــة  العتبــات  مــن  عــدد  فــي  تأس�ســا ع�ــ� ميثــاق قرا�ــي  إليــھ 
مصاحبــة  ونصوصــا  دالــة   

ً
نصيــة موازيــاٍت  تمثــل  ال�ــي  ا��ارجيــة 

واإلهــداء: العنــوان  مثــل  روائيــة  وم��قــات 
«للموت

الذي تفوح منا رائحتھ
ح�� في ال��ظات األك�ر حياة «

تعــزز هــذه املوضوعــة املركزيــة بُمناصــات أخــرى متمثلــٍة فــي عتبــة 
املقــوالت التقديميــة  باعتبارهــا نصوصــا موازيــة: «* النــاس نيــام، 

فــإذا ماتــوا انت��ــوا*
(ع�ي بن أ�ي طالب)

* ال أدري إن �انت هناك حياة �عد املوت
لكن أتساءل هل هناك حياة قبلها*

( بيير غا�ي) «  .
فــي هــذا اإلطــار، تــؤدي هــذه العتبــة داخــل العمــل الروا�ــي �شــكل 
عــام، « دورا مهمــا فــي تشــكيل إضــاءة مــن زوايــا مختلفــة، ت��ــيء 
مــن  الكثيــر  وتفســر  الروا�ــي،  ا��ــدث  وتدعــم  الروائيــة،  املقولــة 
مجتمــع  بوســع  يكــون  بحيــث  الروائيــة،  ال�ــ�صيات  ســلوكيات 
التلقــي أن �ســتعين ��ــذه املقــوالت فــي تكبيــر صــورة ا��ــدث وتوســيع 

حــدود اســ�يعابھ «  .
العناويــن  مــن  مجموعــة  تحَبــل  الروا�ــي  امل�ــن  تضاعيــف  وفــي      
تشــكيلها  إ�ــ�  واســ�نادا  توج��يــة،  مشــيرات  بوصفهــا  الداخليــة، 
«الت�بوغرافــي» وتأطيرهــا ضمــن «الفضــاء الن��ــي» مــن منظــور» 
املوضوعــة  هــذه  إ�ــ�  مشــيرة  دالليــة  بَحمولــة  بوتــور»    م�شــال 
ــس 

َ
بالنف الروايــة  طيــات  بيــن  الســارد  يحيــا  املقابــل  وفــي  النوويــة. 

الســردي، لتومــئ هــذه ا��دليــة الوجوديــة إ�ــ� إشــكالية تعبــُر عــن 
�عــض  طــرح  إ�ــ�  وتدفــُع  ال�ــ�صية،  الســاردة/  الــذات  انشــطار 
الكتابــة  تعتبــر  هــل  اإلشــكالية:  هــذه  عمــَق  العميقــة  ال�ســاؤالت 
رديفــا للمــوت مثلمــا تعــد مخلصــا مــن أصفــاده بأجنحــة ا��يــاة؟ 
فــي العمــل الروا�ــي عــن املــوت الرمــزي، مــوِت  أال يمكــن ا��ديــث 
الروابــط  مــوِت  اإلنســانية،  والعالقــات  واملشــاعر  والقيــم  األفــكار 
مــن  ا��ــاص  الزمــن  مــوِت  بوطنــھ،  الفــرد  تصــل  ال�ــي  الفطريــة 
منظــور ال�ــ�صية الروائيــة بأ�عــاده الثالثــة: املا��ــي وا��اضــر 
وا��ـكـي  الكتابــة  مــوِت  األحــالم،  مــوِت  اآلتــي،  واملســتقبل  اآلنــي 

البيولو�ــي؟ املــوت  عــن  النظــر  �غــض 
   إن الســارد فــي روايــة « رائحــة املــوت» يلــوذ بالذاكــرة، ��ــا يب�ــي 
الزمنيــة،  االســ�باقات  ل�ســو�غ  عل��ــا  يتـكـئ  الســردي،  راهنــھ 
فت�تعــش بذلــك عمليــة الســرد مســتحضرا األحــداث ال�ــي تدخــل 
عوالــم  إ�ــ�  النصــوص  مســتدعيا  الروائيــة،  ا�َ�بكــة  تركيــب  فــي 

ذاتــھ  انشــطار  عــن  معبــرا  واملــوت،  ا��يــاة  بيــن  متأر��ــا  الروايــة، 
الســاردة ببوحــھ الســردي تــارة، و�تفكيــره ا��ــدي فــي الكتابــة الســردية 
وفــي « الكتابــة ع�ــ� الكتابــة» تــارة أخــرى. عناصــر متعــددة تم حشــدها 
عليــھ  ينطــوي  بمــا  االنشــطار  هــذا  عــن  للتعبيــر  الســاردة  الــذات  فــي 
تتجــاوز  ال�ــي  ل��يــاة واملــوت برمزي��مــا  مــن رؤيــة مزدِوجــة وعميقــة 
الداللــة املباشــرة واألحاديــة إ�ــ� التوغــل فــي عوالــم م�شــعبة، تضــع 
الســارد ع�ــ� محــك التفكيــر واإل�غــال فــي بنــاء تصــورات عميقــة ل��يــاة 
واملــوت، ممــا يدعــو إ�ــ� تشــكيل أك�ــَر مــن أفــِق انتظــاٍر قرا�ــّيٍ واحــٍد 
ع�ــ�  تتمظهــر  وهنــا  الروا�ــي.  امل�ــن  فــي  مركزيــة  ســردية  أرضيــة  ع�ــ� 
لتكشــف   

ُ
واملتداخلــة  

ُ
املتعــددة مراياهــا  الروائيــة  الكتابــة  �ســاط 

بتصاد��ــا عــن ا��دليــة الوجوديــة، جدليــِة ا��يــاة واملــوت، جدليــة 
تأســ�س و�ــي  فــي  الفع�ــي واملســاهمة  مــن االنخــراط  الكاتبــة  مكنــت 
لعبــة  منــذ   » ف  آخريــن،   روائييــن  جانــب  إ�ــ�  املــوت  عــن  بالكتابــة 
فــي األعمــال الروائيــة بأشــكال  ال�ســيان» بــدأ ســؤال املــوت يتمركــز 
األشــعري،  ��مــد  الــروح»  جنــوب   »  

َ
روايــة (نذكــر  جديــدة  ومعــان 

وكتــاَب « حديــث ا��ثــة» ��مــد أســليم...)، وا��ميــل أن �ل هــذه 
الســؤال  هــذا  لتطــرح  املغر�يــة  ا��صوصيــة  مــن  تنطلــق  األعمــاِل 
نجــده  من�ــ�  وهــذا  عامــة.  واإلنســان  العر�ــي،  اإلنســان  ��ــم  الــذي 
أيضــا فــي الروايــة العر�يــة: ينطلــق الطيــب صا�ــ� مــن ا��صوصيــة 
تــكاد   

ً
رؤيــة للمــوت،  رؤيــة جديــدة  رواياتــھ  فــي  ليؤســس  الســودانية، 

تتماثــل مــع رؤيــة الروايــات املغر�يــة- فهــل �ــي رؤيــة للمــوت تتأســس 
....» عر�يــا؟ 

مــا  وال��ــاء  القــوة  مــن  الروائيــة  األعمــاَل  ِســب 
ْ

ُيك الســؤال  هــذا  إن 
يجعلهــا مميــزة. وهــو ســؤال فلســفي شــغل دومــا الفالســفة لكنــھ �ان 

دومــا حاضــرا فــي األعمــال األدبيــة الكبيــرة...» .

 السرد
ُ
َدة 1- الذاكرة: ُمَسوَّ

     ُينَحــت الســرُد فــي روايــة «رائحــة املــوت» مــن الذاكــرة باعتبارهــا 
الروائيــة،  ال�ــ�صية  فــي  وتتحكــُم  الســارد  توجــُھ  ال�ــي   

َ
الُبوصلــة

األحــداث  مــن  مجموعــة  الســتحضار  ا��وهــريَّ  املنطلــَق  و�وصفهــا 
��ــا  يطــوق  ال�ــي  الســردية  الذاكــرة  إ��ــا  التاريــخ،  بطاقــة  امل�ــ�ونِة 
موضوعــة  عبــره  ُر  َمــرَّ

ُ
ت معبــدا  جســرا  لتغــدو  الســرد،  عنــق  الســارد 

اقــات  باالخ�ر وراهُ��ــا  ال�ــ�صيِة  ما��ــي  يتصــادى  وهنــا  املــوت، 

  ُينَحــت الســرُد فــي روايــة «رائحــة املــوت» 
ال�ــي   

َ
الُبوصلــة باعتبارهــا  الذاكــرة  مــن 

ال�ــ�صية  فــي  وتتحكــُم  الســارد  توجــُھ 
ا��وهــريَّ  املنطلــَق  و�وصفهــا  الروائيــة، 
األحــداث  مــن  مجموعــة  الســتحضار 
الذاكــرة  إ��ــا  التاريــخ،  بطاقــة  امل�ــ�ونِة 
عنــق  الســارد  ��ــا  يطــوق  ال�ــي  الســردية 

الســرد
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ع�ــ�  رســمها  تــم  ال�ــي  املتعــددة  الســردية  واإليقاعــات  الزمنيــة 
إ�ــ� مؤشــر دال ع�ــ� انشــطار  جــدار الســرد الروا�ــي، ممــا يحيلهــا 
الســارد  هــذا  الذاكــرة.  وتصــدع  ال�ــ�صية  الســاردة/  الــذات 
ــوُس بيــن هويتــھ 

ُ
امللت�ــس واملــراوغ الــذي يمــارس لعبــة الضمائــر، َين

ا��وانيــة/ الذاتيــة، �ــ�صيِة « بلقايــد» وهويِتــھ البرانيــة مكتفيــا 
بالســرد، إذ ينــوب عــن ال�ــ�صية الرئ�ســة فــي اســ�رجاع ذكريــات 
غيــر  اســما  لــھ  �عــرف  ال  النجــس»:»  «ميــالده  مــن  بــدءا  املا��ــي، 
بلقايد...خطي�تــھ �ــي أنــھ يحمــل اســما وســمھ العــار منــذ الصغــر 
فــي  ويالحقــھ  يطــارده  ظــل  حالــك  مــاض  وهــو   . منبــوذا...»  وجعلــھ 
مرحلــة الكبــر، مــاض ألقــى بكاهلــھ ع�ــ� ال�ــ�صية، فلــم تســتطع 
أســتطيع  ال   » بقولهــا:  ذلــك  عــن  مف��ــة  قيــوده  مــن  التخلــص 
أن أنســ�� عــن جلــدي وال يمكن�ــي أن أتنكــر للتاريــخ الــذي خطتــھ 
األقــدار ع�ــ� جبي�ــي» . و�ذلــك تحاصــره ذاكــرة الزمــان بمــا تكتنــزه 
مــن دالالت األلــم وا��ــزن والظلــم، حيــن تتكشــف �ــ�صية ا��ــد 

 ع�� أحداث تاريخية موســومٍة بالســواد ومنطويٍة 
ُ
« القايد» املشــرعة

مــن  الذاكــرة  لُبوصلــة  «بلقايــد»  �ســتجيب  املــوت.  موضوعــة  ع�ــ� 
جديد، فتحاصره ذاكرة املكان، ت�ناسل الذكريات ع�� �ساط السرد 
ل�رتبــط العقــدة النوويــة فــي الروايــة بالعقــد الثانويــة فــي إطــار شــبكة 
عالئقيــة، يتذكــر الب�ــت الكبيــر رمــَز ظلــم جــده «القايــد، يتذكــر مدي�تــھ 
ال�ــي تغيــرت مالمحهــا م�ســائال: «منــذ م�ــ� تحولــت لبــؤرة رفــض اآلخــر. 
قبــل أن تتخ�ــ� ح�ــ� عــن أبنا��ــا وعنــھ أيضــا وتصبــح مدينــة للغر�ــاء 
فقــط... «  . و�ذلــك �غــدو املــكان عنصــرا بانيــا للمع�ــ� داخــل الروايــة 
ال�ــ�صية  تطــرح  بتوصيفــھ  عميــق،  فلســفي  �عــد  ع�ــ�  ومنطويــا 
إشــكالية وجوديــة، وع�ــ� حــد تعبيــر «حميــد ��مدانــي» فــي كتابــھ « ب�يــة 
النــص الســردي مــن منظــور النقــد األد�ــي» : «إســقاط ا��الــة الفكريــة 
أو النفســية لألبطــال ع�ــ� ا��يــط الــذي يوجــدون فيــھ، يجعــل للمــكان 
إنــھ  األحــداث،  يؤطــر  كوســط  أو  كديكــور  املألــوف  دوره  تفــوق  داللــة 
يتحــول فــي هــذه ا��الــة إ�ــ� محــاور حقيقــي ويقتحــم عالــم الســرد محــررا 
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نفســھ هكــذا مــن أغــالل الوصــف» . وهــو يتوســل بالذاكــرة، يمــأل 
«بلقايــد» جعبتــھ بــر�ام مــن األحــداث ال�ــي ال يكتفــي باســتحضارها 
وال يحشــدها حشــدا، بــل يطــرح عبرهــا فلســفة ا��يــاة واملــوت: « 
فبــأي مقيــاس يختارنــا املــوت و�ــأي ترت�ــب؟ وع�ــ� أي أســاس يقــرر 
أتــراه يجلــس م�ر�عــا  أن �ســلب األرواح ليفصلهــا عــن األجســاد؟ 
فــي ال��ظــة املناســبة؟ أم تــراه  �عيــدا يرقبنــا ح�ــ� يختــار موعــده 
يكــون بداخلنــا ومتعا�شــا مــع تفاصيلنــا اليوميــة...؟ « . تســتمر 
الــذات الســاردة فــي دفقهــا الســردي، وحفرهــا فــي طبقــات ا��ـكـي 
اقفهــا الوطنيــة ووضعهــا االعتبــاري فــي  التاري�ــي باســتعراض مو
وطــن يحــدده االنتمــاء أو عــدم االنتمــاء: « مــاذا يمكــن أن ي�تــج عــن 
عــرس تزكيــھ القــوى االســتعمارية وَمْجَمــُع ا��ونــة واالن��ازييــن، 
إال عبــدا خنوعــا مث�ــي، تركيبــة حــددت مصيــري ح�ــ� قبــل والدتــي، 
تركيبــة  إال  أكــون  أن  يمكــن  ال  والــذل،  ا��ــزي  ســقت�ي  توليفــة 
أن  اآلن  إ�ــ�  �ســتطع  لــم  عنصــرا  أرانــي.  هكــذا  ل��يانــة،  غريبــة 
 نشــاز فــي ســيمفونية االنتمــاء..»  . 

َ
يكــون وطنيــا كمــا يجــب، نغمــة

ي�ر�ــ� عــن اإلحســاس �عــدم االنتمــاء إ�ــ� التاريــخ والزمــان واملــكان 
والوطــن شــعوُر « بلقايــد»  بالرغبــة فــي املــوت رغــم تر�صــھ با��يــاة: 
« �ل هــذا �غرقــھ فــي عمــق الســؤال عــن هــذه الثنائيــة املتوحــدة، 
املــوت.  �ــي  الثابتــة  ا��قيقــة  وأن  بالضيــاع  �شــعر  مــا  وكثيــرا 
بي��مــا؟  الفاصلــة  ا��ــدود  مــا  هــو:  دومــا  ا��يــر  الســؤال  لكــن 
... مــا ســ�يلھ ليتحــرر مــن �ل هــذه ا��يــرة، ســؤال َجــِريء ُيل�ســھ 
افــھ ويجتــاح جســده» .  إحساســا فظيعــا؛ صقيــع يتل�ســھ مــن أطر
ظــل هــذا اإلحســاس باملــوت مســيطرا عليــھ، ليصلــھ باأللــم �ســ�ب 
ــھ ع�ــ� تفاصيلــھ 

ّ
شــعوره �عــدم جــدواه، إحســاس ســيلقي بثقلــھ �ل

اليوميــة. �لمــا تملكــھ هــذا اإلحســاس، ��ــأ إ�ــ� مســوداتھ هرو�ــا 
إ�ــ� الكتابــة لعلهــا تكــون مخلصــا و�بــداال للمــوت، ومــن ثــم رديفــا 

ل��يــاة. فإ�ــ� أي حــد ســيكون هــذا البديــل املق�ــرح ناجعــا؟.
    إلحــداث تعالقــات ســردية ودالليــة بيــن ذاكــرِة الســرد بوصفهــا 
مــالذا وحاضنــا للمــوت فــي اآلن نفســھ وراهــِن ال�ــ�صية/ الــذات 
تنــاصَّ الروا�ــي، باعتبــاره نصــا مركزيــا، 

ُ
 امل

ُ
ــد الكاتبــة

ُ
الســاردة  ترف

تؤثــث  أقــوال  و نصــوص  اســتدعاء  تــم  حيــن  خارجيــٍة  �عناصــَر 
هو:»عمليــة  الــذي  التنــاص  مفهــوم  إطــار  فــي  الروائيــة،  ا�َ�ْبكــة 
عــن  مركــزي  نــص  يقودهــا  أك�ــر،  أو  نصيــن  بيــن  وتفاعــل  تداخــل 
طريــق اســتدعائھ نصــا (أو نصوصــا) مرجعيــا- أو مــا يؤشــر عليــھ- 
ملنظومتــھ  فُيخِضعــھ  متعــددة،  معرفيــة  وأجنــاس  مصــادر  مــن 
(أو وظائــف)  بطــرق وأشــكال مختلفــة، وذلــك لوظيفــة  وســياقھ 
ع�ــ�  هــا  ِ

ّ
�ل العمليــة  هــذه  إدراك  ويتوقــف  املؤلــف.  يقصدهــا 

الكفــاءة املعرفيــة للمتلقــي، وقدرتــھ ع�ــ� تحديــد ســياق التداخــل 
ال�ــ�صية  فيــھ  تســتد�ي  الــذي  الســياق  هــذا   . والتفاعــل» 
الســردية  ذاكر��ــا  ترميــَم   

ً
محاِولــة القرائيــة  ذاكر��ــا  الروائيــة 

والتحرَر نســ�يا من إشــكالية ا��ياة واملوت، وذلك ب�رديد ا��ملة 
« ال�ــي بــدأت ��ــا روايــة لــوف ســتوري *حكايــة حــب* الشــهيرة ع�ــ� 

البطــل لســان 
- مــاذا يمكــن أن نقــول عــن شــابة ماتــت و�ــي فــي عمــر ا��امســة 

مــاذا يمكــن أن نقــول؟ أ��ــا �انــت جميلــة، ذكيــة..  والعشــرين 

�ي جملة ال يدري ما ترتيُ��ا بين صفحات الكتاب، لك��ا ظلت عالقة 
بذهنــھ، فــكان ســؤاال مريــرا عــادة مــا ي�ســاه القــارئ باســتمرار ا��كــي، 
تقاســمھ  ال�ــي  البطلــة  أن  األحــداث  اســ�رجاع  خــالل  مــن  وي�نا��ــ� 
حكاي��ــا �انــت قــد أســلمت روحهــا للســماء وجســدها لل�ــرى بأمــر صــارم 
ال رجعــة فيــھ مــن املؤلــف» . يضــع هــذا النــص املســتد�� بيــن يــدي 
«بلقايــد الكاتــب»  مقاليــَد تحديــد مصيــر �ــ�ص�تھ بالكتابــة وع�ــ� 
النحــو اآلتــي: «ع�ــ� األقــل هــو �ان رحيمــا، ولــم يحســم �عــد فــي مــوت أو 
حيــاة �ــ�ص�تھ، و�التا�ــي تــرك لهــا فرصــة أكبــر لتكمــل مســارها ولــو 
بجســد م�شــطر، و�غرفــة بــاردة، ومنحهــا ا��ــق فــي اك�شــاف عوالــم 
�عكــس  الوجــودي  االنشــطار  هــذا  إن   . املــوت»  خــالل  مــن  ا��يــاة 
 » الكاتــب  انشــطاَر»بلقايد  /ال�ــ�صية،  الســاردة  الــذات  انشــطار 
مــرددا: « – أنــا ال أريــد أن أمــوت قبــل أن أمــوت» . �ســتحضر هــذه 
املفضــل  �اتبــھ  مســرحيات  إحــدى  بطــُل  يرددهــا  �ان  ال�ــي  العبــارة 
«عزيــز ن�ســين»، و�أنــھ يريــد ا��ســم فــي مصيــره قبــل مصيــر �ــ�ص�تھ 

فــي ت��يــن     بنــاء ع�ــ� هــذه املشــيرات التناصيــة، تســهم التناصــات 
املقروء الروا�ي، كما تغدو عنصرا مشار�ا في بناء  حبكتھ السردية، 
الروائيــة،  ال�ــ�صية  لطبيعــة  �اشــفا  وضــوءا  املع�ــ�،  وتشــ�يِد 
زا للموضوعــة/ النــواة. كمــا يؤكــد التوظيــف الوا�ــي للتنــاص،  معــّزِ
وولوَجهــا  /املــرأة  الكاتبــة  النصــوص، حضــوَر  مــن  عــدد  باســتحضار 

عوالــم الســرد رغــم اختيارهــا الرجــل بوصفــھ ســاردا مركزيــا.
2- انشطار الذات الساردة: بوح السرد، امليتاسرد، ِطرس الكتابة

   تعبر الذات الســاردة عن حساســية ال�ــ�صية الروائية و�ي ت�ب�� 
رؤيــة فكريــة مخصوصــة، إذ تتمــوج الروايــة بيــن ســرد املــوت وســرد 
ا��يــاة فــي إطــار جدليــة وجوديــة تنمــو ��ــا هــذه ال�ــ�صية اإلشــكالية، 
فــي  ســردية  الزمــة  باســتحضار  قضاياهــا  وفــي  ف��ــا  التفكيــر  ينطلــق 
املوصولــِة  العميقــة  بدالال��ــا  العنــق»  ر�طــة   » و�ــي  األول  الفصــل 
واملــوت:  ا��يــاة  ع�ــ�  داليــن  رمزيــن  باعتبارهمــا  والســواد  بالبيــاض 
وقميــص  ســوداء  بذلــة  مناســب،  لبــاس  مهمــة:  التفاصيــل   �ل   »
أبيــض عقــدت أزراره زرا زرا �عنايــة �املــة، ر�طــة عنــق زاوجــت بيــن 
لتمنــح  ببعضهــا  تلتحــم  تــكاد  رقيقــة  خطــوط  فــي  واألســود  األبيــض 
اســتحضاَر  إن   . ال��ظــة»  تو�ــ�  مــن  تزيــد  رماديــة  أ�عــادا  الناظــر 
رمزيــة «ر�طــة العنــق»، �عتبــر منطلقــا لت�ئيــر �ــ�صية ت�ركــز حولهــا 
األحــداث املســ�رجعة بالذاكــرة الســردية، وتتكثــف حولهــا النصــوص 
املســتدعاة إ�ــ� عوالــم املقــروء الروا�ــي بواســطة الذاكــرة القرائيــة. 
الســردي  بالبــوح  يتحقــق  الروائيــة،  ا�َ�بكــة  ون�ــَ�  ي�ســاوق  نمــو 

للمع�ــ� داخــل  بانيــا  املــكان عنصــرا  �غــدو   
فلســفي  �عــد  ع�ــ�  ومنطويــا  الروايــة 
ال�ــ�صية  تطــرح  بتوصيفــھ  عميــق، 
إشــكالية وجوديــة، وع�ــ� حــد تعبيــر «حميــد 
��مدانــي» فــي كتابــھ « ب�يــة النــص الســردي 

األد�ــي» النقــد  منظــور  مــن 

للمع�ــ� داخــل  بانيــا  املــكان عنصــرا  �غــدو   
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املوصــوِل بتذويــت ا��طــاب الروا�ــي. و�ذلــك شــكلت الكاتبــة « لي�ــ� 
 تمظهــرت ع�ــ� 

ً
 م�شــعبة

ً
مهيــدرة» مســاراٍت ســردية ًو�يقاعــاٍت زمنيــة

�ســاط الســرد الروا�ــي، تشــعٌب ف�ــ� ا��ــال للــذات الســاردة لتجهــر 
بصو��ا السردي وتصدح بصو��ا السري إلظهار تعبيرا��ا ال��صية 
بوصفهــا عالمــات تعبيريــة، عالمــاٌت تشــير �شــكل عــام، حســب «يــان 
إ�ــ�  إ�ــ� نظريــة الســرد» «  فــي كتابــھ « علــم الســرد: مدخــل  مانفريــد» 
ثقافــة الســارد، ومعتقداتــھ، وقناعاتــھ واهتماماتــھ، وقيمھ، وتوجهاتھ 
 . واألشــياء»  واألحــداث  النــاس  مــن  وموقفــھ  والفكريــة،  السياســية 
ال�ــي يمكــن ر�طهــا  البــوح بذكريــات املا��ــي  افــذ  شــِرعت نو

ُ
أ و�ذلــك 

نقاوتــھ   
ُ

وخــرق الروايــة  ج�ــس   
ُ

ت��يــن تــم  حيــن  ا�����ــي،  بالتنضيــد 
باســتلهام «الكتابــة الســير ذاتيــة» ال�ــي ت��ــض، كمــا ورد 

ضم�ــي  تســليم  ع�ــ�   » الســرديات  م��ــم  فــي 
فــي  تــروي  ال�ــي  الــذات  بيــن  بالتطابــق 

ا��اضــر قصــة وجودهــا ال�ــ���ي 
فــي  ع��ــا  املتحــدث  والــذات 

الذكريــات  هــذه   . املا��ــي...» 
ع�ــ�  موصولــة  املســ�رجعة 
باإلشــكالية  عميــق  نحــو 
 
ٌ
وملتصقــة الوجوديــة 

بانشــطار  جوهريــا  التصاقــا 
�ــ�صيِة  الســاردة/  الــذات 

نبر��ــا  تعالــت  ال�ــي  «بلقايــد» 
ا��يــاة  معانــي  باســتغوار 

�شــكل  واســتكناهها،  واملــوت 
ع�ــ�  داللــة  الســردي  راه��ــا  المــس 

��ــذا  وحاضرهــا.  ماض��ــا  بيــن  التــوازي 
املع�ــ� يمكــن القــول: إن بــوح الــذات الســاردة، 

أتــاح لهــا خلــق معادلــة موضوعيــة ع�ــ� أصعــدة متعــددة 
(ال��صية، الزمن، املكان) بحساسية الذات امل�شطرِة بين املا��ي 
وا��اضــر، املر��نــِة إ�ــ� تصورهــا ا��ــاص ل��يــاة واملــوت. إ��ــا أنمــوذج 
منطقــة  فــي  الذاكــرة  بواســطة  تتحــرك  ال�ــي  اإلشــكالية  ال�ــ�صية 
الســرد االرتــدادي، لتعــود إ�ــ� منطقــة الراهــن الســردي و�ــي متدثــرة 
اقــات  ْجــِري تحــوالت واخ�ر

ُ
باإلشــكالية الوجوديــة، هــذه الــذات ال�ــي ت

 إ�ــ� األمــام 
ً
 عبــر انتقاال��ــا املتعــددة مــن زمــن إ�ــ� آخــر، متقدمــة

ً
زمنيــة

بإشارات مستقبلية أيضا عن طريق االس�باق، وذلك في سياق البوح 
الســردي واإلعــالن مســبقا عــن املصيــر ا��تــم وهــو املــوت باس�شــراف 
�ــي ميتــا «  . إن هــذه املراوحــة الزمنيــة تدمــج 

ُ
علن

ُ
مــا ســيقع الحقــا: «أ

القــارئ فــي هــذا االنشــطار، فيظــل حائــرا مثــل ال�ــ�صية بيــن ا��يــاة 
واملوت ع�� مدار الســرد. قارئ م�شــطر ال تبدد َحْيرتھ رغم االن��اء من 
قــراءة الروايــة املذيلــة بمــواز ن��ــي (تصريــح بالدفــن)، وال يتخلــص مــن 
انشــطاره رغــم حــرص الكاتبــة -مثــل عــدد مــن الروائييــن املغار�ــة -ع�ــ� 
ترســيخ امليثــاق الروا�ــي املوصــول باح�ــرام التعاقــد املبــرم مــع املتلقــي.

   إن هــذا البــوح الســردي موصــول ب» امليتاســرد»، إذ ف�ــ� ا��ــال 
االنشــطار  هــذا  عــن  للتعبيــر  الساردة/ال�ــ�صية  الــذات  أمــام 
الوجــودي مــن خــالل تفكيرهــا فــي الكتابــة، إ��ــا الكتابــة املوازيــة حيــن 

الكتابــة  مــن  الســارُد/الكاتُب  يتخــذ  ذا��ــا وحيــن  الكتابــة  تســائل 
الشــعور  مــن  التخلــص  فــي  رغبتــھ  إ�ــ�  �شــير  موضوعــا  الســردية 
والو�ــي  واملــوت  ا��يــاة  فــي  التفكيــر  بكتابــة  وذلــك  باالنشــطار، 
باألســئلة الوجوديــة. كتابــة تأمليــة بامتيــاز ت�ب�ــي ع�ــ� طــرح قضايــا 
الكتابــة الســردية وال�شــكيل الن��ــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
 » ســياق  فــي  تنــدرج   

ٌ
كتابــة واملــوت.  با��يــاة  الو�ــي   

َ
كتابــة عتبــر 

ُ
ت

الــراوي عــن  ا��طــاب ع�ــ� ا��طــاب» « وهــو يقت��ــي أن يتكلــم 
كيفيــات  وعــن  ينجــزه  الــذي  ا��طــاب  عــن  أي  ســرده  عمليــة 
صياغتــھ» . وهنــا تطــرح الكاتبــة األن�ــ� عبــر امل�ــن الروا�ي تســاؤال��ا 
عــن الكتابــة مــن خــالل التفكيــر ف��ــا، و�ذلــك ي�ســلل صو��ــا إ�ــ� 
الســاردة  الــذات  مــع صــوت  تماهيــھ  إ�ــ�  إشــارة  الروا�ــي  النــص 
واملــوت.  ا��يــاة  فــي قضايــا  يفكــر  الــذي  «بلقايــد»  أي 
والوا�ــي  ّيِ  ا�ِ�ــّدِ التفكيــر  هــذا  ر�ــط  ويمكــن 
الكتابــة،  عــن ســ�ب  الــذات  هــذه  ب�ســاؤل 
وتصــل  انشــطارها.  �عكــس  تســاؤل 
ف�ــي  بــاألم،   

َ
الكتابــة  

ُ
الســاردة  

ُ
الــذات

 » الــذي يحتض��ــا:  ا��ضــن  بمثابــة 
لــم يتجــرأ ع�ــ� التدويــن أول مــرة إال 
للســ�ب ذاتــھ حيــن �انــت أمــھ زي�ــب 
�عــض  يخطــط  تــراه  مــرة  �ل  فــي 
لــو  أ��ــا  وتد�ــي  تغبطــھ،  خر�شــاتھ 
�ل  لدونــت  الكتابــة  تعــرف  �انــت 
مــا يحصــل معهــا فــي الب�ــت الكبيــر» ،  
�اتبــة  األم  تعتبــر  الســاردة  الــذات  لكــن 
ْعتَبــر 

ُ
با��كــي. وفــي إطــار التفكيــر فــي الكتابــة ت

�عــُض الكتابــات حســب بلقايــد الكاتــب/ الــذات 
الســاردة غيــَر قابلــة للتعبيــر ع��ــا بواســطة ا��ــروف، 
لــذا يحلــم �ســرد �ل الوقا�ــع و�رســم حيــاة» �ان يحلــم ��ــا وهــو 
يختلقهــا  ال�ــي  ال�ــ�صيات  غيــر  يجــد  فــال  ا��ميــع،  مــن  املنبــوذ 
ليتعا�ش معها في عاملها ح�� و�ن �انت بين دف�ي ا��ياة واملوت» . 
مَّ التفكيُر في قضايا الكتابة والتأمُل في حي�يا��ا تفكيرا موصوال 

َ
ت

طــَرح العالقــة الواعيــة بيــن الكتابــة واألمومــة 
ُ
بــاألم وحكِ��ــا، وهنــا ت

هــذا  ويم�ــزج  وع��ــا،  ع�ــ�  وتأس�ســا  األن�ــ�  الكاتبــة  منظــور  مــن 
التفكيــر بطــرح إشــكالية ا��يــاة واملــوت ال�ــي تــالزم الــذات الســاردة 
و�ــي تــؤدي وظيفــة الكاتــب امل�شــطر. إن التفكيــر فــي الكتابــة ير��ــن 
أيضــا إ��»املســودات» ال�ــي تنــدرج فــي خانــة الكتابــة قيــَد ال�شــكل 
ومنــاطَ التفكيــر، كتابــٍة غيــِر مكتملــة أشــير إل��ــا �عــدد مــن العتبــات 
األو�ــ�،  املســودة   ) الداخليــة  العناويــن  فــي  املتجســدة  النصيــة 
مســودة مــا �عــد االنتحــار، مســودة االع�ــراف، مســودة االنشــطار، 
مســودة املوت املتعدد، مســودة الريبة، مســودة اإلغراء، مســودة 
مــا �عــد ال�شــر�ع). وفــي املقابــل، تمــت عنونــة فصــل مــن فصــول 
الروايــة ب « كتابــة محرمــة». و�ــي عتبــات نصيــة تؤســس العالقــة 
ــة بيــن تســويد الكتابــة والكتابــة املكتملــة، لكــن مــا يميــز 

َ
ف�َرض

ُ
امل

هــذه العالقــة التالزميــة طــرُح إشــكالية تأر�ــ� الــذات الســاردة بيــن 
ا��يــاة واملــوت، و�ــي إشــكالية نوويــة مبــأرة اســتمر التفكيــر ف��ــا 

نقاوتــھ   
ُ

وخــرق الروايــة  ج�ــس   
ُ

ت��يــن تــم  حيــن  ا�����ــي،  بالتنضيــد 
باســتلهام «الكتابــة الســير ذاتيــة» ال�ــي ت��ــض، كمــا ورد 

ضم�ــي  تســليم  ع�ــ�   » الســرديات  م��ــم  فــي 
فــي  تــروي  ال�ــي  الــذات  بيــن  بالتطابــق 

ا��اضــر قصــة وجودهــا ال�ــ���ي 
فــي  ع��ــا  املتحــدث  والــذات 

الذكريــات  هــذه   . املا��ــي...» 
ع�ــ�  موصولــة  املســ�رجعة 
باإلشــكالية  عميــق  نحــو 
 
ٌ
وملتصقــة الوجوديــة 
بانشــطار  جوهريــا  التصاقــا 
�ــ�صيِة  الســاردة/  الــذات 

نبر��ــا  تعالــت  ال�ــي  «بلقايــد» 
ا��يــاة  معانــي  باســتغوار 

�شــكل  واســتكناهها،  واملــوت 
ع�ــ�  داللــة  الســردي  راه��ــا  المــس 

��ــذا  وحاضرهــا.  ماض��ــا  بيــن  التــوازي 
املع�ــ� يمكــن القــول: إن بــوح الــذات الســاردة، 

أتــاح لهــا خلــق معادلــة موضوعيــة ع�ــ� أصعــدة متعــددة 
(ال��صية، الزمن، املكان) بحساسية الذات امل�شطرِة بين املا��ي 

عــن الكتابــة مــن خــالل التفكيــر ف��ــا، و�ذلــك ي�ســلل صو��ــا إ�ــ� 
الســاردة  الــذات  مــع صــوت  تماهيــھ  إ�ــ�  إشــارة  الروا�ــي  النــص 
واملــوت.  ا��يــاة  فــي قضايــا  يفكــر  الــذي  «بلقايــد»  أي 
والوا�ــي  ّيِ  ا�ِ�ــّدِ التفكيــر  هــذا  ر�ــط  ويمكــن 
الكتابــة،  عــن ســ�ب  الــذات  هــذه  ب�ســاؤل 
وتصــل  انشــطارها.  �عكــس  تســاؤل 
ف�ــي  بــاألم،   

َ
الكتابــة  

ُ
الســاردة  

ُ
الــذات

 » الــذي يحتض��ــا:  ا��ضــن  بمثابــة 
لــم يتجــرأ ع�ــ� التدويــن أول مــرة إال 
للســ�ب ذاتــھ حيــن �انــت أمــھ زي�ــب 
�عــض  يخطــط  تــراه  مــرة  �ل  فــي 
لــو  أ��ــا  وتد�ــي  تغبطــھ،  خر�شــاتھ 
�ل  لدونــت  الكتابــة  تعــرف  �انــت 
مــا يحصــل معهــا فــي الب�ــت الكبيــر» ،  
�اتبــة  األم  تعتبــر  الســاردة  الــذات  لكــن 
ْعتَبــر 

ُ
با��كــي. وفــي إطــار التفكيــر فــي الكتابــة ت

�عــُض الكتابــات حســب بلقايــد الكاتــب/ الــذات 
الســاردة غيــَر قابلــة للتعبيــر ع��ــا بواســطة ا��ــروف، 
لــذا يحلــم �ســرد �ل الوقا�ــع و�رســم حيــاة» �ان يحلــم ��ــا وهــو 
يختلقهــا  ال�ــي  ال�ــ�صيات  غيــر  يجــد  فــال  ا��ميــع،  مــن  املنبــوذ 
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ع�ــ� مــدار الروايــة بمنظــور الســارد وو�ــي الكاتبــة.
    ترفــد الــذات الســاردة البــوح الســردي أيضــا ب» طــرس الكتابــة»، إذ 
تن�ثــق عــن كتابــة املــوت كتابــة ا��يــاة، وتن�ثــق كتابــة ا��يــاة عــن كتابــة 
النصيــة  باإلشــارات  الروايــة  م�ــن  فيفيــض  لولبيــة،  حركــة  فــي  املــوت 
الدالــة ع�ــ� االنشــطار بيــن ا��يــاة واملــوت، انشــطار يمكــن اعتبــاره كتابــة 
ع�ــ� الكتابــة فــي صلــب العمــل الروا�ــي. و�ذلــك يمكــن القــول: إن الــذات 
ثــم  ا��يــاة وتمحوهــا،  عــن  تكتــب  إذ  ا��ــو،  إ�ــ� كتابــة  ترتكــن  الســاردة 
تعيــد الكتابــة ع�ــ� املكتــوب مــن خــالل حك��ــا عــن املــوت، وتكتــب عــن 
املــوت، فتمحــو هــذه الكتابــة لتكتــب عــن ا��يــاة، وهكــذا دواليــك. �ســتمر 
فعــل التطر�ــس ع�ــ� مــدار الســرد، إذ تكتــب الــذات الســاردة عــن ذكريــات 
 يتــم محوهــا لتعــاد الكتابــة 

ٌ
املا��ــي املتلونــِة باإلشــكالية الوجوديــة، كتابــة

ع�ــ� مــا كتــب با��كــي عــن ا��اضــر واس�شــراف املســتقبل. و�ذلــك تحيــل 
 ِطرســا، وتؤكــد انشــطار الــذات الســاردة .

َ
رســية الروايــة ِ

ّ
الكتابــة الط

الروا�ــي  مهيــدرة» ملنجزهــا  لي�ــ�   » الكاتبــة  رفــُد  االن�بــاَه  �شــد  مــا  إنَّ      
مدارهــا  ســردي،  نســيج  ضمــن  عل��ــا  االشــتغال  تــم  متعــددة  افــد  برو
ع�ــ� اإلشــكالية الوجوديــة، وذلــك مــن خــالل التفكيــر العميــق فــي ا��يــاة 
للروايــة،  املعمــاري  البنــاء  إ�ــ�  انشــطار مر��ــٍن  مــن  يطبعــھ  ومــا  واملــوت، 
و�ــي إشــكالية نوويــة ت�بــع مــن صميــم ب�ئــة ال�ــ�صية الروائيــة وطبيع��ــا 
هــذه  ع�ــ�  الكاتبــة  اشــتغال   

ُ
طريقــة االهتمــاَم  ِســُر 

ْ
َيأ مــا  و�نَّ  الذاتيــة. 

 مــن شــأ��ا االرتقــاُء بمخيلــة القــارئ وذائقِتــھ األدبيــة 
ٌ
املوضوعــة، طريقــة

هــذا  فــي  ا��ــدي  االنخــراط   إ�ــ�  يدفعــھ  ممــا  الروا�ــي،  للعمــل  وتلقيــھ 
املــوت». رائحــة   » روايــة  منــاط  اإلشــكا�ي  التفكيــر 
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البعد ا�نساني والبطل المستلب 
في مجموعة «عيون القلب»

 للمبدعة المغربية ليلى مهيدرة

نقوس املهدي
قاص وناقد مغر�ي
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شــغاف  مــن  ت�بعــث  نفســية  خ��ــات  عــن  عبــارة  األصيــل  اإلبــداع 
القلــب طافحــة بالصــدق واألمانــة، وانعــكاس لسلســلة مــن ا��يبات 

تعكســها العيــون، و�ــي بمثابــة ترجمــان
وعواطــف  لوا�ــ�  مــن  يــھ  تج�ــش  ومــا  با��ــراح،  املثخنــة  للــروح 
وآالم، و�ــي البلســم الشــافي الــذي يضمــد جراحــات الــذات الغائــرة، 

وأوصا��ــا، عذابا��ــا  مــن  ويريحهــا 
وأســقامها املبرحــة، ومــن هــذا القلــب الكســير الــذي ينــوء بأثقالــھ، 
مهيــدرة  لي�ــ�  املغر�يــة  القاصــة  تنظــر  اليقظــة  الرحيمــة  و�عيونــھ 
إ�ــ� العالــم مــن خــالل  ال�ــي تكتــب الشــعر والروايــة واملقالــة أيضــا 
عنــوان  وهــو  القلــب](1)،  [عيــون  االو�ــ�  القصصيــة  إضمام��ــا 
للفنانــة  الشــهيرة  األغنيــة  مــع  ضمنيــا  وي�نــاص  التاســعة،  القصــة 
األبنــودي  عبدالرحمــن  ا��ــال  وأشــعار  الصغيــر،  نجــاة  الكبيــرة 
وت��ين محمد املو�ي، واألغنية ��ية وحزينة، تتكلم عن الفراق، 
والســهر واملعاناة، وصدى الذكريات تســتغلها القاصة لســرد لقا��ا 
مــع مواطــن فلســطي�ي فنــان يحمــل همــوم القضيــة والوطــن، يــدوزن 
عــوده ليغن��ــا القصيــدة، ومــن خــالل ا��ــوار واملونولــوغ والشــعر، 
العر�يــة  القضيــة  لعدالــة  تتعــرض  واالن��ــار  والنظــرات واإل��ــاب 
وتع�ــر  املفاوضــات،  وتوثــر  الفلســطي�ية،  األرا��ــي  وتحريــر  األو�ــ�، 
جهــود الســالم، وتداعيــات �ل ذلــك ع�ــ� املنطقــة، وهــذه املوتيفــات 
بمعناهــا اإلســقاطي والتنا��ــي مــع أغنيــة نجــاة الصغيــرة، يضفــي 
ع�ــ� ا��موعــة جــوا مــن ا��ميميــة والرقــة، والصدق، ويأتي عنوانا 
للقصــة التاســعة ال�ــي تحــاول مــن خاللهــا القاصــة الســفر بالقــارئ 
ا�ــ� تداعيــات القضيــة الفلســطي�ية، معتمــدة مقطعــا قصيــرا مــن 

األغنيــة كالزمــة تكررهــا مرتيــن، كمــا تتكــرر فــي القصــة �لمــة
ار�ــع مــرات، ويطــرح هــذا  العنــوان  ا�ــ�  العيــون واللواحــط اضافــة 
مــن  املغــزى  حــول  تســاؤل  مــن  أك�ــر  االغنيــة  مــع  املتعالــق  العنــوان 
العنونــة «عيــون القلــب»، ومــا تحتملــھ مــن أحاســ�س جياشــة، ذلــك 
أن املتبقــي مــن النصــوص تطفــح بكميــات هائلــة مــن األلــم وا��ــزن، 
مســتوحاة  إنســانية  مشــاعر  و�لهــا  وال�رقــب  واملعانــاة  والدمــوع، 
اقــع، ومبثوثــة مــن صميــم القلــب، ومــا ��ــ� بــھ مــن  مــن صميــم الو
آالم وأوصــاب، الن العنــوان أو ال�ســمية بحســب جــان ر�كاردوهــو: 
الــذي  للنــص  املــوازي  واملدخــل  النــص](2)،  ع�ــ�  دالــة  [عالمــة 
�عطينــا انطباعــا أوليــا ورؤيــة بانوراميــة حــول مضمــون الكتــاب. إنــھ 
[عبــارة عــن عالمــة لســانية وســيميولوجية غالبــا مــا تكــون فــي بدايــة 
النــص، لهــا وظيفــة تعيي�يــة ومدلوليــة، ووظيفــة تأشــيرية أثنــاء تلقــي 
النــص والتلــذذ بــھ تقبــال وتفاعــل] (٣)، وهــو بمتابــة نجمــة القطــب 
ال�ــي نســتدل ع�ــ� هد��ــا الستكشــاف خبايــا العمــل االبدا�ــي، وقــد 
اعتبــره البعــض  بــال اهميــة، فيمــا أواله جــان جبي�يــت أهميــة كبــرى 
ت�يــان مافــة  لــھ كتابــا �عنــوان «عتبــات» حــاول مــن خاللــھ  أفــرد  و
العناصــر النص�يــة وامليتا-نصيــة للعنــوان ومــا إليــھ، ذلــك أن اختيار 
 معــزوال عــن الفضــاء العــام للنصــوص، 

ً
 شــكليا

ً
العنــوان ل�ــس عمــال

فهــو  للنصــوص،  العــام  ا��ــو  مــن  من�زعــة  ايقونيــة  داللــة  هــو  بــل 
ذلــك  �عــرف  كمــا  للنــص  عتبــة  بصفتــھ  نفســھ  يقــدم  �ان  وان 
الســيميائيون، فانــھ باملقابــل ال يمكننــا بايــة حــال الولــوج إ�ــ� عالــم 

النــص دون اجتيــاز هــذه

العتبــة، والوقــوف عل��ــا واس�شــراف معاملهــا، وغيــر خــاف ع�ــ� احــد 
بــان األدبــاء مــن األجيــال املتقدمــة �انــوا أشــد عنايــة وع�ــ� أتــم و�ــي 

بقيمــة العنــوان والشــكل
مســألة  أو  للعنــوان  نتطــرق  فحينمــا  اإلبدا�ــي،  العمــل  فــي  وا��ــط 
منــذ  الشــعراء  أن  إ�ــ�  اإلشــارة  ن���ــ�  ال  للكتــاب  الظاهــري  الشــكل 

عناويــن بإعطــاء  اهتمــوا  القديــم 
رنانة وموحية ملؤلفا��م مثل اسم املعلقات واملذهبات واملسمطات 
واملفضليــات واألصمعيــات، فيمــا اكتفــى البعــض باملطلــع معنــوان 

فــي �عــض القصائــد، �عكــس الذيــن
جذابــة  بطريقــة  ومصنفا��ــم  أشــعارهم  عنونــة  طريقــة  انت��ــوا 
وتفننــوا فــي اختيــار عناويــن مموســقة وم�ــ�وعة فــي �عــض األحيــان. 

وتحبيرهــا بخــط مــن الذهــب بد�ــع
لشــد  واإلصــدارات  الكتــب  با�ــي  عــن  مصنفا��ــم  تمييــز  فــي  لرغب��ــم 
اقتنائــھ  ان�بــاه املتلقــي، و�غرائــھ بصــورة أو أخــرى لقــراءة الكتــاب و
وقــد اشــتغلت القاصــة فــي ا��موعــة القصصيــة ع�ــ� عــدة ثيمــات 
ومحــاور اجتماعيــة متنوعــة، مســتوحية الســرد املباشــر الواصــف 
السياســية،  والقضايــا  والرمــز،  اجتماعيــة،  ولوحــات  ��ــاالت 
إذ  الشــعر،  كتابــة  فــي  وموهب��ــا  إمكانيا��ــا  مســتغلة  وا��اطــرة، 
�ان ال بــد مــن أن ت��ــأ لهــذه التقنيــات االســلو�ية إلضفــاء جماليــة 
وشــفافية ع�ــ� النصــوص، ومنحهــا �عــدا شــاعريا و�نســانيا يتما��ــ� 
اقــع ا��ــال، ونوعيــة املوضــوع، وتفســية البطــل، ممــا  ضمنيــا مــع و
أحالهــا ا�ــ� تحفــة ادبيــة وفنيــة زاهيــة تفيــض بصــدق املشــاعر، وقــوة 

العاطفــة
فــي مســ��ل ا��موعــة ��ــدي القاصــة عملهــا ل�ــ�وصها البا�ســين 
الذين �علنون نفوسهم جهرا، ويتقاسمون آالمهم سرا، ويب�سمون 

ويرتســمون حيــن �شــتد عل��ــم

نقوس املهدي



دد
لع

ة ا
صي

شخ

52

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

   العدد 229 (1) نوفمبر 2022
Issue 229 | 1 Nov. 2022

لــھ  التصويــري  الوصــف  وهــذا  قهــرا   يموتــون  ثــم  اقــع،  الو صقيــع 
فــي ا��يــاة،  داللتــھ القصــوى حــول هويا��ــم وحيوا��ــم، ومعانا��ــم 
يقــول حميــد ر�اطــة فــي تقديمــھ املســهب واملركــز واصفــا ا��موعــة 
العالقــات  مجموع��ــا  خــالل  مــن  الكاتبــة  رصــدت  [لقــد  بقولــھ: 
اإلنســانية فــي ��ظا��ــا املنفلتــة مــن عقــال زمــن هــارب، لتتحــول إ�ــ� 
أحاســ�س  طيا��ــا  فــي  تحمــل  ال�ــي  القصصيــة  األحــداث  مــن  نســيج 
متضار�ــة: مــن حــب، وحــزن، وفــرح، وجنــون، وقلــق، األمــر الــذي عــرى 
اقــع املرير.] ص٦(٤) عــن عمــق اال��ــزام اإلنســاني أمــام إكراهــات الو

 تتكــون ا��موعــة مــن ســبعة وعشــرين نــص ســردي، وتتألــف مــن 
ر�اطــة.  ��ميــد  يمقدمــة   ،201٣ ســنة  النــور  ورأت  102 صفحــات، 
ص1٣،  الــدوالب،  ص9،  ال�راجــع،  قــرار  عــن  ال�راجــع  خطــة  ص٥، 
قلــم أحمــر ص1٧، انســالخات ص21، املصارحــة ص2٥، هواجــس 
ص 29، خطــوط عموديــة ص ٣٣، تخيــالت ص ٣٥، عيــون القلــب 
ص٣9، الوثيقــة الوهميــة ص٤٣، ضيفــة العيــد ص ٤٧، رصاصــة 

الرحمــة ص٥٣، غرفــة الصمــت ص ٥٥، ا��ريــف األخيــر
طفلــة  عــن  بــالغ  ص٦٣،  ا��ريــة  طبــل   ،٥9 ص  االنصهــار   ،٥٧ ص 
ضا�عــة ص ٦٥، طفــل صغيــر ص ٦9، إحســاس األمومــة ص ٧1، 
العــودة إ�ــ� املا��ــي ص ٧٧، الفائــز بالشــهادة ص٧9، ولــدي ص ٨1، 
فدا�ــي ص ٨٥، أنــا وشــريك�ي ص ٨٧، مملكــة األحــالم ص 9٣، القــرار 
الصعــب ص 9٧، غرفــة االنتظــار ص 99 تســ��ل القاصــة مجموع��ــا 

بقصــة 
- خطة ال�راجع عن قرار ال�راجع

ا��اتــل  العنــوان  هــذا  خــالل  مــن  تبعــث  أن  القصــة  هــذه  تطمــح   
اقــع العر�ــي والسيا��ــي املصــاب بــداء  عــدة رســائل مشــفرة عــن الو

والدســا�س، وا��يانــات  ا��ــذالن 
واملؤامــرات، والعمالــة، ال�ــي ســب��ا ا��ــكام وأ��ــاب القــرار تقــول 
القاصــة فــي تصديرهــا للقصــة: [ال�راجــع لــم �عــد اســ�راتيجية حر�يــة 
نــدري  بقــدر مــا صــار طريقــة للع�ــش ح�ــ� أصبحنــا ن�راجــع دون أن 
لــم فــي نفــس الوقــت الــذي نكــون فيــھ مقتنعيــن بالعكــس] ص9 (٥)، 
هــذه ا��ملــة املكثفــة تعكــس حــال ا��نــدي (حســام) الــذي �ســتمد 
اســمھ من الســيف البتار، ملا يرمز اليھ من قيم الشــهامة، وال�ســالة 
وال�ــ�اعة، و��ــ� �ل ضميــر عر�ــي �ــي وحــر ال ير��ــ� بالهزيمــة مهمــا 
األمــال  وخيبــة  النفســية  االنكســارات  ويجســد  ا��ســارات،  �انــت 
النــار،  اطــالق  ووقــف  امليــدان،  فــي  ال�راجــع  قــرارات  إزاء  ا��ســيمة 
تســ�بھ  أثــر ع�ــ� نفوســهم، ومــا  مــن  القــرارات اال��زاميــة  لهــذه  ومــا 
مــن خســارات للوطــن الــذي ض�ــ� بالعديــد مــن االرواح واالمــوال، 
واالرض أيضــا �ســ�ب قــرار طا�ــش، ولعــل احتجــاج ا��نــدي البطــل 
�عكــس هــول املهزلــة: [لــم نكــن مهزوميــن فلــم ن�راجــع؟، ظــل يرددهــا 
وتحتــاج  الســن  فــي  كبــرت  انــك  يبــدو  القائــد:  صــوت  أســكتھ  ح�ــ� 
للراحــة مقــدم حســام] ص9 (٦)، وهــو قــرار �عكــس انعــدام الضميــر 
الوط�ــي، ولنــا فــي تاريــخ ا��ــروب بقصصــھ ا��زينــة واملأســاوية، عــدة 
نمــاذج عكســ��ا روايــات األملانــي إريــك ماريــا ريمــاك، ونفســية البطــل 

املقهــور وا��بــط  فــي قصــص زكريــا تامــر
 - الدوالب

هنــاك فــي ا��يــاة أشــياء عديــدة ال يمكــن التملــص م��ــا، أو التفريــط  

أو  بالســعادة  تذكرنــا  ال�ــي  تلــك  حاصــة  ع��ــا،  االســتغناء  أو  ف��ــا 
با��يبــات، هكــذا يتعلــق األمــر �عالقــة بطــل هــذه القصــة بالــدوالب 
الــذي اقتنــاه مــن طــرف سمســار ا��ــرذة بثمــن باهــض، ليخ�ــزن فيــھ 
و�عقــد  أحالمــھ،  عليــھ  ويب�ــي  و�ؤســھ،  ووحدتــھ  وامالــھ،  ذكرياتــھ 
�ل  البطــل  ب�يــع  حيــن  ال��ايــة،  مــن  ت�تــدئ  فالقصــة  ألفــة،  معهــا 
فيــھ  اخ�ــزن  الــذي  الــدوالب  عــن  التخ�ــي  �ســتطيع  ال  لكــن  متاعــھ، 
بيــن البدايــة وال��ايــة تكمــن قصــة  أحالمــھ وآمالــھ، ونالحــظ ان مــا 
حيــاة �املــة، [فتــح عي�يــھ فــي تثاقــل شــديد ومــد بصــره فــي �ل أنحــاء 
الغرفــة بــدأ مــن الســقف الــذي غطــت خيــوط العنكبــوت الرماديــة 
بقايــا ا��يــر فيــھ ، ووصــوال إ�ــ� الــدوالب القديــم ، �اد أن يب�ســم وهــو 
ينظــر إليــھ، أحــس أنــھ انتصــاره الوحيــد الــذي قــد يخلفــھ إن مــات] 
�عــود  يــروي حكايتــھ حيــن  الــدوالب �ســتطيع أن  ص 1٣(٧)، فهــذا 
الغرفــة  جنبــات  وترتــج  ضلوعــھ،  ترتعــد  ح�ــ�  بابــھ  ويــر�ل  غاضبــا، 
الشــبھ فارغــة اال مــن هــذا  الــدوالب، أو حيــن يقــف أمامــھ لســاعات 
طــوال ليختــار [بيــن بذلتيــھ الي�يمتيــن إن �ان ع�ــ� موعــد مــا، وغالبــا 
مــا يكــون مــع أحــد مديــري الشــر�ات ممــن تعــود االســتقبال ا��ــار 
الــذي  الوظيفــة  طلــب  ع�ــ�  اعتــذار  و�لمــة  العريضــة  واالب�ســامة 
تقــدم بــھ] ص1٣(٨)، وتم��ــي [ســنوات �عــد ذلــك وأزمــات اضطــر 
إ�ــ� بيــع أشــياء كثيــرة، إال هــذا الــدوالب  - ال أحــد ي�يــع نفســھ .. قالهــا 
وت��ــد وعــاد إ�ــ� غفوتــھ] ص 1٥(9) إن مــا يخ�زنــھ هــذا الــدوالب األثيــر 
اض�ــ�  البطــل،  بمصيــر  تر�طــھ  وكئ�بــة  ســارة  وذكريــات  أســرار  مــن 
جــزءا ال يتجــزأ مــن حياتــھ البا�ســة، وهــذا املصيــر يذكرنــا ببطــل قصــة 

نيكــوالي غوغــول  العظيــم  للروا�ــي  املعطــف 
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- قلم أحمر
لقمــة  لدحرج��ــا  واصــراره  وعنــاده،  ��رتــھ  مــع  ســيزيف  �عكــس 
ا��يــل، فبطلنــا [قــدره أن يحمــل ا��بــل بيــن أصا�عــھ] ص 1٧(10)، 
كنايــة عــن مــا يك�ســبھ القلــم مــن مســئولية جســيمة، وأمانــة �ا��بــل 
ســواء �ســواء ا��اثــم ع�ــ� الــروح، وملــا تطرحــھ القصــة مــن قضايــا 
إشــكالية، تواجــھ االنســان االيجا�ــي واملثقــف العضــوي الــذي يجابھ 
اقــع، و�رضــاء ضميــره،  العديــد مــن االكراهــات، واالمانــي بتغييــر الو
وترســيم عالــم مثا�ــي، وا��لــم بمــدن فاضلــة، [فل�ــس هنــاك أ�شــع 
والنــاس  شــرفها  ع�ــ�  تدافــع  بكــر  كمــا  فكــرك،  ع�ــ�  تدافــع  أن  مــن 
ترجمهــا �عيو��ــم وترم��ــا بالعهــر] ص1٨ (11)، لت�ت�ــي هــذه االمانــي 
بتخ�ــي رفــاق األمــس عــن أحالمهــم، والقمــع او االن��ــاء ببعضهــم فــي 
ال�ــ�ن واالغتيــال، أو بمارســتان األمــراض العقليــة، املصيــر الــذي 
آل إليــھ العــم إبراهيــم فــي ��ايــة القصــة.. ألن عبــارة �ل ��ــيء هــراء 

ال�ــي ي�ــردد صداهــا فــي م�ــن النــص ت��ــص �ل املأســاة .

- انسالخات
مــن خــالل �لمــة العنــوان «انســالخات» ال�ــي ت�ــردد أر�ــع مــرات، يجــري 
واالنتظــار.  وال��ــر  القلــق  وثيــرة  ع�ــ�  مســاره  راســما  القصــة  ��ــر 
حيــن  يأتــي..  وال  يأتــي  الــذي  انتظــار  فــي  امل��ــة  البطلــة  ت�ــ�  حيــث 
[توقفــت الســيارة فجــأة أمــام البــاب الزجا�ــي لتعلــن ان��ــاء مســار 
ســفر طويــل .. مســارا مــن األلــم ور�مــا مــن العمــر أيضــا] ص21(12)، 
لتفقــد �ل بوصلــة لهــا بالنجــاة فــي ســ��اتنا العر�يــة الداخــل ال��ــا 
مفقــود وا��ــارج مولــود، مــرددة فــي دخيل��ــا بال��ايــة، [و�عــد خرو�ــي 
مــن هنــا ومهمــا �انــت طريقــة مغادرتــي للمــكان فــإن �ان خيــرا فهــو 
رحمــة مــن ر�ــي، و�ن �ان غيــر ذلــك فهــو خطــأ ط�ــي ال أك�ــر...] ص 2٤

(1٣)
- املصارحة

حــوار ضم�ــي بيــن الكاتــب و�طلــھ، و�ــي مــن نــوع الســرود ال�ــي تســ��  
البطــل  ينحــرك  حيــث  واملســرود،  الســارد  بيــن  ص�ــ�  ميثــاق  لعقــد 

و�شــرئب برأســھ مــن بيــن أكــوام
بجســارة،  ور�مــا  بفضــول،  ويرمقــھ  الســارد،  مكتــب  ع�ــ�  الــورق 
ف��ــا  يحشــره  ال�ــي  اقــف  املو ع�ــ�  الثــورة  مــن  نــوع  فــي  إيــاه  متحديــا 
رغمــا عــن ارادتــھ.. فالبا�ــس يتمــرد ضــد بؤســھ، وال��ــوز ت�تفــض 

بنظــرة فاحصــة  ف��ــا، [رمق�ــي  ال�ــي وضعهــا  الهيئــة والصــورة  ضــد 
أعلــن  قــراري ح�ــ� ال  بالتا�ــي  ويل�ــي  م�ــي  تحــرره  يكتــب صــك  �أنمــا 
انتصــاري عليــھ يومــا، قهقــھ عاليــا لتتحــول ��كتــھ إ�ــ� نــار تل��م�ــي 

ص2٨(1٤) واألوراق]  تل��مــھ  أن  قبــل 
- هواجس

أحمــر»،  و»قلــم  «املصارحــة»،  قصــص  مــع  القصــة  هــذه  تتعالــق 
معانــاة  مــع  عالق��ــا  حيــث  مــن  وتســتدع��ا  عمودبــة»  و»خطــوط 

ااملســر�ي، واملؤلــف  ال��فــي،  الكاتــب 
والفنــان الرســام، فال�ــ�وص همــا تثــور أيضــا، وتعلــن تبرمهــا مــن 
اقــف الكاتــب، فبطــل املســرحية يحتــج ويمــزق االوراق ويدوســها  مو
�عنــف  األوراق  [مــزق  غضبــھ،  فــورة  تحــت  اياهــا  متلفــا  بقدميــة 
جديــد،  مــن  ت�بعــث  أن  ي�تظــر  �أنمــا  إل��ــا  يرنــو  ووقــف  وغضــب، 
توقــف لبرهــة ثــم عــاد يدهســها بقدميــھ، و�ســ��زئ ��ــا و�ال�ــ�وص 
مــن  و�عضــا  قوتــھ،  [اســتجمع  ثــم   ،(1٥) ص29  احتو��ــا]  ال�ــي 

 ، غضبــھ

واســتدار ليواجــھ الطيــف الزائــر، لــم يجــد إال الدخــان املنبعــث مــن 
ســيجارتھ امل�راميــة وال�ــي

مــن  والبا�ــي  لتحرقــھ  املمــزق  الــورق  المســت  أن  �عــد  ال��ابــا  زادت 
(1٦) ص٣2  األمــل.] 

- خطوط عمودية

العنــوان  �لمــة  خــالل  مــن 
«انســالخات» ال�ــي ت�ــردد أر�ــع مــرات، 
يجــري ��ــر القصــة راســما مســاره ع�ــ� 
واالنتظــار.  وال��ــر  القلــق  وثيــرة 
حيــث ت�ــ� البطلــة امل��ــة فــي انتظــار 

يأتــي.. وال  يأتــي  الــذي 

نص�ــب  هنــاك  «تخيــالت»  قصــة  فــي 
افــر ل��يــال، تال�ــي مــن خاللــھ بطلــة  و
طيفــا  او  مف�رضــا،  زائــرا  القصــة 
األمكنــة..  �ســكنون  ممــن  هالميــا 
ويكلؤو��ــا  ويحتضنو��ــا  ويحمو��ــا 

العنايــة. �عيــن 
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«املصارحــة،  الســابقتين  القصتيــن  مــع  القصــة  هــذه  تلتقــي 
حيــث  املأســاوي  واملن�ــ�  الدرامــي  ا��تــوى  نفــس  فــي  وهواجــس» 
يتصاعــد ا��ـكـي ليناقــش مشــكلة االبــداع، فالقصــة االو�ــ� تطــرج 
مــع  مســر�ي  مشــكلة  تعا�ــ�  والثانيــة  القلــم،  مــع  �اتــب  قضيــة 
�ــ�وصھ الثائــرة واملنتفضــة، وهــذه القصــة تتمحــور حــول رســام 
مجنــون يرســم لوحــة مــن و�ــي خيالــھ.. ليؤكــد لنــا بــان الفنــون جنــون 
مطمــورة،  فنيــة  نــوازع  فيــھ  �ــ�ص  اي  وأن  ســيكو�اثية،  وحــاالت 
يفشــل فــي اظهارهــا و تحقيقهــا، [��تــھ مــن �عيــد، �ان يحــاول رســم 
��ــيء مــا فــي الفضــاء. اق�ربــت منــھ أك�ــر لــم ين�بــھ �ــي وال للمــارة الذيــن 
عــادة مــا يمت�ــ� ��ــم الشــارع فــي مثــل هــذا الوقــت.�ان غارقــا فــي تحديــد 
مالمــح لوحــة مــا �ان يراهــا ســواه] ص٣٣(1٧)، لتنغمــس الســاردة 
مــع البطــل ا��نــون ملتحمــة معــھ فــي مصيــره [تســاءلت مــع نف��ــي.. 
مــن ا��نــون فينــا؟، أكملــت ســيري محاولــة عــدم زعزعــة مرســمھ؛ 

فر�مــا قــد �عــود إليــھ يومــا مــا.] ص ٣٤(1٨)
- تخيالت

افــر ل��يــال، تال�ــي مــن خاللــھ  فــي قصــة «تخيــالت» هنــاك نص�ــب و
�ســكنون  ممــن  هالميــا  طيفــا  او  مف�رضــا،  زائــرا  القصــة  بطلــة 
هــذا  العنايــة،  �عيــن  ويكلؤو��ــا  ويحتضنو��ــا  ويحمو��ــا  األمكنــة.. 
الطيــف الالمر�ــي تتخيلــھ بطلــة القصــة، ويحســبھ القــارئ أنــھ اإللــھ 
«بوســيدون» إلــھ البحــر فــي تلــك املدينــة الشــاطئية الهادئــة، و��ــب 
ملالقاتــھ �شــوق مكيــن، تمســك كفــھ، تحتض��ــا بيــن أناملهــا، ت�تعــش 
مك�شــفا  املدينــة،  شــرايين  بيــن  ��يــم  حيــث  معــھ  تســير  بدف��ــا، 
البصــر،  يدركــھ  أن  مــن  أكبــر  و��نــھ  بي��ــا  املســافة  [�انــت  جنبا��ــا، 
القدميــن  متجبــرة  وقفــت  نحوهــا.  يتقــدم  خيــاال  تــراه  �انــت  لك��ــا 
مــن  تســ�يقظ  ال  ح�ــ�  املعتــاد  صو��ــا  تحــدث  ال  تــكاد  وأنفاســها 
حلمهــا، الــذي صــار أشــبھ بجرعــة ت��ــأ إل��ــا �لمــا اشــتاقت لطيفــھ] 
ال�ــي  ا��ائطيــة  املدينــة  ازاء ســاعة  باندهــاش  ليقــف  ص٣٥(19)، 
لــم �عهــد وجودهــا فــي ســالف األزمــان، [توقــف أمــام مب�ــ� الســاعة 

قائــال: رأســھ  ورفــع  املدينــة  يتوســط  الــذي  العمــالق 
هــذه]  مثــل  تاريخيــة  معلمــة  أمــام  بضآلتــھ  اإلنســان  يحــس  كــم   -  

(20 )٣٦ ص
  وفــي غمــرة فرح��ــا وســعاد��ا �ســاعة اللقــاء، [ودون أن تشــعر قبلــت 
يــده، أدرك ســاع��ا فقــط أن هنــاك إحســاس أســم� مــن أيــة  ظهــر 

عالقــة حــب.] ص ٣٧(21)
- الوثيقة الوهمية

تتمحــور هــذه األقصوصــة حــول الوهــم الــذي يحمــل بصيصــا مــن 
االمــل للنفــوس اليا�ســة.. ويمنحهــا قــدرا مــن الدهشــة واالنتعــاش، 
هــو  مــا،  وثيقــة  عــن  بحثــا  أوراقــھ  فــي  يقلــب  [جلــِس  حيــن،  ا�ــ�  ولــو 
�عــرف مســبقا أن ال وجــود لهــا إال فــي مخيلتــھ لعلــھ يوهــم زوجتــھ أنــھ 
ع�ــ� حــق فــي دعــواه] ص٤٣(22)، فــي انتظــار العثــور ع�ــ� الضالــة، 
والرخصــة لفتــح نافــذة ل��ويــة الب�ــت، وعــودة االبــن املهاجــر، وتعقــل 
االبــن ا��نــون، ور�ــح القضيــة ضــد ال��ــي صا�ــ�، و�ــي أمنيــات لــن 

تتــم، وأوهــام مــن ســراب لــن تتحقــق
- ضيفة العيد

فــي هــذه القصــة ال�ــي  مــا أمــر مــذاق العيــد حيــن تنغصــھ االحــزان، 

تفيــض عاطفــة واملــا، ومــا أق��ــ� أحــزان األم، وآالمهــا و�ــي تتكســر 
والتيــھ، الضيــاع،  شــاطئ  ع�ــ� 

لهــا  ضفــاف  ال  االم  وعاطفــة  البا��ــم،  االبنــاء  خــذالن  وا��ــذالن، 
األمومــة  أن عاطفــة  اال  و�كا��ــا  فبرغــم غض��ــا  العيــن،  وال تخط��ــا 
تخذلهــا، وتناد��ــا، وت�ــ� عل��ــا، ثــم تدفعهــا للعــودة والصفــح وتجــرع 

والغبــن القســوة  مــرارة 
- رصاصة الرحمة

املــرض  عــن  لتحـكـي  «انســالخات»،  نــص  مــع  القصــة  هــذه  تلتقــي 
املــرء  ف��ــا  يتم�ــ�  لدرجــة  النفــس  فــي  ي�ركهــا  ال�ــي  ا��ان�يــة  واالالم 
قريبــة  الســماء  أن  أحسســت  ــم 

َ
ل أدري  [ال  و�ســ�ريح،  ليرتــاح  املــوت 

تنطبــق ع�ــي  أن  اقــررت  ألنــھ  كثيــرا، ور�مــا  لمــت 
ُ
ل�ــي ظ ر�مــا  اليــوم، 

�ــي األخــرى ل�ريح�ــي مــن عذاباتــي.] ص ٥٣(2٣)، إنــھ القضــة ال�ــي  
أشــبھ  بأن�ــي  إحسا��ــي  [مــن  رجيــم،  والــم  ســقم  ذي  �ل  ��ــا  يتعلــق 
بخيــل ا��كومــة الــذي تحتــاج لرصاصــة رحمــة كمكافــأة ع�ــ� ��ايــة 

(2٤)٥٤ ص  ا��دمــة] 
الســلبية،  اقــف  املو مــن  بكثيــر  القصــص  أحــداث  تنمــاز  عمومــا 
وال��ايــات املغلقــة ال�ــي تضــع ال�ــ�وص فــي طريــق مســدود، ومصائــر 
معتمــة، حيــث نجدهــم �لهــم مصابيــن بخيبــة األمــل، يج�ــرون حــاالت 
ايجــاد حــل مناســب  الدائــم، دون محاولــة  ا��ــوف واإلحبــاط  مــن 
والسيا��ــي،  واالقتصــادي  االجتما�ــي  وضعهــم  لتغييــر  وناجــع 
والضيــاع  والعدميــة،  والوهــم،  البــؤس  دوامــة  مــن  وان�شــالهم 
الــذي  واالســتالب  واالنكســار،  القهروالبــؤس،  ومظاهــر  واملطبــات 
�ع�شــون فــي مســ�نقعھ، هكــذا تناقــش ا��موعــة القصصيــة عيــون 
القلــب عــدة ثيمــات اجتماعيــة، ونلمــس فــي قصــص ا��موعــة وع�ــ� 
أثــر  طــول مائــة واثنيــن صفحــة، وعــرض  ســبع وعشــرين قصــة ال 
فــي  البعــض  �عضهــا  مــع  النصــوص  تتعالــق  كمــا  االيجا�ــي،  للبطــل 

فــي عكــس همــوم موحــدة أهمهــا: عــرض مواضيــع معينــة، وتتفــق 
* مسألة األمومة، واملرض، واملشا�ل ال��ية في قصص: 

- انســالخات ص 21  -رصاصــة الرحمــة ص ٥٣ - غرفــة الصمــت ص 
٥٥ - طبــل ا��ريــة ص ٦٣ - احســاس االمومــة ص ٧1

-  غرفة االنتظار ص 99
قلــم  املبدعيــن:  تجابــھ  ال�ــي   واملشــا�ل  املعانــاة  تناقــش  قصــص   -  

1٧ ص  أحمــر 
 -املصارحة ص 2٥

- هواجس ص 29 - خطوط عمودية ص٣٣
- موضــوع فلســطين والعــدوان الصهيونــي والعمــل الفدا�ــي: عيــون 

القلــب ص٣9
وا��يبــات:  ا��ــذالن   -  ٨٥ ص  فدا�ــي   - ص٧9  بالشــهادة  الفائــز   -

ص9 ال�راجــع  قــرار  عــن  ال�راجــع  خطــة 
- الوثيقــة الوهميــة ص ٤٣ - قضايــا الطفولــة:  الــدوالب ص1٣   –

بــالغ عــن طفلــة ضا�عــة ص ٦٥
- طفل صغير ص ٦9 - ولدي ص ٨1

- ا��يــال وال��يــؤات والتخاطــر: تخيــالت ص ٣٥ – أنــا وشــريك�ي ص 
٨٧ - مملكــة االحــالم ص 9٣

- ال��ــر والقلــق  واليــأس: خريــف األخيــر ص ٥٧ – االنصهــار ص 
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هوامش:

  1- عيــون القلــب - لي�ــ� مهيــدرة، 102ص، 201٣، مطبعــة ســفي 
غــراف - آســفي

   جان ريكاردو -2
Jean Ricardou :(Naissance d’une fiction), in  Nouveau

,Roman : hier
19٧2 ,1٨-10 ,Pratiques، Paris, V.G.E .2.aujourd’hui

  ٣- د. جميل حمداوي، صورة العنوان في الرواية العر�ية
https://www.arabicnadwah.com/articles/unwan

ص٥،  مهيــدرة،  لي�ــ�  قصصيــة،   مجموعــة  القلــب،  عيــون   -٤   
آســفي  - غــراف  ســفي  مطبعــة 

  ٥- نفس املصدر، ص9
  ٦- نفس املصدر، ص 9

  ٧- نفس املصدر، ص 1٣
  ٨- نفس املصدر، ص 1٣

  9- نفس املصدر ص 1٥
   10- نفس املصدر ص 1٧

  11- نفس املصدر، ص 1٨
  12- نفس املصدر، ص 21
  1٣- نفس املصدر، ص 2٤
  1٤- نفس املصدر، ص 2٨
  1٥- نفس املصدر، ص 29
   1٦- نفس املصدر، ص ٣2
  1٧- نفس املصدر، ص ٣٣
  1٨- نفس املصدر، ص٣٤

  19- نفس املصدر، ٣٥
  20- نفس املصدر، ص ٣٦
  21- نفس املصدر، ص ٣٧

   22- نفس املصدر، ص ٤٣
  2٣- نفس املصدر، ص ٥٣

  2٤-  نفس املصدر، ص ٥٤
   2٥- إلياس أبو شبكة
  2٦- الشريف الر��ي

  2٧ �شار بن برد
    2٨- �شار ابن برد

٥9 - القــرار الصعــب 9٧
- العاطفة: ضبفة العيد ص ٤٧  -  العودة ا�� املا��ي ص ٧٧

وعطفــا ع�ــ� عنــوان ا��موعــة القصصيــة للقاصــة لي�� مهيدرة 
فــإن للقلــب عيونــا تبعــا لكلمــات األغنيــة الرقيقــة، بــدل األذن، 

والكبــد، والعقــل ال�ــي يضف��ــا
بالعديــد  العر�ــي  الشــعر  ويحفــل  القلــب   هــذا  ع�ــ�  البعــض 
مــن النمــاذج ال�ــي تتغ�ــ� بالقلــب وعالقتــھ ا��ســية باألعضــاء 
أو  يأ��ــ�  وهــو  الكبــد،  تتوجــع   حينمــا  يبـكـي  فالقلــب  األخــرى، 
ي�ت�ــ� حينمــا تتأثــر االذن، وطيبــة وصفــاء القلــب ومظاهــر ا��يــر 
وا��قــد  الغــدر  آثــار  يتج�ــ�  كمــا  العيــون،  فــي  تتج�ــ�  وا��بــة 

إليــاس فالشــاعر  والشــر،  وا��ســد، 
أبو شبكة  يقول في هذا املع��:

ــقا 
َ

 الش
َ

خــت
ُ
ــاِر يــا أ

ّ
�ــَس ِللن

َ
ل

َ
يــِك َيلَ�ِ�ــُب = أ

َ
لــَب فــي َعي�

َ
رى الق

َ
[مــا �ــي أ

َسَ�ُب
 ا��نــاِن َولِكــن َ�عُضهــا 

ُ
لــوِب ِثمــاٌر مــا َيــزاُل ِ��ــا = َعــرف

ُ
 َ�عــُض الق

ــب] (2٥)ُ
َ
َحط

ينظــر  ال  مــا  ينظــر  والقلــب   = اِظــَرُه 
َ
ن ــُب 

ْ
ل

َ
الق  

َ
�ان َوّجــَس 

َ
ت [إذا 

(2٦) البصــر] 
لكــن �عــض الشــعراء يــرون أن للقلــب عالقــة بــاألذن، فالشــاعر 

�شــار بــن بــرد بر�ــط
القلب باألذن ألنھ كفيف، ويقول في �عض أبيات لھ:

[قالــوا بمــن ال تــرى ��ــذي فقلــت لهــم = األذن �العيــن توفــي القلــب 
مــا �انــا

ما كنت أول مشغوف بجارية = يلقى بلقيا��ا روًحا وريحانا
يــا قــوم أذنــي لبعــض ال�ــي عاشــقة = واألذن تعشــق قبــل العيــن 

أحيــان](2٧)ا
ثم يقول أيضا

  [فقلــت دعــوا قل�ــي ومــا اختــار وارت��ــ� = فبالقلــب ال بالعيــن 
ا��ــب يبصــر ذو 

فمــا تبصــر العينــان فــي موضــع الهــوى = وال تســمع األذنــان إال مــن 
القلب](2٨)

 ذلك أننا لو اخذنا صورتي أذنين، وقابلناها فســتعطيان صورة 
قلــب، كمــا ان للقلــب أذينين.

لســنا هنــا بصــدد املفاضلــة بيــن العيــن واألذن بقــدر مــا نخــوض فــي 
عالقــة ا��ــواس بالقلــب، ومــا تثيــره فيــھ مــن عواطــف جياشــة، 

ومــا تحركــھ فيــھ مــن أوجــاع وجــوى
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المتخيل السردي وسؤال الوعيالمتخيل السردي وسؤال الوعي
قراءة في رواية: رائحة الموتقراءة في رواية: رائحة الموت 

للكاتبة الروائية المغربية ليلى مهيدرةللكاتبة الروائية المغربية ليلى مهيدرة

أحمد ���شاوي – املغرب
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مهاد:
 بو�ــي جما�ــي ودال�ــي مخصــب، ير��ــن لدهشــة الســؤال اإلشــكا�ي ال�ــي 
�ســائل  توترعــارم،  مــن  تفــرزه  ومــا  اقــع،  والو الــذات  جدليــة  تطرحــھ 
املــوت*  رائحــة  روايــة*  ؛تأتــي  املضمــرة  وأنســاقھ  اقــع  الو تجليــات 
و�ــي الروايــة الثانيــة لألديبــة لي�ــ� مهيــدرة، �عــد الروايــة األو�ــ� *ســاق 
مــزدوج1، و�ــي  إ�ــ� محفــل ســيميا�ي  الــذات  تتحــول خاللهــا  الريــح*، 
تغــوص فــي عمــق ا��تمــع املغر�ــي بمســبار االختيــار وآليــات التحويــل 

والتأويــل2 مشــيدة خطابــا ســرديا يمتــح مــن :
والثقافيــة  الفكريــة  التاريخيــة  الشــروط  بــكل  ا��تمــع  ســلطة   -1
وا��ضاريــة ومــا نتــج عــن صدمــة ا��داثــة �عــد الف�ــرة الكولونياليــة 
اقــع العر�ــي وخ��لــت يقيــن الو�ــي  وماتالهــا مــن انتكاســات ��قــت الو

والتحديــث. ال��ضــة  بإشــكالية 
واجتماعيــة  وثقافيــة  نفســية  ذات  باعتبارهــا  املؤلــف  ســلطة   -2
وفلســفية وان�رو�ولوجيــة يؤرقهــا الو�ــي بال�شــظي واالغ�ــراب والتيــھ.
٣- ســلطة الســارد ووجهــة نظــره لألنــا واآلخــر والــذات وا��تمــع وا��يــاة 
٣. و�ذ �ســ�رفد متخيــل الروايــة الســردي رؤاه، انطالقــا مــن املســافة 
ا��مالية ال�ي تخلقها األســئلة اإلشــكالية ا��ايثة لســيرورة التحوالت 
الكتابــة  رهــان  فــإن  املرج�ــي،  اقــع  الو و  الــذات  بيــن  االجتماعيــة 
فــي *رائحــة املــوت* يطمــح ����لــة الو�ــي املغر�ــي والعر�ــي  الروائيــة 
الفــردي وا��م�ــي فــي محاولــة لفــك شــيفرة ثنائيــة األنــا /اآلخــر، الفــرد 
/ا��تمــع، املــوت /ا��يــاة، الوجود/العــدم... فــي الزمــان واملــكان مــن 

أجــل نقــض ال���ــيء واالســتالب، واســتعادة الهويــة والوجــود.
1- رهان الرواية:

�عيــدا عــن االنفعــال وا��ــا�اة، وانطالقــا مــن و�ــي الــذات �ســياقات 
الصنعــة  تراهــن  والعر�ــي،  املغر�ــي  للمجتمــع  التاريخيــة  املرحلــة 
اإلشــاري  ب�نا��ــا  املــوت  لرائحــة  الســردي  ا��طــاب  فــي  الروائيــة 
واســ�نطاق  العر�ــي  ال�ــ�صية/بلقايد  و�ــي  خ��لــة  ع�ــ�  والرمــزي 
اقــع الســائد الــذي يكبلــھ الشــلل وال��ــز، ويحكــم ع�ــ� ا��تمــع  الو
بالذو�ــان والتال��ــي .إن مقصديــة ا��طــاب ��ــذه الفرضيــة �ــي الثــورة 
ع�ــ� الســائد وتجــاوزه بتفجيــره، و�عــادة بنــاء ذهنيــة متجــددة ديناميــة 
قــادرة ع�ــ� إنتــاج آليــات ان�ثــاق الوجــود االنســاني األصيــل، والقبــض 
الصنعــة  بالغــة  جعــل  التحقق.ممــا  دائــرة  مــن  الهــارب  املنفلــت  ع�ــ� 
الروائيــة فــي *رائحــة املــوت* بــكل ُبناهــا الفكريــة وأســالي��ا التعبيريــة، 
األســئلة  �ل  تفجيــر  ع�ــ�  شــَرُع 

ُ
ت و�ــي  والشــك،  الاليقيــن  بــذور  تحمــل 

واآلخــر  األنــا  وفــرادة  ا��لــق  بحركيــة  يومــن  محتمــل  لو�ــي  ا��فــزة 
وقــدرة ا��تمــع ع�ــ� تمثــل الوجــود الفاعــل ال املنفعــل . *أيمكــن أن 

نتحــرر مــن موتنــا؟ ٤
فع�ــ� امتــداد الب�يــة الســردية ال�ــي ترتكــز ع�ــ� التماثــل ا��كا�ــي بيــن 
املتكلــم،  بضميــر  مســودات)  (كتابــة  ذاتــي  األول  ســرديين،  مســارين 
ولوحــات)  ومشــاهد  أحــداث  عــن  وهوعبــارة  (بضميرالغائــب  والثانــي 
اقــف مهــزوزة  نجــد �ــ�صية / بلقايــد العر�ــي بمــا تــدل عليــھ مــن مو
النف��ــي  والرهــاب  اإلحبــاط  تعانــي  الســردي،  املضمــار  مســتوى  ع�ــ� 
املكرســة  املظللــة  التمثــالت  �ســ�ب  الذاتــي،  التدميــر  إ�ــ�  املفضييــن 
واذا�انــت  أولــد*٥...  أن  قبــل  ترفض�ــي  *مدينــة  والتيــھ  لالســتغراب 
؛  وموقــف  ورؤيــة  كمفهــوم  العر�ــي  بلقايــد  �ــ�صية  تطــرح  الروايــة 

فا��ــا تطرحــھ ع�ــ� كونــھ أســيرا ملا��ــي ا��ــد الــذي �ان خادمــا 
لالســتعمار، يق�ــرف شــ�� أنــواع االســتغالل مــن قتــل(أب بلقايــد)
املغر�ــي  ا��تمــع  بأزمــة  وارتــزاق  وفســاد  لألرا��ــي  واغتصــاب 
/ ل��فيــد  يمثــل  أصبــح  الــذي  ا��ــد  إ�ــ�  الكولونيا�ــي،  ما�عــد 
بلقايــد العر�ــي لعنــة اجتماعيــة ال تفارقــھ أنــى ذهــب وارتحــل. و�ــي 
لعنــة أصابــت ا��تمــع كذلك.ف�شــأ بلقايــد حب�ــس نظــرة اآلخــر/ 

ا��تمــع إليــھ :
* لــم ي�ــس أبــدا حيــن �ان عائــدا قبــل ســنين عــدة، حيــث إحــدى 
�عــد  لهــا  بصديقــة  تلتقــي  ��ــا  فــإذا  الب�ــت،  قــرب  تمــر  ا��ــارات 
م�ــر مــن عتبــة بي��م....فتجــذب إحداهمــا األخــرى وهمــا تــرددان 

تعويــذة تحم��مــا مــن لعنــة جــده ٦*
واالن��ازيــة  والفســاد  ا��يانــة  حمولــة  بــكل  ا��ــد  تاريــخ  إن 
وماتعكســھ  �ــ�ص�تھ  إليــھ  ماترمــز  و  والتواطــؤ،  والوصوليــة 
قيــود  مــن  تحــرر  بالــكاد  مجتمــع  بمصيــر  وارتــزاق  اســغالل  مــن 
االســتعمار، ليجــد نفســھ قــد ســقط بيــن براثــن نمــاذج �شــرية 
يبــدو  .هكــذا  األول  لالســتعمار  امتــداد  أ��ــا  ع��ــا  مايقــال  أقــل 
طيــف ا��ــد فــي الروايــة رامــزا الســتمرارية االســ�بداد والبطــش؛ 
ووعيــھ،  تفكيــره  �شــغل  اليومــي،  ا��فيــد  لســلوك  وموجهــا 
ويحرمــھ مــن ا��يــاة الطبيعيــة حيــث أصابــھ برهــاب فكــري كمــا 
أصــاب مجتمعــھ بلعنــة ال��ــز والفشــل وتكبيــل اإلإرادة والفعــل

2- الفضاء الن��ي:
بالنــص  املــوت*  *رائحــة  فــي  الروائيــة  الكتابــة  اهتمــام  لعــل 
خاصــة  جاذبيــة  ذات  نصيــة  فاعليــة  البدايــة  واعتبــار  املــوازي، 
العنــوان  ع�ــ�  تشــتغل  الروايــة  جعــل  التأويــل،  و�ــ�ر  للقــراءة 
واإلهــداء والتصديــر، وان�شــار مفعولهــا ا��ما�ــي والدال�ــي، ع�ــ� 
امتــداد جســد النــص. و�ــد �ــي أن لعبــة اســ�ثمار مواجهــة املتلقــي 
��ــذه اإلســ�راتيجية ا��اصــة، ع�ــ� اعتبارهــا ممــرا اســ�راتيجيا 
مؤهــال لتفجيــر العلبــة الســوداء للروايــة٧ ؛ تقــوم بإر�ــاك التلقــي، 
�قحامــھ فــي صيــرورة  وتحريــك و�ــي القــارئ وذائقتــھ وتوقعاتــھ، و
ذاتــھ،  تجــاوز  ��ــدف  املتلقــي،  لو�ــي  املطلــوب  االنفجــار  ان�ثــاق 
والتأثيــر فــي تمثــالت ا��تمــع الراكــدة، مــن أجــل صناعــة معابــر 
و�ــي فــردي ومجتم�ــي جديــد ومغايــر، يضمــن تجــاوز ا��اضــر ا�ــ� 

فــي  الروائيــة  الكتابــة  اهتمــام  لعــل 
*رائحة املوت* بالنص املوازي، واعتبار 
جاذبيــة  ذات  نصيــة  فاعليــة  البدايــة 
خاصــة للقــراءة و�ــ�ر التأويــل، جعــل 
الروايــة تشــتغل ع�ــ� العنــوان واإلهــداء 
والتصديــر، وان�شــار مفعولهــا ا��ما�ــي 

النــص. امتــداد جســد  والدال�ــي، ع�ــ� 
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دمــاء جديــدة فــي الكتابــة الروائيــة املغر�يــة والعر�يــة، فخرجــت عــن 
تحديــد اإلطــار الزمكانــي التقليــدي للبدايــات فــي الكتابــة الروائيــة.

املؤســس  الو�ــي  نمــوذج  إ�ــ�  الســاكن،  الوجــود  نمــوذج  مــن   -٣
: ريخيــة للتا

الســردي  ا��طــاب  هيأهــا  كمــا  الن��ــي،  الفضــاء  فخــاخ  لعبــة  إن 
مراياهــا  فــي  ل�ســقط  للقــارئ  اللغــة  ونصب��ــا  بــذ�اء،  الروايــة  فــي 
اقــع وعــدم  املنعكســة، جعلــت التأويــل يحــرض ع�ــ� الشــك فــي الو
االســتكانة إليــھ، كمــا لــم �ســتطب بلقايــد تاريخــھ و�ســتكين إليــھ.
ولعــل الروايــة و�ــي تف�ــ� عــن الو�ــي مــن خــالل �ــ�صية بلقايــد/
اقــع، فــي عالق��ــا باآلخــر كثيمــة رئ�ســة من جملة  املفهــوم والرؤيــة للو

مــن الثيمــات الشــائكة ال�ــي تحبــل ��ــا الروايــة.

و�د�ــي أن األنــا واآلخــر كمفهــوم فلســفي، اشــتغلت وتشــتغل عليــھ 
العليــا  النمــاذج  أعمــاق  فــي  فــي  تن�ــش  و�ــي  النفســية  الدراســات 
الفلســفة  وفــي  بالتناقضــات.  يمــوج  يمــوج  الــذي  اإلنســاني  للفكــر 
فــإن اآلخــر هــو مــن يؤســس هوي�نــا ويصلنــا بالعالــم... وعــوض أن 
/ا��فيد/الفــرد  العر�ــي  بلقايــد  الــذي يوصــل  ا��ســر  يمثــل اآلخــر 
وهدمــا  وتقويضــا  لعنــة  �شــكل  اآلخــر  أصبــح  بالعالــم،  /ا��تمــع 
االجتما�ــي،  للمــوت  يؤســس  تراجيــدي  كعائــق  والوجــود  للمصيــر 
*مدينــة ترفض�ــي قبــل أن أولــد11* .��ــذا املنظــور تتقاطــع الروايــة 
مــع مايذهــب إليــھ الفيلســوف املعاصــر يوجيــن هابرمــاس فــي كتابــھ 
الفــرد  قــدرة  أن  ع�ــ�  ترتكــز  ال�ــي  التواص�ــي12*  الفعــل  *نظريــة 
النقديــة عل��ــا أن تجعــل مــن التواصــل تناغمــا بيــن اإلنســان وذاتــھ 
و�يــن الــذات ووع��ــا، لتجــد مدخلهــا للعالــم املعاصــر ا��ديد.حيــث 
اقــع  ت�تقــل األنــا واآلخــر وا��تمــع، مــن نمــوذج الوجــود املمتــد للو
االنتمــاء  لتاريخيــة  املؤســس  الو�ــي  نمــوذج  إ�ــ�  املســتلب،  الســائد 

والهويــة.

مــن الثيمــات الشــائكة ال�ــي تحبــل ��ــا الروايــة.

فلســفي،  كمفهــوم  واآلخــر  األنــا  أن   
الدراســات  عليــھ  وتشــتغل  اشــتغلت 
أعمــاق  فــي  فــي  تن�ــش  و�ــي  النفســية 
اإلنســاني  للفكــر  العليــا  النمــاذج 
الــذي يمــوج يمــوج بالتناقضــات. وفــي 
الفلســفة فــإن اآلخــر هــو مــن يؤســس 

بالعالــم. ويصلنــا  هوي�نــا 

مســتقبل مؤســس لتاريخيــة وجــود الفــرد وا��تمــع .
(رائحــة  /العنــوان  األو�ــ�  للعتبــة  اإلغرائيــة  الوظيفــة  مــن  فبــدءا 
الروائيــة  الكتابــة  عليــھ  مارســت  قــد  نفســھ  املتلقــي  يجــد  املــوت) 
لعبــة ا��فــاء والتج�ــي، وعليــھ مواجهــة ســؤال الكشــف عــن مفهــوم 
؟ويختلــف  الرمزيــة  دالالتــھ  �عمــق  مــوت  أم  حقيقــي،  أهــو  املــوت. 
فــي  التأويــالت عصيــا  يكــون هامــش  وقــد  قــارئ آلخــر،  مــن  التوقــع 

شــ��. أحاييــن 
لعلــك  يــدري  ومــن   * الداللــة:  لتلغــز  األخيــرة  اإلهــداء  جملــة  تأتــي   
مجموعــة  فــي  األو�ــ�  حيرتــھ  فــي  وهــو  باملتلقــي  ليقــذف  املقصــود٨* 
مــن ال�ســاؤالت املر�كة.واملالحــظ أن تركيــز التصديــر ع�ــ� الوظيفــة 
�شــكل  وورد  أو  بريئــا  ل�ــس  *لعلــك*  فــي  ا��طــاب  لــكاف  النحويــة 
اعتباطــي، بقــدر مــا هــو توريــط للمتلقــي فــي أتــون لعبــة ســرد ماكــرة؛ 
�ســؤال  معنيــا  وجعلــھ  الســردية  اللعبــة  فــي  املتلقــي  إقحــام  ت�ت�ــي 
الــذي  .األمــر  والوجــع  األلــم  بــكل  بالتحديــد  إليــھ  املوجــھ  املــوت 
أعمــاق  فــي  الثاويــة  والــدالالت  املع�ــ�  ت�بــع مســارات  عليــھ  يفــرض 
الروايــة، وتمزيــق ��ــب الرؤيــة لديــھ ل��ــروج مــن شــرنقة غفلــة 
فــي  الســردية  الب�يــة  ســياق  وأن  .خاصــة  واملدجــن  الراكــد  وعيــھ 
التما�ــي  أســلوب  املتكلــم  ضميــر  اســتغالل  ولعــل  الروايــة.  جســد 

يجعــل  ميتــا*9  :*أعلن�ــي  األو�ــ�  املســودة  فــي  والقــارئ  الســارد  بيــن 
فــي اندهــاش صــادم أنــھ فعــال بيــن ســنديان الشــك  املتلقــي يصــرح 
ومطرقــة ال�ســاؤل ؛ف�شــرع حي�ئــذ فــي تحســس وعيــھ، مس�شــعرا 
موتــھ الرمــزي م�ســائال عــن حقيقــة وجــوده وماهيــة حياتــھ. فتبــدأ 
عنــده رحلــة البحــث عــن ســبل فــك شــيفرات األنــا واآلخــر والــذات 
نفســھ  ليجــد  التاريخييــن.،  واملــكان  الزمــان  فــي  وا��يــاة  اقــع  والو
ينــوب عــن ا��تمــع فــي طــرح الســؤال اإلشــكا�ي التا�ــي الــذي يقــض 
الزمــان  عبــر  عامــة  واملتخلــف  العر�ــي  وا��تمــع  الفــرد  م��ــع 

موتنــا*10 مــن  نتحــرر  أن  واملكان:*أيمكــن 
هكــذا يقحمنــا الفضــاء الن��ــي للروايــة داخــل النــص، كمــا املســرح 
التجري�ي االحتفا�ي الذي يصعد فيھ املتلقي ا��الس في القاعة ا�� 
ا��شــبة باعتبــاره ممثــال معنيــا ومســؤوال عــن الوضعيــة واملوقــف، 
املتلقــون/ يكــون  �لهــا؛  القاعــة  و�شــمل  الركــح  بذلــك  ليمتــد 

املشــاهدون أنفســهم منتجيــن وممث�ــي �ل أدوار املســرحية، ول�ســوا 
فقــط مشــاهدين.وتكون الروايــة ��ــذا االختيــار الوا�ــي قــد ��ــت 

للروايــة  الن��ــي  الفضــاء  يقحمنــا 
داخــل النــص، كمــا املســرح التجري�ــي 
املتلقــي  فيــھ  يصعــد  الــذي  االحتفا�ــي 
ا��شــبة  ا�ــ�  القاعــة  فــي  ا��الــس 
عــن  ومســؤوال  معنيــا  ممثــال  باعتبــاره 
بذلــك  ليمتــد  واملوقــف،  الوضعيــة 

�لهــا. القاعــة  و�شــمل  الركــح 

للروايــة  الن��ــي  الفضــاء  يقحمنــا 
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قراءة في العتباتقراءة في العتبات 

النصية والبنية الزمنيةالنصية والبنية الزمنية
لرواية «رائحة الموت»لرواية «رائحة الموت»

 لليلى مهيدرة لليلى مهيدرة

رشيد أمديونرشيد أمديون
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تقديم
تعــد روايــة «رائحــة املوت»(1)للروائيــة لي�ــ� مهيــدرة، منجــزا ســرديا 
ينــم عــن تجر�ــة الكاتبــة اإلبداعيــة، حيــث تكشــف خاللــھ مــدى ال�زامهــا 
بقضايــا اإلنســان الوجوديــة والوطنيــة والعر�ية.وقــد صــدرت الروايــة 
1٥٨ فــي  وتقــع   ،201٨ ســنة  بلبنــان  ا��ديثــة  الرحــاب  مؤسســة  عــن 

تشــكيلية  لوحــة  غالفــھ  ويتوســط  املتوســط،  ا���ــم  مــن  صفحــة 
للفنــان املغر�ــي محمــد ســعود.

إنســانية  تجر�ــة  عــرض  إ�ــ�  الســردي  عملهــا  ضمــن  الكاتبــة  وســعت 
تقــوم ع�ــ� اســتعادة للذاكــرة (فرديــة وجماعيــة)، عبــر إلقــاء الضــوء 
ع�ــ� �ــ�صية روائيــة (ذات أ�عــاد رمزية)تع�شــفي حيــرة نفســية وقلــق 
وجودي، ناتج عن صراع في سياق بحث عن الكينونة واملع��،وداخل 
مضمــار تؤثــر فيــھ حركــة الزمــن وصيرورتــھ،دون قــدرة ال�ــ�صية ع�ــ� 
االنفصــال عــن املا��ــي الــذي �شــكل بال�ســبة لهــا عبئــا ثقيــال يحمــل فــي 
طياتــھ داللــة رمزيــة، ممــا يثيــر لــدى القارئ/املتلقــي أســئلة مشــروعة 
يحــاول أن ي�ب�ــ� وجودهــا بنــاء ع�ــ� عالقتــھ بالنــص و�نــاء ع�ــ� املســافة 
ال�ــي تتأســس بي��مــا وال�ــي تتج�ــ� ف��ــا االف�راضــات والتصــورات وذلــك 
املنطلــق  هــذا  ومــن  الســردي.  امل�ــن  و�يــن  ب�نــھ  اتصــال  خلــق  قصــد 
تســ�� هــذه الدراســة إ�ــ� مقار�ــة م�ــن «رائحــة املــوت» وذلــك مــن خــالل 
تقديــم قــراءة فــي العتبــات النصيــة، كماتقــوم بكشــف الب�يــة الزمنيــة 

لهــذا العمــل الســردي وكيفيــة اشــتغال عناصرهــا.
أوال: قراءة في العتبات النصية

أو  النــص  داللــة  بنــاء  فــي  أسا��ــي  شــريك  املتلقــي  بــأن  نؤمــن  إذ  إننــا 
إنتاجهــا، ع�ــ� اعتبــار أنــھ املع�ــي باالســتقبال، فالبــد أال نغفــل �ل مــا 
مــا  �ل  تخــص  أيقونيــة  أو  بھ-هذااملتلقي-مــن عالمــات نصيــة  يحتــك 
التداوليــة،  وظيف��ــا  تــؤدي  باعتبارهاوســائط  بالكتــاب،  محيطــا  ورد 
شــرع أبوا��ــا للولــوج إ�ــ� 

ُ
كمــا أ��ــا تعتبــر مدخــال مهمــا مــن املداخــل ال�ــي ت

النــص األد�ــي. ف�ــي ترتبــط بامل�ــن �عالقــة جدليــة بطريقــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة. وقــد اهتــم الناقــد الفرن��ــي جيــرار جن�ــت ��ــذه العتبــات 
حــدد  أن  (عتبــات)  القيمــة  دراســتھ  فــي  و«ســبق  بالكتــاب،  ا��يطــة 
العناويــن،  املقدمــات،  املؤلفيــن،  �أســماء  الضوابــط  مــن  جملــة 
اإلهــداءات، العناويــن املتخللــة، ا��ــوارات، االســتجوابات، وغيرهــا 
باعتبارهــا عتبــات لهــا ســياقات توظيفيــة تاريخيــة ونصيــة، ووظائــف 
تأخــذ  كمــا  الكتابــة»(2).  منطــق  مــن  مركزيــا  جانبــا  تخ�ــزل  تأليفيــة 
العتبــات وظيف��ــا املفســرة واملض�ئــة ��وانــب قــد تبــدو غامضــة فــي 

النص/امل�ــن، وهنــاك مــن يراهــا تشــكل نصــا مســتقال لــھ بن�تــھ 
ووظائــف. متعــددة  ودالالت  ا��اصــة 

وســنركز ع�ــ� �عــض العتبــات النصيــة فــي روايــة «رائحــة املــوت»، 
العتبــات  أحــد  باعتبارهــا  اللغويــة  املؤشــرات  فــي  تتمثــل  وال�ــي 
عليــھ،  و��يمــن  الدراســة  قيــد  باملنجــز  تحيــط  ال�ــي  الكتابيــة 
رهــا كمــا قــال 

َ
وتســتحق أن نحيطهــا بالدراســة كمــا البــد أن نحذ

جن�ــت.

1. العنوان
اختيــار العنــوان ال يخلــو مــن قصديــة كيفمــا �ان ج�ــس النــص 
أبــدا،  االختيــار  فــي  اعتباطيــة  هنــاك  توجــد  ال  حيــث  املطــروح، 
العنــوان  أن  كمــا  للعنــوان  ي�تمــي   - الروا�ــي  وخاصــة  فالنــص- 
لــھ،  واســما  باعتبــاره  العنــوان:  إ�ــ�  ي�تمــي  النــص  إليــھ.  ي�تمــي 
ومعّينــا وواصفــا ومو��ــا، ومث�تــا ومعلنــا عنــھ. أمــا أن العنــوان 
ي�تمــي إ�ــ� النــص فســنأتي ع�ــ� ذكــر ذلــك �عــد قــراءة فــي الب�يــة 
�لمتيــن،  مــن  ي�ركــب  الــذي  املــوت»،  لعنوان«رائحــة  النصيــة 

املــوت.  رائحــة/ 
تعــد الرائحــة شــ�ئا غيــر مر�ــي ال يمكــن اإلمســاك بــھ، وال رؤيتــھ، 
وســائط  أيــة  دون  فقــط  الشــم  بحاســة  ويميــز  يــدرك  مــا  ف�ــي 
طبيعيــة أخــرى. وحاســة الشــم �ــي أحــد وســائل تواصــل اإلنســان 
ال�ــي  ا��ســم  وظائــف  وأحــد  بــھ،  ا��يــط  ا��ار�ــي  عاملــھ  مــع 
تلعــب دور املســتقبل للمؤثــرات والتغيــرات الصامتــة والالمرئيــة. 
أو  ًبــا  طّيِ «ال�ســيم  �ــي  العــرب،  لســان  حســب  والرائحــة 
ــا»(٣)،وال يمكــن تمييــز هــذا الفــرق إال بحاســة الشــم ا��ــادة 

ً
ن

ْ
�

َ
ن

واليقظــة.  
ذائقــة  نفــس  «�ل  تعا�ــ�:  حتمي،يقــول  فهومصيــر  املــوت؛  أمــا 
«و�ل  العــرب،  لســان  فــي  ورد  كمــا  الســكون،  وهــو  املــوت»(٤)، 
املقابــل  الثانــي  القطــب  مات»(٥)و�شــكل  فقــد  ســكن  مــا 
ب�نائيــة  تفســر  قــد  تقابــل،  ثنائيــة  �شــكالن  معــا  فهمــا  ل��يــاة، 
أخــرى تعادلهــا و�ــي: الســكون وا��ركــة. كمــا أن مــن تــزول عنــھ 
ا��يــاة أو يفقدهــا �ســم� ميتــا عاجــزا عــن ا��ركــة والفعــل ألن 
ا��ــرك الدينامـكـي الــذي يتمثــل فــي الــروح ينفصــل عــن ا��ســد 
وتتعطــل وظائــف أعضائھ،ثــم تبــدأ مراحــل التعفــن والتال��ــي 
واالضمحــالل و�ــي ال�ــي تخــص ا��ســد.وفي بدايــة هــذه املراحــل 
ع�ــ�  تــدل  ون�نــة،  كر��ــة  (ا��ثة)رائحــة  امليــت  ا��ســد  يطلــق 
التغيــرات ا��ديــدة،إذن؛ فالرائحــة �ــي دال ع�ــ� مدلــول وهــو 
قــد  ا��ســد  رؤيــة  خــالل  مــن  إال  يــدرك  ال  بــدوره  الــذي  املــوت 
اس�ســلم للســكون ��ائيــا، ثــم يأتــي دور الرائحــة كمؤشــر يؤكــد 

الفع�ــي. وتحققــھ  املــوت  هــذا  حــدوث 
هــل يتطابــق هــذا التعريــف مــع مــا ورد فــي أحــداث روايــة «رائحــة 
املــوت»، أم أن للعنــوان �عــدا تعريفيــا آخــر يركــن إ�ــ� االنزيــاح، 

أو لــھ عالقــة تر�طــھ بالبعــد اإليحا�ــي أك�ــر مــن البعــد املرج�ــي؟
إن أحــداث الروايــة وســياقها يتطابقــان مــن جهــة مــع العنــوان 
ومــع املع�ــ� الــذي طرحنــاه، �عالقــة حرفيــة و�يحائيــة، وال نــرى 
أن هنــاك تعســفا حيــن نقيــد أنفســنا بمبــدأ التأويــل خــالل قــراءة 
بــل  املبــدأ  لهــذا  قابــل  تحديــدا  الروايــة  هــذه  نــص  ألن  النــص، 
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يدعــو إليــھ �شــكل غيــر مباشــر، أو لنقــل يفــرض التأويــل نفســھ ع�ــ� 
القــارئ، ألن �ل نــص يخــرج عــن حــدود املنطــق العق�ــي ال يمكــن أبــدا 
استقبالھ إال ��ذا املبدأ. كما أن هذا العنوان و�ن �ان يتطابق مع ما 
افــق مــع املع�ــ� املضمر  قلنــا أنفا،فهــو بــال شــك يحمــل قــراءة أخــرى تتو
ا��ــاري مــع نســق النــص الــذي يؤثــث صــورا ملظاهــر رمزيــة انطالقــا مــن 
األحــداث واألماكــن وال�ــ�صيات وحوارا��ــا ومجموعــة مــن العالمات 
اقــع مــن جوانبــھ وأ�عــاده  اقــف لهــا صلــة دالليــة بالو الت�تعبــر عــن مو
فالنــص  والسوســيولوجية،  والثقافيــة،  واالجتماعيــة  التاريخيــة 
خطــاب ال يخلــو مــن قصديــة مضمــرة تحــاول الكاتبــة لي�ــ� مهيــدرة مــن 
خاللــھ أن تلفــت ان�بــاه القــارئ إ�ــ� إشــكالية مشــ�ركة لهــا مرجعي��ــا فــي 
اقــع العر�ــي الواهــن، لهــذا فاســم ال�ــ�صية ا��وريــة «العر�ــي  الو
العر�ــي،  اإلنســان  صــورة  فتتج�ــ�  الدالليــة،  يؤديوظيفتــھ  بلقايــد»، 
ا��يــاة  فــي  أن  �ــ�ص�تھ  تتقبــل  أن  تم�ــ�  الســارد:«كم  يقــول  حيــث 
الــذي  العر�ــي  اإلنســان  حيــاة»(٦).  �عــض  املــوت  وفــي  مــوت  �عــض 
أصبحت حياتھ سكونا كما املوت، �أنھ تحول إ�� «شاهد مقبرة يدل 
ع�ــ� مــكان املوت،تقــول �ــ�صية النــص: «ملــاذا يوهموننــا أن املــوت 
يأتــي �عــد أن تضــع ا��يــاة نقطــة ��اي��ــا، فهــل املــوت نقيــض ل��يــاة 
افقنــا منــذ أول صرخــة لنــا..»(٧).  أم يتما�ــ� معهــا؟ (...) أم املــوت ير
إن ا��يــاة �ــي القــدرة ع�ــ� ع�ــش اإلنســان ��ياتــھ بالتفاعــل معهــا 
إيجابيــا رغــم ســلبيا��ا، و�النظــر إ�ــ� املتغيــرات ا��يطــة بھ،ومحاولــة 
إخفاقــات  مــن  يمثلــھ  بمــا  الثقيــل  املا��ــي  أعبــاء  مــن  التحــرر 
وانكســارات وأحيانــا وصمــة عــار، وفــي الغالــب ال يكــون هــذا املا��ــي 
املســتقبل،  نحــو  مــن االنطــالق  فــي حاضــره  يمنــع اإلنســان  إال مكبــال 
ومــن  منــھ  جــزء  ألنــھ  لنفســھ  اإلنســان  الــذي يصنعــھ  ا��اضــر  ذلــك 
اختياراتــھ ومــن حياتــھ وجــزء مــن قراراتھ،إنــھ ا��اضــر الــذي أشــارت 
ك�ــ�صية  أفضــل  مســتقبل  إنتــاج  عــن  عاجــز  بأنــھ  الروايــة  إليــھ 
العر�ــي بلقايــد العاجــز عــن اإلنجــاب �ســ�ب فقدانــھ لعضــوه التناســ�ي 
ــام  فــي ســن طفولتــھ فــي عمليــة ختــان لــم تكــن إال انتقامــا طبقــھ ا���َّ
كتصفيــة ��ســاب لــھ أ�عــاد تاريخيــة، فهــذه إشــارة ترمــز إ�ــ� ال��ــز 
ا��كا�ــي،  الســياق  بحســب  امليتــة  الروايــة  �ــ�صية  تع�شــھ  الــذي 
حاضــرا  تع�ــش  وأل��ــا  اقعهــا  و مــع  التفاعــل  ع�ــ�  قــادرة  غيــر  أل��ــا 
صنعتــھ مــن مو��ــا، وغيــر قــادرة إال ع�ــ� اســتذ�ار وانتقــاد تاريــخ م��ــ� 
وعصــر انق��ــ�، ممــا جعلهــا ال تع�ــش إال فــي زمــن املا��ــي،ألن أغلــب 
أحــداث الروايــة اســ�رجاع للما��ي.و�ــ�صية النــص ميتــة مــن حيــث 
حيا��ــا  مســار  �غيــر  فعــل  ع�ــ�  اإلقــدام  عــن  عاجــزة  لكو��ــا  تــدري  ال 
بالرمــوز  الشــعور  ومــوت  اإلدراك،  ومــوت  القــدرة،  بمــوت  املوســومة 
ومــوت  با��يــاة،  ا��يطــة  بالتغيــرات  اإلحســاس  ومــوت  ا��ماليــة، 
املا��ــي  وانبعــاث  ا��اضــر  مــوت  اإلنســان،  لكرامــة  املولــدة  القيــم 
الوضــع  ��ــذا  ال�ــ�صية  وظلــت  اقعهــا...  و فــي  ليتحكــم  رفاتــھ  مــن 
اقــب فــي حالــة مــن اليــأس واالضطــراب. غيــر مدركــة  اقفــة مكا��ــا تر و
للمــوت الــذي تحملــھ وال تريــد أن تقــرَّ بــھ. ولعــل الكاتبــة وظفــت رمزيــة 
ال�ــ�رة ال��ــوز ال�ــي تتوســط ب�ــت العر�ــي بلقايــد الــذي ورثــھ عــن 
جــده القايــد، وظف��ــا كرمــز للقــدرة ع�ــ� تحــدي املــوت، رغــم أن الزمــن 
أنــاخ بــكل �لــھ ع�ــ� �اهلهــا، فال�ــ�رة مثقلــة �عامــل الزمــن و�املظالــم 
ال�ــي شــهد��ا إبــان ف�ــرة الظلــم الــذي �ان يرمــز إليــھ جــد العر�ــي، ورغــم 
رماديــة  ��ا،نقرأ:«�ــ�رة  امل�ربــص  للمــوت  ذلــك رفضــت االس�ســالم 

فــي مقاومــة  فــي �ل تفاصيلهــا، تن�ــت مــع �ل عــود حكايــة جديــدة 
املــوت امل�ربــص ��ــا، رافضــة االس�ســالم لــھ مهمــا نخرهــا الرمــاد، 
تمــارس تمددهــا ليــال �أف�ــ� زاحفــة..»(٨). هكــذا نالحــظ املقارنــة 
اقعــا  بيــن �ــ�رة تقــاوم فــي صمــود، والعر�ــي العاجــز الــذي يمثــل و

عر�يــا يحمــل موتــا تــكاد رائحتــھ تفــوح فــي �ل مــكان.

كمــا يختــار عنــوان «رائحــة املــوت» لنفســھ نقطــة فــي مركــز دائــرة 
الروايــة ودائــرة التخييــل؛ فهــو نــواة ا��كايــة، وهــو جمــاع النــص 
و�ــؤرة تتجــھ إل��ــا جميــع التفســيرات العقليــة وا��ازيــة وفــق مــا 
العنــوان  هــذا  ويقــوم  إليــھ.  أو�ــ�  مــا  أو  تفصيــال  النــص  حــدده 
و�ــي  األساســية  الوظيفــة  ضم��ــا  مــن  الوظائــف  مــن  بجملــة 
اإلســناد والوصــل، ألنــھ مــن أهــم العناصــر ال�ــي يتحقــق ��ــا الر�ــط 
علميــا  �ان  ســواء  الن�ــر  أن  كوهيــن»  «جــون  و�حســب  املنطقــي، 
يقبــل  الــذي  الشــعر  بخــالف  عنــوان،  ع�ــ�  دائمــا  يتوفــر  أدبيــا  أو 
العنــوان،  عــن  تســتغ�ي  القصيــدة  �انــت  ع��ــو«إذا  االســتغناء 
فأل��ــا تفتقــر إ�ــ� ال�ركيبــة ال�ــي يكــون العنــوان تعبيــرا ع��ــا»(9). 
إذن فهــو يمثــل عتبــة تمكــن القــارئ مــن الولــوج إ�ــ� عوالــم النــص 
ا��كائيــة  الب�يــة  ضمــن  وظيفيــا  حضــوره  نجــد  عندمــا  خاصــة 
أن  إليــھ؛  أشــرنا  أن  ســبق  مــا  لنــا  يؤكــد  الرواية،وهــذا  لنــص 
الثنائ�تيــن  �عبارتيــھ  لــوروده  وذلــك  النــص  إ�ــ�  ي�تمــي  العنــوان 
نــص الرواية.ومــن هــذه الصيــغ النصيــة ال�ــي وردت ف��ــا  ضمــن 

املثــال: ســ�يل  ع�ــ�  نذكــر  العنــوان،  عبارتــي 
قــرروا أن تدفنونــي أو ت�ركونــي  - «أنــا هنــا ح�ــ� أمــوت، وســاع��ا 

باملــكان»(10) املــوت  رائحــة  أنشــر 
- «فقــط ، هــو القلــق مــن رائحــة املــوت املنبعثــة مــن �ل تفاصيلــھ 

اليوميــة، رائحــة تر�كــھ...»(11)
ع�ــ�  القــدرة  أفقدتــھ  أنفاســھ  تزكــم  ال�ــي  املــوت  رائحــة   »  -

(12 املقاومــة.»(
�ــي أك�ــر حيــن فاحــت  - « غر�ــة موحشــة وانقطــاع أمــان يكشــف 
مــع  �ــي  لقــاء  أول  هــذا  �ان  الغــرف،  إحــدى  مــن  املــوت  رائحــة 

 يختــار عنــوان «رائحــة املــوت» لنفســھ 
ودائــرة  الروايــة  دائــرة  مركــز  فــي  نقطــة 
وهــو  ا��كايــة،  نــواة  فهــو  التخييــل؛ 
جمــاع النــص و�ــؤرة تتجــھ إل��ــا جميــع 
وفــق  وا��ازيــة  العقليــة  التفســيرات 
أو�ــ�  مــا  أو  تفصيــال  النــص  حــدده  مــا 
بجملــة  العنــوان  هــذا  ويقــوم  إليــھ. 
الوظيفــة  ضم��ــا  مــن  الوظائــف  مــن 

والوصــل اإلســناد  و�ــي  األساســية 

 يختــار عنــوان «رائحــة املــوت» لنفســھ 

والوصــل اإلســناد  و�ــي  األساســية 
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املــوت»(1٣)
بجســدي  أتكــوم  لغرف�ــي  وأعــود  ا��ار�ــي  الفضــاء  مــن  «أن�ــ�ب   -

املــوت»(1٤) برائحــة  املــكان  امتــأل  وقــد 
أع�ــ�  بصــوت  مســموعة  املظلومــة  األرواح  همهمــات  «�انــت   -
هــذا  أر�ان  مــن  ركــن  �ل  مــن  ت�بعــث  املــوت  ورائحــة  الليلــة،  هــذه 

(1٥ ىالب�ــت..»(
��ــذا الشــكل وردت صيغــة نــص العنــوان كمــا �ــي فــي عــدة مقاطــع دون 
تغييــر فــي ب�ي��ــا ال�ركي�يــة وال ح�ــ� الدالليــة، ثــم وردت أيضــا فــي مواضــع 
أخــرى مــن فقــرات النــص منفصلــة، كمثــل ذكــر (املــوت) منفصــال عــن 

(الرائحــة)، أو عبــارة االنتحــار الدالــة ع�ــ� املــوت، نقــرأ مثــال: 
- « فبعد املوت ل�س هناك ما ��م»(1٦)

– « وأنا أحتاج أن أرى جسدي �عد املوت»(1٧)
- « فكل ما حولك محاط باملوت»(1٨)
- « هواء مختلط برائحة مقززة»(19)

وعيــھ..  بكامــل  عــادة  يكــون  ال  االنتحــار  فعــل  ع�ــ�  يقــدم  فمــن   »  –
(20)«

– « فهو لم يكن يفكر في االنتحار وال يملك ال��اعة لذلك»(21)

هنــاك مقاطــع ســردية كثيــرة ال �ســع املــكان لذكرهــا �ِلهــا، لهــذا نكتفــي 
لنــرى مــن خــالل هــأن الصيغــة النصيــة للعنــوان تمثلــت  بمــا ذكرنــا 
�شــكل وا�ــ� ســواء عبــر الســرد، أو عبــر الســياقات التيميــة أو عبــر 
األ�عــاد الرمزيــة والداللــة التأويليــة، وهــذا االســتحضار ال يؤكــد فقــط 
ســلطة العنــوان ع�ــ� النــص أو انتماؤهمــا لبعضهمــا، بــل إنــھ ارتبــاط 

وثيــق «بالســياق ا��كا�ــي العــام املؤطــر لنــص الروايــة»(22).

2.اإلهداء
أو  أصدقائــھ  إ�ــ�  أو  قرائــھ  إ�ــ�  املؤلــف  مــن  اإلهــداء  يأتــي  عــادة 
أ�ــ�اص معينيــن يحددهــم باالســم أو الصفــة، أو إ�ــ� جهــة مــا؛ ألن 
توثيــق  أو  أو وجدانيــة  لعالقــة حميمــة  املعانــي  أحــد  ي�رجــم  اإلهــداء 
املهــدى  إ�ــ�  املهــدي  بيــن  أيمــا  الكاتــب والقــارئ،  بيــن  مليثــاق تواص�ــي 

إل��ــم. أو  إليــھ 
لإلهــداء وظائــف كثيــرة، خاصــة وأنــھ ي�تمــي بــدوره إ�ــ� خانــة العتبــات. 
الكاتبــة  أن  نجــد  املــوت،  رائحــة  روايــة  إهــداء  صيغــة  إ�ــ�  و�النظــر 

«للمــوت  تقــول:  صياغتھ،ف�ــي  فــي  املألــوف  النمــط  كســرت 
الــذي تفــوح منــا رائحتــھ، ح�ــ� فــي ال��ظــات األك�ــر حيــاة»(2٣). 
ويكشــف هــذا اإلهــداء أ��غيــر موجــھ إ�ــ� جهــة مــا أو �ــ�ص معيــن 
بــل إ�ــ� ذلــك املــوت الــذي قالــت إنــھ تفــوح منــا رائحتــھ رغــم أننــا 
أحيــاء.إن اإلهــداء باعتبــاره نصــا يقــدم جملــة مــن الوظائــف مثلــھ 
مثــل العنــوان ال يخلــو مــن قصديــة خاصــة فــي اختيــار عباراتــھ، 
ثــم  أوال  بالعنــوان  يرتبــط  أنــھ  نــرى  إهــداء  صيغــة  أمــام  ونحــن 
بالنــص ثانيــا �عالقــة مباشــرة، بــل �شــكل ترابطــا يمنــح للقــارئ 
تفســير  إ�ــ�  يصــل  أن  لــھ  تســمح  ال�ــي  املداخــل  مــن  آخــر  مدخــال 

أدبيــا وفكريــا... النــص والتفاعــل معــھ 
املتكلــم  ا��مــع  بصيغــة  تتحــدث  اإلهــداء  هــذا  عبــر  الكاتبــة 
هامــا  �عــدا  للــكالم  �عطــي  وهــذا  «نحــن»،  ضميــر  باســتخدام 
ومقصــودا، فهــو أحــد فواتــح ا��طــاب الضم�ــي للروايــة.ال شــك 
أنــھ ي�ــ� املتلقــي قبــل أن ي�ــ� عالــم القــراءة فــي النــص، كمــا أنــھ 
افــق مــع الســياق العــام للروايــة، وال أراه يخــرج عــن الدائــرة  يتو
أن  إذ  للعنــوان؛  تحليلنــا  فــي  تناولنــاه  الــذي  املع�ــ�  يؤث��ــا  ال�ــي 
عالقتــھ بالنــص عالقــة ترابــط واتصــال، ف��ــذه الصيغــة ال�ــي 
ورد ��ــا ال يمكــن أبــدا أن نعتبــره مــن الزوائــد الهامشــية، بــل إنــھ 
املــوت» وهــو احتفــاء  نــص «رائحــة  فــي فهــم ســياق  مفتــاح مهــم 
النــص، و�اعتبــاره عنصــرا  فــي  تيمــة أساســية  باعتبــاره  باملــوت، 
يندمــج فــي ا��يــاة «ح�ــ� فــي ال��ظــات األك�ــر حيــاة»؛ أي أن املع�ــ� 

الرمــزي. املــوت  هــو  املــواد 

٤.الديباجة
لهــا اطــار  تأتــي ديباجــة هــذا الكتــاب مجــردة مــن عنــوان يحــدد 
أو  تن�يــھ  أو  إشــارة  أ��ــا   نقــول  أن  فيمكــن  لهــذا  التص�يــف، 
ل�ســم��ا مــا شــي�نا مادامــت أ��ــا غيــر معنونــة. و�ــي نــص مــواز يقــع 
اقــع  فــي الصفحــة السادســة، �شــير إ�ــ� أن «الروايــة مــن ن�ــ� الو

وأنــھ  خاصــة  كثيــرة،  وظائــف  لإلهــداء 
ي�تمي بدوره إ�� خانة العتبات. و�النظر 
إ�ــ� صيغــة إهــداء روايــة رائحــة املــوت، 
نجــد أن الكاتبــة كســرت النمــط املألــوف 
فــي صياغتھ،ف�ــي تقــول: «للمــوت الــذي 
ال��ظــات  فــي  ح�ــ�  رائحتــھ،  منــا  تفــوح 

األك�ــر حيــاة»
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وأي تشــابھ قــد يكــون مقصــودا، فاألحــداث حقيقيــة، قــد يختلــف 
املــكان، قــد يتغيــر الزمــان، ولك��ــا قــد تكــون قصــة �ــ�ص نعرفــھ 
املتلقــي  تضــع  الديباجــة  هــذه  املقصــود»(2٤).  لعلــك  يــدري  ومــن 
أمــام نفســھ قبــل أن يقــرأ الروايــة، لهــذا ف�ــي واحــدة مــن الوســائط 
األك�ــر داللــة وعمقــا مــن الناحيــة اإليحائيــة، بحيــث تمــارس وظيفــة 
مهمــة فــي اســتقطاب القــارئ أوال، ثــم اغــراؤه بممارســة فعــل القــراءة 
فــي النــص. إ��ــا عتبــة ال تقــل أهميــة عــن اإلهــداء الــذي يضــع املتلقــي 
مــن  االن��ــاء  خــالل  إال  اســ�يعا��ا  فهمهــا وال  يتــم  ال  إشــكالية  أمــام 

القــراءة والتفاعــل مــع النــص فكريــا وحســيا.
ع�ــ�  وحريصــة  صريحــة  بلغــة  املتلقــي  الديباجــة  هــذه  تخاطــب 
زعزعــة يقينــھ بــأن الروايــة مــا �ــي إال أحــداث خياليــة �أيــة روايــة 
أخــرى متخيلــة، فا��طــاب فــي األخيــر موجــھ إ�ــ� املتلقــي دون وســيط، 
بحيــث أنــھ بمجــرد أن يقــرأ الديباجــة يصبــح متورطــا فــي مســؤولية 
اســ�يعاب النــص وفهمــھ والتفاعــل معــھ، ألن النــص هنــا بحســب 
موجهــة،  رســالة  يصبــح  الديباجــة  فــي  املتضمــن  ا��طــاب  هــذا 
واإلدراك،  االســ�يعاب  وتقت��ــي  أوال  القــراءة  تقت��ــي  والرســالة 
النــص  ��ــذا  عالقتــھ  عــن  يبحــث  ـ�ـي  هنــا،  القــارئ  مســؤولية  ف�ــي 
الروا�ــي الــذي ورطتــھ الكاتبــة فيــھ انطالقــا مــن عقــد تواص�ــي ورد 

الديباجــة. نــص  فــي  ضمنيــا 

٥.التصدير
ويأتــي  الكتــاب  يتصــدر  الــذي  االقتبــاس  ذلــك  بالتصديــر  يقصــد 
مــا بيــن العنــوان وامل�ــن الن��ــي، ويأخــذ موقعــھ كعتبــة أخــرى لهــا 
الكاتــب  إليــھ  ي��ــأ  والتصديــر  ذكــره.  ســلف  عمــا  تقــل  ال  وظائــف 
ليضيــف إ�ــ� نصــھ مــا يدعمــھ مــن النصــوص ع�ــ� مســتوى الداللــة، 
النــص  مــع  ال�ــي ي��ــ�ها التصديــر  و«تتعــدد وت�شــعب العالقــات 
وعنوانــھ بمــا ال �ســهم بحصرهــا ملــا تفتحــھ مــن إمكانــات ال ��ائيــة 
للقــراءة... تلــك خصيصــة التصديــر الــذي هــو دائمــا إشــارة صامتــة 

يبقــى تأويلهــا مــن مهــام القــارئ»(2٥).
جعلت الكاتبة في رواي��ا«رائحة املوت»، بي�نا و�ين النص وســيطا 
لإلمــام  م�ســوب  تصديــر؛األول  شــكل  ع�ــ�  اقتباســين  فــي  يتمثــل 
ع�ــي بــن أ�ــي طالــب يقول:«النــاس نيــام فــإذا ماتــوا انت��ــوا»(2٦)، 
يقــول  راب�ــي)  بيــار  غا�ــي(أو  بييــر  إ�ــ�  م�ســو�ة  األخــرى  واملقولــة 
ف��ــا: «ال أدري إن �انــت هنــاك حيــاة �عــد املــوت لكــن أتســاءل هــل 
هنــاك حيــاة قبلهــا»(2٧). عنــد ع�ــي بــن أ�ــي طالــب، املــوت مرحلــة 
الو�ــي واالن�باه،وهــو الفاصــل بيــن عامليــن عالــم بــال إدراك حقيقــي 
يــدرك  فــي ا��يــاة، وعالــم حقيقــي  ملاهيــة الوجــود وقيمــة ال��ظــة 
فــي  فيــھ الكائــن �ل حقائــق الوجــود والطبيعــة ومــا �ان غيبــا عنــھ 
عاملــھ الســابق.فاإلمام ع�ــي ينطلــق مــن املرجعيــة اإليمانيــة بالغيــب 
�عتبــر املــوت فاصــال بيــن الغفلــة واالســ�يقاظ أو االن�بــاه، وهــذا ال 
«فكشــفنا  تعا�ــ�:  قــال  فقــد  القرآنــي،  ا��طــاب  إطــار  عــن  يخــرج 
عنــك غطــاءك فبصــرك اليــوم حديــد»(2٨). إن مرحلــة ا��يــاة �ــي 
مرحلــة حركــة وعمــل �ــي فرصــة للعمــل ســواء مــن أجــل تعميــر األرض 
ــِل 

ُ
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فهــو ي�ســاءل عــن مرحلــة مــا قبــل املــوت، هــل يمكــن تســمي��ا حيــاة؟ 
ألن أمر ا��ياة �عد املوت ال �شــكل بال�ســبة لھ أمرا مقلقا ألنھ أمر 
ميتافيزيقي،لكــن، فــي املقابــل، تشــكل لــھ مرحلــة مــا قبلــھ قلقا،ر�مــا 
يرجــع الســ�ب إ�ــ� رغبتــھ فــي أن يــرى األرض تنعــم با��يــاة، ألنــھ ينظــر 
إ�ــ� أن اإلنســان رغــم �ل التطــور التكنولو�ــي صــار جســدا بــال روح، 
خاصــة وأن غا�ــي لــھ موقــف معيــن مــن ا��داثــة �شــكلها املعاصــر.
�ــي  ال�ــي  املــوت،  قبــل  مرحلــة  فــي  اإلنســان  حيــاة  ��مــھ  و�التا�ــي 
األجــدر أن ُ�عمــل ف��ــا لصا�ــ� األرض واإلنســانية وتحقيــق الكرامــة 

اإلنســانية... والســالمة 
إن دخــول هــذان الصوتــان لينضمــا إ�ــ� العتبــات ا��يطــة بالنــص، 
أ��ــا  أم  النــص  فــي صا�ــ�  تأتــي  العمليــة  يجعلنــا ن�ســاءل هــل هــذه 

زيــادات هامشــية ال تضيــف شــ�ئا؟ 
نــرى أن هــذه العمليــة ال تخلــو مــن قصديــة كذلــك؛ ف�ــي مختــارة 
عــن ســبق إصــرار وترصــد، ر�مــا ألن الكاتبــة تــرى ف��ــا ترابطــا يخــدم 
نــص الروايــة، أو تــرى أن هاتيــن املقولتــان مناســ�تان لتأديــة عمليــة 
�ــ� 

ُ
التوجيــھ ملســار خطــى القــارئ أثنــاء تلقيــھ للنــص األد�ــي، و�ــي ت

أو  ومضمراتــھ  النــص  باســ�يعاب  �ســمح  مناســبا  إيحائيــا  مناخــا 
تأويلــھ بمــا ي�ناســب مــع الســياق ا��كا�ــي والســياق العــام للنــص.

إذا �انــت الروايــة تطــرح فكــرة أن اإلنســان يحمــل فــي حياتــھ �عضــا 
مــن املــوت فهــذا يحيلنــا ع�ــ� أن التصديــر قــد يلتقــي مــع هــذه الفكــرة 
فــي نقطــة تشــكل ا��ــور الرئ�ــس وهــو أن ا��يــاة ال تســم� حيــاة إال 
القيــم  والقــدرة ع�ــ� تحقيــق  با��ركــة والفعــل والعمــل والعزيمــة 
مــن أشــرف  إال  ُيــدرك قيم��ــا  ال�ــي ال  ا��يــاة  اإلنســانية املطلو�ــة، 

ع�ــ� املــوت أو خــاض تجر�ــة تــؤدي إليــھ.

٦.العناوين الفرعية
إذا �ان العنــوان الرئ�ــس الــذي يوضــع ع�ــ� غــالف الكتــاب ال يخلــو 
كمــا  بالنــص،  وعالقتــھ  وظائفــھ  ع�ــ�  بنــاء  قصديــة  مــن  اختيــاره 
ء النــَص فــي  ســبق لنــا أن ذكرنــا، فــإن العناويــن الفرعيــة ال�ــي تجــّزِ
روايــة رائحــة املــوت إ�ــ� وحــدات ونصــوص، بدورهــا،ال يخلــو وضعهــا 

�عتبــر الزمــن فــي النــص الســردي عنصــرا 
أساســيا، ومكونــا هامــا للب�يــة النصيــة 
فــي القصــة أو الروايــة، باعتبارهمــا أك�ــر 
الفنــون التصاقــا بالزمن.غيــر أن هنــاك 
املوضو�ــي  اق�ــي  الو الزمــن  بيــن  فــرق 
الــذي يتقــدم فــي خــط مباشــر ومنطقــي، 
من املا��ي إ�� ا��اضر نحو املستقبل، 
فــي  الزمــن  ألن  الروا�ــي،  الزمــن  و�يــن 
الروايــة قــد �عــرف التــواءات وتعرجــات، 
أو ي�ســع ويتقلــص بحســب الســياق، أو 

يحــدث فجــوات.
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واختيارهــا مــن قصديــة؛ ف�ــي تعيــن ا��ــزء مــن الــكل، وتصنــف �ل 
فصــل مــن الروايــة ع�ــ� ِحــَدة، محــددة إطــاره ا��غرافــي فــي فضــاء 
النــص العام.ثــم إنَّ هــذا التقســيم الــذي اعتمدتــھ الكاتبــة يخــدم 
فــي  القــارئ بحيــث �ســاعده  فــي صا�ــ�  مــن جانبيــن: األول  الروايــة 
التــدرج فــي عمليــة التلقــي؛ فالعناويــن تنظيــم ينــم عــن قــدرة الكاتبــة 
فــي توجيــھ القــارئ أثنــاء عمليــة القــراءة. وا��انــب اآلخــر فــي صا�ــ� 
الروايــة؛ إذ يظــل القــارئ مرتبطــا بالنــص فيمــا �شــبھ االس�شــراف 
وتوقــع األحــداث القادمــة، ممــا �ســاهم فــي صياغــة األثــر الداخ�ــي، 
وهــذا هــو الرهــان الــذي تراهــن عليــھ الكتابــة األدبيــة، ســواء تعلــق 
األمر بما قلنا أو تعلق باألسلوب التعبيري أو البناء ا��ما�ي للنص.

أن  نجــد  املــوت  رائحــة  نــص  فــي  الفرعيــة  العناويــن  نصنــف  حيــن 
هنــاك عناويــن تحمــل اســم «مســودات»، وعناويــن أخــرى تلتصــق 

��ــا أرقــام. عناويــن املســودات �ــي �التا�ــي:
املســودة األو�ــ� – مســودة مــا �عــد االنتحــار – مســودة االع�ــراف – 
مســودة الذاكــرة – مســودة االنشــطار – مســودة املــوت املتعــدد – 

مســودة الريبــة – مســودة اإلغــراء – مســودة مــا �عــد ال�شــريح.
 – النجــس  بلقايدامليــالد   –  1 �االتــي:  ف�ــي  املرقمــة  العناويــن  أمــا 
2- عــرس الفقــد  - ٣- مدينــة جاحــدة – ٤- حائــط مبـكـى – ٥- تلــك 
الفاجــرة – ٦- أشــباح الليــل - ٧- جــالس الب�ــت الكبيــر - ٨- كتابــة 

محرمــة – 9- رقصــة أخيــرة.
األخــرى  العناويــن  عــدد  �عــادل  املســودات  عــدد  أن  ســنالحظ 
بمع�ــ�  تناو�يــا؛  ترت�بــا  مرتبــة  جــاءت  أ��ــا  ســنالحظ  كمــا  املرقمــة. 
أن �عــد �ل جــزء يحمــل اســم «مســودة» يأتــي جــزء �عنــوان مرقــم، 
حيث افتتحت النص �عنوان «املسودة األو��» ثم عنوان «بلقايد 
بحســب  تعتبــر  ال�ــي  املســودات  هــذه  وهكــذا....  النجــس»،  امليــالد 
أحــداث الروايــة نصــا تكتبــھ �ــ�صية الروايــة الــذي �ســم� العر�ــي 
بلقايــد وهــو توظيــف للميتــا ســرد والــذي ســاهم فــي بنــاء امل�ــن؛ ابتــدأ 
بلقايــد روايتــھ بجعــل �ــ�صي��ا تقــدم ع�ــ� االنتحــار، ثــم وضعهــا 
فــي إطــار وســياق يحفــھ املــوت، ممــا أدى ��ــا إ�ــ� أن تع�ــش انفصامــا 
وانشــطارا بيــن عامليــن فــال �ــي ت�تمــي لألحيــاء وال �ــي ت�تمــي لألمــوات؛ 
متورطــة فــي حيــرة املوت/ا��يــاة، والنــص ��ــذا الشــكل يطــرح جدليــة 

املــوت وا��يــاة، وتالزمهمــا.
 فــي املقابــل األجــزاء ال�ــي وردت عناوي��ــا مرقمــة ف�ــي ال�ــي يحكــي ف��ــا 
السارد عن بلقايد وعن معاناتھ واضطراباتھ النفسية و�حساسھ 
بالقهــر واالســ�ياء مــن حاضــره �ســ�ب تاريــخ جــده ونظرتــھ ل��يــاة، 
وعــن  ��ــزه،  وعــن  املاضيــة  حياتــھ  ومــن  طفولتــھ  مــن  وذكريــات 
افــدون  مدي�تــھ ال�ــي يصفهــا بأ��ــا ��ريــة ت�زيــن للغر�ــاء الذيــن يتو

عل��ــا ليك�شــفوا تاريخهــا العريــق ومظاهــر ال�ــراث ا���ــي.
والســرد  (املســودات)  ســر»  «امليتــا  بيــن  وقــع  الــذي  التما�ــي  إن 
أعطــى لنــا نصــا روائيــا تكتــب فيــھ ال�ــ�صية عــن ذا��ــا، وهــذا مــا 

��ايا��ــا. فــي  الروايــة  أحــداث  ســت�ينھ 
�عــض  اإلمــكان  بقــدر  نقــارب  أن  حاولنــا  الفصــل  هــذا  خــالل  مــن 
نــرى  إذ  املــوت»،  م�ــن «رائحــة  لفهــم  باعتبارهــا مدخــال  العتبــات، 
أن توظيفهــا �عــد مــن العناصــر ال�ــي ال يمكــن أن تنفصــل أبــدا عــن 
افــق واإليحــاء.  مضمــون العمــل الروا�ــي، ولــو ح�ــ� ع�ــ� ســ�يل التو
ه إيحائيــا ل��ــوض فــي عمليــة القــراءة  �ــيء املتلقــي وتعــدُّ

ُ
إذن ف�ــي ت

واالحتــكاك بالنــص، واإلنصــات لنبضــھ، كمــا نخلــص إ�ــ� أن املــوت 
فــي الروايــة لــھ �عــد رمــزي ودال�ــي.

ثانيا: الب�ية الزمنية
هامــا  ومكونــا  أساســيا،  عنصــرا  الســردي  النــص  فــي  الزمــن  �عتبــر 
الفنــون  أك�ــر  باعتبارهمــا  الروايــة،  أو  القصــة  فــي  النصيــة  للب�يــة 
اق�ي املوضو�ي  التصاقا بالزمن.غير أن هناك فرق بين الزمن الو
الــذي يتقــدم فــي خــط مباشــر ومنطقــي، مــن املا��ــي إ�ــ� ا��اضــر 
فــي الروايــة قــد  نحــو املســتقبل، و�يــن الزمــن الروا�ــي، ألن الزمــن 
�عــرف التــواءات وتعرجــات، أو ي�ســع ويتقلــص بحســب الســياق، 
اق�ــي،  أو يحــدث فجــوات... فهــو غيــر مقيــد بالتطابــق مــع الزمــن الو
و�ن �ان الروا�ي مطالبا بخلق اإلحساس باملدة الزمنية الروائية، 
ألن ذلــك اإلحســاس يجعــل املتلقــي �عتقــد أو يتوهــم أن مــا �عرضــھ 

اقــع ا��قيقــي. الروا�ــي هــو الو
فــي  يتج�ــ�  الــذي  الزم�ــي  ال�رت�ــب  ع�ــ�  ســنركز  الفصــل  هــذا  فــي 
االســ�رجاع واالســ�باق، ثــم اإليقــاع الزم�ــي الــذي ســاهم فــي الب�يــة 

املــوت». «رائحــة  لروايــة  الزمنيــة 
1. ال�رت�ب الزم�ي

إذا �ان للنــص زمــن يتحكــم فــي ســيره ونســق ترت�ــب أحــداث قصتــھ، 
ع�ــ� اعتبــار أن املتواليــات الســردية تســير فــي اتجــاه ��اي��ــا وفــق مــا 
حــدده الكاتــب، فــإن هــذا التتا�ــع لهــذه املتواليــات قــد يتأثــر في�تعــد 
«كثيــرا أو قليــال عــن ا��ــرى ا��طــي للســرد»(٣0). وهــذا مــا أســماه 
الزم�ــي  ال�رت�ــب  «دراســة  أي  الزمنيــة،  باملفارقــة  جن�ــت  جيــرار 
فــي  الزمنيــة  أو املقاطــع  ترت�ــب األحــداث  مــا مقارنــة نظــام  ��كايــة 
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املقاطــع  أو  األحــداث  هــذه  تتا�ــع  بنظــام  الســردي،  ا��طــاب 
الزمنيــة نفســها فــي القصــة»(٣1)، فهــو نــوع مــن ا��ــروج عــن 
�عــودة  ســواء  الســردي،  النــص  فــي  للزمــن  الطبي�ــي  ال�رت�ــب 
األحــداث إ�ــ� الــوراء، (وهــذا مــا يصط�ــ� عليــھ باالســ�رجاع) أو 
إ�ــ� األمــام ومحاولــة اســتقراء املســتقبل وهــذا مــا  اســ�باقها  

أو االس�شــراف. باالســ�باق  يصط�ــ� عليــھ 
1٫1االس�رجاع

االســ�رجاع هــو العــودة باألحــداث إ�ــ� الــوراء،أي أنــھ مخالفــة 
الســرد تقوم ع�� عودة الراوي إ�� حدث ســابق، ولھ تســميات 
تفســيرية:  غالبــا  ف�ــي  وظيفتــھ  «أمــا  االرتــداد.  مثــل  أخــرى 
مــض مــن حيــاة ال�ــ�صية 

َ
تســليط الضــوء ع�ــ� مــا فــات أو غ

فــي املا��ي»(٣2)وهــو أنــواع: اســ�رجاع تــام، واســ�رجاع جز�ــي، 
واســ�رجاع داخ�ــي وآخــر خار�ــي، واســ�رجاع مختلــط. وســنركز 
ع�ــ� ثالثــة أنــواع، نــرى أ��ــا قــد وظفــت فــي هــذا النــص الروا�ــي:
الزم�ــي  ا��ــط  عــن  يخــرج  ال  وهــو  الداخ�ــي:  االســ�رجاع  أ- 
وقعــت  أحــداث  اســتعادة  هــو  إذ  الروايــة،  داخــل  ل��كايــة 
ضمــن زمــن ا��كايــة، أي �عــد بداي��ــا وال تتجــاوز هــذا ا��يــط، 
ــة القصــة؛ أي «تلــك ال�ــي ت�نــاول  أو كمــا ســماها جن�ت:ِمثليَّ
خــط العمــل نفســھ الــذي ت�ناولــھ ا��كايــة األو��»(٣٣). ونذكر 

النــص أمثلــة:  مــن 

��ــرد  املاضيــة  الليلــة  فــي  النــوم  طعــم  حــرم  الــذي  «وهــو   -
با��ــرس  أص�بــت  ال�ــي  �ــ�ص�تھ  ��يــج  ع�ــ�  اعتــاد  أنــھ 
شــمس  تحــت  املدينــة  هنايجــوب  «بلقايــد»  أمــس..».(٣٤)، 
الليلــة  فــي  النــوم  مــن  حرمانــھ  �ســ�ب  بالتعــب  فشــعر  ال��ــار، 
املاضيــة النشــغالھ �شــأن �ــ�صية روايتــھ ال�ــي يكت��ــا.. فهــو 
اســ�رجاع داخ�ــي ورد �عــد ابتــداء حكايــة بلقايــد و�عــد انطــالق 

الروايــة.  ســرد 
- «تــردد صــدى ا��ملــة حيــن تذكــر أنــھ نفــس الســؤال الــذي 
حيــن  عليھ».(٣٥)وهــذا،  يجيــب  أن  �ــ�ص�تھ  منــھ  طلبــت 
تســاءل بلقايــد داخــل الغرفــة ال�ــي �ان ممــددا ف��ــا: أهــو ميــت 
أم �ي؟تذكر أنھ نفس السؤال الذي طرحتھ ��صية روايتھ 
فــي محــاورة معهــا �ــي يجيــب عليــھ. فهــذا اســ�رجاع داخ�ــي أيضــا.

- «أ�عقــل أن أكــون أنــا مــن أســلمت نف��ــي لر�طــة العنــق تلــك 
و�ــكل طواعيــة وأنــا من�ــش بمــا قــد يقولــھ النــاس ع�ــي؟».(٣٦)

بر�طــة  نفســھ  شــنق  مــن  هــو  أنــھ  بلقايــد  يك�شــف  املقطــع،  هــذا  فــي 
العنــق، كمــا كتــب فــي بدايــة ســرده لروايتــھ ال�ــي نقرأهــا فــي املســودات، 
لكنــھ فــي البدايــة �ان يتحــدث عــن �ــ�صية أخــرى ول�ــس نفســھ، أمــا 
هنــا، فقــد اك�شــف أنــھ املنتحر.وهــذا اســ�رجاع داخ�ــي يرتبــط بمــا 

ســبق ذكــره فــي هــذا النــص. 
نجــد تقنيــات االســ�رجاع الداخ�ــي فــي مقاطــع كثيــرة غيــر أننــا نكتفــي 
بمــا ذكرنــا �أمثلــة، لن�تقــل إ�ــ� النــوع الثانــي وهــو االســ�رجاع ا��ار�ــي.

خــارج  وقعــت  ماضيــة  وقا�ــع  ذكــر  ا��ار�ي:وهــو  االســ�رجاع  ب- 
محيــط النــص الســردي، فهــو اســتدعاء مــن الســارد ـ�ـي ينيــر القــارئ 
وظيف��ــا  «ألن  ومتا�ع��ــا،  األحــداث  فهــم  ع�ــ�  تســاعده  بمعلومــات 
القــارئ  تنويــر  طريــق  عــن  األو�ــ�  ا��كايــة  إكمــال  �ــي  الوحيــدة 
�عا�ــ�  النــوع  هــذا  أن  أي  تلــك»(٣٧)،  أو  الســابقة  هــذه  بخصــوص 
أحداثــا تنظــمُّ إ�ــ� سلســلة الســرد مــع كو��ــا قــد ابتــدأت قبــل نقطــة 
البدايــة املف�رضــة ل��كايــة ال�ــي يتضم��ــا النــص الروا�ي.و�ننــا نجــد 
أن «رائحــة املــوت» اعتمــدت ع�ــ� االســ�رجاع ا��ار�ــي �شــكل كبيــر 
ألن أغلــب األحــداث ال�ــي وردت �انــت ذكريــات يتذكرهــا العر�ــي بلقايــد 
أو يقــوم ��ــذه املهمــة الــراوي الــذي يحـكـي عــن تاريــخ جــده املوســوم 
بالعــار، وذكريــات بلقايــد مــع والدتــھ وصديقــھ، وأيضــا مــا يصــرح بــھ 
بلقايد من شــعور باالســ�ياء اتجاه مجتمع ينظر إليھ �أنھ املســؤولعن 
تاريــخ جــده القايــد،و�أن ذنبــھ الوحيدأنــھ ولــد وكبــر فــي ب�ــت جــده �عــد 
مقتــل والــده. هــذه األحــداث �لهــا جــاءت إ�ــ� نــص الروايــة عبــر تقنيــة 
قلنــا  القــارئ كمــا  ال�ــي ســاعدت  ا��ار�ــي، و�ــي  بنوعهــا  االســ�رجاع 
ع�ــ� فهــم نفســية بلقايــد وظروفــھ االجتماعيــة وســ�ب إقدامــھ ع�ــ� 

االنتحــار.
ويمكــن أن نشــير إ�ــ� مثاليــن مــن النــص تت�ــ� ف��مــا تقنيــة االســ�رجاع 

ا��ار�ي:
عنــھ  ي��امســن  اللواتــي  ال�ــي  نســاء  نظــرات  يذكــر  اليــزال  «فهــو   -
�لمــا ��نــھ يخ�ــرق الزقــاق الضيــق فــي اتجــاه الب�ــت الكبيــر ح�ــ�  إنــھ 
لــم ي�ــس أبــدا حيــن �ان عائــدا قبــل ســنين عدة،حيــث �انــت إحــدى 
�عــد  ع�ــ�  لهــا  تلتقــي بصديقــة  ��ــا  فــإذا  الب�ــت،  قــرب  تمــر  ا��ــارات 
م�ــر مــن عتبــة بي��ــم فتجــذب إحداهمــا األخــرى وهمــا تــرددان تعويــذة 
تحم��مــا مــن لعنــة جــده و�أنمــا قــد ��تــا عفريتــا ح�ــ� إ��مــا لــم ي�ت��ــا 

ليــزدادا رعبــا». (٣٨) إليــھ فاصطــدم ��مــا 
- «يتذكــر �ل تلــك التفاصيــل كمــا يتذكــر صديقــھ الوحيــد الــذي شــهد 

ف�ــرات مراهقتــھ وهمــا ي�ســكعان بالبحــر امل��ور».(٣9)
هــذان املثــاالن يضيفــان للقــارئ إضــاءات عــن ال�ــ�صية ا��وريــة، 

و�ــي تعا�ــ� أحداثــا تنظــمُّ إ�ــ� الســرد.
مــن خــارج  يمتــد  مــن االســ�رجاع  النــوع  ج-االســ�رجاع ا��تلط:هــذا 
ا��كايــة إ�ــ� داخلهــا، أي أنــھ اســ�رجاع ��ــدث بــدأ قبــل بدايــة ا��كايــة 
ودام بقــاؤه واســتمر ليصبــح جــزءا م��ــا، فيكــون جــزؤه ا��ار�ــي قبــل 
بدايــة ا��كايــة وجــزء منــھ داخلهــا ومكمــال ملــا ابتــدأ، وزمنــھ يكــون قبــل 
نقطــة بدايــة الروايــة وي�ت�ــي ضمــن زمــن الروايــة، وســماها جن�ــت 
د بخاصيــة مــن خاصيــات الســعة،  بالفئــة ا��تلطــة و�ــي ال�ــي «تحــدَّ
ح�ــ�  تمتــد  خارجيــة  اســ�رجاعات  ع�ــ�  تقــوم  الفئــة  هــذه  دامــت  مــا 

تنضــم إ�ــ� منطلــق ا��كايــة األو�ــ� وتتعــداه»(٤0)، ومــن األمثلــة:
- االنتمــاء القســري ��ــده ألمــھ ول�ــس لوالــده ا��تــار؛ فهــو لــم يكــن لــھ 

أغلــب  أن  املــوت  رائحــة  روايــة  فــي   
األحــداث ال�ــي اســ�رجع��ا �ــ�صية 
�ان  و�ن  ح�ــ�  تتذكرهــا،  أو  النــص 
حكايــة  زمــن  حــدود  خــارج  وقوعهــا 
حدودهــا  إ�ــ�  تمتــد  أ��ــا  إال  الروايــة 
ترتــب  مــا  خــالل  مــن  وا�ــ�  �شــكل 
عل��ــا مــن تأثيــر فــي حاضر ال�ــ�صية،عل��ــا مــن تأثيــر فــي حاضر ال�ــ�صية،
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اختيــار فــي كــون ا��تمــع ي�ســبھ ��ــده القايــد، رغــم أنــھ يــرى أن 
ثــھ ظلمــا عظيمــا، فهــذا  هــذا االن�ســاب لــم يكــن إال عبئــا ثقيــال ورَّ
االســ�رجاع مختلــط ألن اســ�راتيجية جعلــھ يحمــل اســم جــده، 
�انــت فكــرة جــده بحكــم أنــھ لــم ينجــب إال ابنــة واحــدة و�ــي زي�ــب 
والــدة العر�ــي، فجــده �ان يــرى فيــھ خلفــا الســمھ. وهــذه وقا�ــع 
�انــت خــارج إطــار زمــن النــص، ثــم امتــدت إليــھ ألن العر�ــي مــازال 
فــي حاضــره يحمــل تبعــات ذلــك االســم برفــض النــاس لــھ -كمــا 
أشــار الســارد- فإنــھ ��ــذا الشــكل تكــون ســلطة القايــد اســتمرت 
ح�ــ� �عــد موتــھ: «و�نمــا ألن ســلطة القايــد اســتمرت ح�ــ� �عــد 

موتــھ برفــض النــاس لــھ».(٤1)
اقعــة ا��تــان ال�ــي ذكرهــا الســارد؛ حيــث أن ا��ّ�ــام حيــن  - و
مــن  الطفــل  ليحــرم  مقصــھ  انزلــق  بلقايــد  العر�ــي  ختــان  أراد 
ذكورتــھ، أو كمــا ورد فــي الروايــة - حســب مــا تداولــھ النــاس- أن 
ا���ــام تعّمــد األمــر كشــكل مــن أشــكال االنتقــام مــن جبــروت 
اقعــة اســتدعاها الــراوي مــن خــارج محيــط زمــن  جــده. هــذه الو
النصــإذ أ��ــا تعــود إ�ــ� صبــاه، لتصبــح ضمــن النــص بحكــم أن مــا 
اقــع العر�ــي وحاضــره الــذي هــو محــور  حــدث ترتــب ع�ــ� بنائــھ و
الروايــة وضمــن إطارهــا الزم�ــي، فقــد حرمتــھ هــذه ا��ادثــة مــن 

الــزواج، أمــا األبــوة، ف�ــي بال�ســبة لــھ أمــر مســتحيل(٤2). 
ال�ــي  األحــداث  أغلــب  أن  املــوت  رائحــة  روايــة  فــي  واملالحــظ 
اســ�رجع��ا �ــ�صية النــص أو تتذكرهــا، ح�ــ� و�ن �ان وقوعهــا 
حدودهــا  إ�ــ�  تمتــد  أ��ــا  إال  الروايــة  حكايــة  زمــن  حــدود  خــارج 
حاضــر  فــي  تأثيــر  مــن  عل��ــا  ترتــب  مــا  خــالل  مــن  وا�ــ�  �شــكل 
ذكرنــا:  مــا  ع�ــ�  الدالــة  القرينــة  هــذه  مثــال  نقــرأ  ال�ــ�صية، 
«�غمــض بلقايــد عي�يــھ لتفــادي اإلحســاس الــذي ي�ســلل إليــھ 

معــھ».(٤٣) حصــل  مــا  تذكــر  �لمــا 
وهــو  العر�ــي  قالــھ  مونولــوج  ع�ــ� شــكل  و�ــي  الثانيــة  والقرينــة 
�ســتحضر املا��ــي وعــرس والديــھ الــذي �ان قــد أشــرف عليــھ 

فيــھ:  يقــول  القايــد،  جــده 
االســتعمارية  القــوى  تزكيــھ  عــرس  عــن  ي�تــج  أن  يمكــن  «مــاذا 
مث�ي،تركيبــة  خنوعــا  عبــدا  واالن��ازييــن،إال  ا��ونــة  ومجمــع 
ا��ــزي  ســقت�ي  والدتي،توليفــة  قبــل  ح�ــ�  مصيــري  حــددت 
ل��يانة،صنفــا  غريبــة  تركيبــة  إال  أكــون  أن  يمكــن  والــذل،ال 

ذاتــھ..».(٤٤) لتغييــر  أصبعــھ  رفــع  ع�ــ�  جديدا،عاجــزا 
فهــو  فيــھ،  فــي حاضــره ومؤثــر  للعر�ــي ممتــد  بال�ســبة  فاملا��ــي 
جــزء منــھ، لهــذا فاالســ�رجاع بنوعــھ ا��تلــط �غلــب أيضــا ع�ــ� 
�ليــة  لــم تنفصــل  الروايــة  لنجــد أن �ــ�صية  الروايــة. هكــذا 
عــن املا��ــي بــل ظلــت تع�شــھ فــي حاضرهــا كمــا ســبقت اإلشــارة 

فــي دراســ�نا للعتبــات.

2٫1 االس�باق
تعــرف هــذه التقنيــة أيضــا باســم االس�شــراف، و�ــي شــكل مــن 
لســير  «مخالفــة  أي  املســتقبل،  واس�شــراف  التوقــع،  أشــكال 
لــم  زمــن الســرد تقــوم ع�ــ� تجــاوز حاضــر ا��كايــة وذكــر حــدٍث 
يحــن وقتــھ �عد».(٤٥)و�ــي نــوع ثانــي مــن املفارقــة الزمنيــة ال�ــي 
تتجــھ نحــو األمــام، �عكــس االســ�رجاع الــذي �عــود إ�ــ� ا��لــف، 

أحــداث  أو  بحــدث  الســرد  فــي  الرئ�ــس  ا��ــدث  الســارد  ف�ســ�بق 
أ��ــا ســتأتي  إ�ــ�  باإلشــارة  لهــا  يمهــد  أو  يت�بؤهــا  أو  يتوقعهــا  أخــرى 
زمــن  داخــل  املســتقبل  إ�ــ�  ا��اضــر  مــن  قفــز  هــو  الســرد.إذن،  فــي 
التمهيــدي،  االســ�باق  قســمين:  إ�ــ�  االســ�باق  وينقســم  ا��كايــة، 

اإلعالنــي. واالســ�باق 
أ-االســ�باق التمهيــدي: حيــث يتطلــع الســارد أو �ــ�صيات النــص 
بــھ... وهــو  إ�ــ� األمــام، إمــا بتوقــع مــا ســيقع أو احتمالــھ أو الت�بــؤ 
تطلع قد يكون مؤكدا أو غير مؤكد؛ إذ« أن الكاتب، وهو �ســتعمل 
افات، يبقــى حــرا إ�ــ� حــد مــا فــي الوفــاء،  هــذا النمــط مــن االس�شــر
أو عــدم الوفــاء، ملــا ه�ــ� لــھ ال��ــيء الــذي يــؤدي، فــي ا��الــة األخيــرة، 
إ�ــ� مــا �ســميھ جن�ــت بالتم��ــدات ا��ادعة».(٤٦)ســنذكر �عــض 

األمثلــة مــن النــص:
- « أنــا بلقايــد وســأظل بلقايــد مــا دمــت ال أملــك القــدرة ع�ــ� تغييــر 
حال�ــي  فــي  االســم  فتغييــر  أفشــل،  و أحــاول  تخيلت�ــي  مــرارا  ذلــك، 
مرتبــط بتغييــر املكان..».(٤٧)فهــو تخيــل فقــط أنــھ يحــاول ويفشــل 
لكنــھ لــم يحــاول، ثــم إن تغييــر االســم الــذي يــراه وصمــة عــار رهيــن 
بتغييــر املــكان، وهــو لــم يقــم بذلــك كمــا ود فــي الروايــة؛ إذن فهــذا 

تمهيــدي. اســ�باق 
- « أتراني كنت سأكون مكانھ لو لم أست��ل املوت؟».(٤٨)

- «لــو كنــت مكانــھ مــاذا ترانــي ســأختار؟ �ل ��ــيء إال أن أمــوت بيــن 
أشــباح ال��ــو كجــدي..».(٤9)

- «أنــا هنــا أنتظــر العيــون ال�ــي عــادة مــا تعت�ــي املــكان لتتلصــص ع�ــ� 
ا��يــران فــي نشــوة، وأن تســتكمل حكاي��ــم ببعــض وشــاية وكثيــر مــن 
التخيــل؛ و�ن كنــت هنــا منــذ ســاعات فالوقــت لــم �عــد ��ــم اآلن، 
فقــط �ــي رغبــة م�ــي فــي التعــرف عمــن سيك�شــف جســدي املعلــق».

(٥0)
- «أوال أبــدأ بتحريــك أصا��ــي واحــدا واحــدا، ثــم يــدي، فأزيــل اإلزار 
ع�ــي، لكــن مــاذا لــو فعلــت وفشــلت؟ �ل االحتمــاالت واردة..».(٥1)

هنــاك مقاطــع كثيــرة تزخــر ��ــا روايــة رائحــة املــوت �لهــا وظفــت ف��ــا 
هــذه التقنيــة، وهــذا راجــع إ�ــ� أن ال�ــ�صية ا��وريــة عاجــزة عــن 
الفعــل ف�ــي تتخيــل فقــط وتتوقــع مــا ســيحدث لك��ــا ال تقــوم بفعــل 

املبــادرة إ�ــ� العمــل والتغييــر.
ب-االســ�باق اإلعالنــي: تقنيــة تخبــر بوضــوح عــن سلســلة األحــداث 
ألنــھ  التمهيــدي  عكــس  وهــو  الســياق،  عبــر  الســرد  ســيعرفها  ال�ــي 

خضع الزمن الروا�ي 
ُ
أن الروائية لم ت

للتتا�ــع املنطقــي، أل��ــا تالعبــت بزمــن 
ا��كايــة فــي مســار الســرد ا��اضــر، ثــم 
تْرجع بالزمن إ�� املا��ي، و�ين العودة 
إ�ــ�  والرجــوع  ال�ــ�صية  حاضــر  إ�ــ� 
ضا�عــة  ال�ــ�صية  أن  نــرى  ماض��ــا 

بيــن زمنيــن أو م�شــطرة بي��مــا.
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صراحــة  يخبــر  عندمــا  «اإلعــالن  ووظيفتــھ  باليقي�يــة،  موســوم 
عــن سلســلة األحــداث ال�ــي س�شــهدها الســرد فــي وقــت الحــق».

(٥2)
املــوت  فــي روايــة رائحــة  ال يخفــى علينــا أن االســ�باق اإلعالنــي 
ي�تــدئ مــع أول ســطر نقــرأه فــي هــذا النــص، يقــول الســارد: «مــاذا 
ان�باههــم  الــذي ســ�ثير  مــا  غــدا؟  ا��رائــد  ع�ــي  تراهــا ســتقول 
القريــة..».(٥٣) تلــك  إ�ــ�  يحيل�ــي  الــذي  �شــرتي  لــون  أك�ــر؟ 

املركزيــة  اقعــة  والو الرئ�ــس  ا��ــدث  لنــا  يقــدم  هنــا  فالســارد 
ال�ــي م��ــا ت�تــدئ ا��كايــة، و�ــي إقــدام ال�ــ�صية ع�ــ� االنتحــار 
سيك�شــفون  عندمــا  ا��رائــد  ســتقولھ  مــاذا  ت�ســاءل  فكو��ــا 
انتحارهــا، ومــا الــذي ســ�ثيرهم و�شــد ان�باههــم فيــھ أك�ــر، هــو 
فضــول معرفــي منبعــث مــن ال�ــ�صية املقبلــة ع�ــ� االنتحــار، 

إ�ــ� مــا ســيحدث.. كمــا أن هــذا االســ�باق �شــوق القــارئ 
ومثلھ؛ قول ال��صية: «سأنتحر...».(٥٤)

ومن األمثلة األخرى: 
فــي  تشــتغل  تكــن  لــم  ال�ــي  األخيــرة  هــذه  وامــرأة،  - «ثالثــة رجــال 
جمــع النفايــات فيمــا أعتقــد، فمــا ����ــا إال و�ــي تحمــل حزمــة 
ع�ــ� ظهرهــا، ح�ــ� لكأنــك تخالهــا تحمــل رضيعــا كمــا خيــل �ــي أول 
��يحــا  �ان  توقعــھ  ألن  إعالنــي  اســ�باق  األمر..»(٥٥)فهــذا 
أخبرتــھ  كمــا  ال�ســول  فــي  بــل  النفايــات  فــي  تعمــل  تكــن  لــم  ف�ــي 

ال�ــي اختطفتــھ. املــرأة  بذلــك 
- «قــدري أن تكــون حكاي�ــي رهينــة هــذه الغرفــة البــاردة، أقــاوم 

الداخ�ــي».(٥٦) الغليــان 
- كمــا جــاء االســ�باق اإلعالنــي ع�ــ� لســان إحــدى ال�ــ�صيات: 
«علينــا أن نؤمــن بقضــاء هللا، فا��الــة ال ت�شــر با��يــر، يقــول 
الطب�ــب إنــھ أص�ــب بكســر فــي جمجمتــھ والنزيــف طــال جــزءا مــن 
دماغــھ واحتمــال نجاتــھ ضعيــف جــدا، لقــد أكــد أن املســألة �لها 
راد لقضــاء  األمــر وال  تقبــل  لــذا علينــا  مســألة وقــت، ســاعات، 

هللا».(٥٧)
فــي هــذه الروايــة،  إن هــذا النــوع مــن االســ�باق ال نجــده بك�ــرة 
مقارنــة مــع التم��ــدي، لعــل ذلــك راجــع إ�ــ� اعتمــاد الكاتبــة ع�ــ� 
ذ�اء القــارئ ومســاهمتھ فــي التخييــل والتوقــع، و�ــي طريقــة فنيــة 

حديثــة.
ونعتبــر أيضــا أن �عــض عناويــن الفصــول تتضمــن هــذا االســ�باق 
اإلعالنــي، م��ــا مثــال: «مســودة مــا �عــد االنتحــار»،(٥٨) «مســودة 
ال�شــريح»،(٦0)فدور  �عــد  مــا  االع�راف»،(٥9)«مســودة 
«اإلعــالن هــو خلــق حالــة انتظــار فــي ذهــن القــارئ، هــذا االنتظــار 
املــدى  فــي حالــة اإلعالنــات ذات  قــد يحســم فيــھ �ســرعة  الــذي 

القصيــر».(٦1)
كمــا نجــد هــذه الوظيفــة فــي ا��لــم الــذي يتكــرر فــي منــام العر�ــي 
�عــده  ملــا  االس�شــراف  أو  االســ�باق  مــن  شــكل  وهــو  بلقايــد، 
«ببذلــة  حلمــھ  فــي  لــھ  يظهــر  جــده  أن  بحيــث  رمزيــا،  �ان  و�ن 
ح�ــ�  فخديــھ،  بيــن  مــا  يطــأ  أن  يتعمــد  وهــو  فرنســية  عســكرية 
املا��ــي ع�ــ�  تأثيــر  إ�ــ�  يفقــد وعيــھ»،(٦2) وهــو رمــز مهــم �شــير 
لــم  قلنــا  كمــا  فالعر�ــي  فعــال،  وقــع  اس�شــراف  فهــو  مســتقبلھ، 

أعبــاءه. يحمــل  الــذي  املا��ــي  مــن  يتخلــص 

2.اإليقاع الزم�ي
�عــرف اإليقــاع الزم�ــي فــي روايــة «رائحــة املوت»وتيــرة تأخــذ أحيانــا 
شــكال ســر�عا �ســاهم فــي بنــاء األحــداث وتســارع الســرد وتقدمــھ نحــو 
األمام، وأحيانا أخرى شــكال بطيئا يتوقف معھ الســرد، وهذا راجع 
إ�ــ� أنــھ تــم توظيــف تقن�تيــن حكائ�تيــن تتمثــل األو�ــ� فــي تســر�ع الســرد 
وتشــمل  إبطائــھ،  فــي  والثانيــة  وا��ــذف،  ا��الصــة  تقنيــة  وتشــمل 

تقني�ــي املشــهد والوقفــة.
1٫2 تسر�ع السرد

تقنيةيتــم مــن خاللهــا إغفــال وتــرك ف�ــرات مــن زمــن األحــداث، ��ــا 
يتمذكــر ف�ــرات زمنيــة طويلــة فــي مســاحة نصيــة ضيقــة، وذلــك ع�ــ� 
الســردي  والســياق  العــام  ل��ــدث  خدم��ــا  ومــدى  أهمي��ــا  حســب 

عامــة، وتعتمــد هــذه التقنيــة ع�ــ� حرك�ــي ا��ــذف وا��الصــة:
الســرد  اقتصــاد  فــي  حاســما  «دورا  يلعــب  اإلســقاط  ا��ــذف:أو  أ- 
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تقت��ــي  زمنيــة  تقنيــة  التعريــف  مــن حيــث  فهــو  وتيرتــھ،  وتســر�ع 
بإســقاط ف�ــرة، طويلــة أو قصيــرة، مــن زمــن القصــة وعــدم التطــرق 
ملــا جــرى ف��ــا مــن وقا�ــع وأحــداث»(٦٣). مثــل مــا جــاء فــي الروايــة:

املاضيــة  ســنة  الثالثيــن  طيلــة  عــاش  مالمــح  لطمــس  «مســتعد   -
األزمنــة..».(٦٤) حيطــان  ع�ــ�  ليرســمها 

- «غفوت وال أدري كم استغرق األمر ح�� ��وت».(٦٥)
اق��ــا مــن ع�ــ� ســطح ســقيفتھ». - «فقــد عــاش ســنوات عمــره ير

(٦٦)
وقد وظفت هذه التقنية بأنواعها الثالثة داخل الرواية: ا��ذف 
الصريــح أو املعلــن، وا��ــذف الضم�ــي وقــد ذكــرت مثــاال ع��مــا، 
وأيضــا ا��ــذف االف�را��ــي وهــو يتمثــل فــي تلــك الفراغــات امل�روكــة 
قبــل �عــض فصــول الروايــة، كــذا الفــراغ الــذي يأتــي مباشــرة �عــد 
ان��ــاء الفصــل مــع الصفحــة ال�ــي لــم تمت�ــ�. هــذه الفراغــات ر�مــا 
تــؤدي وظيفــة تجعــل للمتلقي/القــارئ مجــاال للتفكيــر فــي األحــداث 

الســابقة ف�ــي تشــكل بياضــا يفصــل مــا بيــن املســودات ال�ــي تمثــل 
كمــا قلنــا ســابقا روايــة ال�ــ�صية ا��وريــة (امليتــا ســرد)، و�يــن 

الســرد الرئ���ــي.
ب- ا��الصة:أو الت��يص و�ي سرد أحداث وقعت في عدة أيام 
أو شهور أو سنوات، سردها في صفحات قليلة، ودون تفاصيل، 
ف�ــي «تقنيــة زمنيــة عندمــا تكــون وحــدة مــن زمــن القصــة تقابــل 
وحــدة أصغــر مــن زمــن الكتابــة ت��ــص لنــا ف��ــا الروايــة مرحلــة 
�عــض  فــي  نالحظــھ  وهــذا  املعروضــة»(٦٧).  ا��يــاة  مــن  طويلــة 
أحــداث روايــة «رائحــة املــوت» ال�ــي تحكــي خالصــات عــن تاريــخ 
عــن  موجــزة  خالصــة  أو  زي�ــب  أمــھ  معانــاة  عــن  أو  العر�ــي  جــد 
فــي  أســتاذه  عــن  أو  عــن صديقــھ،  أو  البرتغا�ــي،  أو أصلــھ  والــده 
التاريــخ... فأغلــب هــذه االســ�رجاعات جــاءت ع�ــ� شــكل  مــادة 
فالكاتبــة  الروايــة.  بيــن فصــول  مــا �ان متفرقــا  م��ــا  خالصــات 
إ�ــ� ما��ــي ال�ــ�صيات لتمــد القــارئ باملعرفــة الكاملــة  تعــود 
لبنــاء ا��ــدث، و�ن كنــا ســنرى أن بيــن هــذه التقنيــة (ا��الصــة) 
و�يــن (االســ�رجاع) صلــة مــا، إال أننــا ســنالحظ أن التبايــن الــذي 
بي��مــا يتج�ــ� فــي أن ا��الصــة تســتدرج املا��ــي وتتخــذ «أحداثــھ 

موضوعــا مهيئــا للعــرض املوجــز والســرد الســر�ع».(٦٨)
2٫2تبطيء السرد

تبطــيء الســرد أو تعطيلــھ: تقنيــة مضــادة للتقنيــة الســابقة ال�ــي 
ُ�عتمــد ف��ــا ع�ــ� ال�ســر�ع، فهــذه تقــوم بإيقــاف اتســاع الســرد، 
وحركتــھ إ�ــ� األمــام، ويكــون ذلــك عــن طريــق تقن�تيــن: املشــهد أو 

الوقفــة.
عنــھ  املعبــر  ا��ــوار  ع�ــ�  أساســا  املشــهد  املشــهد:«ويقوم  أ- 
مهمتــھ  عــن  الســارد  وي�نــازل  الســرد  يتوقــف  لغويــا»(٦9). 
ا��ــوار  طريــق  عــن  بلســا��ا  تعبــر  ال�ــ�صيات،  إ�ــ�  الكالميــة 
أن يو�ــ�  مــن شــأنھ  النف��ــي.وا��وار  ا��ديــث  عــن طريــق  أو 
اقفهــا، ومســتواها  جوانــب كثيــرة مــن تفكيــر ال�ــ�صيات ومو
املعرفــي االجتما�ــي والثقافــي وغيرهــا.. وقــد وظفــت الكاتبــة لي�ــ� 
مهيــدرة فــي رواي��ــا مشــاهد حواريــة م��ــا ع�ــ� ســ�يل الذكــر حــوار 
العر�ــي مــع أمــھ زي�ــب، وهــو حــوار قــام العر�ــي بتذكــره ف�ســ�رجع 
معــھ مآســ��ا ومآســيھ، أو ينا�ــي روحهــا فــي �عــض املشــاهد. هنــاك 
الب�ــت و�ن �ان  اب��ــا مــن ســطح  ال�ــي ســقط  كذلــك حــوار األم 
ا��ــوار فــي املشــهد ض�يــال مقارنــة مــع الوصــف الغالــب... هنــاك 
مشــاهد حواريــة أخــرى، لكــن أكبرهــا والــذي احتــل مســاحة مــن 
صفحــات الروايــة، هــو مــا �ان بيــن ال�ــ�صية امليتــا ســردية فــي 
فصــال  أخــذ  أنــھ  امل�شــطرة؛إذ  وال�ــ�صية  العر�ــي  مســودات 
�امــال، فهــو حــوار أدى إ�ــ� تبايــن الفــارق بيــن ال�ــ�صية األو�ــ� 
والثانيــة، و�ن �ان فــي األصــل أن ال�ــ�صية تحــاور نفســها لكــن 

فــي الرؤيــة.(٧0) بــدت �ــ�ص�تان مختلفتــان  فــي النــص 
ب- الوقفــة: و�ــي مــا �عــرف بالوقفــة الوصفيــة، فتتعطــل حركــة 
الزمــن فــي الروايــة، أو مــا �ســم� بالســيرورة الزمنيــة، ح�ــ� ي�ت�ــي 
بحيــث  أيضــا  أساســية  وظيفــة  �ــي  ال�ــي  مهمتــھ  مــن  الوصــف 
التصويــر  تقنيــة  عبــر  أحــداث  مــن  ســيأتي  مــا  الســارد  ي��ــيء 
الوصفيــة  الوقفــة  و«تشــ�رك  اللغــوي.  أســلو�ھ  �عتمدهــا  ال�ــي 
الــذي تســتغرقھ  فــي االشــتغال ع�ــ� حســاب الزمــن  مــع املشــهد 
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«روايــة  فــي  الوصفيــة  املشــاهد  تنوعــت  وقــد  األحــداث..»(٧1). 
مثــال:  م��ــا  نذكــر  املــوت»،  رائحــة 

والســماء  الداكنــة  حيطا��ــا  بالغرفــة،  هنــا  محــدد  ��ــيء  «�ل   -
املقننــة بحــدود النافــذة ح�ــ� املــاء محــدد داحــل قــدر. واألك�ــ�ين 
أيضا...».(٧2)وهنــا يصــف الطفــل الفضــاء الــذي اختطــف إليــھ..

- «الشــال املكوم فوق الرأس �شــكل يكاد ي�تلع وشــما أخضر قاتما 
ــط ع�ــ� جبي��ــا ليتــم امتــداده ع�ــ� ذق��ــا. أســنان ب�يــة اللــون يطــل 

ُ
خ

مــن بي��ــا ســن مذهبــة و�ن اعتــاله �عــض الســواد فــي جوانبــھ �أنــھ 
يصــف  مقعــر...».(٧٣)  وأنــف  جاحظتــان  عينــان  صــدأ،  �عــض 

الطفــل أمنــا الغولــة كمــا أطلــق ع�ــ� تلــك املــرأة ال�ــي اختطفتــھ...
اقفــة تنظــر إليــھ،  افــر املاعــز و - «�انــت صاحبــة ا��ائــك ذات حو
�انت مالمحها وا��ة رغم الظالم، جمال آسر، عينان ��ليتان 
يحيطهمــا ســواد الكحــل ليجعلهمــا أك�ــر إثــارة، لــم تن�ــس بكلمــة وال 
ح�ــ� باب�ســامة..».(٧٤) هــذا الوصــف الــذي يتداخــل فيــھ املتخيــل 
الشــع�ي، وهــو يجمــع بيــن املرعــب واملرغــوب فيــھ (مــا يثيــر ا��ــوف 
ومــا يبــرز ا��مال)وتمثــل ذلــك فــي �ــ�صية صاحبــة ا��ائــك ال�ــي 

تجمــع بيــن املتناقضيــن.
تســتعين الروائيــة بالوصــف فــي مقاطــع كثيــرة ح�ــ� تقــرب الصــورة 
إ�ــ� ذهــن القــارئ كمثــل وصفهــا لألمكنــة و��ــواري املدينــة القديمــة 
الرتباطهــا بذاكــرة ال�ــ�صية، وتلــك ا��وان�ــت امل�راصــة ال�ــي ت�يــع 
بضا�عها للسياح، ملا لها من ارتباط رمزي بتاريخ املدينة و�ثقاف��ا. 
وكذلــك تصــف رقصــة «كنــاوة» ذات األصــول اإلفريقيــة واأل�عــاد 
الرمزيــة والدالليــة ال�ــي ترتبــط بتاريــخ العبيــد، و�ــي رقصــة معروفــة 
تقنيــة  الروائيــة  تعتمــد  األشــياء  هــذه  مثــل  خاصــة.  طقــوس  لهــا 
ـ�ـي تضي��ــا للقــارئ. كمــا تتج�ــ� عنايــة الكاتبــة  الوقفــة الوصفيــة 

بالفضــاء العــام ملدينــة الصويــرة �شــ�� مكوناتــھ وخصائصــھ.
٣. املا��ي: الزمن امليت

الروا�ــي  الزمــن  خضــع 
ُ
ت لــم  الروائيــة  أن  إ�ــ�  ســبق  فيمــا  أشــرنا 

الســرد  مســار  فــي  ا��كايــة  بزمــن  تالعبــت  أل��ــا  املنطقــي،  للتتا�ــع 
ا��اضــر، ثــم تْرجــع بالزمــن إ�ــ� املا��ــي، و�يــن العــودة إ�ــ� حاضــر 
ضا�عــة  ال�ــ�صية  أن  نــرى  ماض��ــا  إ�ــ�  والرجــوع  ال�ــ�صية 
بيــن زمنيــن أو م�شــطرة بي��مــا، أل��مــا �شــكالن تمازجــا بــرز �شــكل 
تصادمــي، أدى ��ــا إ�ــ� اإلقــدام ع�ــ� االنتحــار، أي اختيــار املــوت ع�� 
ا��يــاة، تعبيــرا م��ــا ع�ــ� رفضهــا ل��اضــر وتعبيــرا م��ــا عــن ��زهــا 
املســتقبل  فــي  األمــل  فيــھ،وألن  الطارئــة  واملتغيــرات  ا��يــط  أمــام 
صــار مســتحيال فــي ذهــن ال�ــ�صية، وصــارت �ل األحــداث تن�ســب 
إ�ــ� املا��ــي، أل��ــا بن�ــت عليــھ وأسســت ع�ــ� نتائجــھ، وح�ــ� حيــن 
�عــود بنــا الســرد إ�ــ� ا��اضــر فهــو ليرصــد انشــغال العر�ــي بروايتــھ، 
وأيضــا ملــا أراد أن يكت��ــا كتــب عــن �ــ�صية تحـكـي عــن ماض��ــا 
كذلــك، وعــن طفول��ــا، وهــذا يــدل ع�ــ� أن الطفولــة �ــي املرحلــة 
ال�ــي ال يمكــن لإلنســان أن ينفصــل ع��ــا مهمــا  الزمنيــة الوحيــدة 
ا��ــزء  أو ب��يمهــا، أل��ــا  بنعيمهــا  تســكنھ  العمــر، ف�ــي  مــن  بلــغ 
ليــرى  ا��اضــر  إ�ــ�  ودفعتــھ  �ــ�ص�تھ،  عليــھ  تأسســت  الــذي 
النتائــج �عينھ.ورفضــھ ل��اضــر �عيــده دائمــا إ�ــ� ذلــك ا��ــزء، فــإن 
�ان عــاش طفولــة جميلــة فســتكون أحســن ذكرياتــھ واســ�رجاعها 
فيــھ نــوع مــن ا��نيــن (النوســتالوجيا)، و�ن �انــت غيــر ذلــك، فمــن 

الصعــب نســيا��ا أل��ــا تشــكل مرحلــة ا���يــم بال�ســبة لــھ. طفولــة 
ال�ــي  وظروفــھ  األســرية  بي�تــھ  ف��ــا  أثــرت  مغتصبــة  �انــت  العر�ــي 
جعلــت منــھ حفيــد الظالــم ووريــث ف�ــرة التجبــر، ومجتمعــھ أثــر ف��ــا 
بدوره،حيــث ينظــر إليــھ �عيــن املســؤول عــن إخفاقــات املا��ــي، لهــذا 
ف�ــ�ص�تھ لــم تســتطع التخلــص مــن عــبء املا��ــي، وال حــاول أن 
لــم  االنتحــار  وح�ــ�  املســتقبل،  نحــو  لينطلــق  ذاتــھ  تغييــر  إ�ــ�  يبــادر 
املف�رضــة،  روايتــھ  �ــ�صية  تجر�ــة  خــالل  مــن  إال  تجر�تــھ  �عــش 
اقــع ا��اضــر،  وهــو مــا يمثــل حالــة مــن رفــض املواجهــة، رفــض الو
انعــدام  �شــبھ  ملــا  بــھ، فاس�ســلم  باملــوت ا��يــط  رفــض االع�ــراف 
الزمــن الطبي�ــي بال�ســبة  لــھ (انعدامــا تامــا)، ألنــھ لــم �عــد �عــرف إال 
املا��ــي، وال �شــعر إال بــھ، لهــذا لــم يــدرك أنــھ انتحــر فــي ســن الثالثيــن.

وعــاش عشــرين ســنة فاقــدا خاللهــا اإلحســاس بالزمــن ألنــھ داخــل 
قوقعــة املا��ــي، الــذي ال �ســمع ف��ــا إال صــوت الزمــن امليــت، وهــذا 
الفعــل هــو فــي حــد ذاتــھ ترجمــة للمــوت، مــن حيــث صفــة ا��مــود 
�ســيل  الــذي  الطبي�ــي  الزمــن  بحركــة  الشــعور  وعــدم  والســكون، 
و�ســتمر، ويظــل الزمــن النف��ــي بطيئــا أو متوقفــا، ي�تظــر يقظــة أو 
هــزة عنيفــة. وهنــا أشــير إ�ــ� أن القــرآن اهتــم باإلشــارة إ�ــ� الزمــن مــن 
املنظــور النف��ــي أو الشــعوري، فأطــره �ســؤال موجــھ إ�ــ� أهــل النــار 
تبع مباشــرة بجــواب 

ُ
«قــال كــم لب�تــم فــي األرض عــدد ســنين»(٧٥)فأ

العاّدين»(٧٦).ثــم  فاســأل  يــوم  �عــض  أو  يومــا  لب�نــا  «قالــوا  م��ــم 
ف�ســاءل  الطويــل،  نومهــم  مــن  �عثــوا  الذيــن  الكهــف،  أهــل  قصــة 
أحدهــم وأجــاب اآلخــرون: «قــال قائــل م��ــم كــم لب�تــم قالــوا لب�نــا 
ذلــك) �عــد  الظــن  عل��ــم  غلــب  (وقــد  ثــم  يــوم»،  �عــض  أو  يومــا 
لب�تــم»(٧٧).  بمــا  أعلــم  ر�كــم  «قالــوا  هللا،  لغيــب  األمــر  ُيرجعــون 
يوقــف  النف��ــي  الزمــن  أن  هــو  اإلشــارة  هــذه  ذكــر  مــن  غرضنــا  إن 
فمــن  لهــذا  النف��ــي،  ا��يــط  حــدود  فــي  الفيزيا�ــي  الزمــن  يبطــئ  أو 
�ان فــي غفلــة وان�بــھ �عدهــا ال يــدري تمامــا كــم وقتــا م��ــ� عليــھ، 
وقــد يبــدو لــھ �ســيرا جــدا، فــي املقابــل فقــد يكــون ق��ــ� زمنــا طويــال 
باملقيــاس الزمــن ا��ار�ــي، إنــھ �ا��لــم مثــال، فا��الــم ال يجــري فــي 
الليــل  عاملــھ الزمــن فهــو حيــن �ســ�يقظ يحســب نفســھ �ان يحلــم 
�لــھ، مــع أن زمــن االســتغراق فــي ا��لــم باملقيــاس الزمــن الفيزيا�ــي 
ال �عــدو أن يكــون دقائــق معــدودات. ومــا �ان �ع�شــھ العر�ــي بلقايــد 
ا��ار�ــي  الزمــن  إ�ــ�  ين�بــھ  ال  جعلــھ  نف��ــي  ســيكولو�ي  زمــن  هــو 
الــذي يرصــد فــي الروايــة وضــع مــا �عــد االنتحــار معتقــدا أنــھ �ــ�ص 
آخــر، إ�ــ� أن اصطــدم مــن حيــث لــم يتوقــع بالتصريــح بالدفــن، لهــذا 
فالروايــة تشــير إ�ــ� أن ال�ــ�صية املنتحــرة �انــت فــي الثالثيــن، ب�نمــا 
العر�ــي بلقايــد �ان فــي ا��مســين، أي أنــھ ق��ــ� عشــرين ســنة ميــت 
ا��يــط،  وعــن  ا��ار�ــي  الزمــن  عــن  غافــال  والشــعور،  اإلحســاس 
�أن  فيــھ،  ��ــيء  املهيمــن ع�ــ� �ل  قلنــا رهينــة ماضيــھ  كمــا  غفلتــھ 

زمنــھ توقــف فــي املا��ــي الصفــر.
خاتمة

قمنــا فــي هــذه الدراســة بمقار�ــة �عــض العتبــات النصيــة ال�ــي نــرى 
العنــوان  مــن  بدايــة  املــوت»،  «رائحــة  الروا�ــي  بامل�ــن  تتصــل  أ��ــا 
الــذي نجــد حضــوره وظيفيــا ضمــن الب�يــة ا��كائيــة لنــص الروايــة، 
بالكتــاب  ا��يطــة  األخــرى  النصيــة  بالعتبــات  الدال�ــي  وارتباطــھ 
(اإلهداء/الديباجة/التصديــر /العناويــن الفرعيــة)، وقمــا بمقار���ــا 
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املؤطــر  العــام  ا��كا�ــي  بالســياق  وثيــق  ارتبــاط  لهــا  أن  لنــا  فتأكــد 
كمــا  املــوت.  تيمــة  مــن  توظيفــھ  تــم  مــا  خــالل  مــن  الروايــة،  مل�ــن 
م�ــن «رائحــة  لفهــم  تعتبــر مدخــال  النصيــة  العتبــات  هــذه  أن  تبيــن 
املــوت»، إذ نــرى أن توظيفهــا �عــد مــن العناصــر ال�ــي ال يمكــن أن 
تنفصــل أبــدا عــن مضمــون العمــل الروا�ــي، ولــو ح�ــ� ع�ــ� ســ�يل 
ه إيحائيــا ل��ــوض فــي  �ــيء املتلقــي وتعــدُّ

ُ
افــق واإليحــاء. وأ��ــا ت التو

عمليــة القــراءة واالحتــكاك بالنــص. ثــم كشــفنا عــن كيفيــة اشــتغال 
عناصــر الب�يــة الزمنيــة، مــن خــالل ترت�ــب الزمــن و�يقاعــھ. فرأينــا 
أن الزمــن فــي هــذا العمــل �شــكل ب�يــة أساســية ومتعــددة العناصــر، 
ولــم يخضــع للتتا�ــع املنطقــي، ألن الكاتبــة تالعبــت بزمــن ا��كايــة فــي 
مسار السرد ا��اضر، ثم تْرجع بالزمن إ�� املا��ي، مما يحيل ع�� 
أن ال�ــ�صية ضا�عــة بيــن زمنيــن أو م�شــطرة بي��مــا، بمــا �شــكالنھ 
مــن تمــازج بــرز �شــكل تصادمــي، أدى بال�ــ�صية إ�ــ� اختيــار املــوت 
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«وشوشات مبعثرة»«وشوشات مبعثرة»
 للمغربية ليلى مهيدرة للمغربية ليلى مهيدرة

قراءة في االنساققراءة في االنساق

.
ً
 في الطبيعة عارية

ُ
«تس�يقظ ا��قيقة

في الكتاب، تل�س ثيابھ»ا.
                                                      أدون�س

نقوس املهدينقوس املهدي
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«ال يتحــدث الشــاعر حــول القصيــدة وال ع��ــا. إنــھ يكتــب»!.. هكــذا 
يقــول الفيلســوف الشــهير مارتــن هايدغــر وهــو الــذي وضــع الشــعر فــي 
بيــن املنــازل والضــروب املعرفيــة ا��تلفــة، و�شــكل  منزلــة متقدمــة 
ع�ــ�  ول�ــس  وفاحصــة،  وعميقــة  متأملــة  فلســفية  نظــرة  ع�ــ�  مب�ــي 
مجــرد تخرصــات أو تخميــن حد��ــي أو تفضيــل جما�ــي ���ــس أد�ــي 
موســوعية  بثقافــة  الــدوام  ع�ــ�  الشــاعر  ي�ســ��  هكــذا  غيــره.  ع�ــ� 
فــي دالال��ــا  وتتقاطــع  العصــر..  إيقاعــات  مــع  ســياقا��ا  فــي  ت�ناســق 
بفضائــل وروح الكتابــة اإلبداعيــة الكفيلــة ب�شــكيل عاملــھ الشــعري 
لشــ��  مختبــرا  الشــعري  النــص  يظــل  أيضــا  املع�ــ�  و��ــذا  ا��ــاص، 
فــي  غريبــا  ول�ــس  صنوفهــا..  باختــالف  والــرؤى  والتجريــب  املعــارف 
��ــيء أيضــا وأيضــا مــا دام الســياق شــعرا أن يقــول شــيخ الفالســفة 
وفيلســوف األدبــاء ابــو حيــان التوحيــدي : « أحســن الــكالم، مــا قامــت 

صورتــھ بيــن تظــم �أنــھ ن�ــر، ون�ــر �أنــھ نظــم»
للمبدعــة  مبع�ــرة»  «وشوشــات  أشــعار  مجموعــة  لعنــوان  واملتأمــل 
ثنايــاه  فــي  يحمــل  العنــوان  هــذا  بــأن  يحــس  مهيــدرة  لي�ــ�  الشــاعرة 
معانــي جزئيــة وعميقــة باعتبــاره يجســد قســطا مــن الــدالالت الكليــة 

للنــص، وعتبــة ت�يــح لنــا الولــوج لعواملــھ، وعندمــا نحلــل هــذا 

ال�ركيــب اللفظــي ي�بيــن لنــا أن الشــاعرة اختــارت لفــظ «وشوشــات»، 
وهــو صيغــة ا��مــع لكلمــة الوشوشــة مــن الفعــل الر�ا�ــي «وشــوش» 
تختــار  حينمــا  والشــاعرة  وا�ــٍ�.  يــِر 

َ
غ خافــت  ِبصــوت  تكلــم  بمع�ــ� 

«الوشوشــة» ال�ــي تو�ــي بالكتمــان والتحفــظ إنمــا تســ�� لإلفصــاح 
عــن أشــياء ضــاق ع��ــا الصــدر ومكنونــات وهواجــس طفــح ��ــا الكيــل 
وتضعنــا  والســكوت.  وال�ســ�ر  للكتمــان  وقــت  هنــاك  يبــق  لــم  ح�ــ� 
بمحاولــة مللمــة شــتات هــذه «الوشوشــات املبع�ــرة» إزاء روح تتألــم 
امل�ــ�وقين  ملــآل  وتتعــذب  العالــم  ملصيــر  وخفيــض  كتــوم  بصــوت 

فــي األرض .. والبؤســاء واملقهوريــن واملعذبيــن 
وت�شــاطر الهــم اإلبدا�ــي لــدى للشــاعرة لي�ــ� مهيــدرة عــدة تجليــات 

معرفيــة: وتيمــات 
- األول من�ــ� ذاتــي وجــودي وصوفــي صــرف يتصــل جماليــا بالوجــود 

وتجلياتــھ  عمقــھ  وفــي  الكوســمو�ولي�ي،  �عــده  فــي  الكونــي 
وانزياحاتــھ الروحيــة، وأب�ــ� تجلياتــھ النفســية العابقــة با��ــب 
والشــوق  ا��وانيــة  واملكاشــفة  الر�انيــة  والفيوضــات  اإلل�ــي 
تســ��  ال�ــي  الســامية  اإللهيــة  الــذات  فــي  وا��لــول  والعشــق 

األحاســ�س.. إلدراكهــا 
- واآلخــر وط�ــي وقومــي وانســاني.. �عانــق همومــا كونيــة وعر�يــة 
القبــض  ا��ــروف  كمــا وشوشــات  عميقــة  توتــرات  ع�ــ�  موقعــة 
عل��ــا هــو املعــادل املوضو�ــي للقبــض ع�ــ� جمــر اإلبــداع وحرقتھ..
- و»االبيغــرام» وهــو ضــرب شــعري أهــم ميزاتــھ اإليجــاز والوضــوح 
والتــوازن.. كتــب الشــاعر اإلنجليــزي صمويــل تايلــور كولريــدج فــي 

تعريفــھ يقــول:
«ما األبيجرام؟

َزمّي جسمھ قصير
َ
�ل ق

وروحھ فطنة»..
و�ل هــذه امليــزات تتجســد أمــام إدراك املتلقــي عبــر نفــس رومان��ــي 
ووجدانــي. واســلوب شــفيف ورهيــف �ســري عبــر مجــرى القصيــدة 
البــراءة  مــن  لبوســا  يك���ــي  ثــم  ��ايــة،  ال  مــا  ا�ــ�  انســاغها  وعبــر 
وا��بــة والطيبــة والشــوق ا��ميــم واإلخــالص للعالــم واإلنســان 
وملكتــھ  البيانيــة  ومتعتــھ  الشــعري  م��مــھ  ويمتــح  واألشــياء.. 
واأللــم  والوداعــة  الســكينة  طفــرات  عــن  �عبــر  لغــوي  معيــن  مــن 
واإلغ�ــراب، عــن اإلقبــال ع�ــ� لــذاذات ا��يــاة حــد اإلفتتــان، عــن 
باإليمــان وا��بــة  الصــد والزهــد وال�ســك والرغبــات الطافحــة 
عــن  األعمــاق،  فــي  التاويــة  والب��ــة  ا��ــزن  عــن  التفانــي،  حــد 

املتأمــل لعنــوان مجموعــة أشــعار 
للمبدعــة  مبع�ــرة»  «وشوشــات 
الشــاعرة لي�ــ� مهيــدرة يحــس بــأن 
ثنايــاه  فــي  يحمــل  العنــوان  هــذا 
باعتبــاره  وعميقــة  جزئيــة  معانــي 
الــدالالت  مــن  قســطا  يجســد 
لنــا  ت�يــح  وعتبــة  للنــص،  الكليــة 

لعواملــھ. الولــوج 
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وطيــف  األمكنــة  عــن  املــرأة،  هواجــس  يثيــر  الــذي  األنثــوي  الرســوخ 
العــدل  وعــن  الــروح،  فــي  وشــما  الوطــن  عــن  الذاكــرة،  فــي  خياال��ــا 
عــن  الكائــن،  ملعانق��ــا  يتطلــع  آفاقــا  ال�شــرية  والكرامــة  واملســاواة 
فــي  الــذات والعاطفــة ا��ياشــة ومكنونا��ــا ال�ــ�يقة الغائــرة  نوايــا 
النفــس، عــن االســتعارات واإليمــاءات واإليحــاءات وال�شــب��ات رديفــا 
ا�ــ�  تصبــو  ال�ــي  الشــعرية  والــرؤى  األحاســ�س  مــن  مزيــج  ل��قيقــة.. 
الســمو بالقيــم اإلنســانية. هــذا إ�ــ� جانــب التكثيــف اللغــوي والبحــث 
عــن املســوغات اللفظيــة والرمــوز ال�ــي تكشــف عــن ا��وهــر املســت�ر فــي 
الو�ــي الشــاعرة والــذي تعبــر عنــھ إلثبــات الــذات األنثويــة، واالنتصــار 
والظلــم  والقهــر  اإلحبــاط  ســطوة  ضــد  املــزري  اقــع  الو ع�ــ�  ا��ــازي 
الشــاعرة  ألن  مــكان،  �ل  وفــي  وهنالــك  هنــا  واالســتغالل  والعبوديــة 
أراد��ــا لغــة غنائيــة فــي كثيــر مــن مفاصــل القصيــدة، شــاعرية صافيــة 
عــن  واالنســالخ  التحــرر  دون  تكلــف،  أو  مســاحيق  غيــر  مــن  تلقائيــة 
جماليــة ورونــق الشــعر و��ائــھ.. كتابــة شــعرية باذخــة تتولــد مــن رحــم 
الشــاعرة  وآمــال  همــوم  بحبــر  وتنكتــب  الشــعرية،  وصورهــا  دوالهــا 
فــي ب�يا��ــا  وتطلــع األن�ــ� ف��ــا ��يــاة مثاليــة تتجــاوز ا��ــروف. وترتكــز 
ع�ــ� ثــراء املدلــول، واتســاع آفــاق ورؤى التجريــب الشــعري، وأحابيلــھ 
بيــن  وتــراوح  الكــون.  �عناصــر  وتوحــده  الشــامل  وانصهــاره  ا��ازيــة 
الذاتــي  و�يــن  اليومــي،  واملع�ــش  والتخييــل  والســيموالكر،  اقــع  الو
والرو�ــي.. أدوات بالغيــة واب�ســ�يمية اقــل مــا يقــال ع��ــا أ��ــا تســ�� 

امل�شــعبة  املف�رضــة  للعوالــم  الســري  با��بــل  القــارئ  لر�ــط 
الــدوال  وســعة  الشــعري  املقــول  تداعيــات  ع��ــا  تكشــف  ال�ــي 
وا��نكــة فــي اســتغاللها إبداعيــا، واخ�ــراق آفاقهــا البكــر �عيــدا 
ألن  واهيــة..  بتخمينــات  و�ســنادها  النــص  تأويــل  نوايــا  عــن 
عــن  واإلفصــاح  العــام  اإلدراك  ليعــرض  وجــد  الشــعري  امل�ــن 
اقعيــة للكــون والظواهــر �عيــدا  مكنونــات املبــدع وتصوراتــھ الو
عــن التفســير املزا�ــي الضيــق وا��ــازي «االليغــوري» لألشــياء 
الو�ــي  هــذا  ال�ــي يجســدها  النمطيــة  الصــورة  والظواهــر، ألن 
تو�ــي بقتامــة مصيــر الكــون الــذي بــدا يتحلــل ويتف�ــ� ويتدهــور 
يراهــن  فيمــا  لالحتمــال  قابــل  وغيــر  وشــ�يع  مأســاوي  �شــكل 
الشــعر ع�ــ� مســتقبل محفــوف باألمــل ويضطلــع �شــرف تغييــره 

واملســتطاع.. اإلمــكان  قــدر 
..

املغر�يــة  للمبدعــة  الشــعري  املنجــز  ســمات  مــن  �عــض  تلــك 
لي�ــ� مهيــدرة ال�ــي ال تســ�� ملشاكســة القصيــدة ضمــن تخومهــا 
األخالقيــة  برســال��ا  الســمو  إ�ــ�  تطمــح  بــل  فحســب  ا��ماليــة 
واإلحــاالت  واألمــل  ال�ســامح  مقومــات  مــن  ب�رســانة  وال�ســ�� 
الشــعر  جوهــر  املع�ــ�  إفــادة  أن  ذلــك  األلــق،  ع�ــ�  املشــرعة 

ومنــاه.. ومقصــده  و�كســيره 
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رواية الصمترواية الصمت
وفلسفة الضياع.. (انجيرونا)وفلسفة الضياع.. (انجيرونا)

الغر�ي عمران/ اليمن
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مهيــدره..  لي�ــ�  املغر�يــة  لألديبــة  «انجيرونــا»  لروايــة  قراءتــي  أثنــاء 
الصــادرة عــن دار غــراب.. القاهــرة مؤخرا..اصطحبت�ــي أحدا��ــا إ�ــ� 
«صــورة».  الـــ  األطل��ــي  شــواطئ  ع�ــ�  الغافيــة  املدينــة  تلــك  أجــواء 
يتخيلهــا  بحيــث  العمــق  مــن  الروايــة و�ــ�صيا��ا  أحــداث  بالطبــع 
املتلقــي �ل حســب ب�ئ��ــا. ومــا هبــوط تلــك املدينــة االنســانية ع�ــي 
أثنــاء قــراءة انجيرونــا إ�ــ� كو��ــا مدينــة الكاتبــة ال�ــي �ان لنــا شــرف 

غل��ــا. الكريمــة  تلبيــة دعو��ــا 
بوتقــة  تمثــل  بمــاض عريــق..  الصويــرة تحضــر كمدينــة متدثــرة  إذا 
فــي تكوي��ــا.. هــذه الروايــة تقودنــي  إ�ــ�  ��ضــارات مختلفــة دخلــت 
ذكرىزياراتــي للمغــرب واســتضافة الكاتبــة لنــاود غــادة ال�شــ�ي مــن 
لي�يــا ود �شــير زنــدال مــن اليمــن فــي مدين��ــا ا��ميلــة. حيــث نســقت 
ألمســية ع�ــ� مقاعــد إحــدى مق�ــ� املدينــة الثقافــي.. حضرهــا جمــع 
مجــاورة..  مغر�يــة  مــدن  أدبــاء  و�عــض  املدينــة..  مبد�ــي  مــن  مب�ــ� 
وم��ــم األديــب املتجــدد عبــد الكريــم ســاورة.. مــن قلعــة الســراغنة.. 
تخلــل النقاشــات معزوفــات موســيقية بد�عــة.  ثــم اختتمــت األمســية 

بحفــل عشــاء شــ�ي مــن األطبــاق املغر�يــة.
حيــن يكــون بيــن يــدي عمــل أد�ــي مغر�ــي.. أجــده يحمل�ــي إ�ــ� زياراتــي 
ع�ــ�  والتعــرف  تحبــھ..  أن  إال  تملــك  ال  الــذي  الوطــن  املغــرب  ملــدن 

أدبــاء أع�ــز بصداق�ــي الدائمــة ��ــم.

فــي املغــرب جلــت ملــا يقــارب الشــهرين بيــن البيضــاء.. فــاس.. مكنــاس.. 
مراكش.. أغادير .. قلعة الســراغنة.. خنيفرة.. ب�ي مالل.. ثم شــماال 
إ�ــ�  الناضــور.. طنجــة.. القنيطــرة والعــودة إ�ــ� البيضــاء عبــر الر�ــاط.

متعــدد  واملناخــات..  التضار�ــس  متنــوع  مضيــاف  وطــن  املغــرب 
فــي  يتــوه  أن  إال  الزائــر  يملــك  ال  والعــادات..  األمزجــة  ا��ضــارات.. 
جمــال مدنــھ و�يــن نســيج مجتمعــھ.. ليكســب مزيــد أصدقــاء األدب.

وأضــل فــي شــوق ��ولــة وجولــة ألجماللبقــاع وأروع األدبــاء.. للتعــرف 
ع�ــ� مزيــد مــن بــذخ انســان�تھ.

«انجيرونــا».. روايــة تجذبــك عنوا��ــا.. بدايــة م�ســائال عــن معنــاه.. 
إال أن مــا يزيــد ال��ــب.. أن انجيرونــا ح�ــ� آخــر صفحا��ــا دون أن 
يصادف�ــي أي ذكــر لهــا.. ��ــأت ســأال الكاتبــة عــن معنــاه.. لتخبرنــي بأنــھ 

أســم إللــھ الصمــت فــي ا��ضــارة اإلغريقيــة!. 
الكاتبــة  أن  العمــل ألجــد  ��ــذا  الصمــت  الــھ  متذكــرا صلــة  عــدت 
جعلت من الصمت إحدى ثيمات العمل.. بل ومحوره األسا��ي.. 
وفــق  واالنــزواء..  للصمــت..  الرئ�ســة  نــزوع �ــ�ص�تھ  خــالل  مــن 
عاملــھ  مــن  القــارئ  ي�تقــل  إذ  لي�ــي.  مــرآب  كحــارس  حياتــھ  إيقــاع 
عليــھ  لتفــرض  الغامضــة  الليليــة  الروايــة  إ�ــ� عوالــم  ال�ــ���ي 
حيــاة  ا��نــون..  حيــاة  إ�ــ�  األقــرب  �ــ�صيا��ا..  حيــاة  إيقــاع 
شــريحة تع�ــش ع�ــ� هامــش ا��تمــع.. �عبــث ال يمكــن تصــوره قبــل 
الــذي يتوفــ� األب..  فــي صفحــات انجيرونــا.. ففــي الوقــت  الولــوج 
يحــل محلــھ االبــن ا��الــم بحيــاة جميلة..�أحــد حملــة الشــهادات 
ا��امعيــة فــي الفلســفة.. فجــأة يجــد نفســھ فــي صنــدوق هــو مــأواه 
تلــك  لنــرى �عيونــھ  الليــل..  مــا حولــھ  طيلــة  اقــب  اللي�ــي.. منــھ ير
ا��يــاة الغريبــة.. حيــاة ع�ــ� حافــة ا��نــون والفقــر والضيــاع.. إذ 
الســارد  مــن خــالل  الروايــة  أجــواء مجتمــع  ��يمــن الصمــت ع�ــ� 
بروايــة  الروايــة  هــذه  ع�ــ�  نطلــق  أن  نســتطيع  هنــا  املشــارك.. 
الكاتبــة تعريــة مواطــن  مــن خاللهــا اســتطاعت  العفــن..  اقــع  الو
ا��لــل فــي ا��تمــع.. كمــا �ــي تعريــة ومحاكمــة لألنظمــة الفاســدة 
تلــك ال�ــي تعمــل ع�ــ� تكر�ــس الطبقيــة.. وتعميــم الفســاد خدمــة 
وت��ــب  البطالــة  تتف��ــ�  حيــث  امل�ســلطين..  مــن  عليــا  لشــريحة 

إ�ــ� غابــة. تحــول  العدالــة.. و�أن ا��تمــع  ال�ــروات وتنعــدم 
روايــة فا��ــة جارحــة.. تذكرنــي بخبــز محمــد شــكري.. و�ن �ان مــا 
بيــن يدينــا عمــل  متخيــل   خطــھ شــكري روايــة ســيرية.. إال أن مــا 
�شــهد للكاتبــة بقدر��ــا الفــذة فنيــا وموضوعيــا.. ع�ــ� تجــاوز نفســها 
مــن عمــل إ�ــ� آخــر.. بــكل اقتــدار فروايت��ــا «رائحــة املــوت» 201٨

تجذبــك  روايــة  «انجيرونــا».. 
عــن  م�ســائال  بدايــة  عنوا��ــا.. 
ال��ــب..  يزيــد  مــا  أن  إال  معنــاه.. 
صفحا��ــا  آخــر  ح�ــ�  انجيرونــا  أن 
لهــا..  ذكــر  أي  يصادف�ــي  أن  دون 
معنــاه..  عــن  الكاتبــة  ســأال  ��ــأت 
لتخبرنــي بأنــھ أســم إللــھ الصمــت فــي 

اإلغريقيــة!.  ا��ضــارة 
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الكاتبــة  فيــھ  تفوقــت  انجيرونــا  أن  إال  را�عتيــن.  الريح».�انتــا  ســاق  و» 
بموضوعهــا ومعا��تــھ فنيــا.. حيــث ســلطت الضــوء ع�ــ� عوالــم م�ســية.. 
شــرائح مطحونــة.. وجعلــت مــن الصمــت إحــدى خصائــص هــذا العمــل 
كقيمــة إنســانية.. وأيضــا اشــارة إ�ــ� مــا يمثلــھ الصمــت مــن مــوت.. عــدم.. 

ان�ــ�اق. ظلــم. 
امــرأة  ترفــع كفهــا  لـــ «انجيرونــا»..  تمثــال رخامــي جميــل  الغــالف  لوحــة 
لتق�ــرب �ســباب��ا مــن شــفت��ا.. مــا �ع�ــي إشــارة لنصمــت. و��مــال تلــك 
املالمــح.. تبعــث ع�ــ� االن��ــار فــي النفس..وأيضــا ع�ــ� الدهشــة.. مــا قينــا 
قيمــة حقيقيــة للصمــت ونقــاء وعمــق مــا ترمــي إليــھ الكاتبــة.. فلــكل ��ــيء 
أوجــھ  نــرى  وال  رذيلــة..  الصمــت  نــرى  أن  يمكــن  فــال  أوجــھ..  حياتنــا  فــي 

فيــھ. وا��كمــة  الفضيلــة 

إذن هــو أســلوب غيــر مباشــر أتبعتــھ الكاتبــة بو�ــي وتخطيــط مســبق أن 
يكــون للصمــت مكانــة رمزيــة.. ســواء مــن خــالل لوحــة الغــالف.. أو صمــت 
�ــ�صيات الروايــة.. ليتحــول الصمــت شــبھ محســوس يدركــھ القــارئ.. 

وفعــل إيجا�ــي مؤثــر فــي النفــس. 
معظــم أحــداث انجيرونــا تقــع ليــال.. بحكــم عمــل الــراوي حــارس مــرآب.. 
مــا  تأمــل   .. ..صمــت  الليــل.. وحــدة  مــن تفاصيــل ��يــاة  ذلــك  ي�بــع  ومــا 
يجعــل الكائــن مــع األيــام �ــ�ص خــارج مــدار ا��تمــع و��بــھ.. إذ يبــدأ 
عملــھ مــع أول ســاعات الليــل وي�ت�ــي مــع بــزوغ شــمس جديــد. مــا يجعلــھ فــي 

منطقــة وســطى بيــن العقــل وا��نــون..
تصاعــد األحــداث.. وتلــك العالقــات الغيــر ســوية ��تمــع الروايــة.. مقابــل 
العالقــات الســوية.. مــن خــالل تلــك األنســاق ا��كائيــة أرادت الكاتبــة أن 
تقول بأن لكل ��ــيء عدة أوجھ فكل ��ــيء يحمل ا��ير وكذلك ا��مال.. 
ح�ــ� لــو بــدى لنــا قبيحــا .. لتأكــد ان جمــال ا��يــاة ولذ��ــا يكمــن فــي ذلــك 

املزيــج وتلــك ال�ســب ال�ــ�رية لألشــياء.
با��ركــة  مفعمــة  حيــاة  ال�ــ�صية  الصعيــد  ع�ــ�  الكاتــب  حيــاة 
وال�شــاط.. ف�ــي ناشــطة ثقافيــة.. وذات قيمــة مجتمعيــة.. ولهــذا مــن يقــرأ 

ليــال..  تقــع  معظــم أحــداث انجيرونــا 
مــرآب..  حــارس  الــراوي  عمــل  بحكــم 
��يــاة  تفاصيــل  مــن  ذلــك  ي�بــع  ومــا 
مــا  تأمــل   .. ..صمــت  وحــدة  الليــل.. 
�ــ�ص  األيــام  مــع  الكائــن  يجعــل 
إذ  و��بــھ..  ا��تمــع  مــدار  خــارج 
الليــل  ســاعات  أول  مــع  عملــھ  يبــدأ 
مــا  جديــد.  شــمس  بــزوغ  مــع  وي�ت�ــي 
يجعلــھ فــي منطقــة وســطى بيــن العقــل 

وا��نــون..

أعمالهــا يــدرك حضورهــا املتمثــل فــي قيــم ا��يــر وا��مــال.. فــي 
االنتصــار للعدالــة واإلنســانية.. فــي ا��مــال وا��ريــة.. وهــذا 
تأتــي  ولذلــك  اإلبداعيــة..  أعمالهــا  فــي  املتلقــي    يلمســھ  مــا 
�ــ�صيا��ا مؤثــرة .. اضافــة ا�ــ� معا��ا��ــا ذات صــدق ف�ــي 
ي�ــرك أثــره فــي وجــدان القــارئ .. ولعمــري أن األعمــال ا��الــدة 
تلــك ال�ــي ال ت���ــ�. فمــا بالنــا لــو أن هــذا العمــل قــد أخــذ حقــھ 
مــن االن�شــار.. كونــھ ال �عبــر عــن مجتمــع �عينــھ.. بــل �عبــر عــن 

اإلنســان بآمالــھ وكبــوات أينمــا يكــون . 
ومــا أروع لــو يلتفــت صنــاع الســ�نما.. إ�ــ� هــذا العمــل ليكــون 
أحداثــھ  ونســيج  اإلنســانية..  فمقوماتــھ  ســ�نمائيا..  فيلمــا 
.. وتلــك  مــا كت�تــھ.. مشــاهد ســ�نمائية  ليــرى  القــارئ  تدفــع 
ال�ــ�صيات تقودنــا ل�ــ�صيات روايــات نجيــب محفــوظ  
فــي حــواري القاهــرة.. وقــد مــا ثلتــھ الكاتبــة بالغــوص فــي قــاع 
املتلقــي  تقــود  ال�ــي  تلــك   .. مينــة  حنــا  روايــات  أو  ا��تمــع.. 
شــواطئ  ع�ــ�  املدينةهنــاك  هامــش  شــريحة  حيــاة  ليع�ــش 

الالذقيــة. بحــر 
إذا لي�ــ� مهيــدرة تقودنــا فــي رواي��ــا إ�ــ� أعمــاق أنفســنا.. مــن 
شــرائحھ  فيــھ  ابــرزت  خيالهــا..  مــن  ن�ــ�تھ  مجتمــع  خــالل 
م�ســية.. قــد يقــع احدنــا فــي نفــس ظــروف خريــج الفلســفة.. 
لع�ــش حيــاة الضيــاع ال�ــي لــم يختارهــا ولكنــھ ظلــم الســلطة.. 

وضيــاع العدالــة وتف��ــي الفســاد والبطالــة.
رواية جارحة فا��ة وعميقة. شكرا مهيدره.
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ــا رائحتــھ ح�ــ� فــي ال��ظــات األك�ــر حيــاة ) … 
ّ
( للمــوت الــذي تفــوح من

هكــذا تســ��ّل الروائيــة لي�ــ� مهيــدرة رواي��ــا ثــم توجــھ حدي��ــا للقــارئ 
اقــع وأّي تشــابھ قــد يكــون مقصــودا  قائلــة ( هــذه الروايــة مــن ن�ــ� الو
قــد  الزمــان لك��ــا  يتغّيــر  قــد  املــكان  قــد يختلــف  ،فاألحــداث حقيقّيــة 
ــورد قــول 

ُ
ــك املقصــود ) ثــم ت

ّ
تكــون قصــة �ــ�ص تعرفــھ ومــن يــدري لعل

اإلمــام ع�ــي بــن أ�ــي طالــب “ النــاس نيــام فــإذا ماتــوا انت��ــوا “ وقــول 
بييــر غا�ــي “ ال أدري إن �انــت هنــاك حيــاة �عــد املــوت لكــن أتســاءل 
هــل هنــاك حيــاة قبلهــا “ … ��ــذه املقدمــات املقصــودة تفتــح الروائيــة 
املغر�يــة عتبــات نــٍص ســردي م�ــيء �عالمــات اســتفهام وأســئلة ال ت�ت�ــي 
؟ جملــة البدايــة ال�ــي ســـيقرأها 

ً
مــاذا تراهــا ســتقول ع�ــي ا��رائــد غــدا

القــارئ ثــم يدخــل فــي الروايــة مــن أوســع أبوا��ا…ويأتــي الســؤال الثانــي 
 وفــي ذات الصفحــة ( .. مــا الــذي ســ�ثير ان�باههــم أك�ــر؟ لــون 

ً
ســـر�عا

أم  البحــر  هــواء  ت�نفــس  ال�ــي  القريــة  تلــك  إ�ــ�  ُيحيل�ــي  الــذي  �شــرتي 
 طويــال 

ً
هندامــي البذلــة األنيقــة ور�طــة العنــق ال�ــي تطلبــت م�ــي وقتــا

فــي اختيارهــا ووقتــا أكبــر مــن أجــل تســوي��ا؟ … ص 9 ) ومــن خــالل هــذه 
الكلمــات نجــد عــددا كبيــرا مــن أســئلة املســتقبل وا��اضــر واملا��ــي 
ــق با��يــاة ا��اليــة و�املــوت القــادم و�اآلخريــن ا��اوريــن 

ّ
أســئلة تتعل

ل للقــارئ دليــال نحــو الدخــول فــي أجــواء الفكــرة 
ّ
شــك

ُ
… و�ــي إشــارات ت

 مــن 
ً
بيــن حروفــھ أوهامــا والســـرد وا��كـــاية ، عنــوان الروايــة يحمــُل 

ال  املــوت  فحقيقــة  ا��يــاة  ألســئلة  مدخــال  ويحمــل  واليقيــن  الشــّك 
يمكــن إنكارهــا ولكــن مــاذا عــن الرائحــة ؟ وهــل للمــوت مــن رائحــة تــدّل 
ع�ــ� وجــوده وكيفيتــھ وتفاصيلــھ؟ هــل أرادت الكاتبــة طــرح تســاؤالت 

ذات �عــد وجــودّي وفلســفّي عبــر حقيقــة املــوت ومقارنتــھ با��يــاة ؟ 
(… هــو القلــق مــن رائحــة املــوت املنبعثــة مــن �ل تفاصيلــھ اليوميــة 
رائحــة تر�كــھ فهــو يراهــا ديدانــا متعفنــة تســري بــكل أوصالــھ … ص 

.(٤٦
لقــد  املــوت؟  رائحــة  روايــة  �ــ�صيات  مهيــدرة  لي�ــ�  وصفــت  كيــف 
اختــارت الروائيــة أبطالهــا مــن عالــم املــوت وعالــم ا��يــاة وكت�ــت عــن 
اقعّيــة ولكّ��ــا تع�ــش فــي عالــم م�ــيء باألوهــام والذكريــات  شـــخصيات و
واألحــالم وا��يــال  وتثيــر مــن خــالل مصائرهــا أســئلة الوجــود والعــدم.

تبــدأ الروايــة مــن خــالل �ــ�ص�تين ُمتداخلتيــن األو�ــ� غيــر وا��ــة 
القــارئ  لــدى  مثيــرا  العنــق  ر�طــة  ُمســتخدما  ي�تحــُر  لشــاٍب  املعالــم 

البا�ســة  حياتــھ  إ��ــاء  طريقــة  حــول  واالســتغراب  الدهشــة 
ــھ فــي ســؤال املــوت ومــا �عــد املــوت 

ّ
واالهتمــام الكبيــر الــذي يؤرق

وتســاؤالتھ الكثيــرة ال�ــي تــدور فــي أغل��ــا حــول تقّبــل اآلخريــن ملوتــھ 
فــي إثــارة اهتمامهــم ودهشــ��م؟  وكيفيــة تصّرفهــم وهــل ســ�ن�� 
… شــاب يا�ــس يقبــل ع�ــ� املــوت مهتمــا بأناقــة مال�ســھ وترت�ــب 
ــھ ��نــدُس حفلــة موتــھ بطريقــة تثيــر 

ّ
هندامــھ وتلميــع حذائــھ و�أن

تمنــح  ميتــة مريحــة هادئــة  االن�بــاه (… ســأختار  وتشــّد  األســئلة 
للنجــاح ص 11)  أكبــر  فــي داخ�ــي فرصــة  الفاشــلة  ال�ــ�صية 

أمــا ال�ــ�صية الثانيــة ف�ــي لبطــل الروايــة القايــد و�ــي �ــ�صية 
معذبــة قلقــة ذات مــاض غيــر مشــرف نظــرا النتمائــھ ��ــده ( والــد 
اســم  ول�ــس  اســمھ  يحمــل  أيضــا  وهــو  ا��ائــن  امل�ســلط   ( أمــھ 
هــذه  غيــر  ، وال مدينــة  بلقايــد  غيــر  اســما  لــھ  �عــرف  ( … ال  ابيــھ 
طــّل مــن 

ُ
ال�ــي يقط��ــا ، كهــل خمســي�ي ، �شــرق مــع �ل شــمس ت

ســقيفتھ �ل صبــاح ، تــكاد ال تــراه إال واثبــا ع�ــ� ا��ائــط القصيــر 
الــذي يفصــل غرفتــھ ع�ــ� شــرفة الســور القديــم امللتصــق ��ــا ، 
 كطيــر جريــح ،يق��ــي ســو�عاتھ هنــاك دون �لــل وال ملــل 

ً
وحيــدا

اقــب الفضــاء املمتــد عبــر املبانــي املرتجلــة فــي اتجــاه البحــر ،  ، ير
مدي�تــھ لــم تكــن بالكبيــرة ال�ــي قــد ت�يــھ أبناءهــا لكنــھ هــو حالــة 

موشــومة بالتجاهــل ح�ــ� قبــل ان ي�ــرك رحــم أمــھ … ص 1٣
لقــد آثــرت الكاتبــة أن تبقــى العالقــة ملت�ســة مــا بيــن �ــ�صية 
مصيرهمــا  يكــون  بحيــث  القايــد  و�ــ�صية  املنتحــر  الشــاب 
�ــ�ص�تھ  يتا�ــع  فبالقايــد  مختلفيــن  مســارين  ضمــن  متداخــال 
ال�ــي انتحــرت ويحــاول أن يت�بــأ مــن خاللهــا بمصيــره مقاومــا فكــرة 
االنتحــار ومحــاوال فصــل �ــ�ص�تھ تمامــا عــن �ــ�صية الشــاب 

اســتعراضية. بطريقــة  انتحــر  الــذي 

مــن  أبطالهــا  الروائيــة  اختــارت  لقــد   
عالــم املــوت وعالــم ا��يــاة وكت�ت عن 
تع�ــش  ولكّ��ــا  اقعّيــة  و شـــخصيات 
والذكريــات  باألوهــام  م�ــيء  عالــم  فــي 
خــالل  مــن  وتثيــر  وا��يــال   واألحــالم 

والعــدم. الوجــود  أســئلة  مصائرهــا 

ــق با��يــاة ا��اليــة و�املــوت القــادم و�اآلخريــن ا��اوريــن 
ّ
أســئلة تتعل

والعــدم. الوجــود  أســئلة  مصائرهــا 
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اقعيــة تحنــو ع�ــ� اب��ــا وتحــاول  تظهــر األم مــن خــالل زي�ــب شـــخصية و
أن تخفــف مــن تأثيــر والدهــا ا��ــد بلقايــد ع�ــ� اب��ــا الصغيــر ومــن خــالل 
هــذه ال�ــ�صية تطــرح الروائيــة لي�ــ� مهيــدرة أســئلة األم ا��اصــرة 
اقــع ا��غرافــي واالجتما�ــي حيــث  �عاطفــة األمومــة و�صلــة الــدم و�الو
تظهــر �ســاطة األم زي�ــب مــن خــالل إيما��ــا بــاألرواح الشــريرة وادعا��ــا 
 لأل�ــ�ار روحــا تتأثــر باملشــاعر والعاطفــة ومــن هنــا تن�ــ� الكاتبــة 

ّ
بــأن

الغريبــة  والقصــص  افيــة  ا��ر با��كايــات  ا��ملــة  األم  وصــف  فــي 
وأســاطير املا��ــي … زي�ــب األم ال�ســيطة ذات التأثيــر العاطفــي الكبيــر 
ع�ــ� اب��ــا بالقايــد الــذي يحتاجهــا فــي �ل أوقاتــھ تشــّد أزره فــي امللمــات 
واملصائــب (… أرضعتــھ مخاوفهــا و�ّل مــا يؤرقهــا مــع �ل رشــفة حليــب 
مــن صدرهــا ثــم علمتــھ امل��ــي ع�ــ� وقــع حكايا��ــا ح�ــ� يــدرك أن ل��كــي 
ســلطة تســتطيع أن تحررنــا مــن آالمنــا ومــن ا��ــوف امل�ربــص بنــا ص 

(٥٤
فــي روايــة رائحــة املــوت لــم تظهــر �ــ�صية األب بصــورة كبيــرة، لي�ــ� 
املدينــة  إ�ــ�  القريــة  مــن  ��رتــھ  خــالل  مــن  مختــار  ت�بعــت  مهيــدرة 
تــار�ا حيــاة الزراعــة ُمح�رفــا مهنــة التجــارة، ومــن هنــا نشــأت عالقتــھ 
با��ــد القايــد الــذي أ��ــب �عملــھ ومثابرتــھ ممــا دعــاه ل�زويجــھ اب�تــھ 
الوحيــدة زي�ــب، تبــدو عالقــة األب با��ــد عالقــة ملت�ســة ف��ــا  كثيــر مــن 
الغمــوض واألحا�ــي أمــا صــورة األب فقــد بــدت كقطــع متناثــرة تتجمــع 
والغرابــة صــورة  والســـرية  ا��فــاء  فــي  متآ�لــة مغرقــة  ل صــورة 

ّ
ل�شــك

العاطفــة وال�ســامح. عــن  البعيــد  امل�ســلط  األب 
مــن خــالل �ــ�صية ا��ــد القايــد تطــرح لي�ــ� مهيــدرة عــددا كبيــرا مــن 
األســئلة االجتماعيــة والعاطفيــة والسياســية ف�ــي �ــ�صية تجســدت 
ممــا  ا��يــال  مــن  القريبــة  با��كايــات  وأســطر��ا  ســطو��ا  خــالل  مــن 
جعلــھ �ــ�صية مهابــة يحســب لهــا ألــف حســاب فح�ــ� األم زي�ــب ��ابــھ 
أك�ــر مــن أن تحبــھ فهــو حرمهــا مــن زوجهــا ومنعهــا مــن نســب اب��ــا ألبيــھ 
، يمثــل ا��ــد �ــ�صية شــريرة تحمــل صفــات الظلــم وا��بــن والنذالــة 
واألنانيــة بمــا يمارســھ مــن عــدوان وخطــف واغتصــاب و�ذالل النــاس 
العبــاد  مصائــر  فــي  يتحكــم  مــن  فهــو  وآالمهــم  �عذابا��ــم  واالســتمتاع 
ال�ــي تحـكـى عــن جــده  الروايــات   … ) ثمــن  بــأي  يريــدون رضــاه  الذيــن 
أشــبھ باألســاطير �انــت حكايــات أ�عــد مــن أن �ســتوع��ا عقلــھ الصغيــر 
آنــذاك لكــن الدالئــل �انــت تؤكــد ����ــا ، �انــت أمــھ ترو��ــا لــھ بفخــر 
كبيــر أحيانــا و�توجــس أكبــر فــي �عــض األحيــان لكنــھ �لمــا امتعــض مــن 
هــول مــا �ســمع ت��ــره وتســكتھ وال تســمح لــھ بإتمــام جملتــھ فــال أحــد 

�ســتطيع أن �عقــب عمــا �ان يفعلــھ جــده القايــد … ص 11٣)
�ــ�صية ا��ّد تمثل لبلقايد صورة م��لة ال �ســتطيع ا��الص م��ا 
فهــو املتعــاون مــع االحتــالل الــذي �ســتحق نظــرات االحتقــار واالشــم�زاز 
( … هــل يكــون رجــال مــن بــاع وطنــھ للمســتعمر ومــن أبــاح دم األبريــاء 
العــزل دون أن تدمــع لــھ عيــن ؟ص ٧0 ) واســمھ مالصقــا لــھ بــكّل مــا 
فيــھ مــن خــزي وعــار وهــو يــراه فــي أحالمــھ ككابــوس يالحقــھ برغــم تأكيــد 
والدتــھ لــھ ( جــدك مــات ومــن مــات ال �عــود ) … ر�مــا يمكننــا أن نعــرف 
��ــم األثــر الكبيــر الــذي تركــھ هــذا ا��ــّد حينمــا نــدرُك مقــدار مــا ارتبــط 
بــھ مــن أحــداث ومصائــر ( فمــن ال �عــرف القايــد ولعنــة القايــد ولــو �عــد 
 هــذه ا��قائــق 

ّ
�ّل هــذه الســنوات ؟ قــد ي�نا��ــ� النــاس �ل ��ــيء إال

لدرجــة أ��ــا جعلــت م��ــا تاريخــا بــدل أرقــام الســنوات ف�ــردد دومــا يــوم 
اعتــدى القايــد ع�ــ� قبيلــة كــذا أو يــوم هــدم منــزل فــالن … أمــا تاريــخ 

وفاتــھ فصــار التاريــخ املقــدس ملــا قبلــھ ومــا �عــده فيقــال قبــل 
وفــاة القايــد �ســنة أو �عــد وفاتــھ بثــالث ســنوات أو حيــن تتكلــم 

عــن عــام ا��يــر فــذاك �ع�ــي ســنة مرضــھ ووفاتــھ ص 1٥) 
يوازيــھ  ومــا  الظلــم  تظهــر صــورة  ا��ــّد  خــالل �ــ�صية  ومــن 
فــي تلــك  ــُل �ّل ذلــك 

ّ
مــن قهــر واســتعمار وغطرســة حيــث يتمث

ا��اولة الغر�ية من ا��ّد بمال�ســھ الفرنســية ل�ــ�ق رجولة 
يــراه  يتكــرر، حيــث  ا��لــم  نفــس  البطــل بطريقــة شرســة (… 
وقــد ل�ــس بذلــة عســكرية فرنســية وهــو يتعمــد أن يطــأ ع�ــ� مــا 
 
ّ
بيــن فخذيــھ ح�ــ� يفقــده وعيــھ، �ان �لمــا حـكـى األمــر ألمــھ إال
و��رتــھ وطلبــت منــھ أن �ســتعيذ مــن الشــيطان الرجيــم ويقــرا 
افــق  القــرآن قبــل النــوم ص 1٧)… ومــا يــزال هــذا الظلــم املر
لعقليــة االســتعمار وعمالئــھ مــا يــزال يلقــي بظاللــھ مــن خــالل 
وظــّل  املســتعمر  مــن  الوطــن  تحــرر  كيــف   ) املطــروح  الســؤال 

 بأشــباح جــدي ومــن معــھ ؟ ! ص 22) 
ً
بي�نــا مســتعمرا

فــي روايــة رائحــة املــوت طرحــت الكاتبــة أســئلة الزمــان واملــكان 
فكان املا��ي بما فيھ من موت وانتحار وظهر الزمن االنتقا�ي 
حيــث املشــرحة والطريــق إ�ــ� القبــر وتجّســد املســتقبل ا��هــول 
فكــرة  رفــض  ومحاولتــھ  با��يــاة  بالقايــد  الكاتــب  تمّســك  فــي 
يتخيــل  حيــث  واملراحــل  األزمــان  تتداخــل  كيــف  ورأينــا  موتــھ 
البطــل مشــاركتھ فــي صــّد غــارات الســفن األجن�يــة والقراصنــة 
فــي حيــاة أخــرى  فــي القــرن الثامــن عشــر (… �ان هنــاك و�أنــھ 
اقفــا بحــزم وســط الدائــرة املرتســمة بركــن  بلبــاس عســكري و
عــال بمب�ــ� الســقالة فاتحــا صــدره للريــح القويــة ويــده تشــير 
ل��نــود بالت��يــل …ص ٨٦ ) أّمــا ســؤال املــكان فقــد تجســد 
وا��ــارات  والقــرى  الشــوارع  وفــي  واملدينــة  القريــة  ثنائيــة  فــي 
ــل الب�ــت للبطــل �ــ�نا يحيــط بــھ مــن �ل جانــب فهــو 

ّ
ولقــد مث

هبــة ممنوحــة مــن ا��ــد القايــد ممــا أجبــره ع�ــ� ال�ســاؤل هــل 
هــذه املنحــة ال�ــي قدمهــا ا��ــد تكفــي لتغفــر لــھ جرائمــھ أم �ــي 
خطــوة تصا��يــة نحــو األّم واب��ــا أو تجــاه العالقــة امللت�ســة مــا 

بيــن ا��ــد واألب مختــار
انتمــاء  هــو ســـؤال  الروائيــة  عنــھ  تكتــب  الــذي  املــكان  ســؤال 
البطــل االجتما�ــي والثقافــي والنف��ــي مــن خــالل املقارنــة بيــن 
نــداء األصــول فــي القريــة البدائيــة وطمــوح ا��ريــة فــي املدينــة 
وشــوارعها الواســعة حيــث ترســم الكاتبــة عالمــات االســتفهام 
تدخــل  دون  مشــاعره  يبــرر  أن  للــراوي  تاركــة  املكانيــن  بيــن  مــا 
الــذي ��بــھ ملــن مثلــھ ال يملــك  التيــھ  لــم تمنحــھ إال  ( مدي�تــھ 
وجلــس  درو��ــا  اخ�ــرق  إن  ســواء  التــام  الشــرود  �عــدا،  ع��ــا 
القرفصــاء قــرب بوابا��ــا وظــل يرقــب حركــة املاريــن دون �لــل 
الطويــل  املمــر  ع�ــ�  ب�تــھ  شــرفة  مــن  يطــل  حيــن  أو   ، ملــل  وال 
املــؤدي إ�ــ� املقبرتيــن امل�ســ�تين حيــث يرصــد منــھ املــوت دائمــا 
فــي  �غرقــھ  هــذا  ��ــا �ل  با��يــاة وم�ربصــا  ملتصقــا  ، ويحســھ 
عمــق الســؤال عــن هــذه الثنائيــة املتوحــدة وكثيــرا مــا �شــعر 
بالضيــاع وأن ا��قيقــة الوحيــدة الثابتــة �ــي املــوت … ص ٤٦) 
قريــة  ع�ــ�  ويفّضلهــا  ��ودهــا  رغــم  مدي�تــھ  البطــل  �عشــق 
والــده ال�ــي نــادرا مــا يزورهــا فهــذه املدينــة تعطيــھ دفئــا جســديا 
وتمنحــھ انتمــاًء ُمحّببــا، �شــعر ��ــا ك��ريــة يتغــزل �شــوارعها 
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و��يــم ��ــا عشــقا ويحفــظ أمكن��ــا وشــوارعها وأزق��ــا ُمســتمتعا بالســير 
عبــر طرقا��ــا بزهــو وخيــالء (مدين�نــا ابنــة �لــب ال تحــّب مــن يح��ــا يــا 
صديقــي وأنــت مــا زلــت متيــم ��ــا رغــم أنــك مــدرك أ��ــا مجــرد عاهــرة، 

آســف صديقــي فأنــت تحــب ان تجملهــا ف�ســم��ا ��ريــة. ص ٦٦) 
تــرى كيــف  فــي الروايــة ســؤال القريــة حيــث نشــأ األّب مختــار:  ونقــرأ 
يمكــن وصــف ا��يــاة فــي هــذه القريــة ال�ــي تقــع ع�ــ� ســاحل ا��يــط 
فال�ســاء  محــدودة  بدائيــة  بوســائل  �شــتغلون  �انــوا   .…) األطل��ــي؟ 
األعمــال  جانــب  إ�ــ�  والدواجــن  األغنــام  وتر�يــة  ا��قــل  مهــام  لهــن 
املنزليــة وتر�يــة األبنــاء ب�نمــا يكتفــي الرجــال بالصيــد البحــري بقــوارب 

صغيــرة … ص ٣٣) 
لي�ــ� مهيــدرة تطــرح ســؤال الفلســفة والوجــود: مــا العالقــة بيــن ا��يــاة 
واملــوت؟ و�ــي تثيــر ��ــذا الســؤال عاصفــة مــن الشــّك دون أن تبحــث 
با��يــاة  املــوت  الختــالط  تشــير  أن  تحــاول  بــل  مطلقــة  حقيقــة  عــن 
وعــدم وجــود فاصــل بي��مــا فمــن خــالل ا��يــاة تكــون رائحــة املــوت 
للمــوت  اقــب وتنظــر  مــا تر تكــون هنــاك حيــاة  املــوت يمكــن أن  وعبــر 
�عيــن النقــد واملقارنــة واملتا�عــة ، لقــد ن��ــت الكاتبــة مــن خــالل هــذا 
الكــّم الهائــل مــن عالمــات االســتفهام املن�شــرة ع�ــ� صفحــات الروايــة 
وا��ــوف  والدهشــة  با��يــال  املمــزوج  ال�ســاؤل  مــن  عاملــا  تخلــق  أن 
جعــل  االنتحــار  لعمليــة  ا��ســدي  بالشــكل  االهتمــام  فهــذا  والّرجــاء 
ــق وســـطوع وشــهرة وصّورهــا كفكــرة مســرحية تتلّ�ــس 

ّ
م��ــا عمليــة تأل

رؤيتــھ  ع�ــ�  املشــاهدين  فعــل  رّد  بمعرفــة  العارمــة  لرغبتــھ  البطــل 
قــا … ا��ــا فكــرة جــذب اهتمــام اآلخريــن ومعا��ــة فكــرة التجاهــل 

ّ
ُمعل

يأتــي ســؤال االنتحــار ذاتــھ  ثــم   ص 10٥) 
ً
 وميتــا

ً
.. يتجاهلون�ــي حيــا  )

والرغبــة فــي إ��ــاء ا��يــاة مــن خــالل قصــة انتحــار الطفــل ســعيد والــذي 
تــرك ع�ــ� ورقــة دف�ــره املدر��ــي عبــارة (ليت�ــي مــا ولــدت) و�ــي العبــارة 
النف��ــي  والصــراع  واملعانــاة  اليــأس  مــن  كبيــر  مقــدار  ع�ــ�  تــدل  ال�ــي 
الكبيــر (…طفــل فــي العاشــرة وحيــد والديــھ متميــز فــي دراســتھ مشــهود لــھ 
بأخالقــھ محبــوب بيــن أترابــھ ين�ــي حياتــھ فــي غفلــة مــن محيطــھ برمــي 

نفســھ مــن أع�ــ� مب�ــ� باملدينــة !! ص ٣1) 

أســئلة املــوت وا��يــاة أســئلة الشــّك بيــن ا��ضــور والغيــاب و�يــن 
مراحــل  �ل  فــي  ا��ضــور  دائمــة  أســئلة  �ــي  وا��اضــر  املا��ــي 
يــرى أمامــھ  البطــل وهــو  الروايــة ولكّ��ــا تســيطر ع�ــ� �ــ�صية 
الفــزع  هــذا  مــن  أك�ــر  هنــاك  هــل   … لل�شــريح  ُممــددا   

ً
جســدا

أدوات  بــھ  والعبــث  لتمزيقــھ  تتحّضــر  جســد  مصيــر  معرفــة  فــي 
 
ً
ميتــا أكــون  (كيــف  املميــزة  ال�شــريح  وطب�بــة  ا��ــادة  ا��راحــة 

زالــت  ومــا  مــا يخص�ــي  بــكّل  �عبــث  وهــو  رفيقــي  أبصــر  أ�اد  وأنــا 
ُمخّيل�ــي تقلــب ذكريا��ــا وتن�رهــا فــي الفضــاء حو�ــي؟ كيــف يمكــن 
زلــت  مــا  أن�ــي  ا��ــزم  يمكن�ــي  وكيــف  ميــت؟  أن�ــي  اآلن  أجــزم  أن 
إ�ــ� املــوت كحقيقــة  ؟ ص 10٥) �ل األدلــة امللموســة تشــير 

ً
حيــا

اقعيــة مثــل شــهادة الشــرطة وطب�بــة ال�شــريح ور�طــة العنــق  و
ــھ مــا 

ّ
ــھ ��ــي أن

ّ
واملشــارط الطبيــة وتجمهــر ا��يــران واألصدقــاء ولكن

شــظي والتداخــل بيــن املــوت 
ّ
زال حيــا … إن حالــة االنشــطار وال�

وا��يــاة �ــي ســؤال الروايــة املركــزي (أيكفــي أن نمــوت لتمــوت �ل 
األمــور ا��ياتيــة ال�ــي �انــت تؤملنــا؟ كيــف ذلــك وأنــا وجدت�ــي وهــذا 
حــول  املــؤرق  والســؤال  ذاتــي،  مــع  مواجهــة  فــي  املمــل  الصمــت 
جــدوى مــا قمــت بــھ ح�ــ� كــدت أرانــي أنقســم ��ســدين لفكريــن 
افــض لــكل مــا يحصــل  مختلفيــن، أنــا املقتنــع بميت�ــي واآلخــر الر
م�ــي … ص ٧1) … هــو الشــّك الكبيــر بيــن املــوت وا��يــاة (�ــّي أنــا 
ســيدتي ولــو بجســد ميــت أو ر�مــا ميــت بجســد �ــي مــن يــدري ص 

 (12٤
ســؤال املــوت وطريقتــھ وســاعتھ: هــل نملــك اختيــار موتنــا كمــا 
بيــن  العالقــة  �ــي  مــا  وكيفيتــھ؟  ســاعتھ  تحديــد  املــوت  يملــك 
الســيرة ا��ياتيــة وطريقــة املــوت ؟ هــل يمــوت الظالــم كمــا يمــوت 
املظلــوم؟ (مــن اد�ــ� القــوة يمــوت بالضعــف جملــة تــرددت طويــال 
�عــد العثــور ع�ــ� جســد القايــد وقــد نــزف �ل دمــھ فــي حيــن �ان 
اب�ســام��ا الطفوليــة ح�ــ�  تفــارق  لــم  ال�ــي  بزي�ــب  املــوت رحيمــا 
آخــر ��ظــة و�ــي تس�ســلم للمــوت فــي فراشــها الدافــ� … ص 119) 
تتخ�ــ�  حيــث  وا��يــاة  املــوت  ســؤال  فــي  معلقــة  ال��ايــة  بقيــت 
املدينــة والذكريــات والتاريــخ عــن العر�ــي بلقايــد وتــذوب هويتــھ 
فــي ��ايــة الروايــة وهــو  فــي �ــ�صية املنتحــر دون رحمــة فيظهــر 
حــول  الط�ــي  تقريرهــا  تكتــب  و�ــي  ال�شــريح  طب�بــة  اقــب  وير
جثــة الشــاب املنتحــر وتــدون اســمھ وا��ــا فيع�ــرض ع�ــ� موتــھ 
: ( اســتدار إل��ــا �انــت تضــع اللمســات األخيــرة ع�ــ� تقريرهــا لــم 
�ســتطع فهــم مــا كت�ــت لكــن اســمھ �ان وا��ــا وســط الصفحــة 
فــي  النظــر  أعيــدي   : ��ــا  صــرخ   ، بلقايــد  العر�ــي   : ا��الــة  اســم 
األوراق سيدتي فأنا لست املنتحر ذاك الفرق العمري بي�نا كبير 

تري�ــي ســيدتي فلســت ميتــا ص 1٥٤) 
اقعــا معاشــا مــن   لي�ــ� مهيــدرة اختــارت أن تصــف و

ّ
ختامــا فــإن

ملغامــرة  البطــل  دعــت  ال�ــي  فســية 
ّ
الن للعوامــل  طــرق 

ّ
الت خــالل 

املــوت وا��يــاة ف�ــي تكتــب رواي��ــا بجمــل ســهلة وا��ــة عميقــة 
ُممّيــزا  جهــدا  القــارئ  مــن  تحتــاج  متعــددة  أ�عــاد  ذات  املعانــي 
وتظهــر مــن خــالل تســاؤال��ا العديــدة تناغمــا شــاعريا فــي �عــض 
اقــف دون إســراف أو إســفاف م�ــ�لة بذلــك نجاحــا مميــزا  املو

فــي روايــة رائحــة املــوت.
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دراســة «التن̧صص» دراســة «التن̧صص» 
و تناسخ المحافلو تناسخ المحافل

في «ساق الريح»  للكاتبة ليلى مهيدرة في «ساق الريح»  للكاتبة ليلى مهيدرة 

ا��ب�ب الدايم ر�ي - املغرب
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نحــاول فــي هــذه الورقــة رصــد آليــات النــص الذاتــي أو التنصــص فــي 
رواية األســتاذة لي�� مهيدرة»ســاق الريح» وفقما �ســطھ لوســيان 
يب�ــي  حيــث  النــص،  املــرآة)  (مــن  تمــّري  ��ــ�ص  وهــو  دالي�بــاخ 
”تعالقــات مونولوجيــة تأمليــة مــع ذاتــھ أو مــع جــزء أو أجــزاء مــن 
هــذه الــذات“ عبــر فعــل انشــطاري La mise en abyme باعتبــاره 
الت��يــص  النــص ذاتيــا، عبــر  رهانــا حواريــا (مونولوجيــا) يجريــھ 
والتكرار والتضعيف والتعرية والتكثيف واالس�باق واالس�رداد“ 
. وتكمــن قيمــة هــذه الظاهــرة التناصيــة فــي كو��ــا قابلــة للقــراءة 
داللتــھ  ع�ــ�   “ التنصــص  محافظــة  مجتمعيــن:  وجهيــن   ع�ــ� 
بــدور تضعيفــي ميتان��ــي“.  النصيــة ا��اصــة، و“قيامــھ كذلــك 

أنــھ  إال  داليبــاخ  توصيــف  حســب  نصيــا“  ”مرتزقــا  �ان  و�ن  وهــو 
كثافــة  النــص  تمنــح  قــد  محايثــة  نصيــة  تضفيــرات  فــي  �ســاهم 

. الريــح  ســاق   : العنــوان  التباســات  وداللية.وفــي  شــعرية 
لي�ــ� مهيــدرة ع�ــ�  للكاتبــة املغر�يــة  الريــح “  تنفتــح روايــة ”ســاق 
بــدءا مــن منــاص  عوالــم متماوجــة، مليئــة بالدهشــة واالنتظــار، 
العنــوان الــذي و�ن �ان ي�نــاص، مــع عناويــن فنيــة مختلفــة م��ــا 
ع�ــي  بــن  ع�ــي  اليم�ــي  الشــع�ي  الريح“للمطــرب  ســاق   “ أغنيــة 
بــن يح�ــ� اآلن��ــي املــزداد بصنعــاء ســنة 19٣٣، و�ــي مــن �لمــات 
الشــاعر ســعيد الشــ�ي،.وديوان الشــاعرة املغر�يــة نجــاة الز�ايــر 
للكاتــب  البامبــو“  قــدم الريــح“(200٧)،و روايــة ”ســاق  “ أقبــض 
الكوي�ي ســعيد السنعو��ــي (الفائزة بجائزة البوكر العر�ية برســم 
دورة 201٣ )، إال أنــھ، مــع ذلــك، يطــرح ســؤال إضافــة الســاق إ�ــ� 
ِقس“ لــم يث�ــت أن �انــت لــھ ســاق، ولــو ع�ــ� 

َ
ْســط

َ
الريــح، ال�ــي �ــي ”أ

wind“ســ�يل ا��ــاز. هــذا عــدا اســتحضار مصط�ــ� ”ســاق الريــح
اإلقــالع  حيــث  باملدرجــات  الطيــران  مجــال  فــي  املتــداول   leg
pied- والهبــوط بخــالف اتجــاه الريــح. وأيضــا العبــارة الفرنســية

de-vent (قــدم الريــح) ال�ــي تطلــق ع�ــ� ظاهــرة اخ�ــراق شــالالت 
األشــعة للغيــوم. وال�ــي يقــول �شــأ��ا املأثــور الكنــدي“ حينمــا نــرى 
”قــدم الريــح“ فتلــك تجليــات نــزول هللا إ�ــ� األرض“. و�ذا �ان مــن 
الســهل اســ�يعاب أن تكــون أل�ــ�ار البامبــو ُســوٌق وجــذوع فإنــھ 
يظــل مــن الصعــب تخميــن طبيعــة العالقــة بيــن ســاِق وريــٍح. ولــو أن 
ذلــك ال�رجيــح قــد يدخــل، فــي ا��التيــن، ضمــن الوجــوه البالغيــة 
ال�ــي ينــزاح ف��ــا الــكالم عــن معنــاه ا��قيقــي. علمــا بــأن ”الســاق“ 
املف�رضــة للريــح قــد ال تع�ــي بالضــرورة ذلــك املقطــع املعلــوم مــن 
األجســاد ا��يــة، أو كمــا ُيجملهــا ”لســان العــرب“ فــي اإلنســان: مــا 
مــا  واإلبــل:  وا��ميــر  والبغــال  ا��يــل  ومــن  والقــدم،  الركبــة  بيــن 
ــراع“ ، 

ُ
فــوق الَوِظيــف، ومــن البقــر والغنــم والظبــاء: مــا فــوق الك

ألن فهمنــا لهــا ، ع�ــ� هــذا األســاس ســيظل مشوشــا وغيــر مقبــوض 
قريبــا  ر�مــا،  يكــون،  قــد  املــراد  فيمــا  دقــة،  مــن  يكفــي  بمــا  عليــھ 
مــن كــون الســاق املعنيــة( و�ــي مؤنثــة طبعــا) ، وحســب املعاجــم 
ــس“ إذ ورد عــن ع�ــي بــن أ�ــي 

َ
العر�يــة أيضــا ، �ــي ”التنفــس“و ”النفـ

 
ْ

ــت
َ

ِلف
َ
ــراة ”ال ُبــدَّ �ــي مــن قتالهــم ولــو ت

ُّ
طالــب أنــھ قــال فــي حــرب الش

ســا�ي“ أي أنفا��ــي، ل�ــس هــذا وحســب، بــل إن الســاق األقــرب إ�ــ� 
ـــُر ا�َ�مــام“ 

َ
منطــق النــص ، ودائمــا وفــق املع�ــ� امل��مي،�ــي “ ذكـ

بيــن  القديمــة  العالقــة  اســتحضرنا  مــا  إذا  هــذا  ا�ُ�ــّر،  ــھ 
ُ

فرخ أو 
ا�َ�مــام الزاجــل والرســائل، و�النظــر إ�ــ� كــون ا��كايــة فــي الروايــة 
يــدري أحــد أي ريــح ســاق��ا(من  تــدور حــول رســائل مجهولــة، وال 
الســْوق والســياق)أو أي ُصدفة قاد��ا ع�� ســاق ا��مام (ككناية 
فــي عمــارة تقط��ــا ســيدة تعانــي مــن عنوســة  إ�ــ� صنــدوق بريــد   (
ووحــدة قاســ�تين. لهــذا فإننــا فــي هــذه الروايــة أمــام عنــوان يضــع 
الرســائل  كشــأن  االحتمــاالت،  �افــة  أمــام  القــراءة  انتظــار  أفــق 
قاطنــة  تكــون  أن  يف�ــرض  ســيدة  ع�ــ�  تــِرد  باتــت  ال�ــي  املريبــة 
�عمــارة أغلــب شــققها غيــر مأهــول، “ إال مــن َرُجــل ��ــوز أجن�ــي ، 
و مــن أســرة حديثــة العهــد بالــزواج واإلقامــة“. ورغــم أن الرســائل 
�ــ�صية  أن  و�مــا  بالعمــارة،  لهــا  الوجــود  ســيدة  باســم  هــة  موجَّ
اســ�بد  فقــد  جافــة“  ”حيــاة  تقا��ــي  �انــت  ذكرنــا،  ،كمــا  الروايــة 
أ��ــا  ��يــح  الرســائل.  هــذه  فحــوى  ع�ــ�  التلصــص  فضــول  ��ــا 
قاومــت نــزوع حــب االســتطالع بوخــز ضميــر، وأجلــت فتــح الرســالة 
األو�ــ�، والثانيــة والثالثــة،إال أ��ــا لــم تن�ــ� فــي ��ــم فضولهــا مــع 
 القــدر 

ُ
ورود الرســالة الرا�عــة، ملتمســة لنفســها أعــذارا م��ــا كــوِن

اختارهــا لتكــون ”شــاهدة“ ع�ــ� قصــة حــب بيــن رجــل وامــرأة غيــر 
معلوميــن. بــل أك�ــر مــن ذلــك فــإن مــا تحويــھ الرســائل قــد أيقــظ 
غيــر  مــدة  منــذ  ف��ــا  فّرطــت  أ��ــا  يبــدو  ال�ــي  و  األنوثــة،  ف��ــا حــس 
قصيــرة. تقــول الســاردة- البطلــة: “ واألهــم أ��ــا حررت�ــي مــن حيــاة 
لتتــودد  تعــود  و  ت�تفــض  بداخ�ــي  األن�ــ�  وجعلــت  أعشــ��ا،  رت�بــة 
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ملرآ��ــا وتجــدد عالق��ــا بأشــياء تناســ��ا منــذ زمــن، ألجدنــي فــي ��ظــة 
�انــت  ول�ــن  الرســائل“.  ��ــا  تتغ�ــ�  ال�ــي  املــرأة  ملقابلــة  م�شــوقة  مــا 
تفاصيــل  أو  معطيــات  عــن  تكشــف  وال  ”م��مــة“  الثــالث  الرســائل 
اق�ــي �ســمي األشــياء واألفعــال  مــن شــأ��ا إجــالء ”حقيقــة“ ُحــب و
والصفــات واألحــوال، فــإن الرســالة الرا�عــة فتحــت أفقــا لـ“تنــاص 
ذاتــي أو ”تنصــص“ ، وفقمــا حــدده لوســيان دالي�بــاخ، ت�نا�ــ� فيــھ 

. ا��افــل وا��كايــات �شــكل تضعيفــي 

ا��فل األول: حين تختلق ا��كاية مرجعها

لر�مــا �ــي حكايــة عاديــة بيــن رجــل وامــرأة، وِمثلهــا يقــع �ل يوم،مــن 
أ�عــادا  الــذي منحهــا  هــو  بيــد أن تســريدها  أحــد.  ان�بــاه  إثــارة  دون 
 

ْ
قــد تتجــاوز حــدود �ســاط��ا. بمع�ــ� أن املثيــر ف��ــا ل�ــس مــا وقــع، إن
وقــَع فعــال، و�نمــا مــا لــم يقــع. إ��ــا حكايــة بيــاٍض يبحــث عــن ســواده، 
وعــن صمــت �ســتفز الــكالم. واملفــارق فــي هــذه ا��كايــة هــو أ��ــا بــال 
اقعيــة  محــددات مرجعيــة مفصولــة عــن رواي��ــا، و مــن دون إحالــة و
 مراجَعهــا ا��اصــة مــن خالل 

ْ
ُيمكــن االرتــكاُز عل��ــا. فا��كايــة ن�ــ�ت

بضــع رســائل كت��ــا عاشــق إ�ــ� معشــوقتھ، فجنحــت، با��طــإ، ��هــة 
أخــرى. لقــد عملــت عالقــةُ  ا��ــب املف�رضــة بيــن عاشــقين مجهوليــن 
لتضافــر  كــوًى   

ْ
الروايــة، وفتحــت فــي  التخييــل،  أفــق  ت�شــيط  ع�ــ� 

تســاهم فيــھ أطــراف مختلفــة فــي إعــادة تشــكيل م�ــن حكا�ــي مفتــوح 
�شــكل حلزونــي، انطالقــا مــن معطيــات �ــ�يحة قدم��ــا الرســائل 
بالفجــوات،  مليئــة  عامــة  انطباعــات  مجــرد  و�ــي  ا��انحــة،  األر�ــع 
ســيما وأ��ــا ال تكشــف عــن هويــة الفواعــل وال اإلحداثيــات املرجعيــة 
مــن زمــان ومــكان ووقا�ــع بالوســع االرتــكاز عل��ــا. ولعــل هــذا التقتيــر، 
ــق عاليــا بــال قيــود تكّبل شــطحھ.و ل�ســت 

ّ
هــو الــذي حــرر ا��يــال ليحل

ــفھ األثــُر أو مــا تف�ــ� عنــھ الرســائل.
ّ
حكايــة ُ ا��ــب إال مــا خلـ

ا��فل الثاني: الساردة البطلة.

انتحــاره  أّجــل  الــذي  بــر�ات  لســليم  ”الر�ــش“  روايــة  بطــِل  كمــا 
فــي حقيبــة  ر�شــة مريبــة ظهــرت، فجــأة،  أمــر  فــي  البــت  إ�ــ� حيــن 
ومــع  الريــح“،  ”ســاق  روايــة  فــي  البطلــة  الســاردة-  فــإن  ثيابــھ، 
ظهــور الرســائل، بصنــدوق بريــد العمــارة، بــل وفــي عتبــة شــق��ا، 
ال�ــي  أحــوال ”املغامــرات“  تتق��ــ�  تعاســِ��ا ح�ــ�  تعليــق  قــررت 
باتــت ترو��ــا الرســائل أو ســ�رو��ا.. ول�ــن �ان جنــوُح الرســائل عــن 
اقعيــة“ مــن ا��تمــل  وجه��ــا املطلو�ــة قــد وضــع حــدا ��كايــة ”و
فإنــھ  التكــون.  أو  واملــكان  الزمــان  فــي  متحققــا  حادثــا  تكــون  أن 
جديــدا  (حكائيــا)  حياتيــا  مســارا  الســاردة  لــدى  دشــن  باملقابــل 
س�ســتعيد بموجبــھ إنســان��ا وحس“األن�ــ�“ امل��ــورة بداخلهــا 
لزمــن غيــر قصيــر.. لتجــد نفســها كمــا لــو ”اســ�يقظت مــن غفــوة“، 
بحيــث صــارت أك�ــر إقبــاال ع�ــ� العمــل وا��يــاة، و�ــدل أن تعمــد 
إ�ــ� الدفــع فــي اتجــاه بلــوغ الرســائل إ�ــ� وجه��ــا بالتمــاس “ دليــل 
ل��هــة املوجهــة إل��ــا أو القادمــة م��ا“فإ��ــا باتــت تعتبــر الرســائل 
غنيمــة َ مصادفــٍة رحيمــة، مــا لــم تكــن �ــي املســ��دفة ��ــا. وعليــھ 
غــدت متطلعــة إ�ــ� مزيــد مــن البــوح فــي رســائل أخــرى قادمــة قــد 

تجــود ��ــا أشــواق العاشــق ا��ســور، مــن خلــف ��ــاب.

 “ الريــح  ”ســاق  روايــة  تنفتــح 
ع�ــ�  مهيــدرة  لي�ــ�  املغر�يــة  للكاتبــة 
عوالــم متماوجــة، مليئــة بالدهشــة 
واالنتظار، بدءا من مناص العنوان 
الــذي و�ن �ان ي�نــاص، مــع عناويــن 
ســاق   “ أغنيــة  م��ــا  مختلفــة  فنيــة 
الريح“للمطرب الشــع�ي اليم�ي ع�ي 
املــزداد  اآلن��ــي  يح�ــ�  بــن  ع�ــي  بــن 

،19٣٣ ســنة  بصنعــاء 
لــدى  وا��لــم،  اقــع  الو فــي  للمــرآة 
دالالت  والفالســفة،  املبدعيــن 
تكشــف  أ��ــا  م��ــا  كثيــرة  رمزيــة 
ا��قيقــة وتعكــس ا��بايــا. بــل إ��ــا 
أداة للتأمــل فــي الدواخــل واألســرار. 
فــي روايــة األســتاذة  ن��ــظ  وهكــذا 
مهيدرة، أنھ �لما نما حس الساردة 
ا��ار�ــي  ا��فــز  جــراء  بأنوث��ــا، 
الرســائل،  ف��ــا  أحدثتــھ  الــذي 
غاصــت أك�ــر فــي عمــق ذا��ــا لتتأمــل 
التغيــرات ال�ــي طــرأت ع�ــ� مظهرهــا 
ومخبرهــا جــراء ف�ــرة أشــبھ بالبيــات. 
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ا��فل الثالث: الرواية في الرواية

ألن الســاردة- البطلــة و�حكــم حياز��ــا لرســائل- ل�ســت لهــا، وقعــت فــي 
يدهــا- صــارت م�شــ�ثة بحقهــا فــي االمتــالك. وتالفيــا للمنازعــة فــي هــذا 
فــي  ��مــة االســتحواذ، راحــت تتوغــل  مــن  االمتــالك فإ��ــا، ولالحتمــاء 
اقــع. وهكــذا بحثــت فــي مكتب��ــا  قصــة العاشــقين فــي التخييــل ال فــي الو
ا��اصــة عــن روايــة قديمــة لنجيــب محفوظ(لــم تســّمها) ســبق لهــا أن 
قرأ��ــا فــي عــز شــبا��ا وتماهــت مــع بطل��ــا، امل�ــ�ورة �عاشــق “ شــاب 
مكتمــل الرجولــة، فــارس أحــالم �ل فتــاة“ أحبتــھ و�اتــت تنا�ــي ”طيفــھ 
ممســكة بيديــھ مخ�رقــة شــوارع مدين��ــا، تشــاركھ تفاصيــل حياتــھ“. 
 لهــا، 

ْ
هــذه ال�ــ�صية الروائيــة ال�ــي فتن��ــا فــي مرحلــٍة مــن ُعْمرهــا بــدت

وا��ــال هــذه، ولــكأن القــدر قــد ابتع��ــا لهــا مــن جديــد، وهــا هــو ي�ــث 
إ�ــ�  بوفاري(نســبة  تمــاٍه  فــي  تباعــا.  عبــر رســائل تصلهــا  اقھ  أشــو إل��ــا 
اق�ــي والتخيي�ــي.  إيمــا بوفــاري بطلــة روايــة فلو�يــر الشــهيرة) بيــن الو
بأر�ــع  وصل��ــا  ال�ــي  األر�ــع  الرســائل  ع�ــ�  بالــرد   

ْ
بــادرت أ��ــا  حــد  إ�ــ� 

رســائل جوابيــة تســتعيد ف��ــا ”مغامرا��ــا“ الســابقة(ال�ي لــم تتــم) مــع 
باعــث الرســالة.. و�مــا أن الســاردة لــم تتلــقَّ ردودا ع�ــ� رســائلها فقــد 
خطــرت ببالهــا قصة(قصــة أخــرى مــن مقروءا��ــا) قرأ��ــا حــول “ امــرأة 
توصلــت برســالة �عــد ســنوات عــدة مــن عزل��ــا ممــا أثــار فضــول ال�ــي 
وســا�ي البريــد ح�ــ� �انــت حديــث الشــارع ألك�ــر مــن أســبوع“ وفــي األخيــر 
ها. فقــد �انــت �ــي مــن �عــث الرســالة إ�ــ� نفســها ”لتوهــم  انكشــف ســرُّ
نفســها أن هنــاك أحــدا مــا فــي مــكان مــا ��تــم ��الهــا وينقــش لهــا حروفــا 
”الكر��ــي  كتــاب  فــي  التقمــص  وْهــم  ويتكــرر  لهــا“.  ويرســلها  حبــر  مــن 
ل ذر�عــة للمحــاورة بيــن الســاردة و�ــ�ص قــادم 

ّ
الوهمــي“ الــذي شــك

مــن تجر�ــة ر�مــا لــم تعشــها ولك��ــا تســ�� إ�ــ� ن�ــ�ها مــن اســت��امات 
وأحــالم.

ا��فل الرا�ع: الساردة في املرآة

اقــع وا��لــم، لــدى املبدعيــن والفالســفة، دالالت رمزيــة  للمــرآة فــي الو
كثيــرة م��ــا أ��ــا تكشــف ا��قيقــة وتعكــس ا��بايــا. بــل إ��ــا أداة للتأمــل 
فــي الدواخــل واألســرار. وهكــذا ن��ــظ فــي روايــة األســتاذة مهيــدرة، أنــھ 
�لمــا نمــا حــس الســاردة بأنوث��ــا، جــراء ا��فــز ا��ار�ــي الــذي أحدثتــھ 
ال�ــي  التغيــرات  لتتأمــل  ذا��ــا  عمــق  فــي  أك�ــر  غاصــت  الرســائل،  ف��ــا 
طــرأت ع�ــ� مظهرهــا ومخبرهــا جــراء ف�ــرة أشــبھ بالبيــات. مــن ثــم �انــت 
ا��واريــة ال�ــي تبادل��ــا مــع املــرآة بليغــة ودالــة. فبعــد قطيعــة عــادت 
لتتأمــل صور��ــا املنعكســة فــي عيــن املــرآة. إنــھ حــوار داخ�ــي (مونولــوج) 
و  الهــارب“  لـ“الضــوء  اســتعاد��ا  تبريــر  الســاردة  خاللــھ  مــن  حاولــت 
م�ســم  جــو  فــي  الــذات،  مــرآة  فــي  الصــورة  وترميــم  الضا�ــع“،  ”الزمــن 

با��ــرأة املشــو�ة با���ــل، حيــث البــوح والعتــاب.

ا��فل الرا�ع: الساردة والبحر

البحــر“ إال أن  اثنــاء تخلقهــا هــو ”رســائل  الروايــة  لر�مــا �ان عنــوان 
مــن دون  البحــر  ع�ــ�  ��يمــن  الريــح  تفر�عــات طارئــة جعلــت عاصفــة 

مجــرى  فــي  قائمــا  حضــوره  مــادام  ا��لفيــة  مــن  تلغيــھ  أن 
فإنــھ  للبــوح  مــالذا  البحــر  �شــكل  و�قدرمــا  بقــوة.  الوقا�ــع 
يو�ــي بالالمتوقــع وا��هــول كمــا أنــھ يحــّرك األســئلة امللغــزة 
وال�ــ�ون، وهــو بالتا�ــي �ســمح بتضعيــف األنــا حيــن التأمــل 
وحيــن الشــكوى. لهــذا وجدنــا الســاردة و�ــي تســتعيد محطــات 

لوا��هــا. وت�ثــھ  البحــر  تخاطــب  حيا��ــا  مــن 

ا��فل ا��امس :الساردة و�طل��ا

الســاردة   – الكاتبــة  ســتجد  بطل��ــا  عشــق  ســيرة  ترســم  و�ــي 
النحــات  حــال  هــو  كمــا  ظاهــري  تناقــض  فــي  اقعــة  و نفســها 
اليونانــي بيجماليــون الــذي أغــواه تمثــال امــرأة أبــدع نح��ــا. 
ممــا خلــق لد��ــا نوعــا مــن اإل��ــاب والغيــرة فــي آن. أل��ــا و�ن 
�انــت تع�ــش تجــارب عشــق ل�ــس بمقــدور الكاتبــة- الســاردة 
رغائ��ــا“  ”تحقــق  �انــت  ذلــك،  مــع  أ��ــا،  إال  ف��ــا  االنخــراط 
 ، عمومــا  الفــن  أن  ومعنــاه  االجتماعيــة.  بالقيــود  املســيجة 
والكتابــة ع�ــ� وجــھ ا��صــوص، يمنحاننــا إمكانيــة أن نحيــا 
”حيــوات متجــاورة“ ومتداخلــة، و “ جماليــة ال��ظــات تقــاس 
بإحساســنا ��ــا ال ببكائنــا ع�ــ� ضياعهــا“. ذلــك أن ”االخ�ــراع“ 
اقــع“ أثــرا مــن شــأنھ أن ي�ريــھ و�عمقــھ. الف�ــي يضفــي ع�ــ� ”لو

الكتابــة  ا��امــع:  ا��فــل  أو  الســادس  ا��فــل 
والتلقــي

لقــد رأينــا كيــف أن موتيفــا (حافــزا) ســرديا �ســيطا: (رســائل 
ــد مســارات كثيــرة مــن الدوائــر واألمــواج 

ّ
إ�ــ� عنــوان خاطــئ)، ول

ع�ــ� صعــد مختلفــة �لهــا �انــت تصــب فــي أفــق الرهانــات ال�ــي 
فتداخلــت  التخييليــة.  عواملهــا  تب�ــي  و�ــي  الكاتبــة  خاض��ــا 
لتــورط  وســيميائيا،  وســرديا  تداوليــا  وتخارجــت،  ا��افــل 
�ــي  الكتابة،بمــا  لعبــة  فــي  األقــل،  ع�ــ�  تشــركھ  أو  املتلقــي، 
هنــا  الكاتبة(و�ــي  الســاردة-  وأن  خاصــة  غائيــة،  فعاليــة 
اقعــة  محفــل مــن محافــل الكتابــة) ألفــت نفســها �ــي أيضــا و
الروايــة  انفكــت  مــا  أطروحــة  ضمــن  �ــ�وصها،  شــرك  فــي 
هــل يمكــن  التا�ــي:“  الســؤال اإلشــكا�ي  تحيــك خيوطهــا وفــق 
للصــورة أن ت�تصــر ع�ــ� ا��قيقــة وأن تظــل ا��كايــات فينــا 
اقــع الــذي نع�شــھ؟“ تقــول الكاتبــة الســاردة  أقــوى مــن �ل الو

�عــض  أشــعل��ا  ال�ــي  ”فالنــار 
حروف ع�� ورقة شفافة قد ال ينطفئ إال بحقيقة شفافة“.

هكــذا إذن تغــدو حصــاة صغيــرة فــي بحــر الســرد دوائــَر مرآويــة 
متناســلة لبنــاء متخيــل جميــل محلــق فــي ســماء الروايــة ع�ــ� 

”ســاق الريــح“.
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ثمــة ســلطتين تنطلــق م��مــا لي�ــ� مهيــدرة، الروائيــة املغر�يــة، فــي كتابــة رواي��ــا (ســاق الريــح)، همــا 
التعــري أمــام مــرآة الــذات والتحديــق ف��ــا بصبــر وأمانــة، والثانيــة �ــي عــدم الرهبــة مــن غالظــة أدوات 

النقــد، أثنــاء ارتــكاب فعــل الكتابــة و�و�ــي �امــل.
�ــي املــرة األو�ــ� ال�ــي أتعامــل ف��ــا (فــي حــدود قراءاتــي املتواضعــة) مــع نــص نســوي (رغــم عــدم قبو�ــي 
أقــف أمــام امــرأة تقبــض بيــد مــن حديــد ع�ــ� أدوا��ــا وتحمــي نفســها مــن االنســياق  لهــذه ال�ســمية) و
خلــف مشــاعرها وتحصــر حــدود كتاب��ــا الروائيــة داخــل حــدود ا��ــواس، وهــو شــرط مــن بيــن أهــم 
ال�ــي  النرجســية  الكتابــة  أو  امليتاســرد  لتقنيــة  اعتمادهــا  الكتابــة اإلبداعيــة ا��كمــة، رغــم  شــروط 
تتمحــور حــول الــذات وتتمركــز حــول الذاتــي فــي أضيــق صــوره، كمــا فــي الروايــة ال�ــي بيــن أيدينــا (ســاق 

الريــح)، وال�ــي تجعــل مــن األنــا مــرآة للتحديــق فــي الــذات وتفحصهــا عــن قــرب.

رؤية ا�نا في مرآة الذاترؤية ا�نا في مرآة الذات
في رواية المغربية ليلى مهيدرة في رواية المغربية ليلى مهيدرة 

(ساق الريح)
سامي البدري
روا�ي وناقد سوري
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لي�ــ� مهيــدرة فــي روايــة (ســاق الريــح) والصــادرة عــن مؤسســة الرحــاب 
فــي لبنــان عــام 201٤ ) تنفــض عــن الكتابــة ال�ســوية رداء تأن�ــث فعــل 
الكتابــة ال�ســوية لتطلقهــا فــي فضــاء اإلبــداع ا��ــر دون تجن�ــس، ودون 
إدعــاء قفــز ع�ــ� املألوفــات، ال�ــي صــارت ـ و�ال�راكــم ـ دمغــة أو صفــة 
فــي حقــل  ال�ســوية،  األقــالم  ت�تجهــا  ال�ــي  اإلبداعيــة  األعمــال  ألغلــب 
الســرد ع�ــ� وجــھ التخصيــص.. كمــا إ��ــا تركــز ع�ــ� عــرض صــراع أنــا 
خــارج  مطلقــة  �أنــا  الــذات،  بمــرآة  مواجه��ــا  عبــر  الوجــود  مــع  األن�ــ� 
الهويــة  تلــك  حــدود  ضمــن  تكــون  أن  قبــل  ا���ســية،  هوي��ــا  حــدود 

وخصوصي��ــا.
اشــتغاالت  أهــم  بيــن  مــن  الذاتــي  ال��ــ�يص  تقنيــة  تعــد  وطبعــا 
وحفريــات امليتاســرد، وتســتخدمها لي�ــ� مهيــدرة بصيغــة عيــن الكاميــرا 
الــذات الراويــة راصــدة لتحــوالت وإلنســالخات  أو اإلخــراج، إذ تكــون 
ذات  عــن  االنســالخ  فــي  ال��ايــة  فــي  تن�ــ�  ال�ــي  أناهــا،  تمظهــر  وأوجــھ 

ا��اصــة. رؤي��ــا  ووفــق  بنفســها  مصيرهــا  ل�رســم  البطلــة  ـ  الراويــة 
موازيــة  نقطــة  أقــرب  مــن  وتحوال��ــا  الــذات  فــي  النظــر  عمليــة  إ��ــا 
ومعادلــة (األنــا) فــي صيغــة تمظهرهــا النرج��ــي... ولكــن ل�ــس االنفعا�ــي 
املغــرور واملب�ــي أو النا�ــع مــن رؤيــة األن�ــ� ل�ــ�صها، عبــر رؤيــة الذكــر 
لهــا كوســيلة إشــباع أو كــذات موضــوع متعــة، بــل عبــر صيرور��ــا كــذات 
ا��يــاة  منظومــة  مــن  كجــزء  ولذا��ــا،  بذا��ــا  مصيرهــا  ترســم  فاعلــة 

االجتماعييــن. والفعــل 
روايــة ســاق الريــح روايــة �ــ�صيات وتحليــل ول�ســت روايــة أحــداث 
بطلــة  تختلــق  روائيــة  بجملتيــن:  اختصارهــا  و�اإلمــكان  أفعــال؛  و
تصرفا��ــا؛  اقــب  وتر ا��طــأ  طريــق  عــن  غراميــة  رســائل  لهــا  وترســل 
وعندمــا تك�شــف البطلــة األمــر تقــرر أن تمســك بزمــام األمــور وتتحــرر 
مــن الروائيــة وتلزمهــا ان تبقــى آلــة تصويــر ال أك�ــر، لتجــرب بنفســها 
عمليــة رســم مصيرهــا... والــذي ي�ت�ــي ب�ســليم ســاقها للريــح واختفــاء 
مــن ع�ــ� ســاحل البحــر أو غرقــا فيــھ، �عــد أن تحــول إ�ــ� رفيــق وأن�ــس 

وحيــد لهــا.
فــي  وولــف)  (فرجي�يــا  البريطانيــة  بالروائيــة  يذكرانــا  وروايــة  روائيــة 
النــص  جســد  فــي  وا��فــر  ع�ــ�  العمــل  وصمــت  بحرفيــة  إإلشــتغال 
ولــھ (العمــل �عبوديــة، بتعبيــر فرجي�يــا وولــف) وتتخــذ مــن تموجــات 
فــي صراعهــا مــع الوجــود موضوعــا لعــرض  وتشــوفات األنــا األنثويــة، 
مــن وســائل االتصــال والتوصيــل واإلفصــاح  ا��ــردة  الــذات  ماهيــة 
عــن ذا��ــا وأوجــھ إقصــاء و��م�ــش هــذه الــذات، ومــا عــاد بــھ أو أف��ــ� 
إليــھ هــذا اإلقصــاء وال��م�ــش مــن التبــاس فــي الرؤيــة وطــرق التعبيــر 
والتعامــل واإلفصــاح لهــذه الــذات.. و�ل هــذا يأتــي، مــع لي�ــ� مهيــدرة، 
بإيقــاع هــادئ وغيــر منفعــل وال يتطلــع لغيــر تأطيــر املشــكلة و�ضاء��ــا 
مــن أجــل تحديــد وتركيــز الزاويــة ال�ــي يجــب أن ينظــر مــن خاللهــا لهــذه 

املشــكلة.
وعبوديــة  بصمــت  العمــل  أو  النملــة  دأب  فكــرة  تعتمــد  مهيــدرة  لي�ــ� 
منطقــة  لتطويــر  تســ��  ال  فإ��ــا  ولهــذا  عليــھ؛  تشــتغل  ملــا  اإلخــالص 
ب�ــ�  ح�ــ�  وال  بــل  ا��ــدث،  ميلودراميــة  أو  بدراماتيكيــة  اشــتغالها 
الوحيــدة،  الروايــة  بطلــة  �ــ�صية  لتفكيــك  تعمــد  و�نمــا  الدرامــا، 
و�ــي ذات الراويــة ال�ــي تســ��ها عــن نفســها لتجعــل م��ــا مــرآة ألناهــا، 
ومــن ثــم تحــاول إضــاءة جوانــب إلتبــاس تلــك الــذات، �عــد أن تعــري 

مرآ��ــا. أمــام  ا��وانــب  تلــك 
الوحيــد  ـ  الروايــة  ـ وهــو مدخــل مســار حبكــة  الدرامــي  ا��فــز 
نــزال  فــي  املتلقــي  رغبــة  إلثــارة  مهيــدرة،  لي�ــ�  تعتمــده  الــذي 
القــراءة وســيرورة حبكــة وثيمــة الروايــة، هــو أر�ــع رســائل حــب 
ذا��ــا  عــن  أن تفصلهــا  �عــد  (البطلــة) ألناهــا،  الراويــة  ترســلها 
وتحــاول أن تجعــل م��ــا مــرأة لتلــك الــذات، قبــل أن تتمــرد تلــك 
األنــا ع�ــ� الراويــة وتســ�� لرســم مصيــر آخــر لنفســها، وع�ــ� غيــر 
ـ  تحصرهــا  أن  تحــاول  �انــت  إذ  الــذات،   / البطلــة  تشــت�ي  مــا 
األنا/الــذات ا��وانيــة ـ فــي أطــر العــادة أو املألــوف الــذي يحكمــھ 
املنطــق ومنطــق الســيرورة املع�شــة، وكمــا تؤكــد الروايــة هــذا فــي 
الصفحــة ٥٣ (كــم تمن�ــت أن تكــون مجنونــة ولــو ملــرة واحــدة، 
أن تكســر �ل القواعــد وتتخطــى �ل ا��طــوط ا��مــراء، فنحــن 
فــي زمــن الالحواجــز، زمــن نراهــن فيــھ ع�ــ� اخ�ــراق �ل الدوائــر 
رســمت  وأزقــة  ورق،  مــن  شــوارع  ع�ــ�  ولــو  الرغبــات  وتفجيــر 
بحبــر) وهــذا هــو الصــراع األز�ــي بيــن األن�ــ� وذا��ــا املكبوحــة ومــع 
ســلطة  معهــا  يمــارس  الــذي  الذكــوري  الثقافــي  و�رثــھ  ا��تمــع 
ال��م�ــش واإلقصــاء. إن عمليــة فصــل الــذات أو نزعهــا و�حال��ــا 
محاكم��ــا  ثــم  ومــن  محاور��ــا،  أجــل  مــن  مســتقلة،  ذات  إ�ــ� 
أن  يجــب  ومــا  املرغــوب  أو  املتم�ــ�  بإتجــاه  قيادهــا  ومحاولــة 
يكــون، �ــي عمليــة الكشــف عــن وت�ــ�يص ســ�ب ا��لــل الــذي 
إضــاءة  طريقــة  أيضــا  و�ــي  ســطوتھ؛  ويفــرض  رابضــا  مــازال 
ملوطــن ال��ــز الــذي مــازال يبحــث عــن وســائل إزاحتــھ، فــي نفــس 
قهــره  ووســائل  ا��تمــع  ثقافــة  وســطوة  ســلطة  ضــد  األن�ــ�، 
فــي الصفحــة  فــي حديــث لنفســها  للمــرأة، وكمــا تصــرح الراويــة 
٥٣ (�ان الفنجــان فــي يدهــا يلفــظ أنفاســھ األخيــرة، و�ــي مغرقــة 
�ــي  و�أ��ــا  أنفا��ــي...  أســمع  ال  كــدت  ح�ــ�  مطبــق  صمــت  فــي 
الكاتبــة وأنــا بطلــة الــورق... كــم تمن�ــت لــو أتقمــص �ــ�صي��ا 
(تقصــد ذا��ــا ا��ــررة مــن ســلط��ا) ولــو ل��ظــات فأمــزق ورقــة 
األســف وأعلــن تمــردي ع�ــ� الشــوارع، فأرتــدي فســتانا حريريــا 
يحررنــي، وأنــا ع�ــ� شــاطئ مدين�ــي ورياحهــا العاتيــة، فأمــارس 
لعبــة التعــري طبقــا لقانو��ــا، فأتمنــع وأنــا الراغبــة، وأرتمــي فــي 

حضــن مــوج يجيــد مالمســة األن�ــ� فــي داخ�ــي).
الروايــة ت�ت�ــي ب�بــدد أو إختفــاء أو غــرق تلــك األنــا، و�ــي إشــارة 
يكتنفــان  مــازاال  اللــذان  والغمــوض  ا��هوليــة  إ�ــ�  محكمــة 
النظــر  ع�ــ�  تصــر  مازالــت  ال�ــي  مجتمعاتنــا  فــي  األن�ــ�  مصيــر 
ال�ــي  والروائيــة،  األهليــة،  وعــدم  الدونيــة  موقــع  مــن  للمــرأة 
قالــت الكثيــر فــي أقــل القليــل (9٤ صفحــة)، تضــع نفســها وأناهــا 
قبــل ا��ميــع أمــام ��ــم املأســاة ال�ــي تع�شــها املــرأة العر�يــة 
إ�ــ�  ال��ــوء  دون  وحري��ــا،  واإلجتما�ــي  ال�ــ���ي  كيا��ــا  فــي 
أســلوب التوجــع والتحســر الــذي إنت��تــھ الكثيــر مــن الكاتبــات 
العر�يــات، فــي حقــل املســرود ع�ــ� وجــھ ا��صــوص، و�ــي ��ــذا 
تقــرر أن مــن يجــب أن يتو�ــ� عمليــة الدفــاع عــن املــرأة وان�ــزاع 
وحقوقها إنما �ي املرأة ذا��ا، كذات وكيان وجودي و�جتما�ي 
لــھ وجــوده الــذي يجــب أن يفــرض ع�ــ� مــن يتعامــى عــن رؤيتــھ أو 

يصــر ع�ــ� تجاهلــھ.
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لهــا �عنــوان «  فــي اول اصــدار روا�ــي  لي�ــ� مهيــدرة  الشــاعرة املغر�يــة 
ســاق الريــح « اختــارت ان تفــاوض نفســها ع�ــ� إعــادة إك�شــاف هوي��ــا 
أدبيــا و إنســانيا و ضبــط تعريــف جديــد لهــا، فقــد عرفهــا املشــهد األد�ــي 
وتســ��  بذلــك  تكتفــي  أن  تريــد  ال  أ��ــا  يبــدو  لكــن  و  شــاعرة  بوصفهــا 
لتأكيــد ذا��ــا مــن خــالل نمــط أد�ــي آخــر هــو الروايــة تمامــا مثلمــا حــدث 
ال�ــي ع�ــ� امتــداد الصفحــات تســ��  لبطلــة رواي��ــا « ســاق الريــح « 

لتث�يــت كيا��ااإلنســاني مــن جديــد 
العنوان :

لهــا و  الريــح « ألول روايــة  لي�ــ� مهيــدرة عنــوان « ســاق       إختــارت 
رغب��ــا  الشــعري  امللمــح  ذو  العنــوان  هــذا  خــالل  مــن  نالحــظ  لعلنــا 
فــي كســر الســائد، فالّريــح لغــة هــو « الهــواء إذا تحــّرك « تجعــل لي�ــ� 
مهيــدرة للريــح ســاقا ولعلهــا مــن خــالل رغب��ــا فــي �ــ�صنة الريــح تريــد 
و  ا��يــاة،  رتابــة  يقــوض  و  فيبــدده  بالهــدوء  ليعبــث  يــدور  تجعلــھ  أن 
فــي الروايــة مــا يؤكــد هــذا عندمــا نعلــم أن البطلــة �انــت تع�ــش حيــاة 
مــن مجهــول جعل��ــا  إ�ــ� أو وصل��ــا رســالة  هادئــة جــدا  ورت�بــة جــدا 

تغّيــر حيا��ــا فــي ا��يــاة و  تراجــع عالق��ــا بذا��ــا و تجــّدد أســئل��ا 
مدخل الرواية :

عندمــا  للروايــة  ذكيــا  مدخــال  مهيــدرة  لي�ــ�  الكاتبــة  إختــارت       
تجعلــھ  عندمــا  فضولــھ  وتســتفز  القــارئ  ان�بــاه  تثيــر  بفقــرة  إنطلقــت 
مباشــرة �ع�ــش مــع البطلــة ��ظــة ال�ــردد فــي فتــح الرســالة ثــم يقرأهــا 
معهــا وتأخذنــا الســاردة بأســلوب ســردي لذيــذ إ�ــ� متا�عــة تداعيــات 
البطلــة وتــوارد أفكارهــا و�نســياب مشــاعرها و ي���ــ� �ليــا أن يحاســ��ا 
أخالقيــا عــن تصرفهــا «األرعــن» بفتــح رســالة ل�ســت لهــا، هنــا يمكــن 
ــم فــي 

ّ
أن نتحــدث عــن مهــارة ســردية مــن لي�ــ� مهيــدرة مــن خــالل التحك

رواية «ساق الّريح»رواية «ساق الّريح»
للمغربية ليلى مهيدرة
 وسؤال الذات القلقة

فاطمة بن محمود- تونس
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ال�ســيج الســردي وتوجيــھ القــارئ فــي �ل مــرة ا�ــ� ا��هــة ال�ــي 
تريدهــا وتدفعــھ ا�ــ� التعاطــف مــع البطلــة و ر�مــا مــن خاللهــا 
ا�ــ� مســائلة نفســھ و إعــادة النظــر فــي األســئلة ا��قيقيــة ال�ــي 

تتعلــق بكينونــة اإلنســان : ملــاذا أع�ــش و كيــف أع�ــش ؟.
تيمة الرواية :

 » اإلنســان  مــا   » هــو  الروايــة  تــدور حولــھ  الــذي  الســؤال       
هــذا الســؤال األز�ــي الــذي أرهــق الفالســفة و العلمــاء و شــغل 
مــن  املهيــدة  لي�ــ�  طرحــھ  تعيــد  الفنانيــن  و  واألدبــاء  األديــان 
زاوي��ــا ور�مــا جــّدة املقار�ــة مــع لي�ــ� املهيــدرة أن الروائيــة تغــادر 
الصــورة النمطيــة للمــرأة  بما�ــي «��يــة مجتمــع « و تتجــاوز 
ذلــك الصــراع التقليــدي الــذي يجعــل املــرأة « القطــة الشــامية 
« ال�ــي �ل اهتمامهــا كيــف تصــل للرجــل و تحافــظ عليــھ، لي�ــ� 
فــي رواي��ــا األو�ــ�  تقتحــم حقــل معرفــي  خلفيتــھ هــو  مهيــدرة 
�ــي قضيــة  املــرأة  تجعــل قضيــة  بالتا�ــي  و   » أنــا  مــن   » ســؤال 

االنســان فــي املطلــق .
     لعــل أهــم مــا نالحظــھ فــي روايــة « ســاق الريــح « أن الراويــة  
تجعــل مــن البطلــة مركــز الروايــة حولهــا تــدور �ل األحــداث، ’��ــا 
روايــة اإلنســان الــذي �غــادر ا��يــاة الرت�بــة و يقــرر مــرة واحــدة 

مراجعــة ذاتــھ و�عــادة خلــق نفســھ..
البطلة من خالل رســائل ا��ب ا��هولة تفتح لنفســها أســئلة 
الــذات وتســمح لنفســها بمراجعــة ذا��ــا بالنظــر مــن جديــد فــي 
حيا��ــا و تن�بــھ لهــذا الروتيــن القاتــل، لهــذا اليقيــن البــارد الــذي 
وكيــف..  ملــاذا  عــن  جديــدة  أســئلة  تطــرح  ثّمــة  ومــن  تع�شــھ 
وتحــاول أن تجــد أجو�ــة مختلفــة تغّيــر حيا��ــا تدريجيــا و بالتا�ــي 
تغّيــر نمــط تفكيرهــا و اعتمــدت الروائيــة كثيــرا ع�ــ� املونولــوق 

الــذي ��يمــن ع�ــ� فصــول كثيــرة مــن الروايــة.
مالمح ال��صية الرئ�سية :

      تتعّمــد الكاتبــة أن تخفــي ما��ــي البطلــة فنحــن ال نعــرف 
شــ�ئا عــن طفول��ــا و�أن الروائيــة ��تــم باالنســان فــي ��ظتــھ 
ا��اليــة فقــط وتجــّرده عــن �ل ماضيــھ �أ��ــا تريــد أن تقــول 
أن اإلنســان هــو ابــن ال��ظــة و ال قيمــة لعمقــھ اإلجتما�ــي أو 

. الثقافــي 
لعــل هــذا التحديــد لالنســان يجعــل مــن الروائيــة لي�ــ� املهيــدرة 
هــم  اآلخريــن   » �عتبــر  الــذي  الســارتري  التصــّور  إ�ــ�   تميــل 
وال  اإلنســان  ما��ــي  ا�ــ�  إشــارة  ال  عمليــا  لذلــك  و   » ا���يــم 
أهميــة للمحيطيــن بــھ ح�ــ� مــن �ســتحضرهم الســرد ال قيمــة 
لهــم فــي ذوا��ــم بــل بقــدر مــا يقّدمــون للبطلــة مــن إضــاءات فــي 

. طريقهــا 
      تبدو الروائية مل�زمة بمقولة ســارتر من أن وجود اإلنســان 
ــل فــي رســالة 

ّ
هــو الــذي يحــّدد ماهيتــھ ومــا املثيــر ا��ار�ــي املتمث

نفســها  البطلــة  مبعثــھ  يكــون  قــد  حافــز  مجــرد   
ّ
إال ا��هــول 

ــر لد��ــا مــن إســتعداد نف��ــي وذه�ــي لتقّبــل الرســالة 
ّ
بمــا توف

والفلســفة  تتما�ــ�  هــا 
ّ
ولعل الطريقــة  بتلــك  معهــا  والتجــاوب 

الوجوديــة عندمــا جعلــت مــن بطل��ــا �ائــن مســتقل بذاتــھ وهنــا 
افــق بيــن فلســفة ســارتر ومــا يقدمــھ (ني�شــھ)  الــذي  يظهــر التو

�عتبــر أن  االنســان فــي محاولــة بحــث دائمــة ال تعــرف االســتقرار فهــو ال 
ير��ــ� ���ــ� وال يقــف عنــد حــد . ألن فيــھ ��ــيء أسا��ــي ناقــص وهــذا 
النقــص هــو الــذي يجعــل اإلنســان فــي حالــة بحــث متواصلــة و بالتا�ــي 
ُ�ع�ــي مــن قــدر اإلنســان  ع�ــ� الــدوام .ويجعــل مــن عــدم تحديــد املاهيــة 
مســبقآ هــو مصــدر  حّريــة االنســان وهــو الــذي يمكنــھ  مــن تجديــد ذاتــھ 

وخلقهــا ع�ــ� الــدوام.
      أدبيــا وقــع تنــاول هــذه املســألة و لعلــھ �ســرعة نســتحضر مــا كتبــھ 
فــي عصــره مــن خــالل �امــو و  ســارتر نفســھ إضافــة إ�ــ� تأثيــره العميــق 
فــي االدب  الظاهــرة  هــذه  امتــدت  و  كثيــر  بوفــوار و غيرهــم  ســيمون دي 
مالمحهــا  نجــد  كمــا  نعيمــة  مليخائيــل   » األخيــر  اليــوم   » نجــد   العر�ــي 
ــر ولعــّل املالحظــة ال�ــي ن�ت�ــي ال��ــا ملــاذا عــودة 

ّ
فــي روائييــن و شــعراء ك�

هــذا النفــس الوجــودي ا�ــ� األدب العر�ــي األن ملــاذا إعــادة طــرح ســؤال 
أخــرى؟؟؟  مــرة  الــذات 

      أعتقد ان الشــاعرة لي�� املهيدرة تعّبر عن أزمة املبدع العر�ي الذي 
يحــاول أن يث�ــت ذاتــھ مــن خــالل تجريــب أنمــاط أدبيــة مختلفــة و لعلــھ 
�شــعر ���ــزه فــي ال��ظــة الراهنــة ال�ــي �ع�شــها العــرب حيــث �شــعرون 
و  املتحــرر  و  املتطــور  الغــرب  �ع�شــھ  مــا  تجــاه  ا��ضاريــة  بالصدمــة 
ــف بمــا يجعلــھ 

ّ
الشــعوب العر�يــة ال�ــي ال تــزال رهينــة اإلســ�بداد والتخل

القديــم  الســؤال  طــرح  بإعــادة  جديــد  مــن  ماهيتــھ  يحــّدد  أن  يحــاول 
املتجــّدد «مــن أنــا « .. الروائيــة لي�ــ� مهيــدرة فــي إصدارهــا األخيــر تطــرح 
مشــكلة الهويــة وال ت�ت�ــي فــي رواي��ــا « ســاق الريــح « بإجابــة محــددة و 
�أ��ــا تريــد أن ت�ت�ــي أن الســؤال أهــّم مــن اإلجابــة أو �أننــا ال ن�ت�ــي ا�ــ� 
إجابــة محــددة بــل إ�ــ� أجو�ــة مختلفــة باختــالف زوايــا النظــر ولذلــك 
وردت ا��اتمــة غامضــة ت�ــ� باستفســارات فالبطلــة تدخــل البحــر فــي 
لقطــة غامضــة ومــرة أخــرى تؤكــد الروائيــة لي�ــ� مهيــدرة تواصلهــا مــع 
الفلســفة الوجوديــة ال�ــي تجعــل مــن االنتحــار مفهــوم جديــد يفتــح ع�ــ� 
املطلق و مثل هذه ال��اية ل�ســت جديدة ع�� األدب فاألديب التون��ــي 
محمــود املســعدي فــي روايتــھ الشــهيرة « حــدث أبــو هريــرة قــال.. « يجعــل 
مــن بطلــھ يركــض ع�ــ� فرســھ و ��ــوي بــھ ا�ــ� حيــث ال نعلــم ولعــل املهــم 
ــص فلســفة مجــردة تو�ــي ان 

ّ
فــي مثــل هــذه ال��ايــات الغامضــة ا��ــا ت��

قيمــة ا��يــاة �ــي أســئلة ال ت�ت�ــي ا�ــ� أجو�ــة و حيــرة ال تســتقر و ســفر ال 
يصــل .

األسلوب السردي :
     قدمــت لي�ــ� مهيــدرة رواي��ــا األو�ــ� فــي صيغــة ســردية هادئــة خاليــة 
مــن النتــوءات والتعّرجــات فــكأن القــارئ يم��ــي فــي ســهل من�ســط دون 
أيــة مفاجــآت و لكــن �ان لهــا مــن القــدرة ل�شــّد القــارئ و تصنــع متعــة 
القــراءة ، كمــا إختــارت ان تلعــب داخــل الســرد عندمــا تــراوح بيــن البطلــة 
ال�ــي تكــون مــرة ســاردة تتحــدث فــي صيغــة ا��اطــب و مــرة أخــرى تغــادر 
ة و�ــي لعبــة 

ّ
ذا��ــا و تجعــل الروائيــة تتحــدث ع��ــا ك�ــ�صية مســتقل

ــص مــن رتابــة الســرد مــن 
ّ
ذكيــة حاولــت لي�ــ� مهيــدرة أن تجيدهــا لتتخل

جهــة و لتختبــر مهار��ــا فــي الكتابــة ب�نو�ــع صيــغ الســرد..
روايــة « ســاق الريــح « أول عمــل أد�ــي تقدمــھ الشــاعرة املغر�يــة لي�ــ� 
املهيــدرة و يقدمهــا روائيــة بامكا��ــا أن تضيــف للمشــهد األد�ــي ال�ســوي 

فــي العالــم العر�ــي.
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مجموعة عيون القلب القصية مجموعة عيون القلب القصية 
ل¾ديبة المغربية ليلى مهيدرة ل¾ديبة المغربية ليلى مهيدرة 

واستعادة متعة الحكايةواستعادة متعة الحكاية
محمد املهدي سقال- املغرب
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توطئة :
 ، الزمــان  فــي  ملاد��ــا  معاينــة  عــن  إال  تصــدر  ال   ، بطبيع��ــا  الشــهادة 
وتقت��ــي بالضــرورة الصــدق ��ــا �عيــدا عــن املزايــدة تحــت أي ظــرف 
، لكو��ــا تتأســس ع�ــ� مجمــل 

ً
 إضافيــا

ً
أو عــون . وفــي األدب ، تأخــذ ُ�ْعــدا

يكــون  إبدا�ــي  بأثــر  الو�ــي  فــي  ــب  ترسَّ ممــا  صداهــا  تجــد  انطباعــات، 
موضوع قراءة أو اشــتغال. لذلك، تبقى مشــو�ة بما يمكن أن �عتيرَ��ا 
األدبيــة،  الشــهادة  فــي  الــوارد  االلتبــاس  هامــش  بحكــم  نقــص،  مــن 
بمرجــع  التقييــم  فــي  لتبايــن  أو  التــذوق،  بمرجــع  التلقــي  فــي  الختــالف 
املعرفــة بنقــد ا���ــس أو النــوع املقــروء. فــي هــذا الســياق أتقــدم اليــوم 
لألديبــة  القصصيــة،   » القلــب  عيــون   » مجموعــة  حــق  فــي  �شــهادتي 
افيــة  املغر�يــة لي�ــ� مهيــدرة، باعتبارهــا عمــال ســرديا لــھ موقعــھ فــي جغر
مــن  الثانيــة  العشــرية  إنتاجــات  ضمــن  املعاصــرة،  املغر�يــة  القصــة 

. القــرن الواحــد والعشــرين 
وقــد انطلقــت الشــهادة مــن جملــة انطباعــات تولــدت ع��ــا مالحظــات 
عامــة ، لــم يكــن مس�ســاغا االطمئنــان إل��ــا إال عبــر معــاودة القــراءة 
فــي  املوضوعيــة  مــن  الشــهادة  يقر�ــان  تعليــل  أو  التفســير  عــن  بحثــا   ،

. القص��ــي  ال�شــكيل  الرصــد والت�بــع ��تلــف مكونــات 
«لي�ــ�  املغر�يــة  للكاتبــة  القلــب»  قصص»عيــون  �انــت  هــل  تســاؤل: 
مهيدرة»، تعبيرا فنيا تصدر فيھ عن اقتناعها بقيمة النص القص��ي 
املؤســس ع�ــ� مــادة حكائيــة، يكــون للســارد ف��ــا دور صياغــة امل�ــن بمــا 
ا��ضــور  فــي  األهميــة  متفاوتــة  مكونــات  مــن  �ســتدعيھ  أو  �ســتلزمھ 

والتوظيــف، بحســب طبيعــة ا��ـكـي وســياق تأليــف ا��طــاب؟.
أو�� بذلك السؤال، ما بدا من حرص الكاتبة ع�� تحصين نصوصها 
القصصيــة، مــن ذلــك االنزيــاح التجري�ــي عــن القواعــد العامــة للســرد، 
بالشــكل الــذي روج لــھ دعــاة ا��ــرق و املغايــرة فــي الفــن، تحــت مســم� 

اإلبــداع بمــا ي�ناســب مــع حاجــات حداثــة العصــر.
الفنيــة  شــروطها  فــي  القــص  ب�يــة  مــع  التعامــل  حــرص  تمظهــر  قــد  و 
الوفــاء  خــالل  مــن  القصصيــة،  الكتابــة  أدبيــات  فــي  عل��ــا  ا��مــع 
ل��طاطــة الثالثيــة األ�عــاد فــي البنــاء، و اســ��داف املســرود لــھ بتصــور 
وا�ــ� عــن رهــان الســارد، �عــد تمكيــن الســرد مــن مؤثثــات الوصــف 
وا��ــوار بــأداء لغــوي تواص�ــي، �عيــد للقصــة موقعهــا فــي نفــس القــارئ 

فــي الطبيعيــة  الرغبــة  لتلــك  اســتجابة 
اقــع أو متخيــل ، لكــن ، هــل �ع�ــي  اإلنســان لإلســتماع إ�ــ� ا��كايــة مــن و
ذلــك انظبــاط الكاتبــة  «لي�ــ� مهيــدرة « فــي مجموع��ــا «عيــون القلــب» 
لن�ــ� كتــاب القصــة الكالك�ســية ب�شــكيلها التقليديــة ، دون اعتبــار 
ملــا طــرأ عل��ــا مــن تحــوالت مســت رؤاهــا وصيغهــا الفنيــة ، ضمــن ســياق 
تطــوري م�ســارع ع�ــ� مســتويات عــدة ، أبرزهــا مــا تحقــق مــن تراكــم 
كمــي وكيفــي فــي هــذا النــوع القص��ــي، بمــوازاة مــا عرفتــھ الســرديات 
نظريــات وتطبيقــات، تجــاوزت مفاهيــم املعاصــرة وا��داثــة إ�ــ� مفهــوم 

مــا �عــد ا��داثــة 

في الكتابة السردية.

لعــل أ�ســط طريــق ملقار�ــة مثــل تلــك ال�ســاؤالت، هــو االســتماع 
فــي تقديــم تمثال��ــا  إ�ــ� القصــص نفســها، لتنــوب عــن الكاتبــة 
بــدءا  أهــم مفاصــل النصــوص  للكتابــة الســردية، عبــر متا�عــة 
اشــتغلت  ال�ــي  با��كايــات  مــرورا  برهانا��ــا  وان��ــاءا  �عناوي��ــا 
عل��ــا ومــا وظفتــھ مــن عناصــر القصــة أحداثــا و�ــ�صيات و 

وأمكنــة. أزمنــة 
القلــب  عيــون   » الكاتبــة عنوانــا ��موع��ــا  اختــارت  العنــوان 
اشــتغلت  حيــث  التاســعة،  لقص��ــا  نفُســھ  العنــوان  وهــو   ،»
نجــاة  للمطر�ــة  أغنيــة عاطفيــة مصريــة  �لمــات  توظيــف  ع�ــ� 
بحكــم  العنــوان  داللــة  أن  غيــر  نفســھ،  االســم  تحــت  الصغيــرة 
ن��ــي  ا��ــارج  ع�ــ�  اإلحالــة  ســ�تجاوز  ا��مــوع،  ع�ــ�  وقوعــھ 
مــن �لمــات تلــك األغنيــة، للســؤال عــن ا��يــط الناظــم للعالقــة 
بيــن النصــوص القصصيــة الســبعة والعشــرين، �عــد التوســع 
اف�راضــا فيمــا يمكــن أن يفيــد فــي تلمــس رؤيــة الســاردة للعالــم.

هــل �عــود اختيــار عنــوان « عيــون القلــب « لقناعــة الكاتبــة لي�ــ� 
مهيــدرة، بــأن ا��كايــة عــن الــذات و الوجــود، بالرغــم مــن أفقهــا 
التخي�ــي، تبقــى بحاجــة إ�ــ� ســند مــن الصــدق فــي الرؤيــة للمحكــي 
بمرجــع عيــون القلــب، ومــا يتصــل ��ــا مــن عميــق الوجــدان فــي 
اإلنســان، �عيــدا عــن تلــك االرؤيــة املاديــة، و القابلــة بطبيع��ــا 

للتغيــر و عــدم االســتقرار؟.
تحتــاج فرضيــة تعلــق الكاتبــة بــإدراك حقيقــة املر�ــي فــي الوجــود 
مــن داخــل الــذات باإلحســاس، إ�ــ� التمثيــل مــن النصــوص ع�ــ� 
باعتبــار  والعالــم،  بالــذات  معرفــة  مــن  لد��ــا  الســرد  انطــالق 
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للعيــن  الظاهــر  وراء  ملــا  بالقلــب  اإلبصــاَر  ذلــك  ف��ــا،  املرجــع 
لتقديــٍم موجــز  املتلقــَي  الســياق، أس�ســمح  هــذا  فــي  ا��ســية. 
حــول مصــدر املعرفــة بيــن ا��ــدس والعقــل، باعتبارهمــا قط�ــي 

ر�ــ� الرؤيــة للعالــم فــي �ل مــا يتصــل باإلنســان.
قــدم أو 

ُ
�عيــدا عــن متاهــة الســؤال الفلســفي حــول تجاذبــات ت

هــذا وعلــو ذاك،  دنــو  مــن منظــور  اآلخــر،  ؤخــر أحدهمــا ع�ــ� 
ُ
ت

املنتصــر  برجســون  و  للعقــل  املنتصــر  �انــط»   » نموذجــا   )
حســم  فــي  كبيــرة  صعو�ــة  ثمــة  بــأن  القــول  يمكــن  ل��ــدس)، 
األصــل الــذي تــؤول إليــھ معرفــة و إدراك العالــم الــذي يرتبــط 
إ�ــ�  �ســتع��ي ردهمــا  بحيــث  تفاعليــة،  بــھ اإلنســان �عالقــات 
حــدس وحــده أو إ�ــ� عقــل وحــده، فب�نمــا �ســتحضر ا��ــدس فــي 
التلقــي عمــق املعرفــة بالباطــن فــي اتجــاه الكشــف عــن املطلــق، 
�ســتحضر العقــل فــي التلقــي حاجتــھ إ�ــ� االســتدالل ع�ــ� ا��ــرد 

فــي إطــاره الزمكانــي.
و إجمــاال، يمكــن الزعــم بــأن القــول بانقيــاٍد للقلــب فــي إبصــار 
العالــم، ال �ع�ــي االتــكاء ع�ــ� املعرفــة با��ــدس، أي اإلحســاس 
بطبيعة االشــياء من داخل الكيان النف��ــي الوجداني منفصال 
عــن التاثيــرات ا��ارجيــة، دون حضــور العقــل فــي التعامــل مــع 
قــة 

َ
ط

ْ
ظواهــر ومظاهــر األشــياء مــن خــالل عالقا��ــا القابلــة للَمن

للعالــم تأس�ســا ع�ــ�  الرؤيــة  التفكيــر، بمع�ــ� أن صيغــة  بآلــة 
املثاليــة  ال�ركيبــة  تلــك  إ�ــ�  بحاجــة  تبقــى  بوجــوده،  مــا  معرفــة 
نشــدان  دون  عقــل،  عــن  يصــدر  ومــا  حــدس  عــن  يصــدر  ممــا 
موضوعيــة مطلقــة ال ت�ــ� إال بالبرهنــة العقليــة، أو نــزوع ذاتــي 
ادعــاء  ع�ــ�  أل��مــا  اإلحســاس،  بفطــرة  ســوى  �عتبــر  ال  مطلــق 
بالتا�ــي  يلغيــان  و  التلقــي  نســ�ية  ينفيــان  باملطلــق،  االنفــراد 

التقديــر. فــي  هامــش الصــواب وا��طــا 
لرؤيــة  ت�تصــر  أ��ــا  ســيظهر  مهيــدرة،  لي�ــ�  للكاتبــة  بال�ســبة 
فــي  واالنفعــاالت  املشــاعر  ع�ــ�  تركــز  حيــن  بالقلــب،  اإلحســاس 
حيــاة �ــ�وصها، دون كبيــر اهتمــام بمظاهرهــم ا��ارجيــة مــن 
أســماء وصفــات و هيــآت، �أ��ــا أعــراض ال يمكــن االســت�ناس 
حرك��ــا  وخلفيــات  طبيع��ــا  فهــم  فــي  إل��ــا،  ا��ســية  بالرؤيــة 
أفعــاال وردود فعــل، وقــد يكــون اتجاههــا الوجدانــي فــي التعاطــي 
مــع ماد��ــا ا��دثيــة �عيــون القلــب، أحــد وجــوه إيما��ــا بنفــي 
لعمقهــا  القــوي  ا��ضــور  مــع  ان�ــ�اما  العقليــة،  الرؤيــة 
الدي�ــي، والقائــم ع�ــ� ��يــة تلــك الرؤيــة الوجدانيــة، و أحقي��ــا 
عــن  يصــدر  ممــا  والفعــل  القــول  ع�ــ�  الشــهادة  فــي  بالتصديــق 

وتفكيرهــم. معاشــهم  فــي  ال�شــر 
يمكــن للمت�بــع أن يجــد صــدى ذلــك االعتقــاد فــي أك�ــر مــن نــص 
مــن  بالعيــن  الرؤيــة  يص�ــب  مــا  بيــن  التــالزم  ع�ــ�  يؤكــد  قرآنــي 
إليــھ  تصــل  مــا  و�يــن  حســيا،  النظــر  إمكانيــة  توفــر  رغــم  عمــ�، 
الرؤيــة بالقلــب مــن إشــراق �عــد توفــر إمكانيــة النظــر وجدانيــا، 
قبــل االن��ــاء إ�ــ� ا��كــم بأفضليــة الثانيــة ع�ــ� األو�ــ�، باعتبــار 
إدراك  تخطــئ  ال  ال�ــي  و  املطلقــة  الرؤيــة  تلــك  مصــدر  القلــب 

العــرض. أمــام  فــي االضطــراب  العيــن  تخبــط  �عــد  ا��وهــر، 
مــن  األو�ــ�  آيــات،  بثــالث  االســت�ناس  يمكــن  الســياق  هــذا  فــي 
ِكــْن 

َ
َول ْبَصــاُر 

َ ْ
األ ْعَمــ� 

َ
ت  

َ
ال َ�ــا  ِإ�َّ

َ
ف  »  : تعا�ــ�  قولــھ  فــي  ا��ــ�  ســورة 

مــن ســورة  والثالثــة  الثانيــة  و  ــُدور»﴿٤٦﴾  الصُّ ِفــي  ِ�ــي 
َّ
ال ــوُب 

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ال ْعَمــ� 

َ
ت

ِ�َ�ــا «   
َ

ُيْبِصــُرون ْعُيــٌن ال 
َ
أ ُهــْم 

َ
فــي قولــھ تعا�ــ� : « َول األعــراف ع�ــ� التوا�ــي 

﴾19٨﴿  »  
َ

ُيْبِصــُرون ال  َوهــْم  ـــْيَك 
َ
إل  

َ
ظــُرون

ْ
َين َراُهــْم 

َ
َوت و»   ﴾1٧9﴿

اإلهداء:
عتبــة  فــي  الكاتبــة  توجــُھ  القلــب»،  عيــون   » مجموعــِة  قــارَئ  �ســ�ثير 
اإلهــداء، ل�ــ�وصها القصصيــة، مقدمــة لهــم ع�ــ� أي اســتحقاق آخــر، 
مثــال،  اجتماعيــا  أو  إل��ــا عاطفيــا  املقر�يــن  بأقــرب  قبيــل االحتفــاء  مــن 
تقــول:  العتبــات، حيــن  تلــك  مثــل وضــع  فــي  املتــداول  املألــوف  ع�ــ� غيــر 
ل�ــ�و��ي ال�ــي تعلــن نفســها جهــرا وتق�ســم األلــم م�ــي دهــرا و تب�ســم 

تمــوت قهــرا. اقــع  الو وترتســم وحيــن �شــتد صقيــع 
دامــوا  مــا  عل��ــا،  حقهــم  إلثبــات  بالضــرورة  مقصــود  اختيــار  هــو  و 
يجســدون صو��ــا وانشــغالها بالوجــود، لدرجــة تقاســم األلــم معهــا ع�ــ� 
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امتــداد زمــن املعانــاة، مــع مــا يتخلــل ذلــك مــن ��ظــات فــرح، قبــل 
اقــع  االن��ــاء إ�ــ� املــوت �غمــة القهــر، �لمــا اشــتد ا��ــال وانت�ــ� الو
الكاتبــة  بيــن  التوحــد  ذلــك  قــوة  القــارئ  ســيلمس  صقيــع.  إ�ــ� 
و�ــ�وصها فــي أك�ــر مــن قصــة، ســواء تعلــق األمــر باســتحضارهم 
مــن حلــم اليقظــة كمعــادالت موضوعيــة تحــت هاجــس تيــار الو�ي، 
( الــدوالب / قلــم أحمــر / ا��ريــف األخيــر / العــودة ا�ــ� املا��ــي/ 
فدا�ــي )، أوتعلــق بحضورهــا الوا�ــي عبــر التمر�ــي، ( املصارحــة / 
هواجــس / خطــوط عموديــة / تخيــالت / غرفــة الصمــت / أنــا و 
شــريك�ي / القــرار الصعــب ) للكشــف عــن الوجــھ اآلخــر املســكوت 
اقعهــا، تحــت إكراهــات املنــع أو القمــع. بالنظــر ملــا ��يمــن  عنــھ فــي و
ع�ــ� القصــص مــن حضــور للســاردة بيــن �ــ�وصها ، ســواء حيــن 
تتقمــص دورا لهــا بي��ــم بضميــر املتكلــم، أو حيــن تعا�ــش أحدا��ــم 
من خالل ا��كاية ع��م بضمير الغائب، يمكن الذهاب إ�� تصور 
اقعهــا الذاتــي أو املوضو�ــي،  إمتــاح الكاتبــة لتلــك ال�ــ�وص مــن و
بحيــث تق�ــرب نصوصهــا مــن الســيري فــي حيا��ــا ا��اصــة أو حيــاة 
�غلبــة  االعتقــاد  اتجــاه  فــي  يدفــع  الــذي  ال��ــيء  العي�ــي،  محيطهــا 

اق�ــي ع�ــ� املتخيــل فــي قصصهــا. الو

بقضايــا  الذه�ــي  املســتوى  ع�ــ�  الــذات  النشــغاالت  ار��ــان  ثمــة 
نفســية و ثقافيــة و اجتماعيــة و قوميــة فــي حــدود تفاعلهــا الفــردي 
اقــع، فــي غيــاب شــبھ تــام لالنشــغال بالتحــول السيا��ــي و  مــع الو
انعكاســاتھ ع�ــ� ا��تمــع فــي صيرورتــھ التاريخيــة، ضمــن مخــاض 
صراعــات التغييــر، فتبــدو ا��ــاالت املرصــودة �أ��ــا منعزلــة عــن 
الفاعلــة جاهــزة  تقــدم �ــ�صيا��ا  ســياقا��ا املوضوعيــة، حيــن 
أ��ــا  غيــر  ســلو�ا��ا،  أو  تصورا��ــا  بنــاء  فــي  التكويــن  متناميــة  غيــر 
بالرغــم مــن وجودهــا املألــوف فــي املع�ــش ا��تم�ــي، تصبــح ذات 
حمولــة دالــة ع�ــ� أ�عــد مــن وضعيا��ــا، لتمثيــل أزمــة اإلنســان فــي 
بقيــد  ره��ــا  دون  وتعميمهــا  تجريدهــا  قابليــة  �عــد  الكونــي  �عــده 
ــد الكاتبــة 

ُ
الزمــكان تخصيصــا، لكــن مــن غيــر أن �ع�ــي ذلــك تقّصـ

الثقافــي  املشــ�رك  خلفيــة  ع�ــ�  اإليحا�ــي  الرمــزي  املســتوى  ذلــك 

مثــال.
تشــغل �ــ�صية ا��تمــع املدي�ــي فــي طبقتــھ املتوســطة، �ل نصــوص 
معانــاة  رصــد  مــن  تنطلــق  اقعيــة  بو القلــب»،  عيــون   » مجموعــة 
داخــل  مــن  رؤيــة  خلفيــة  ع�ــ�  ســلو�ا��ا،  و  اقفهــا  ومو ال�ــ�وص 
فــي  ��رك��ــا  التصويــر  و  ا��ــا�اة  عنــد  تقــف  ال  الكاتبــة،  وجــدان 
اقــع، بــل تســ�ند إ�ــ� تأمــالت تســتغور أعمــاق كيانا��ــا النفســية،  الو
افــع واألســباب، �عــد أن تكــون  إلشــراك املتلقــي فــي املســاءلة عــن الدو

ل��ــدث وصفــا و تفســيرا وتعليــال. قــد قدمــت قراء��ــا 
ال �عــود بنــا ذلــك، إ�ــ� مدخــل الرؤيــة �عيــن القلــب كبوصلــة تحكمــت 
فــي تشــكيل نصــوص ا��موعــة القصصيــة، بــل �ســتدرجنا ��اولــة 
بــدت  ح�ــ�  الكاتبــة،  معهــا  تفاعلــت  ال�ــي  الصــور  ســوداوية  فهــم 
وضعيــات  فــي  عادييــن  ألنــاس  �ــ�صية  مدونــات  تقــدم  �أ��ــا  معهــا 
فــي  التجديــد  ســؤال  يطفــو  االســتدراج،  ذلــك  وضمــن  عاديــة،  غيــر 
ملــا أزعمــھ لهــا مــن تجــاوز  اقعيــة الكاتبــة «لي�ــ� مهيــدرة»، بالنظــر  و
اقعيــة فــي الســرد القص��ــي �عــد تقاســمها ذلــك  ألبــرز اتجاهــات الو

املوضوعيــة. شــروطھ  فــي  باإلنســان  االرتبــاط 
اقعية املهيدرية، تركيزها ع�� العمق  و لعل أبرز خاصية للو

ال�ــ�صاني لتلــك ا��ــاالت الفرديــة بمختلــف مظاهــر صراعهــا مــع 
الــذات فــي مواجهــة مصائرهــا، بحيــث تبــدو كثيــرة االنشــغال بأفــكار 
�ــ�وصها وأحاس�ســهم و هواجســهم، أك�ــر مــن اهتمامهــا بالظــروف 
اقــع مع�شــهم املــادي، وقــد �ان مــن نتائــج  و املال�ســات ا��يطــة بو
مــا  ال�ركيــز ع�ــ� ا��يــوات الداخليــة لل�ــ�صيات،  فــي  هــذا التوجــھ 
ظهــر أنــھ تغي�ــب للعلــل واألســباب الكامنــة وراءهــا، باعتبــار مــا للب�ئــة 
بمختلــف مكونا��ــا مــن تأثيــر حاســم ع�ــ� وجــود اإلنســان بتجلياتــھ 

واالجتماعيــة. الذهنيــة 
نســتحضر هنــا بطــل قصــة « قلــم أحمــر» و هــو يق�ــرب مــن نمطيــة 
عــن  العاجــز  بوعيــھ،  الشــقي  املثقــف  فــي  ممثــال  اإلشــكا�ي،  البطــل 
اقــع، �عــد فشــل التنظيــر الــذي  الوصــول إ�ــ� حــل معادلــة تغييــر الو
اقــع، �لمــا كبــر اإلحســاس  يــرده إ�ــ� ا��لــم بيــن أوراقــھ، و ل�ــس إ�ــ� الو

املهيدريــة،  اقعيــة  للو خاصيــة  أبــرز 
ال�ــ�صاني  العمــق  ع�ــ�  تركيزهــا 
بمختلــف  الفرديــة  ا��ــاالت  لتلــك 
فــي  الــذات  مــع  صراعهــا  مظاهــر 
تبــدو  بحيــث  مصائرهــا،  مواجهــة 
�ــ�وصها  بأفــكار  االنشــغال  كثيــرة 
مــن  أك�ــر  هواجســهم،  و  وأحاس�ســهم 
املال�ســات  و  بالظــروف  اهتمامهــا 
املــادي مع�شــهم  اقــع  بو ا��يطــة 

بال�سبة للكاتبة لي�� مهيدرة، سيظهر 
أ��ــا ت�تصــر لرؤيــة اإلحســاس بالقلــب، 
حيــن تركــز ع�ــ� املشــاعر واالنفعــاالت 
فــي حيــاة �ــ�وصها، دون كبيــر اهتمــام 
أســماء  مــن  ا��ارجيــة  بمظاهرهــم 
ال  أعــراض  �أ��ــا  هيــآت،  و  وصفــات 
ا��ســية  بالرؤيــة  االســت�ناس  يمكــن 
وخلفيــات  طبيع��ــا  فهــم  فــي  إل��ــا، 

فعــل وردود  أفعــاال  حرك��ــا 
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تلــك  ســتجد  فيــھ.  االن��ازيــة  الوصوليــة  هيمنــة  أمــام  باال��ــزام 
التمر�ــي، حيــن  تقنيــة  عبــر  الــذات  حــوارات  فــي  امتدادهــا  ال�ــ�صية 
تتقمــص الكاتبــة دور القاصــة املتحكمــة فــي مصيــر �ــ�صي��ا، لتعلــن 
قرارهــا برحيلــھ و االنفصــال عــن حيا��ــا بحثــا عــن هويــة جديــدة تحــرره 
بــال  إ�ــ� االقتنــاع  فــي قصــة « املصارحــة»،  ان��ــت  مــن قيدهــا، �عدمــا 
فــي الدفــع بال�ــ�صية إ�ــ� أ�عــد ممــا تحقــق ع�ــ�  جــدوى اســتمرارها 
إ�ــ�  فــي ظــل إكراهــات ســلب��ا قدر��ــا ع�ــ� التحمــل، فآلــت ��ــا  يد��ــا، 
مــا �شــبھ االس�ســالم بظاهــر االســتعداد لتغييــر املعطــف، قريبــا جــدا 
ممــا حــدث للمؤلــف املســر�ي فــي قصــة « هواجــس»، حيــن تمــرد عليــھ 
أحــد أبطالــھ برفــض الــدور املنــوط بــھ، فواجهــھ بمقاومــة حــادة تحــت 
رؤي�ــي  اختــالف  مــن  بالرغــم  لكــن  ضميــري»،  ألبيــع  كنــت  عنوان»مــا 
القاصــة واملســر�ي فــي �ل مــن القصتيــن، فــإن الســاردة ت�ت�ــي ببطل��ــا 
اقهــا، ر�مــا إشــعارا �عب�يــة تلــك ال��ايــة  إ�ــ� اختيــار تمزيــق األوراق و إحر

ال�ــي تســتوي ف��ــا ال�ــ�صية الســردية بمبدعهــا.
و فــي االتجــاه نفســھ، ســ�تحرك �ــ�صية قصــة « خطــوط عموديــة»، 
حيــن تتعلــق برســم ��ــيء مــا فــي الفضــاء، عبــر خطــوط عموديــة تتجــھ إ�ــ� 
السماء، لك��ا سرعان ما تك�شف أ��ا إزاء لوحة وهمية، تجسد بقوة 
اق�ــي، مــن خــالل ذلــك التعلــق برؤيــة  انفصــال املبــدع عــن عاملــھ الو
عالــم آخــر لــم يكــن جــزءا منــھ. مــن خــالل ت�بــع نمــاذج ال�ــ�صيات 
الســردية فــي مجموعــة « عيــون القلــب»، تبــدو الكاتبــة « لي�ــ� مهيــدرة « 
أقــرب إ�ــ� التعامــل معهــا كحمــوالت ذهنيــة، دون كبيــر اهتمــام بتحيزهــا 
اقــع، حيــن تتجــاوز تلــك التفاصيــل املرتبطــة بصفا��ــا و  املــادي فــي الو
فــي مســارات  تكوي��ــا و بأســما��ا و هيآ��ا،عــدا مــا يتصــل بوضعيا��ــا 

ا��ــدث و تحوالتــھ.

العناوين:
شــكلت عناويــن النصــوص الســبعة والعشــرين فــي للمجموعــة، عتبــات 
نصية تتعدد وظائفها املتداولة في السرديات املعاصرة، �غض النظر 
فــي  مــن عدمــھ، فجــاءت متفاوتــة  الوضــع  املؤلفــة عنــد  عــن قصديــة 
قــوة دالال��ــا و إيحاءا��ــا، ب�نــوع صيغهــا بيــن الكلمــة املفــردة وا��ملــة 
اقعهــا كال أو �عضــا مــن داخــل النــص ( ثالثــة  املركبــة، و باختــالف مو

وعشــرون عنوانــا ) أو مــن خارجــھ (أر�عــة عناويــن).
ترت�ــب  �عتمــد  للمجموعــة  مغايــر  فهــرس  وضــع  إ�ــ�  عمــدت  وقــد 
العناويــن تصاعديــا وفــق صيغهــا، إشــرا�ا للمتلقــي فــي تلمــس مــا بي��ــا 
الــدوالب  التا�ــي:  الشــكل  ع�ــ�  فــكان  إيحائيــة،  و  دالليــة  فــروق  مــن 
فدا�ــي  ولــدي  االنصهــار  تخيــالت*  هواجــس*  املصارحــة*  انســالخات 
خطــوط  صغيــر  طفــل  األخيــر  ا��ريــف  الصعــب  القــرار  أحمــر  قلــم 
عيــون  ال�راجــع  قــرار  عــن  ال�راجــع  خطــة  الوهميــة  الوثيقــة  عموديــة 
القلــب ضيفــة العيــد رصاصــة الرحمــة غرفــة الصمــت طبــل ا��ريــة 
طفلــة  عــن  بــالغ  االنتظــار  غرفــة  األحــالم  مملكــة  األمومــة  إحســاس 

. شــريك�ي  و  أنــا  املا��ــي  ا�ــ�  العــودة  بالشــهادة  الفائــز  ضا�عــة* 
بنظــرة أفقيــة للفهــرس، يالحــظ تتــوُزُع العناويــن بيــن: - · صيغــة الكلمــة 
واملفــردة بثمانيــة أســماء ��يمــن عل��ــا االشــتقاق جمعــا أو مصــدرا، بمــا 
يتضمنھ من حمولة ا��ركة في الزمان، إضافة إ�� إحال��ا ع�� البعد 
النف��ــي فــي تكويــن ال�ــ�صية القصصيــة ( انســالخات / املصارحــة / 
هواجــس/ تخيــالت / االنصهــار). · صيغــة ا��ملــة االســمية ا��بريــة، 

ب�ســعة عشــر عنوانــا، م�راوحــة بيــن ا��بــر املضــاف �عــد حــذف 
 / الرحمــة  رصاصــة   / العيــد  ضيفــة   / القلــب  عيــون   ) االبتــداء 
مملكــة   / األمومــة  إحســاس   / ا��ريــة  طبــل   / الصمــت  غرفــة 
األحــالم / غرفــة االنتظــار )، و جملــة ا��بــر املوصــوف نعتــا �عــد 
حــذف االبتــداء أيضــا ( قلــم أحمــر/ القــرار الصعــب / ا��ريــف 

األخيــر / طفــل صغيــر / خطــوط عموديــة / الوثيقــة الوهميــة).
قد تبدو العناوين في مجملها موظفة في حدود أدا��ا التغري��ي، 
بإعال��ــا عــن نفســها مدخــال �ســاعد القــارئ ع�ــ� اختصــار الطريــق 
إ�� بؤرة القصة أو - ع�� األقل – إ�� ا��و العام الذي ســ�تحرك 
فيھ رها��ا أو ماد��ا ا��دثية، دفعا ألي تشو�ش ع�� أفق انتظار 
املتلقــي، ودعمــا إلشــراكھ فــي صناعــة املع�ــ� ا��تمــل ع�ــ� توقــع 
الداللــة القريبــة مــن إيحــاءات اللغــة امل��ميــة. غيــر أن تأمــل ب�يــة 
العناويــن بيــن الكلمــة وا��ملــة، ر�مــا يقــدم إمكانيــة التمييــز بيــن 
مســتويين مغايريــن ملــا يبــدو أنــھ اتجــاه أحــادي، �ســ��دف فقــط 
مكاشــفة املتلقــي قبليــا بمضاميــن املتــون، �عيــدا عــن االنفصــال 

بي��ــا و�يــن القصــص.
تبقــى  اللغــوي،  اقتصادهــا  مــن  بالرغــم  املفــردة،  فالعناويــن 
مدلوال��ــا  ارتبــاط  مــن  للــوارد  الذه�ــي  التأويــل  ع�ــ�  منفتحــة 
امل��ميــة بإحــاالت ثقافيــة أو تاريخيــة أو اجتماعيــة، علمــا بــأن 
القــارئ ال ينفــك أن يبــادر بال�ســاؤل عــن امتــدادات املع�ــ� بتصــور 
املمكــن �عــد اف�ــراض تركيــب املفــرد فــي جملــة لالق�ــراب من املع��، 
( انســالخات: عــن  بمختلــف إمكانيــات التعبيــر خبريــا أو إنشــائيا 
مــاذا ؟ / انســالخات : قاســية / انســالخات عابــرة). وقــد ينطبــق 
ذلــك ع�ــ� العناويــن ا��مــل، حيــن يكــون ا��بــر ف��ــا معلقــا ع�ــ� 
مســتدر�ا  ا��بــر  �ان  ســواء  اإلشــارة،  بتقديــر  ا��ــذوف  املبتــدأ 
: قلــم أحمــر / طفــل صغيــر / خطــوط  بالنعــت صفــة نكــرة مثــل 
األخيــر  ا��ريــف   / الصعــب  القــرار   : مثــل  معرفــة  أو   ( عموديــة 
األخــرى  �ــي  تبقــى  ا��مــل،  تلــك  أن  ذلــك  الوهميــة.  الوثيقــة   /
لبلــوغ املمكــن مــن معناهــا،  إتمــام مبناهــا  منفتحــة ع�ــ� قابليــة 
باســتدراك ا��بــر بمســند فع�ــي، أو �شــبھ جملــة حرفــا أو ظرفــا، 
بحيــث يصيــر ا��بــر مبتــدأ، �أن تقــول: قلــم أحمــر ينــز حزنــا / قلــم 
أحمــر فــي قلــب العاصفــة / قلــم أحمــر خلــف ا��ــدران. والقصــد ، 
أن عناويــن مجموعــة « عيــون القلــب «، بالرغــم ممــا تبــدو عليــھ 
فــي أ�ســط صيغــھ ال�ركي�يــة، تبقــى مســعفة  مــن مباشــرة با��بــر 
فــي أ�عــاد إحاال��ــا، دون تقييــد مطلــق لتوجــھ  بإمكانيــة التفكيــر 
القــارئ نحــو املع�ــ� الواحــد بالضــرورة. ا��طاطــة الســردية: يفيــد 
ا��ديــث عــن ا��طاطــة الســردية فــي قصــص مجموعــة « عيــون 
القلــب « للكاتبــة « لي�ــ� مهيــدرة «، فــي إثبــات أصال��ــا الســردية، 
إنمــا تجــد  فــي أ�ســط تعريفا��ــا،  تلــك ا��طاطــة  ع�ــ� اعتبــار أن 
ملــا  الروايــة،  أو  للقصــة  ا��كا�ــي  املب�ــ�  ت�بــع مســار  فــي  تفســيرها 
التصاعــدي  التنامــي  ترات�يــة  رصــد  إمكانيــات  مــن  بــھ  تســعف 
بدايــة و وســطا و��ايــة، ع�ــ� خــالف النــوع الســردي القصيــر جــدا 
مثــال، و الــذي �ســتع��ي ع�ــ� التحديــد ا��طاطــي، بحكــم قيامــھ 
أصــال ع�ــ� التكثيــف و االخ�ــزال، فــي غيــاب شــبھ مطلــق للتمســك 
لي�ــ�   » الكاتبــة  انضبــاط  أن  وأزعــم  الســردي.  النــص  بمكونــات 
مهيــدرة « للبنــاء الهرمــي التقليــدي بمســتوياتھ الثالثــة، اختيــاٌر 
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مســبق لكتابــة قصــة متكاملــة تحتكــم فــي انتظــام متواليا��ــا الســردية، 
ملنطــق القصــة املوصولــة فــي الذاكــرة اإلنســانية بقيم��ــا ا��كائيــة، 
دون انشــغال بتحوال��ــا فــي ظــل البحــث التجري�ــي عــن قصــة مــا، ال 
زالــت موضــوع �ــ�ال فــي تعريفا��ــا و ب�يا��ــا فــي الــدرس النقــدي، مــن 
غيــر أن تجــد لهــا مرفــأ تســتقر عليــھ كمــا تســتقر القصــة فــي وجــدان 

التلقــي الهــادف فكريــا وجماليــا وقيميــا.
البدايــة والوســط  لي�ــ� مهيــدرة « ��طاطــة   » الكاتبــة  غيــر أن وفــاء 
التوليــف  مــن  حقهــا  القصــة  إيفــاء  ع�ــ�  ا��ــرص  مــع  وال��ايــة، 
بحبكــة صارمــة، ال يجــب أن ي��ــب �عــض مظاهــر التجديــد فــي ب�يــة 
تأليفهــا القص��ــي، خاصــة مــا يتصــل بال�ركيــز ع�ــ� محوريــة ا��ــدث 
االهتمــام  مــع  تناميــھ،  فــي  الفاعلــة  ال�ــ�صيات  ع�ــ�  االقتصــار  و 
بالب�ئــة الزمكانيــة لنصوصهــا فــي حــدود مــا تســهم بــھ فــي تأث�ــث فضا��ــا 
القص��ــي. عــدا مــا توظفــھ مــن حــوار بمســتوييھ الداخ�ــي و ا��ار�ــي، 
ومــا يتضمنــھ مــن تناصــات اســ�رجاعية، أو مــا يرتبــط بال��ايــات ال�ــي 
اختــارت لهــا الكاتبــة قفــالت تحيــل ع�ــ� املفارقــة فــي القصــة ا��ديثــة 
ال�سلســل  ب�ســقية  ال�زامهــا  رغــم  املتلقــي،  انتظــارات  ألفــق  خرقــا 
هنــا  أســتحضر  القصــة.  بنــاء  فــي  التطــور  موضوعيــة  مــن  القريــب 
افــق و االن�ــ�ام مــع التــدرج مــن  نموذجيــن، األول �ســير فــي اتجــاه التو
البدايــة إ�ــ� ال��ايــة، والثانــي �ســير فــي اتجــاه غيــر املتوقــع بخلــق دهشــة 

التلقــي.

فــي قصــة» ولــدي»، تبــدو الســاردة مندمجــة مــع معانــاة الطفــل ذي 
بتفاصيــل  اهتمامهــا  فــي  ذلــك  تج�ــ�  املــرض،  مــع  ســنوات  ا��مــس 
�ــ�صي��ا اســما وصفــات وهيئــة، مــن خــالل مســار تصاعــدي با��بــر 
عــن تطــور ا��الــة، بــدأ بوضعيــة انطــالق تمهيديــة تضــع املســرود لــھ 
فــي صــورة املســرود عنــھ، قبــل االنتقــال إ�ــ� ا��ــدث موضــوع اشــتغال 
القصــة، بمــا عرفــھ مــن اســتغراق فــي الزمــان ( مــرض يوســف / مــرت 
مكتــب   / املكان(املس�شــفى  فــي  وتنــوع   ( الغــد/  جــاء   / أيــام  عشــرة 
املؤسســة / الشــارع)، وصــوال إ�ــ� ��ايــة ا��ــدث بن�ــي مــوت الطفــل، 
دون إحســاس بانفصــال فــي التــدرج. وع�ــ� خــالف ذلــك البنــاء املرتبــط 

�عمــوم الســرد الكالســيكي.
ســتحقق الكاتبــة فــي نصهــا الثانــي �عنــوان: « الفائــز بالشــهادة « تلــك 
بــھ  مهــدت  مــا  ضــوء  فــي  تصورهــا  يصعــب  ب��ايــة  ا��ماليــة  الطفــرة 
الساردة ألجواء قص��ا، أو ما وفرتھ من ظروف التصعيد، �عد وضع 
القــارئ بالوصــف أو ا��ــوار فــي صــورة انشــغاالت الطفــل الفلســطي�ي 
فــي غــزة، فــي انتظــار مــا ســيختاره موضوعــا لرســمھ فــي القســم، أمــال فــي 

الفــوز با��ائــزة.
فع�ــ� غيــر املتوقــع، انت�ــ� الطفــل إ�ــ� الفــوز بالشــهادة مضمخــا 
بدمــاء « قذيفــة طا�شــة مــن طائــرة العــدو»، �عدمــا �ان التبــاري 
محــور  تأخيــر  تعمــدت  الســردية:  الرؤيــة  معنويــة.  جائــزة  ع�ــ� 
ليكــون  الت�ئيــر،  عنــوان  تحــت  ُيتــداول  مــا  أو  الســردية  الرؤيــة 
امتــدادا للتوطئــة، و ال�ــي زعمــت ف��ــا أن الكاتبــة «لي�ــ� مهيــدرة» 
املشــاعر  ع�ــ�  تركــز  حيــن  بالقلــب،  اإلحســاس  لرؤيــة  ت�تصــر 
واالنفعــاالت فــي حيــاة �ــ�وصها، دون كبيــر اهتمــام بمظاهرهــم 
ا��ارجيــة مــن أســماء وصفــات و هيــآت، �أ��ــا أعــراض ال يمكــن 
فــي فهــم طبيع��ــا وخلفيــات  االســت�ناس بالرؤيــة ا��ســية إل��ــا، 
فــي  الوجدانــي  اتجاههــا  يكــون  أفعــاال وردود فعــل، وقــد  حرك��ــا 
ســبعة  بيــن  مــن  القلــب.  �عيــون  ا��دثيــة  ماد��ــا  مــع  التعاطــي 
وعشرين نصا ضم��ا مجموعة « عيون القلب»، سنجد هيمنة 
حضــور الســاردة برؤيــة ســردية مــن الداخــل، تبــدو ف��ــا ماســكة 
الغائــب،  بلســان  جــاء  مــا  و  املتكلــم،  بضميــر  الســرد  خيــوط  �ل 
سيعرف هو اآلخر حضور األنا ضمن سياقات ا��وار خارجيا أو 
داخليــا، وهــو مــا قــد يــرى فيــھ البعــض، تراجعــا عــن التقــدم الــذي 
حققتــھ الرؤيــة الســردية مــن ا��ــارج، بإمكانيــات فنيــة مغايــرة .
ل�ســت زاويــة الرؤيــة تقنيــة ســردية ��ـكـي القصــة، فيقصــد مــن 
ورا��ــا التأثيــر ع�ــ� املــروي لــھ أو القــارئ فحســب، كمــا يذهــب كثيــر 
مــن النقــاد الغر�ييــن، بــل �ــي قنــاة تعبيريــة للــذات عــن وجودهــا 
وكينون��ــا، يجــد املتلقــي فــي ا��كايــة مــن خاللهــا صــدى الكاتــب 

الســارد، ســواء أعلــن عــن نفســھ أو أنــاب عنــھ غيــره.
الســارد  ف��ــا  يكــون  ال�ــي  الرؤيــة  جين�ــت  وصــف  ملــاذا  أفهــم  ال 
و  ت�ئيــر:  الــال  أو  الصفــر  بالت�ئيــر  حكايتــھ،  تفاصيــل  بــكل  عليمــا 
هــو مــا �عبــر عنــھ بالســارد ك�ــي املعرفــة، علمــا بــأن أر�ــ� مــا ن�ــ�ھ 
اإلنســان مــن خطــاب باللغــة، إنمــا ظــل مر��نــا فــي قوتــھ التعبيريــة 
بالــذات وصدقهــا مــع نفســها فــي املكاشــفة والبــوح، وأزعــم أن تلــك 
الرؤيــة مــن الداخــل، إنمــا تحكمهــا رؤيــة للعالــم تبحــث لنفســها 
عــن تمظهــر كينون��ــا فــي الســرد، بمــا يكونــھ الســارد العليــم بــكل 

مــا وقــع و يقــع، فــي أفــق مــا يمكــن أن يقــع.
إال أن يكــون القصــد لديــھ، حاجــة الســرد الف�ــي إ�ــ� الصــدور عــن 
ســعة فــي التخيــل، تتجــاوز ف��ــا الــذات حضورهــا الوا�ــي ، لت�ــرك 
إمكانيــة انفــالت الالو�ــي، ـ�ـي تجســده ســرودها �عــد التحــرر مــن 
فــي  الســارد  فيصبــح  واملوضوعيــة،  الذاتيــة  الرقابــة  أشــكال  �ل 
متوســط األحــوال مصاحبــا بالرؤيــة مــع، إن لــم يجــد ســ�يال لتلــك 
بــكل  �ــ�وصھ  خاللهــا  مــن  �عبــر  ا��ــارج،  مــن  ا��ايــدة  الرؤيــة 

حريــة .
و في هذا السياق ، ال بأس من التذكير بما ي��ق النص التقليدي 
أو ح�ــ� الرومان��ــي مــن إ��ــاف، حيــن �عتبــر الــراوي وهــو املهيمــن 
ف��مــا، فــي درجــة الصفــر مــن الت�ئيــر، فقــط ألن األحــداث ف��مــا 
تنطلــق مــن قــوة حضــور الســارد مــن الداخــل، حيــن يتو�ــ� توجيــھ 
ال�ــ�صية،ويتكفل  نظــره  زاويــة  مــن  خــاص  اتجــاه  فــي  املتلقــي 
بالتا�ــي بالتحكــم فــي مصائــر �ــ�وصھ انطالقــا مــن تلــك الرؤيــة 

للعالــم بحمول��ــا الذهنيــة.

 » مهيــدرة  لي�ــ�   » الكاتبــة  وفــاء  أن 
وال��ايــة،  والوســط  البدايــة  ��طاطــة 
مــع ا��ــرص ع�ــ� إيفــاء القصــة حقهــا 
مــن التوليــف بحبكــة صارمــة، ال يجــب 
أن ي��ــب �عــض مظاهــر التجديــد فــي 

القص��ــي. تأليفهــا  ب�يــة 
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عيون القلبعيون القلب
 للقاصة المغربية ليلى مهيدرة

خاصية السرد ومرآته في الكتاب القصصي

الشريف ايت ال�شير- املغرب
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طريــق  عــن  املغر�ــي  اإلبــداع  فــي  اســمي��ا  مهيــدرة  لي�ــ�  تكــرس 
ديــوان  �عــد  القلــب)  (عيــون  القصصيــة  مجموع��ــا  إصــدار 
شــعري تحــت عنــوان (هــوس ا��لم).نخصــص هــذه املقالــة هنــا 
لتحليــل مجموع��ــا القصصيــة ال�ــي صــدرت فــي طبع��ــا األو�ــ� مــن 

آســفي بمدينــة   safigraphe مطبعــة  عــن   201٣ ســنة 
إ�ــ�  القصصيــة  ا��موعــة  هــذه  عنــوان  للتــو،   ، يخطفنــا 
ريبيرتواراألغنيــة العر�يــة مــع الرا�عــة ذات البحــة املتفــردة : نجــاة 
ب�نام��ــي).  مــا  ســهرانة  القلــب  (عيــون   : را�ع��ــا  فــي  الصغيــرة. 
مــن خــالل ذلــك تعلــن و�شــكل مباشــر عــن أن إحــدى إمكانا��ــا 
النصيــة �ــي االعتمــاد ع�ــ� التضميــن أو مــا �ســم� باملتنــاص فــي 
ا��الــة  إ�ــ�  بالنظــر  اليتــم  تنــاص  وهــو  ا��ديــث.  النقــد  مفهــوم 
إ�ــ�  بالعــودة  ذلــك  يتأكــد   . مباشــر  تضميــن  هــو  و�نمــا  ا��ايثــة 
القصــة – البــؤرة ال�ــي تحمــل العنــوان ذاتــھ . و�ــي القصــة رقــم 
9، حيــث تتــم إعــادة مقطــع بالكامــل مــن هــذه األغنيــة مــع نجــاة 

. . الصفحــات ٣٥ – ٣٦ – ٣٧  الصغيــرة 
بمثابــة  جيرارجن�ــت.  يطرحــھ  الــذي  باملع�ــ�  العنــوان  �ان  و�ذا 
ال�ــي يحوزهــا  اللفظيــة  الطبيعــة  إ�ــ�  بالنظــر  و   ، املــوازي  النــص 
فــي  تتـكـئ  القصصيــة  ا��موعــة  كــون  عــن  أيضــا  �علــن  ،فانــھ 
مب�يــة  عرفانيــة  معرفــة  باعتبــاره  ا��ــدس  مــن  معرف��ــا  غــرف 
فــي“  يقودهــا  الــذي  الدليــل  و�ان   . اإلحســاس  و  اإلشــراق  ع�ــ� 
غابــة الســرد“ ومتاهاتــھ هــو القلــب ،ول�ــس أبــدا العقــل الن األمــر 
اليتعلــق هنــا بالنــزوع نحــو النظــام األكســيوماتي . كمــا اليتعلــق 
إنمــا �ــي معرفــة   . التجر�ــة  مــن  املن�زعــة  الوجــود  األمــر بمعرفــة 

 . القلــب  ومعرفــة  ا��ــدس 
لكــن ملــاذا ال�ركيــز ع�ــ� لفــظ العيــن فــي خاصيــة القلــب؟ ثــم هــل 
حقــا للقلــب عيــن؟و مــا ا��لفيــة ال�ــي تقــوم وراء اعتمــاد صيغــة 

ا��مــع (عيــون) هكــذا ؟
�شــير عبــد الفتــاح كيليطــو فــي دراســتھ لقصــة بورخ�ــس : (بحــث 
ابــن رشــد) إ�ــ� أن أول م��ــم فــي العر�يــة �ان مــن إنتــاج ا��ليــل 
فــي  الشــعر  إليقاعيــة  املشــهور�تقعيده  الفراهيــدي  احمــد  بــن 
مجموعــة مــن البحــور ت�شــكل مــن تفعيــالت مخصوصــة بــكل م��ــا 
ع�ــ� حــدة . هــذا امل��ــم ســماه (م��ــم العيــن) . ســمي كذلــك ألنــھ 
ال يح�رم فيھ ال�رت�ب األبجدي للعر�ية . لقد ابتداه بحرف العين 
. قد يكون الســ�ب وراء ذلك هو أن ا��ليل �ان اعور . كما اهتم 
�عده ابن سيدة بامل��م و�ان هو اآلخر �عاني من عاهة في العين 
. لــم يكتــف بورخ�ــس باإلشــارة إ�ــ� هذيــن امل��مييــن فــي الثقافــة 
العر�يــة الوســيطة بــل أشــار إ�ــ� ابــن رشــيق الــذي �ان بــھ حــول 
أيضــا ، فضالعــن ا��احــظ الــذي ســمي كذلــك ���ــوظ عي�يــھ 
…. كمــا تمــت اإلشــارة إ�ــ� �شــار و إ�ــ� املعــري ثــم إ�ــ� هوميــروس 
باعتبارهــم عميانــا . ليصبــح العمــ� هــو املوضوعــة األثيــرة لــدى 
بورخ�ــس . لــدا قــام بتمجيدهــا و العنايــة ��ــا الن فقــد البصــر �ان 
ايذانــا حقيقيــا بانجــاز الرؤيــة الوجوديــة بواســطة الكيــان . و ال�ــي 
تكــون حقيقيــة و صادقــة . مــادام العالــم يــدرك مــن خــالل الرؤيــة 
تكــون  قــد  وســاطات  دون  املباشــر  النبــض  و�واســطة  ا��اصــة 
بمثابــة الرؤيــة االبصريــة . ســتكون حتمــا حالــة بورخ�ــس شــب��ة 

بحالة طھ حســين في التفكير اإلنســاني ا��ديث و املعاصر . الن �ل��ما 
حــول إخفــاق النظــر إ�ــ� انتصــار بواســطة الكتابــة . فهمــا ينظــران إ�ــ� 

العالــم بنصــوص مكتو�ــة فــي مختلــف ا��ــاالت . 
بال�ســبة ��الــة ا��ليــل فانــھ اســ�بدل العيــن ا��ارحــة �عيــن أخــرى �ــي 
العين امل��مية . ونظر بواسط��ا كمكون : قاعدة و أساس للغة و إ�� 
العالم . ومن خالل �ل ذلك تصبح القاصة لي�� مهيدرة أيضا مورطة 
فــي هــذا التحــول مــن النظــر إ�ــ� العالــم بواســطة العيــن . إ�ــ� النظــر إليــھ 
بواســطة القلــب باعتبــاره عيــن ا��ــس و ا��ــدس والعاطفــة…. معهــا 
نكــون أمــام معرفــة تتأتــى عــن طريــق الكشــف و التج�ــي مــادام شــفيعها 
القلــب . ول�ــس أبــدا العقــل ألن هــذا األخيــر وأثنــاء اعتمــاده فــي الرؤيــة 
افيا الكون يصادر لذاذا��ا ومتعها ويمنح مباشرة ع�� شكل  إ�� جغر
أوجــاع ومنغصــات . إن العقــل مصــدر حقيقــي للتعــب و األلــم والقلــق 
. و�أن تعاســة العالــم ل�ســت إال ن�يجــة طبيعيــة للرؤيــة العقليــة إليــھ 
. قــد تكــون الرؤيــة القلبيــة رؤيــة حاملــة و طفوليــة وأك�ــر إنســانية . وهــو 
مــا جعــل القاصــة هنــا فــي كثيــر مــن نصوصهــا تصــدر عــن هــذه الرؤيــة 
الطفوليــة القاضيــة بالتفاعــل مــع الوجــود ع�ــ� عالتــھ دون ســبق و 
إصــرار . تكــون محكومــة بمبــدأ التفاعــل و االنفعــال ….. إذ بــدت فــي 
بــكل مــا يقــع حولهــا دون أن يكــون لهــا  الغالــب الســاردة ذاتــا متأثــرة 
التدخــل لت��يــح األوضــاع و تغييرهــا . وهــو مــا جعــل م�ــ�ة الكآبــة 
تطبــع ســماء أغلــب القصــص أســلم��ا لنزعــة مأســاوية أك�ــر حزنــا ع�ــ� 

مــا يجــري حــول الــذات وعل��ــا . 
ا��لفيــة  التوجــد  القلــب)  (عيــون  القصصيــة  ا��موعــة  فــي 
اإليديولوجيــة وال النزعــة البرغماتيــة فــي تعاطــي الوجــود. إذ عبــر الرؤيــة 
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بواســطة عيــن القلــب يكــون التــوق نحــو الصــدق ونحــو العمــق 
األعمــق  �ــي  البصيــرة  بواســطة  الرؤيــة  . مادامــت  والشــفافية 
و�ــي األك�ــر نبــال فــي ألقهــا اإلنســاني . والتاريــخ العر�ــي شــاهد ع�ــ� 
ذلــك مــن خــالل حــاالت �شــار واملعــري و طــھ حســين- كمــا أشــرنا 

ســابقا – 
يتقاطــع عنــوان ا��موعــة إذن ، مــع عنــوان القصــة التاســعة. 
و �أن عنــوان هــذه األخيــرة �شــع فــي مســاحة امل�ــن. إ��ــا القصــة 
– البــؤرة واملركــز والنــواة ال�ــي تمتــص بقيــة األجــزاء وتذو��ــا ف��ــا 

. فكيــف تحقــق ذلــك بالنظــر إ�ــ� صناعــة الســرد وجمالي��ــا ؟
القضيــة  الســردي  متخيلهــا  فــي  التاســعة  القصــة  هــذه  تب�ــر 
عــازف  مــع  الســاردة  الــذات  حــوار  خــالل  مــن  الفلســطي�ية 
موســيقي ع�ــ� آلــة العود:هويتــھ فلســطين . و�ــي هويــة ت�شــر 
ظاللهــا ع�ــ� الســارد . وال�ــي �ــي ا��ــاورة فــي اآلن نفســھ . و�أن 
افيــا  هــذا االنتمــاء ل�ــس مخصوصــا . و إنمــا هــو مشــاع فــي جغر
الوطــن العر�ــي . كمــا أنــھ يتــم ت�ئيــر هــذه القصــة فــي أغنيــة مــن 
عنــوان  مــع  يتصــادى  عنوا��ــا  يجعــل  الصغيــرة  نجــاة  روا�ــع 
إ�ــ� هــذه  فــي إعــادة االســتماع  ا��موعــة ويكــرره و �أ��ــا رغبــة 
آخــر  بطعــم  للــذات  اك�شــاف  هــو  تكــرار  �ل  دام  مــا   . األغنيــة 

أخــرى؟ و�نكهــة 
تتحكــم الــذات الســاردة فــي خيــوط الســرد فــي مقابــل هشاشــ��ا 
فــي  مزدوجــا:  وضعهــا  فــكان   . املوضوعــة  أمــام  واضطرا��ــا 
الداخــل يكــون اإلحســاس غامضــا ،إذ اليتــم الكشــف عــن ذلــك 
و ال عــن ســ�بھ . و لكــن مــن خــالل التحــول فــي الداللــة . و�إ�عــاز 
مــن العــازف يت�ــ� بــأن ســ�ب االضطــراب هــو العشــق مــا دام 
الصغيــرة.  نجــاة  أغنيــة  فــي  مــالذ  عــن  بالبحــث  متعلقــا  األمــر 
لي�بيــن �عدهــا أن املوضــوع ل�ــس إنســانيا. فقــط يرتبــط بلوعــة 
ال��ــر فقــط ، و�نمــا ،وأيضــا يرتبــط بوضــع فلســطين فــي إطــار 
حالــة الغطرســة اإلســرائيلية ال�ــي تســتحوذ ع�ــ� �ل ��ــْيء ،وال 

ت�ــرك للفلســطي�ي أي ��ــْيء .
يكــون ذلــك بمتابــة اإلعــالن ا��قيقــي عــن أن مــا يحقــق الوجــود 
مرجعي��ــا  فــي  الســاردة  الــذات  نفســھ  اآلن  وفــي  الفلســطي�ي 
 ، املؤتمــرات  ال  و  ا��طابيــة  املهرجانــات  ل�ســت  القوميــة 
والتميــز  الفــرادة  إلظهــار  ا��ما�ــي  اإلنتــاج  عبــر  العمــل  و�نمــا 
وا��صوصيــة … وتأكيــد ال�ــ�صية الفلســطي�ية مــن خــالل 
. ول�ــس  فــي ذلــك  أبــدي  ا��الــد و األبقــى والشــاهد ع�ــ� تاريــخ 
أبــدا مــن كالم يتــم إنتاجــھ فــي الليــل العر�ــي يمحــوه ال��ــار العر�ــي 

. أيضــا 
يرتبــط  مــا  فيــھ  م�راكــب  القصــة  هــذه  موضــوع  فــان  وعليــھ 
بالــذات وفيــھ مــا يرتبــط باملوضــوع ، األول يحيــل ع�ــ� اإلنســاني 
فــي إطــار القلــق الوجــودي و ما�ســت�بعھ مــن طــرح أســئلة تتغ�ــ� 
أمــا   . وتســتكين  الــذات  إل��ــا  تطم�ــن  دالليــة  خيمــة  اقتنــاص 
الثاني ففيھ ألم اإلنسان ومحنتھ تجاه الزج بھ في مسارات من 
ال��م�ــش و اإلقصــاء وال�شــريد … لت�شــأ العالقــة بي��مــا مرآويــا 
مــا تعانيــھ ال��ــيء  بــأن  للــذات لتقتنــع  . يكــون املوضــوع مــرآة 
أمــام فداحــة الوجــود بال�ســبة للثانــي املتصــل باملوضــوع. و�أن 

هــذا األخيــر أيضــا هــو امل�ــ�ب الــذي تعلــق عليــھ الــذات أعطا��ــا والــذي 
عبــره تمتــص غض��ــا وتعمــل ع�ــ� تذويبــھ مــن بــاب اإلقتنــاع بــان آخريــن 

هنــاك أك�ــر تراجيديــة مــن الــذات هنــا.
يظهــر أيضــا مــن خــالل هــذه القصــة الِبــؤرة ، وم��ــا يمكــن تعميــم األحــكام 
أيضــا ، أن القاصــة تحتمــي فــي كتاب��ــا بمرجعيــة ســردية أساســها الوضــع 
اإلشــارة  حــد  إ�ــ�  يصــل  التعبيــر  فــي  بين:التقشــف  واملــزدوج  املفــارق 
فــي  فــي مقابــل االشــتغال ع�ــ� مواضيــع ثريــة ،وأك�ــر ف�ــ�ة   . واإليحــاء 
الداللــة … اذ هنــا يرتبــط األمــر باإلنســان ووضعــھ بفلســطين املمهــور 
بديــل  عــن  البحــث  هــو  التقشــف  ذلــك  أســاس  يكــون  قــد  باملنغصــات 
تعبيــري لالحتجــاج، أي تعبيــر يكــون أبلــغ مــن الــكالم هــو الصمــت . ل�ــس 

ذلــك وحســب . فمــا الــذي يقــدر أن يفعلــھ اإلنســان تجــاه هــذا الوضــع؟
يمكن أن يفعل ش�ئا واحدا إذا استطاع أن يخرج من جلده .

أو أن يفعل ش�ئا آخر إذا استطاع الفيل أن يدخل الشق.
وهمــا أمــران مســتحيالن،و�أ��ا تقــول لنــا بمــا أن ذلــك �ســتحيل فلنعمــل 
معــا ع�ــ� العبــور باتجــاه فظاعــة العالــم وفداحتــھ بأقــل تكلفــة ممكنــة 
مــن اللغــة . باعتبارهــا ا��كمــة ال�ــي يمكــن اســتخالصها مــن اســتقراء 

أوضــاع القضيــة. 
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فــي القصــة التاســعة أيضــا هنــاك أصالــة لغويــة عــن طريــق املــزج بيــن 
كتابــة الســرد وكتابــة الشــعر . كمــا هــو األمــر فــي النصــوص املقاميــة، 
و ال�ــي ي��ــأ ف��ــا إ�ــ� االس�شــهاد بالشــعر مــن شــأنھ أن يخ�ــزل وأن 
يلمــح وأن يبلــغ باطنيــا الفكــرة فــي حالــة مــن التكثيــف والت��يــص ، 
وال�ــي تكــون مشــ�ر�ا بيــن متلقيــن ك�ــر كحالــة اغنيــة“ نجــاة“. عبرهــا 

يتــم اإلعــالن عمــا ي�ــي :
جســد  ع�ــ�  معلقــة  والقوميــة  اإلنســانية   / الذاتيــة  جرا�ــي  هــذه 
فداحــة  باقتــدار  امل�رجــم  الصــوت  بحــة  فــي  ومشــروخة  الكلمــات 

الوجــود. وأود�ســا  العالــم 
التاريــخ  فــي  ضــارب  والوطــن  األرض  فلســطين  عشــق  فــان  وعليــھ 

بــھ. كمــا  فــي أشــكال ال�شــ�ث والتمســك  القديــم وهــو الــذي يطــرح 
أنــھ ي�رجــم فــي ا��ركــة والنضــال واملقاومــة مــن أجــل التحريــر. و�أن 
األرض ، ومــن خــالل عاطف��ــا وحنوهــا الن�يليــن تحفــز اإلنســان ـ�ـي 
�ســ�� ”إذا اســتطاع إ�ــ� ذلــك ســ�يال“و ـ�ـي يحافــظ عل��ــا : (أعــدي 
�ــي األرض �ــي أســ�ريح، فانــي أحبــك ح�ــ� التعــب) كمــا يقــول محمــود.

درو�ــش. 
وعليــھ فــان الســاردة مــن جهــة ،وأغنيــة نجــاة مــن جهــة أخرى،همــا 

اقــع، أساســھ الرمــز و اإليحــاء إ�ــ�  ال��ــيء ذاتــھ فــي إطــار تبــادل املو
التقــارب والتقاطــع ع�ــ� نفــس الهاجــس و اإلحســاس الــذي يطفــح 

ب�بــض اإلنســان تجــاه وجــوده. 
دائــرة  ا��ــرح وتوســيع  تفتيــق  فــي منت�ــ�  إن األغنيــة �ــ�ية، و�ــي 
ال�ــ�ن وا��هــر بــھ. تص�ــ� أن تكــون بمثابــة التعبيــر ا��قيقــي عــن 
�ــي هنــا مزدوجــة: ذات مغر�يــة وذات فلســطي�ية.  الــذات  حــاالت 
كالهما م�رع في اتجاه اآلتي الناهض باأللق و�الغالل و�الوعد،وان 
يجعــل  التصــادي  مــن  ��الــة  يخضــع  فالوضــع  األســباب  تعــددت 
املغر�ــي يحــس بالوضــع الفلســطي�ي فــي إطــار تمثــل ا��طــاب القومــي 
جعلــت  ال�ــي  و  ر�ابــھ،  فــي  تم��ــي  ال�ــي  األخــرى  ا��طــاب  وأنــواع 
القضيــة الفلســطي�ية �ــي قضيــة األوطــان العر�يــة قاطبــة. يكــون 
التوحــد واالنصهــار لتذويــب ا��ــزن والتقليــل مــن فداحتــھ بتعاطــي 
الفــن باعتبــاره األك�ــر تعبيــرا عــن إنســانية اإلنســان. وكيفمــا �انــت 

ا��ــال فبالفــن يحيــا اإلنســان.
ي�شــوف الفلســطي�ي هنــا مســتقبلھ فــي مــا تحملــھ األغنيــة مــن وعــد 
ســلطة  تحــت  ف�ــي  عل��ــا:  ت�ب�ــي  ال�ــي  ا��ــادة  الثنائيــة  مــن  يتفتــق 
فــي حالــة الالمبــاالة �ســ�ب ال  الســهاد واألرق وجفــاء النــوم… وهــو 
و�تم��ــي.وأنا  بتقــول  يقولھ:(أنــت  الــذي  الــكالم  تجــاه  مســؤوليتھ 
أســهر مــا نام��ــي. يال�ــي مــا ب�سهر��ــي ليلــة يــا حبي�ــي).إن الســاردة 
ت�شوف ما تؤول إليھ األغنية،في الوقت الذي ي�شوف الفلسطي�ي 
غــده أيضــا فــي األغنيــة ذا��ــا. عملهمــا الهــدف منــھ هوتذويــب فداحــة 
األلــم واالغ�ــراب الوجودييــن. تمامــا كحالــة عبــد الرحمــان الداخــل 
الــذي تشــوف إ�ــ� الشــرق حيــن نفــي إ�ــ� الغرب،قــال مخاطبــا نخلــة 

باألندلــس:
نشأت بأرض أنت ف��ا غريبة فمثلك في اإلقصاء واملنتأى مث�ي

فــي  القصــة  تســتغلها  ب�يويــة  خاصيــة  ع�ــ�  التأكيــد  يمكــن  هكــذا 
الرمــزي  أو  املوضو�ــي  املعــادل  بمســألة  واملرتبطــة  نصهــا  صناعــة 

ت.س.اليــوت.  بلغــة  ســيان 
و�النظــر ا�ــ� املواضيــع ال�ــي تســتأثر باهتمــام هــذه ا��موعــة يمكــن 
التأكيــد ع�ــ� خاصي��ــا الذاتيــة عــن طريــق تســريد ا��يــاة ا��اصــة 
البــؤس  عالمــات  بالتقــاط  املوضوعيــة  خاصي��ــا  وع�ــ�  للســاردة. 

وتجلياتــھ فــي ب�يــة ا��تمــع.
هكــذا فــإن القصــة األو�ــ�( خطــة ال�راجــع عــن قــرار ال�راجــع) و إن 
بــأرت موضوعــة ا��ــرب. وال�ــي ت�رجــم مــن خــالل عنــوان مــواز آخــر 
بــأن  ال�ــي يظهــر  ا��ــرب  قــرارات  مــن  ال�ــ�رية  فيــھ  باملركــز  م��ــق 
أجند��ــا تخــدم لغــة االنتصــار، فــي حيــن �ــي، فــي العمــق ، ترجمــة لــكل 
مــا �عمــل ع�ــ� إذالل اإلنســان وقهــره. ع�ــ� اعتبــار أن مــا يتحكــم فــي 

الوجــود �ــي قــرارات عب�يــة وممعنــة فــي الســوريالية.
مــن  وأجيــال  لفئــات  مختلفــة  إذن،عوالــم  القصــة  هــذه  ترســم 

: ��تمــع ا
– �ــ�صية املــرأة باعتبارهــا النمــوذج الــذي يج�ــي كبــوات الرجــل 
أتــون االنــزواء  فــي  بــھ  و إخفاقاتــھ وأخطــاءه �أود�ســا قاهــرة زجــت 

بالــذل. القاهــر  والصمــت واإلحســاس 
– �ــ�صية الرجــل الــذي يجعــل املســار الــذي وضــع فيــھ ليصبــح 
�ــي  وال�ــي  املرســومة  االســ�راتيجيات  تنفــذ  ال�ــي  العميــاء  األداة 
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مغرضــة وماكــرة وملت�ســة. وحدهــم مهندســو ا��ــروب �عرفــون 
تــؤول إل��ــا. خيانا��ــا كمــا �عرفــون الفظاعــات ال�ــي 

– �ــ�صية االبــن: الــذي يرمــز ل��يــل ا��ديــد والواعــد، والــذي 
يتخــذ مــن الو�ــي بالــذات عــن طريــق مركز��ــا منطلقــا المتــالك 

الوجــود والع�ــش دون االك�ــراث بالغيــر وال باملا��ــي.
وال  النــاس  بأقــوال  االبــن  اليك�ــرث  الــذي  الوقــت  وفــي 
اإلذالل  و  ا��ــزي  أحســت  ”زي�ــب“  الزوجــة  بتعليقا��م،فــان 
اال��يــار  إ�ــ�  ��ــا  أفضــت  ال�ــي  نفســي��ا  ع�ــ�  أثــره  لذلــك  فــكان 
حيــن  فــي  ا��ــارات.  مــع  العالقــة  تجــاه  بالهشاشــة  واإلحســاس 
البطــل وهــو هنــا الرجــل، فإنــھ يكــون بمثابــة جســد التاريــخ الــذي 
يكتــب عليــھ التحــول الــذي خضــع لھ،والــذي ي�رجــم التحــول فــي 
وجــدان ا��تمــع تجــاه البطــل مــن االعتبــار والتمجيــد واألمــل فــي 

و�ل  وا��ــذالن  وا��ــزي  اإلذالل  النصر،إ�ــ� 
إحساســا  تعملــق  الــذي  الوقــت  وفــي  االحتقــار…  أشــكال 
باملشــاركة فــي ا��ــرب، أصبــح �ا��رتــوت وهــو يجــر أذيــال ا��يبــة 
�ل يــوم وســط جيرانــھ الذيــن يحســون بأنــھ أخلــف موعــده مــع 

للنصــر. الوجدانــي  التمثــل  فــي  رغب��ــم 
تقنيــة  األو��،ع�ــ�  القصــة  هــذه  هنا،فــي  مهيــدرة  لي�ــ�  تعتمــد 
��يبــة  الباطــن  والعقــل  النفســية  العوالــم  ل�رجمــة  املونولــوج 
االنتصــار بال�ســبة للبطل.كمــا تعتمــد خاصيــة أســلو�ية تتمثــل 
فــي مــا �ســم� باللكســيم بالنظــر ا�ــ� لفــظ (ال�راجــع) الــذي حولتــھ 
مــن قيمــة الســلب ا�ــ� قيمــة اإليجــاب حينمــا أصبــح اســ�راتيجية 
فــي ا��ــرب �غيــة توقيــف النزيف.واعتمــاده أيضــا �اســ�راتيجية 
يحــس  الــذي  للفــرد  بال�ســبة  اليومــي  الســلوك  فــي  مجتمعيــة 
�ــ�صية  مــع  كمــا  فيــھ  لــھ  يــد  ال  وهــو  وقــع،  مــا  جــراء  باملهانــة 

الزوجة:زي�ــب.
بف�ــ�ة  مأهولــة  مواضيــع  طــرق  فــي  القاصــة  وتســتمر 
برفــض  تق��ــي  رســالة  هنــاك  ”الــدوالب“  قصــة  املعرفة؛ففــي 
ع�ــ�  تعمــل  حيــث  ذاكرتــھ.  ســرقة  خــالل  مــن  الوطــن  ��ريــب 
اخ�ــزال تاريــخ الــذات و الهويــة وتاريــخ الوطــن فــي رمزيــة الــدوالب 
الــذي �ان فــي حــوزة أحــد املعمريــن لتتــم اســتعادتھ عــن طريــق 
اقتنائــھ ل��فــاظ ع�ــ� كرامــة الــذات وهوي��ا.كمــا أ��ــا فــي قصــة 
ا��لــم.  �ســعة  تتصــل  وطنيــة  موضوعــة  ت�نــاول  أحمــر)  (قلــم 
وا��لــم بضيــق الزنزانــة، عــن طريــق تســريد موضوعــة البطالــة 
فــي توفيــر األمــن الغذا�ــي. ومشــروع  فــي عالق��ــا بمشــروع ا��لــم 
اقــع الــذي يجعلهــا  البحــث عــن وظيفــة. وال�ــي تفتحهــا ع�ــ� الو
مــن نص�ــب مــن لــم يكتمــل علمــھ. وذلــك باســتغالل املنعطفــات 
النــزوع  إ�ــ�  الــذات  لتحويــل  املواتيــة  والظــروف  التاريخيــة 
البرغماتــي الفــج. ليصبــح ا��صــول ع�ــ� وظيفــة مرتبطــا بان��ــاز 

العلمــي. الرصيــد  يتقــوى  ح�ــ�  االنتظــار  أبــدا  ول�ــس  الفــرص. 
مفعمــة  الســاردة  نجــد  (انســالخات)  قصــة  إ�ــ�  و�االنتقــال 
و�أن  شــأ��ا.  مــن  واإلعــالء  تمجيدهــا  ع�ــ�  تعمــل  إذ  با��يــاة، 
االنســالخ عــن الــذات يصبــح حالــة مــن الفارمكــون. حيــث تصبــح 
مــا تخزنــھ  القــرارات حاســمة تظهــر صالبــة ال�ــ�صية �ســ�ب 
مــن و�ــي مرج�ــي ملــا يجــري حولهــا .إ��ــا ذات متيقظــة ومتمســكة 

ثــم �ان اإلحســاس باالغتبــاط تجــاه مــا تنجــزه  بإنســاني��ا و��وي��ــا. مــن 
مــن حركــة فــي الوجــود كمــا هــو األمــر مــع ا��ــوالت املنجــزة. وفــي مفارقيــة 
مأهولــة باأللــم يتــم الوصــف الفظيــع لإلحســاس الــذي انتا��ــا قبــل إجــراء 
العمليــة ا��راحيــة ومــا اســلم الســرد ا�ــ� إيقــاف �ل عالقــة باللوغــوس 
فــي مقابــل تعليــق �ل ��ــيء ع�ــ� التيولو�ي.وتخلــل ذلــك ب�نــاول محفليــن 
ســرديين يرتبطــان باالنســالخ تجــاه الب�ــت و�حالتــھ ع�ــ� األم و اإلخــوة، 
العالقــة  ع�ــ�  مب�ــي  إحســاس  مــن  بــھ  يرتبــط  ومــا  الــزوج  تجــاه  وآخــر 
املؤسســية مــن خــالل تســريد الرابــط املتصــل بالدعــم و�الوثائــق … وفــي 
الو�ــي القصــة يمكــن رصــد حالــة العالقــة بيــن النــاس ومــا وصلــت إليــھ 
التفاهــم.  فــي ســوء  الوحــدة و أحيانــا  العزلــة و  فــي  ت�رجــم  مــن فظاعــات 
حيــث يحضــر الــزوج هنــا بخلفيــة اجتماعيــة فقــط، دون ان يكــون الدافــع 
مــن  تعانــي  املســردة  الــذات  والســيكولو�ي.و�أن  ا��ميمــي  منطلــق  مــن 

الدافــ� لطــرده. اقــع، وتفتقــد الســكن  الو صقيــع 

الــذي  الوقــت  ففــي  بوضــوح؛  ذلــك  ت�رجــم  (املصارحــة)  قصــة  لعــل  و 
تظهرفيــھ املــرأة هشــة أمــام الرجــل، تكــون ماكرة،ع�ــ� اعتبــار أ��ــا حقيقــة 
اجتماعية،فــي حيــن ع�ــ� العكــس مــن ذلــك يكــون الرجــل وهمــا. مــن ثــم 
يكــون  أن  يريــد  هــو  ،فــي حيــن  اقعيــا  تريــده و الرجل،أل��ــا  املــرأة  تحاكــم 
فــي ا��يــال  حاملــا. يريــد أن يكــون �ــ�صية اف�راضيــة تتمتــع بخصو�ــة 
اقــع. و�أن الرجــل هــو نمــوذج كذبــة ا��تمــع ووهمــھ. فــي  وجفــاف فــي الو
للرجــل  األمــور  تفويــض  �ان  ثــم  مــن  اقعــھ.  حقيقتــھ وو �ــي  املــرأة  حيــن 

خطــورة، فــي حيــن املــرأة �ــي بــر األمــان و�ــي ا��مايــة األكيــدة.
�س�شــعرها  ال�ــي  االغ�ــراب  حــاالت  ت�رجــم  القصــة  هــذه  فــان  ثــم  ومــن 
اإلنســان املعاصــر فــي وجــوده. كمــا ت�رجــم العالقــات الدفينــة بيــن األزواج 
ع��مــا  يرســمها  ال�ــي  الكســولة  للصــورة  قلــب  م��مــا  �ل  الو�ــي  فــي  إذ 

ا��تمــع.
فــي قصــة (هواجــس) اشــتغال ســردي ع�ــ� هاجــس مختلــف هــو موضــوع 
الكتابــة؛ ذلــك أن ال�ــ�صية املســردة تع�ــش حالــة انفصــام مــن خــالل 
اســت��امها هــذا الفعــل وكيفيــة تدبيــره فــي إطــار ا��ماليــة املســرحية ،ومــا 
و  اقــع  الو والرفــض.  �القبــول  حــادة  ثنائيــات  أمــام  قلــق  مــن  يكتنفهــا 
ا��يــال. ا��مــال والفقــرأو القبــح ثــم صناعــة النــص فــي مقابــل كتابتــھ. 

فــي قصــة (هواجــس) اشــتغال ســردي ع�ــ� 
الكتابــة؛  موضــوع  هــو  مختلــف  هاجــس 
تع�ــش  املســردة  ال�ــ�صية  أن  ذلــك 
حالــة انفصــام مــن خــالل اســت��امها هــذا 
الفعــل وكيفيــة تدبيــره فــي إطــار ا��ماليــة 
أمــام  قلــق  مــن  يكتنفهــا  ،ومــا  املســرحية 
اقع  ثنائيات حادة �القبول والرفض. الو
ثــم  القبــح  والفقــرأو  ا��مــال  ا��يــال.  و 

فــي مقابــل كتابتــھ.  صناعــة النــص 
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لي�شــأ الســؤال جارحــا فــي سوســيولوجيتھ: مــا جــدوى الكتابــة فــي وجــود 
ال يؤمــن بالفكــر؟

املتصــل  الواصــف  النــص  تســريد  اطــار  فــي  أو  املوضوعــة،  نفــس  وفــي 
ل�ــ�صية  وت�ئيرهــا  عموديــة)  (خطــوط  قصــة  با��مال،نجــد 
الومضــة.  تجــاه  ينخطــف  الــذي  ال�شــكيل  خطــاب  إطــار  فــي  الفنــان 
باللــون  ا��مــال  بواســطة  رؤيتــھ  ل�شــكيل  الاليفســر  و  الهــارب  وتجــاه 
وا��طوط.يكــون ذلــك عمــاء مطبقــا لــدى الدهمــاء والدوكســا. الــذي 
�عــد، أحيانا،بمثابــة ال�ــ�صية الطفوليــة ذات اإلحســاس املرهــف، 
وال�ــي التتــذوق ا��مــال و التســتكنھ عمقــھ، �عملهــا ذاك تعمــق اغ�ــراب 

وعزلتــھ.  الفنــان 
تنــزاح قصــة (تخيالت)عــن املوضوعــات الســابقة، ل�رتبــط با���ــي فــي 
إ�ــ� ا��زيــرة و��ــ�  تــم تف��ــيء مدينــة الصويــرة بالنظــر  فضائھ؛حيــث 
”املكانــة“… وأيضــا فــي ثقافتــھ باإلشــارة إ�ــ� أن املــرأة الصويريــة تع�ــش 
مــن االقتــدار الوجــودي مأهــوال باملعاصــرة والتحديــث و�نتــاج  حالــة 
اســت��ام  و  للرغبــة  موضوعــا  الرجــل  مــن  تخلــق  حينمــا  ا��ســد  لغــة 

ا���ــس.
موضوعــة  ترصــد  نجدهــا  الوهميــة)  (الوثيقــة  قصــة  إ�ــ�  و�العــودة 
مجتمعية تتصل �سوء التفاهم بين األزواج.وانعدام التواصل بي��م. 
افاتھ  حيــث يبــدو هنــا بــأن لــكل مــن الطرفيــن همومــھ وأحالمــھ واس�شــر
ا��اصــة. أنتجــت حــوارا متقطعــا بــھ �ســتعيد حالــة مــن العبــث كمــا 
�ــي مطروحــة لــدى أغلــب كتــاب العبــث فــي املســرح خاصــة. نجــد ذلــك 
يونســكو،  املعــروف:  الدراماتور�ــي  الثالــوث  مســرحيات  فــي  مبلــورا 
بيكيــت و أدامــوف. كمــا نجــده مــع كتــاب العبــث فــي املســرح العر�ــي كمــا 
فــي تجر�ــة (يــا طالــع ال�ــ�رة) و (الطعــام لــكل فــم) لتوفيــق ا��كيــم. و 

(اســمع يــا عبــد الســميع) لعبــد الكريــم برشــيد. 
واعتمــاد هــذه التقنيــة فــي قصــة (الوثيقــة الوهميــة) احتجــاج وا�ــ� 
ع�ــ� الوضــع املــأزوم عــن طريــق تضعيــف أزمتــھ و تحليكهــا أك�ــر إلظهــار 

فداحتــھ املاتحــة مــن اغ�ــراب اإلنســان فــي وجــوده.
و�ذا �انــت نصــوص كتــاب العبــث ت�ب�ــي فــي أغل��ــا ع�ــ� �ــ�ص�تين،فهو 
ال��ــيء ذاتــھ مــع هــذه القصــة ال�ــي يتــم ت�ئيــر متخيلهــا فــي وثيقــة تشــكل 
إنســانية“تحضر  بامتــالك ”رســالة  إيحائيــة  ا��لم.و�ــي طريقــة  مــادة 

بنفــس املع�ــ� فــي األعمــال املســرحية املشــار إل��ــا ســابقا.
تتــم أيضــا صياغــة قصــة ”ضيفــة العيــد“ وفــق ب�يــة ســردية تقليديــة 
تحــوز نمــوا منطقيــا ثال�ــي ا��طــات شــأن التتا�ــع املتحكــم فــي منطقــة 
مخصــوص.  زمــن  فــي  امــرأة  لقــدوم  ا��ــددة  البدايــة  حيــث  أرســطو؛ 
ودائــرة التحــول ومــا ترتبــط بــھ مــن أزمــة حــادة بيــن الب�ــت و األم ومــا 
جعل��ــا  ��ايــة  ثــم  وانكمــاش.  عزلــة  مــن  األخيــرة  هــذه  ع�ــ�  فرضتــھ 

و�ن��ــا. األم  بيــن  ماجريا��ــا  إ�ــ�  امليــاه  بإعــادة  ســعيدة  القاصــة 
وتســتمر فــي تســريد املوضوعــات الكبــرى كمســألة الزمــن فــي (ا��ريــف 
رهبــة  ��ــا  وتســ�بد  فصولهــا.  فــي  لتحــول  تخضــع  ا��يــاة  األخير)حيــث 
يقــول  كمــا  يجرفنــا  الــذي  ال��ــر  بمثابــة  يكــون  الــذي  هــذا  الزمــن. 

. هيرقليطــس
ومــع قصــة (بــالغ عــن طفلــة ضا�عــة) تعــود القاصــة إ�ــ� موضوعا��ــا 
األثيــرة ذات ال�ســغ ا��تم�ــي، حيــث ت�بــع حــاالت مــن التفــكك األســري 
بوجــود مشــا�ل ترتبــط باالنفصــال عــادة مــا بيــن الزوجيــن. أو الفقــد 

والع�ــش فــي حالــة ال�رمــل. أو ن�يجــة الثقافــة االب�ســية للمجتمــع؛ 
ذلــك أن األب أثنــاء زيارتــھ لهــا و�ــي طريحــة الفــراش �ان ي�رجــم 
نمــوذج الشــر�ي امل�ســلط، فهــو يأمــر أمهــا بإ��ــاء الزيــارة ويرغمهــا 
ع�ــ� كفكفــة الدمــع… وقــد بــدت العالقــة بيــن األم و الب�ــت ممعنــة 
الــذي  األم  يــد  بــدفء  تنعــم  لــم  والهامشــية،ف�ي  الصمــت  فــي 

أحســتھ…
تع�ــش  ا��ــاوالت  هــذه  فــي  االجتماعيــة  العالقــات  فــإن  وعليــھ 
بالــدفء  اإلحســاس  غيــاب  فــي  وفادحــة  متوتــرة  جــد  حــاالت 
تجــاه أفــراد األســرة �عضهــم البعــض. وقــس ع�ــ� ذلــك بال�ســبة 
اليملــك  بالضيــاع  اإلحســاس  أمــام  و  ا��تمعيــة.  للعالقــات 
اإلنســان إال ال�شــ�ت بحالتــھ الطفوليــة مادامــت الطفولــة �ــي 
ال��ــيء ا��قيقــي فــي اإلنســان. إن الوجــود يــدرك باأللــم و الشــغب 

صغيــر). (طفــل  قصــة  فــي 
تفســرها  ال  اجتماعية،لك��ــا  موضوعــات  القاصــة  ت�نــاول 
وجوديــا، هنــاك حالــة مــن الوقــف امل�رجمــة بجــدار التديــن ؛ ذلــك 
أن زمــن الــوالدة فــي قصــة (إحســاس األمومــة) تغلفــھ با��طــاب 
وا��قــن  ا��ــاض  فمحطــات  باملــوت.  ارتباطــھ  فــي  الدي�ــي 
املــوت.  لزمــن  تحضــر  �انــت  القيصريــة  والعمليــة  وا��ســات 
لكــن ا��يــاة تغلبــت �عــد صــراع مريــر ألجــل البقــاء، يتــم تفســيرها 
ثيولوجيــا وردهــا إ�ــ� املشــ�ئة اإللهيــة. وكيفمــا �انــت ا��ــال فإننــا 
الداخــل.  مــن  املــرأة  عالــم  لتنــاول  محاولــة  القصــة  هــذه  نعتبــر 
بيــن  األلــم  و  الفرحــة  بيــن  واملــوزع  املتضــارب  اإلحســاس  حيــث 
تحقيــق ثقافــة ا��تمــع فــي اإلنجــاب كشــكل مــن أشــكال ا��ــدارة 
وال�شــ�ث  الغريــزة  اطــار  فــي  الــذات  تحقيــق  و�يــن  االجتماعيــة. 

الاليفســر. األمومــة  بإحســاس 
مــع لي�ــ� مهيــدرة فــي (عيــون القلــب) تبــدو ا��يــاة ســريرا مــن املــوت 
ا��تمعيــة؛  حال��ــا  فــي  املأســاوية  املوضوعــات  اســتفحال  أمــام 
فهنــاك الطــالق. والعطالــة والفقــر وال��ــز البدنــي بــل االســتقالة 
من ا��ياة ع�� جميع املســتويات. إن أبطال قصصها مأســاويين 
مــا دامــوا يحملــون بؤســهم ع�ــ� أكتافهــم وينظــرون إ�ــ� جراحهــم 
إ�ــ� ا��تــف  الــوداع  و�ــي تتفتــق أك�ــر ويلوحــون مــن تعــب شــارة 

األخيــر و ال��ا�ــي.
مــا خطفنــا كثيــرا فــي هــذه ا��موعــة القصصيــة هــو قصــة (الفائــز 
بالشــهادة) أل��ــا تدشــن الدخــول ا��قيقــي إ�ــ� عالــم القــص ومــا 
يرتبــط بــھ مــن دهشــة ناتجــة عــن تضميــن البرنامــج الســردي كمــا 
فــي األدبيــات الســردية الفرنســية حيــث مواصفــات  هــو معــروف 
ال�ــ�صية، رغب��ا.امتــالك القــدرة ع�ــ� تنفيــد املوضوع وحيازتھ 
أي االتصــال بــھ. يتعلــق األمــر هنــا باالنخطــاف إ�ــ� اللــون وا��مــال 
والتعبيــر عــن اإلحســاس باللوحــة. الهــدف منــھ هــو اإليحــاء إ�ــ� ان 
وال  عالتــھ.  ع�ــ�  معطــى  فــن  ســوريا�ي،فهو  الفلســطي�ي  الوضــع 
مرتعــا  تعــد  فغــزة  فنــا.  يصبــح  ـ�ـي  وتحويــل  اشــتغال  إ�ــ�  يحتــاج 
خصبــا الســتحصال فظاعــة ا��ــرب ووجــود اإلنســان وتحويلهــا 

إ�ــ� خطــاب ماتــع فــي إيحائــھ واســتعارتيھ.
لقــد �انــت ال��ايــة متخمــة بالدهشــة و�الفجائيــة، وعملــت ع�ــ� 

تضعيــف األلــم وتــرك الغصــة فــي ا��لــق..
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قراءة في رواية
 ساق الريح

صب�ي الفحماوي- االردن

للروائية
ليلى مهيدرة
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مــن  ــا 
ً
خيط مهيــدرة  لي�ــ�  املغر�يــة  ت�ــث  الريــح»  «ســاق  رواي��ــا  فــي 

ــا مــن روح اإلنســانية، وتدفــع تيــاًرا 
ً
رومانســية ا��ــب ا��فــي، منبعث

الال��ــيء،  مــن  العــدم،  مــن  تواصــل  خلــق  مــن  ناتًجــا  املتعــة،  مــن 
تكســر فيــھ األبــواب املغلقــة بقــوة وثبــات. وقــد �ادت تمــوت داخــل 
شــرنقة حريرهــا، وتجــف عــروق إنســاني��ا الباحثــة عــن ا��يــاة، لــو 
بقيــت دون هــذا التواصــل، الــذي هــو روح ا��بــة، روح ا��يــاة، إذ 
تقــول الســاردة فــي ص.٧٥: « أنــا املبحــرة ع�ــ� ســفينة مــن ورق، أن�ــ� 

 يبللهــا».
ً
عط��ــ� ت�تظــر مطــرا

اقعيــة املكبلــة با��ــذر، با��ــدود،  إ��ــا ت�ــث رواي��ــا فــي عالــم مــن الو
بمشــاعر  مرســومة  بروايــة  وذلــك  اإلنســاني،  بالكبــت  بالوحــدة، 
نفســية أنثويــة ت�بــدى بيــن ســطور الروايــة، لدرجــة تــكاد تشــم ع�ــ� 
صفحا��ــا رائحــة األن�ــ� املكبوتــة داخــل بي��ــا، إال أ��ــا ومــع �ل هــذا 

تســتطيع أن تشــق شــرنق��ا وتخــرج إ�ــ� العلــن.
ال�ــي  بالرســائل  مرســومة  �عشــقها  ا��اصــرة  املــرأة  هــذه  وقصــة 
بــاب  عتبــة  ع�ــ�  فتوضــع  مجهــول،  �ــ�ص  مــن  تأتــي  أ��ــا  يبــدو 
أن  هــو  الســ�ب  ولكــن  بالرســالة،  املقصــودة  �ــي  ل�ســت  شــق��ا، 
شــق��ا تقــع فــي الطابــق األر��ــي وفــي بــاب العمــارة، ممــا يجعــل بريــد 
العمــارة يوضــع فــي با��ــا، فيأخــذه أ��ابــھ، مــا عــدا هــذه الرســالة 
ال�ــي تبقــى دون صاحبــة،ـ ت�تظــر الرســالة يوميــن وثالثــة، ممــا ��ــ�ع 
الســاردة ع�ــ� التقاطهــا، وفضهــا، وقــراءة محتواهــا، وهكــذا تتوا�ــ� 
الرســائل مــن املصــدر نفســھ، إ�ــ� عتبــة الســاردة، فتتوا�ــ� قراء��ــا 

رســالتين. رســالة، 
ومــع الرا�عــة يتحــول شــعور القارئــة، لتصبــح و�أ��ــا �ــي املقصــودة 
اســتطالع،  حــب  زي  فــي  متخــف  شــوق  «إنــھ  تقــول:  إذ  بالرســالة. 
مــن حيــاة رت�بــة أع�شــها، وجعلــت األن�ــ� بداخ�ــي  رســالة حررت�ــي 

ملرآ��ــا...» لتتــودد  وتعــود  ت�تفــض، 
تمشــطين  ال  «ملــاذا  العمــل:  فــي  زميالتــي  إحــدى  ســألت  قــد  كنــت 
شــعرك، وتجمليــن نفســك.» فقالــت :» ال يوجــد أحــد أتجمــل لــھ، 
الرســائل  تكــرار وصــول  فــإن  فلمــاذا أمشــط شــعري؟» وأمــا هنــا، 
جعل األنوثة ت�تفض بداخل الساردة، الرسائل حركت مشاعرها، 
محنطــة  �انــت  وقــد  إحياءهــا،  أعــاد  العاشــقة  الرســائل  صاحــب 
بأســوارها املغلقــة. وهكــذا أصبحــت صاحبــة الشــقة تســافر رفقــة 
طيــف ا��ب�ــب، ممســكة بيديــھ مخ�رقــة شــوارع مدين��ــا، تشــاركھ 

تفاصيــل حياتــھ، تقــول الســاردة: «ل��ظــات كنــت أنــا �ــي..»
الســاردة لــم تذكــر فــي رواي��ــا اســم صاحبــة الشــقة، وال اســم مرســل 

الرســائل، بــل �انــت تقــول «أنــا» وتقــول : «هــو»
للروائيــة  جديــدة  روايــة  مكت�ــي  وع�ــ�  مهيــدرة  لي�ــ�  عــن  أكتــب 
العر�يــة األردنيــة منــال حمــدي �عنــوان «ال�ــي �انــت أنــا»، هــل هنــاك 
�ــي  املــرأة  الروائ�تين.وهــل  بيــن  أو  الروايتيــن،  بيــن  خواطــر  تــوارد 
املــرأة املســكونة بمرآ��ــا، فــال تــرى ف��ــا غيــر نفســها، ح�ــ� ولــو �انــت 
تــرى غيرهــا، ال�ــي تخلــق غير��ــا، تراهــا فــي نفســها؟ هــل املــرأة تع�ــش 
حيا��ــا تحــارب حوريــات البحــر، وشــياطين الهــواء، لتبحــث بي��ــم 
عــن مــكان يحررهــا مــن ر�قــة كب��ــا الفظيــع؟ وهــل لهــذا الســ�ب قــرر 
الرجــل كبــت املــرأة العاشــقة ل��يــاة وا��ريــة، و�ــ���ا فــي الب�ــت، 
ألن ال حــدود لطموحا��ــا فــي ا��رية..ال�ــي حســب رأ�ــي �ــي حــق لهــا..

بصف��ــا أذـ�ـى مــن الرجــل، وذات خيــال خص�ــب أك�ــر مــن الرجــل، 
خاصــة ذلــك ا��يــال الــذي يخلقــھ كو��ــا محاصــرة فــي بي��ا..تحــت 

مســم�؛ «ر�ــة منــزل»
ولــكل هــذه األســباب ال�ــي ذكــرت وغيرهــا كثيــر، وصلــت الســاردة إ�ــ� 
تحقيــق ذا��ــا بتجميــل نفســها أمــام املــرآة، لتقابــل مــن يحملهــا ع�ــ� 
ظهــر حصانــھ األبيــض ويطيــر ��ــا فــي الفضاء..وصلــت إ�ــ� حــد قولهــا 

فــي صفحــة 21: «أحبــك مرآتــي.»
هــذه املــرأة ا��شــورة بيــن ظلمــة الب�ــت ومــراره، صــارت تشــعر بنــور 
مــن   

ً
عاملــا يرســم  وخيالهــا  با��ــب،  مشــغوال  عقلهــا  صــار  ا��ــب، 

 ألنــھ نفــخ ف��ــا روح 
ً
ا��ــب الــذي �ان وهمــا، فصــار حقيقــة، حقيقــة

التحــرر والســعادة ال�ــي �انــت محرومــة م��ــا.
ومهيــدرة هنــا تو�ــ� حاجــة املــرأة املاســة للرجــل، ل�ــس مــن أجــل 
عالقــة ج�ســية غيــر مذكــورة فــي الروايــة، بــل �ــي ا��اجــة لرفقتــھ، 
مثــل  الرجــل،  برفقــة  إال  تكــون  ال  املــرأة  نظــر  فــي  ا��يــاة  أن  يبــدو 
إذ تقــول ص. ٣0: «و�لمــا  مــع ذكرهــا، �ــي تحتاجــھ،  أن�ــ� ا��مــام 
ع�ــ�  قهوتــي  فنجــان  أشــرب  أن  أقــرر  إليــك،  بحاج�ــي  أحسســت 

مًعــا..» اعتدناهــا  ال�ــي  الطريقــة 
لقــد اســتطاعت لي�ــ� مهيــدرة فــي هــذه الروايــة رســم ثنائيــة ا��يــاة 
افقــة املــرأة  وأن ا��يــاة ال تكــون حيــاة، ال تكتمــل ا��يــاة، بــدون مر

لرجــل.
الرجــل.  ع�ــ�  نفســها  فــرض  لدرجــة  هنــا  الســاردة  شــعور  ويتفاقــم 
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وا��امــھ بالتقصيــر إذا لــم يحمــل فــي ثنايــاه امــرأة، إذ أن املــرأة ال 
تســتطيع الع�ــش فــي غيــاب الرجــل. إ��ــا ت��مــھ با��يانــة، إذا لــم 

فــي عالــم الســعادة. يحملهــا ويطيــر ��ــا 
 ، أحــد  لهــا  يكــن  لــم  أخــرى  امــرأة  قصــة  هنــا  الســاردة  وتذكــر 
فوصلــت ��ــا األمــور لدرجــة أ��ــا صــارت تكتــب الرســائل وترســلها 
للبريــد، باســمها وع�ــ� عنوا��ــا، فصــار يصلهــا ســا�ي البريــد ومعــھ 
رسالة. صار الناس �عرفون أن لها أهل، و�التحديد رجل يحم��ا 
ويرعاهــا. تــرى هــل تع�ــش ســاردة روايــة «ســاق الريــح» ع�ــ� ن�ــ� 
وهــل  بالبريــد؟  لتصلهــا  الرســائل  تكتــب  �انــت  ال�ــي  املــرأة  تلــك 
العر�ــي الســوري «عمــر الشــاعر  الروايــة قصيــدة  تشــبھ قصــة 

 الفــرا» المــرأة عاقــر، طلبــت مــن جارهــا فــي ا��ــارة كتابــة رســالة 
إ�ــ� ولدهــا، بل��ــة بدويــة ســورية �عنــوان: «تســع تشــهر»

تسع أشهر...حملتك جّوا جّوا حشاي
اشوفك با��لم تم��ي...ع�� رو�ي...ع�� رم��ي

تتمخ�ر..مثــل  جــاي   .. ا��ابك....اشــوفك  ســيد   .. اشــوفك 
عن�ــر...

خطر �ي الليلة...ا�عث لك حنين امك..عساك انك...
تخبرني عن اخبارك..اخفف ع البعد هّمك..

تعا. يمي..تراني الليلھ .. مشتاقة...
وحين ال�ي ان��ينا من كتاب��ا...خذت م�ي رسال��ا

وضم��ا ع�� ا��نبين.. باس��ا ..ورم��ا برا ياخذها هبوب الريح

وقالت: الليلة توصلّو...و�كت وت��دت صاحت
وحين ال�ي غدت غابت..قالوا �ي جميع الناس

مسكينة مّضت ..هالعمر عاقر.. وال حبلت وال جابت.»
رواي��ــا  مــن  صفحــة22  فــي  للرجــل،  العاقــر  املــرأة  هــذه  تقــول  ولهــذا 

الريــح»: «ســاق 
«فبداخل �ل امرأة منا رجل م��م لغيابھ، أو ��يانتھ ، أو لتقصيره..»

املــرأة،  فــي خيــال  الرجــل م��ًمــا  يكــون  ملــاذا  أنــا فأتســاءل: «تــرى  وأمــا 
الرجــل؟» فــي خيــال  م��مــة  املــرأة  تكــون  وملــاذا 

وال�ــي  الســوداء»  «األرملــة  رواي�ــي  فــي  أو��تــھ  مــا  ذلــك  أن  أعتقــد 
 فــي 

ً
يقــول ف��ــا شــهريار لشــهرزاد: «إن الذكــور واإلنــاث مظلومــون معــا

فــي  أنــھ �غــرق �غــرق   أو أن�ــ� �شــعر 
ً
هــذه ا��يــاة ..�ل واحــد منــا ذكــرا

هــذه ا��يــاة، دون أن يحقــق فــي مصيــره أحــد ، فمــا دام الزمــن يتقــدم، 
 
ً
 م��ــم يرتطــم باآلخــر، وكال

ً
والعمــر ينفــد، فإنــك تجــد املنذعريــن، كال

م��ــم يتصــارع مــع األخــر، كتصــارع الســمك الغزيــر فــي بركــة مــاء ��لــة، 
الذكــر يحقــد ع�ــ� األن�ــ�، واألن�ــ� تحقــد ع�ــ� الذكــر، والذكــر يحقد ع�� 
الذكــر واألن�ــ� تحقــد ع�ــ� األن�ــ�، و�ل م��ــم يــرى أن اآلخــر هــو الســ�ب فــي 
هــذه املأســاة ال�ــي �ع�شــها، (اآلخــرون هــم ا���يــم!) يبــدو أن املســألة 
مســألة ذعــر مــن حصــار ا��يــاة باملــوت، ول�ســت مســألة رجــل وامــرأة.

ذا��ــا  كشــف  فــي  الســاردة  تتــورط  رواي��ــا،  مــن   ٥0 الصفحــة  �عــد 
أمــام «حبي��ــا باملراســلة»..إذا ��ــت العبارة..فتجدهــا ترســم ذا��ــا 
..الحــظ التعابيــر ا���ســية..

ً
بكلمــات أك�ــر ج�ســية مــن ا���شــمة قبال

التوريــة فــي الكلمــات، إذ تقــول ص. ٤9 : «�ان طــرف رســالة يطــل مــن 
فتحــة الرســائل.. فل�ــس بي�ــي و�يــن ذلــك ا���ــرق ��ياتــي ...هــذا الكائــن 
الــذي اخ�ــرق حيا��ــا عنــوة.. كنــت �لمــا أردت أن أ�ــ�ل مــا يحصــل 
معهــا، أتعــرى مــن نف��ي...أغ�ســل كما...أجدهــا متحمســة لفضهــا...

مــوج يجيــد مالمســة األن�ــ�  فــي حضــن  الراغبــة، وأرتمــي  فأتمنــع وأنــا 
تلــك  فــي  الرغبــة  رســم  �عيــد  باآلخــر،  مــر  م��مــا  واحــد  و�ل  بداخ�ــي.. 

افهمهــا كمــا تشــاء. اقــرأ و املمارســة ا��نونيــة...» 
فــي �ــ�ص ا��بو�ــة ال�ــي تصلهــا الرســائل،  وعندمــا ذابــت الســاردة 
ل�رتمــي  فــي حضــن ا��ب�ب..»طاملــا دفع��ــا  ل�رتمــي  راحــت تدفــع ذا��ــا 
بحضنــھ، وألشــهد مراســيم عشــقهما املتبــادل..» ولهــذا تشــعر الســاردة 
اقعھ..»أنحــن قــوم �ع�ــش ا��لــم أك�ــر مــن  أننــا نع�ــش ا��لــم أك�ــر مــن و

اقعــھ؟.»ص.٥٨ و

وع�ــ�  مهيــدرة  لي�ــ�  عــن  أكتــب 
للروائيــة  جديــدة  روايــة  مكت�ــي 
حمــدي  منــال  األردنيــة  العر�يــة 
أنــا»،  �انــت  «ال�ــي  �عنــوان 
بيــن  خواطــر  تــوارد  هنــاك  هــل 
الروايتين، أو بين الروائ�تين.وهل 
املــرأة �ــي املــرأة املســكونة بمرآ��ــا، 
ح�ــ�  نفســها،  غيــر  ف��ــا  تــرى  فــال 
ولــو �انــت تــرى غيرهــا، ال�ــي تخلــق 
غير��ا، تراها في نفســها؟ هل املرأة 
حوريــات  تحــارب  حيا��ــا  تع�ــش 
البحــر، وشــياطين الهــواء، لتبحــث 
بي��ــم عــن مــكان يحررهــا مــن ر�قــة 

الفظيــع؟ كب��ــا 

بداخــل �ل امــرأة منــا رجــل م��ــم لغيابــھ، أو 
��يانتــھ ، أو لتقصيــره..»

وأمــا أنــا فأتســاءل: «تــرى ملــاذا يكــون الرجــل 
املــرأة  تكــون  وملــاذا  املــرأة،  خيــال  فــي  م��ًمــا 

م��مــة فــي خيــال الرجــل؟»
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ليلى مهيدرةليلى مهيدرة
 تبحث عن وعي ا�نثى تبحث عن وعي ا�نثى 

في ديوان «وشوشات مبعثرة»في ديوان «وشوشات مبعثرة»

حيدر االسدي
�اتب وناقد عرا�ي
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«أود أن أ�ــ�ب ضيــاء القمــر فــوق ميــاه الليــل، أن أكــون ف��ــا مجدافــا 
 وأن أشــقها، أن ألت�ــس فيمــا �عــد بالنجمــة ال�ــي توقــظ الطريــق 

ً
فضيــا

النائــم للنــور .
أود حي��ا أن آتيھ في إ�ليل شعا�ي �عيد ومطوق،

ــٍة مــا ال يــدرك دون أن ُ�س�شــَعر وجــودي  يَّ أن أبقــى ثابتــة أعشــق فــي ِنّدِ
وأن أســتمر هكذا في ال نســيان ال��ار» .         الشــاعرة اإلســبانية (كالرا 

خان�ــس )
القصائــد ال�ــي ضمهــا ديــوان (وشوشــات مبع�ــرة) تحتــوي ع�ــ� ��ــات 
الشــعرية  والصــورة  املفــردة  تمعــن  فــي  معهــا  املتلقــي  تشــرك  إشــارية 
تؤثــث لنصوصهــا  مهيــدرة  لي�ــ�  فالشــاعرة  القصيــدة،  داخــل فضــاء 
�عنايــة لغويــة وفلســفية عاليــة، ولعــل ثمــة �اشــفية عــن اإلشــارية ال�ــي 
ســيمائية  و�قــراءة  شــعريا  خطابــا  بذلــك  لتكــون  الشــاعرة  تعتمدهــا 
عالق��ــا  عــن  الشــاعرة  لنــا  ســتف��  العنــوان)   ) النصيــة  للعتبــة 
(بنصوصهــا) (وعالقــة اآلخــر : العالــم) (معهــا فــي النــص الشــعري) إذ 
انطــوى العنــوان ع�ــ� لفظيــن (وشوشــات) (مبع�ــرة) باإلعتمــاد ع�ــ� 
اللغــة فــي اج�ــراح النقيــض، و�ــي لعبــة لغويــة أجاد��ــا الشــاعرة، إذ أن 
(الوشوشــات نقيــض للصفــاء) ( والبع�ــرة نقيــض للنظــام وال�رت�ــب) 
( تبــدأ لنــا رفضهــا وانتقادهــا لنقي��ــي مفردتــي ديوا��ــا وتبحــث عــن 
تأصيلهمــا داخــل نصوصهــا ) و�ــي ��ــذه املفــردة كشــفت لنــا عــن امل�ــن 
قــراءة   حيــن 

ً
مــا ســ�توطد انطباعيــا الشــعري ��ــل قصائدهــا، وهــذا 

الديــوان ف�ــي دائمــا تشــتغل ع�ــ� إرســال ا��طــاب مــن ( أناهــا ) إ�ــ� 
لرمــوز  توظيفــات  توفيــر  عبــر  وصــوره)  تجلياتــھ  بــكل  العالــم   : اآلخــر   )
النصهــارات  وا�ــ�  تظهــر  ثمــة  إذ   . و�نســانية  وفكريــة  مجتمعيــة 
اقــف مســبقة ( مجتمعيــة وفكريــة وسياســية) صيغــت داخــل ب�يــة  مو
لنصــوص  الشــعري  ا��طــاب  ثيمــة  تحليــل  عبــر  الشــعرية  النصــوص 
للمــرأة  اإلنتصــار  مظاهــر  مــن  الكثيــر  الشــاعرة  ديــوان  وفــي  الشــاعرة. 
وحقوقهــا واإلنتفــاض ملســألة وأد صو��ــا فــي ا��تمــع الذكــوري، ف�ــي 
تبــدأ ديوا��ــا ع�ــ� هــذه الشــا�لة وتســتمر ب�رات�يــة تــدل ع�ــ� خطــاب 
الشــاعرة فــي تب�ــي املوقــف فــي �ل خطــاب لنصوصهــا ا��تلفــة إذ تقــول 

(وت�ت�ي املسألة
ولن أكون أول امرأة

في عرفكم
تث�ت فيكم املرجلة.. !)

سيالحظ القارئ أن الشاعرة تعت�ي تماما بصياغة املفردة وتوظيفها 
داخــل فضــاء النــص، ولعــل ثمــة مفــردات تفــرض نفســها ع�ــ� قصيــدة 
هــو  القصيــدة  زال موضــوع  مــا  ويكــون حضورهــا طوعيــا،  الشــاعرة 
املقطــع  مــن  ويالحــظ  الذكوريــة  الهيمنــة  ورفــض  املــرأة  عــن  الدفــاع 
أعــاله مــن قصيــدة (مــروءة) مفــردات (لــن – أكــون-أول- امــرأة- تث�ــت- 
املرجلــة) �لهــا تــدل ع�ــ� ديناميــة الصــراع فــي إثبــات وتأصيــل الشــعرية 
فــي نصوصهــا املتنوعــة. ولعــل هــذه الصــراع والدعــوة  مــع ا��طابيــة 
لتأصيــل خطا��ــا يتأكــد فــي نصوصهــا، إذ اســتخدمت الكلمــات اآلتيــة 
(سأكتب-ســأعزفك -سيرتبك-وســتع�رف) �لهــا فــي نــص شــعري واحــد 
بــالد  عــن  تكتــب  إذ  املــكان،  جماليــات  عوالــم  فــي  الشــاعرة  وتنقلنــا   .

التحــرر والثــورة ( مصــر) فــي قصيــدة ( لــك م�ــي اعتــذار)

(وعي�ي ال تلمح غير حب�بين ع�� نيلك
يقوالن شعرا

وأذني ال ت�رنم إال ملعزوفة
توقد نبض القلب جمرا

كرهت الشعر ونبذتھ،
يوم صار غمامة،

وشاشة مظللة للظلم

إ�ــ�  املــكان  وصــف  مــن  فت�تقــل  فخــرا)  ا��ــوَر  أرى  كــدت  ح�ــ� 
املوقــف وعكســھ ع�ــ�  اســ�رجاع  إ�ــ�   

ً
املشــاعر وصــوال إنســانية 

ذا��ــا كمــا تنطلــق ��ــذه املتواليــة فــي �عــض قصائدهــا مــن ذا��ــا 
إ�ــ� اآلخــر ا��ــاص ( ا��اطــب ) وصــوال إ�ــ� املشــاعر ال�ــي تمــأل 
الشــعرية  وصورهــا  ووصفهــا  توظيفهــا  عبــر  ا��ار�ــي  العالــم 

. حولهــا  مــن  األشــياء  لغ��ا.وأنســنة  أبجديــات  فــي  املتدفقــة 
�عــد  (فل�ــس  للشــاعرة  را�عــة  ثمــة جملــة   و�القصيــدة نفســها 
الفقــر إال كفــرا) و�أ��ــا توظــف قــول أميــر املؤمنيــن ع�ــي بــن ابــن 
طالب(عليــھ الســالم) إذ قــال : ( لــو �ان الفقــر رجــال لقتلتــھ) إذ 
أن الفقــر والكفــر يجــب التخلــص م��مــا معــا . والشــاعرة حينمــا 
تعــزف ع�ــ� وتــر الوطــن فــي قصيــدة (��ــن الوطــن) تحســن صنعــا 

تؤثــث  مهيــدرة  لي�ــ�  الشــاعرة 
لغويــة  �عنايــة  لنصوصهــا 
ثمــة  ولعــل  عاليــة،  وفلســفية 
ال�ــي  اإلشــارية  عــن  �اشــفية 
تعتمدهــا الشــاعرة لتكــون بذلــك 
خطابــا شــعريا و�قــراءة ســيمائية 

النصيــة.  للعتبــة 
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بقولهــا :
(أيا جاهال تاريخ بالدي،

أْعلمك أن الوطن  في ُعرفي عرض
جسد واحد وميثاق ال يفّك)

إذ عبــر نســق ا��طــاب الشــعري اعتبــرت الوطــن عرضــا وخلصتــھ 
مــن أطــالل ا��مــادات إ�ــ� روح الثــورات . وأعطــت الضــوء األخضــر 
تعــرض ألي  مــا  اذ  بالــذود عــن ( عرضهــم)  الوطــن  ذلــك  لعشــاق 
ان��ــاك أو مســاس مــن قبــل الطغــاة والدكتاتوريــة ! و��ــذا يت�ــ� 
أن للشــاعرة عــدة مســتويات دالليــة وخطابيــة فــي فضــاء نصوصهــا 
وم��ا الوطنية والوجدانية وا��تمعية . ولعل عناوين مجموع��ا 
تحفــل بالشــعرية ( فرســان مــن ورق- مناصــب شــاغرة فــي قصائــد 
العــرب- مفتــاح بي�ــي املهــدم) تؤكــد ع�ــ� عــدم تســليع جســد املــرأة 
وانتصارهــا ��وهــر املــرأة ورفضهــا الســ�باحة ا��ســد األنثــوي فــي 

أغلــب نصوصهــا فتقــول فــي قصيــدة ( فرســان مــن ورق)
(أمري بيدي وأنوث�ي ل�ست في املزاد)

 وتت�ــ� الرومانســية املتدفقــة فــي رفــض القوانيــن والتمــرد عل��ــا 
فــي نــص ( حريــق املشــاعر)

ويتخصــص خطا��ــا املوجــھ إ�ــ� اآلخــر ( الرجــل) عبــر تكذيــب الزيــف 
مــن ا��ــب :

(قال
-أحبك وكفى-

رسمها ع�� �ل حائط
وما اكتفى

فكلما مرت ��ا امرأة
قالت �ي وصفا

غبائِك يا امرأة
َ
يا ل

فقد قالها
ملئات ال�ساء قبلك

وألفا)
اقعيــة ( الزيــف فــي ا��ــب فــي ا��تمــع ا��ا�ــي)  ف�ــي ترســم صــورة لو
وم��ــا  نصوصهــا  فــي  دراميــة  ومظاهــر  مســتويات  عــن  لنــا  وتكشــف 
شــعرية  أنســاق  وفــق  تجــري  ال�ــي  وا��واريــات  األصــوات  تعــدد 
والفاعلــة  ا��ركيــة  النابضــة  وال�ــ�صيات   . نصوصهــا  داخــل 
(البطلــة)  ال�ــ�صية  لتلــك  تجريبــا  تج�ــرح  تراهــا  ا��تمــع،  فــي 
أن  وتحــاول  و(الديموقراطيــة)  (التحــرر)  و  (با��ريــة)  تنــادي  ال�ــي 
تكســر التابــوت والقيــود ال�ــي فرضــت مــن قبــل ا��تمــع والساســة 
.  وتصيــغ الشــاعرة مفهــوم اإلنتظــار وفــق نســق فلســفي وتعمــد إ�ــ� 
إعطــاء اللغــة الشــعرية أهميــة فــي جــذب املتلقــي، تقــول فــي نــص ( ال 
افــض مــن خــالل العنونــة للم�ــن ا��كا�ــي الشــعري واع�ــي  تــأت) الر
ثيمــة  فــي  واملوجــھ  نصهــا  لشــعرية  ا��صــص  ا��طا�ــي  ا��كا�ــي 
تفرعاتــھ  وت�تقــد  الشــاعرة  إرســالھ  تــود  مــا,  خطــاٍب  نحــو  مركزيــة 

: ا��تمعيــة  وتفاصيلــھ 
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(في مساءاتنا ال�ي تسكنك
وتسك��ا

شهر زادك أنا
وليا�ي تتولد بك ولك

فال تأت)
التناســق اللغــوي والصياغــة ا��كمــة فــي نصوصهــا تجعلــك تقــرأ مرتيــن 
(شــهرزادك أنــا) ( تلــك ال��يــة ال�ــي ت�تظــر املــوت مــن ذكوريــة شــهريار) 
و (شــهر زادك أنــا ) أي زمــن راحتــك وف�ــرة راحتــك عبــر مدلوليــة ( الشــهر)  
(زاده – متعتــھ الشــهوانية ونظرتــھ للمــرأة كجســد فحســب) باعتباريــة 
مــا تذهــب لــھ �عــض تخيــالت الذكوريــة مــن أن املــرأة ( نــزوة زمنيــة عابرة) 
والشــاعرة ال تكشــف لنــا عــن ســوداوية مســتقبل أو ضباب�تــھ بــل تــرى 
أ��ــا تســتطيع الــكالم عنــھ  والع�ــش فيــھ عكــس بقيــة الشــاعرات ال�ــي 

تــرى فــي نصوصهــن ســوداوية النظــرة للمســتقبل :
(ف�سافر الطيور عبر األجواء

لتخبر العاشقين عنا
ونلتقي
ونف�رق

واملواعيد ت��� بذاكرتي خيامها
النــص  لهــذا  العنونــة  هــل  ولكــن  تمــردي)  وتحــب  تكرارهــا  فأحــب 
مــن  لغويــة  مفارقــة  أم  إليــھ  ذهبنــا  ملــا  نقــض  �ــي  وهميــة)  (مواعيــد 
مفارقــات الشــاعرة ال�ــي تصــف نفســها بالتمــرد فــي املقطــع أعــاله . وهــذه 
أقــول  الرومان�يكيــة ال�ــي غلفــت جملهــا تكشــف عــن (ذات الشــاعرة) و
أن النــص يكشــف عــن ذات الشــاعرة ولــو جــزء �ســيط مــن تلــك الــذات 
ال�ــي تمخضــت عــن  الــذات  فاغلــب النصــوص تعبيريــة و�اشــفية عــن 
 ع�ــ� الــورق

ً
تأثيــرات مســبقة انصهــرت بــذات الشــاعرة وانســكبت شــعرا

 . والشــاعرة لــم تجــاف الرجــل باملطلــق بــل عــادت واعتبرتــھ شــريكا فــي 
األلــم واأل��ــ�، تقــول فــي نــص ( شــريك الدمــع)   

(أهواك شريكي
في الدمع
وفي األلم

وأهوى زمنا عدال
لأل��� بي�نا يق�سم)

واملفهــوم الفلســفي لإلنتظــار لد��ــا يتأتــى فــي العزلــة واإلنفصــال (رحيــل 
واختــالف  الطريــق  (فــراق  ا��هــول)  اآلخــر  عــودة  (انتظــار  ا��ب�ــب) 
فــي نصــوص ( احتمــاالت قاتلــة) وال نغفــل  الطريقيــن) �ل هــذا ��يمــن 

نــص (مناجــاة) وجماليــة اللغــة فيــھ .
فــات الشــاعرة �عــض الهنــات التاريخيــة  فحطــت رحالهــا بمــا ســار عليــھ 
أر�ــاب الســيرة مــن وعــاظ الســالطين . هــذا �ــ� صغيــر ان�ثــق فــي نــص (لــك 
م�ــي اعتــذار) . و�أن الشــاعرة فــي الديــوان عبــر تناســق اختيــار وترت�ــب 
ليوصــف  ي�تقــل  ذاتــي  عــن خطــاب  العنونــة  عبــر  لنــا  تحـكـي  قصائدهــا 

ا��ــال العامــة ب�سلســل زمانــي :
نادني----وال-- تحرق مشاعري --- فيأتي ا��واب :

أحبي�ي --- ف�رد :---حبك مكرر-- ككل الناس أنت !-- ال تات !
فأنت رجل شر�ي ---- ومواعيدك وهمية-----

وتختــم باملناجــاة لتكشــف عــن تصــوف فــي شــعري��ا وفــي أغلــب نصوصهــا 

تجــد البــذخ ع�ــ� اآلخــر وتعذيــب النفــس ولومهــا إزاء ا��ــوادث 
ال�ــي تمــر أمــام واحــة الشــاعرة و�ــ�وصها الشــعرية 

أمــام  ســيجعلك  الشــعرية  ا��موعــة  لنصــوص  قراءتــك  أمــا 
وتــرى  با��يــاة،  نابــض  شــعري  وتصويــر  باهــر  لغــوي  تدفــق 
لــكل  دعــوة  �ــي    ،

ً
املركزيــة حاضــرا الثيــم  فــي  الشــعري  الو�ــي 

قــراء ومتذو�ــي الشــعر بــان تكــون حــروف وجمــل الشــاعرة لي�ــ� 
مهيــدرة محــض تحريــض لقراء��ــا بو�ــي وتمعــن إلنتــاج معان��ــا 
عــن  الشــاعرة  مــع  النصــوص  كتابــة  بفعــل  املتلقــي  و�شــراك 
طريــق التلقــي و�نتــاج املع�ــ�، أغلــب نصــوص الشــاعرة زرعــت 
الصــورة  وســيمائية  وا��ــوارات  الدرامــا  وشــمل��ا  باألفعــال 
فكانــت حركيــة من�ثقــة فــي ب�يــة قصائــد الشــاعرة، ونصوصهــا 
واختيارهــا  ل��مــل  وصياغ��ــا  توظيفا��ــا  ع�ــ�  تعتمــد 
أك�ــر  للديــوان  قرءاتكــم  متعــة  أســرق  أن  أود  ال   . للمفــردات 
مــن هــذا . وأدعوكــم إ�ــ� ســياحة إنســانية وجماليــة للتمتــع مــع 

. مبع�ــرة)  وشوشــات  ديــوان( 

اقعيــة ( الزيــف  �ــي ترســم صــورة لو
ا��ا�ــي)  ا��تمــع  فــي  ا��ــب  فــي 
مســتويات  عــن  لنــا  وتكشــف 
ومظاهــر دراميــة فــي نصوصهــا وم��ــا 
ال�ــي  وا��واريــات  األصــوات  تعــدد 
تجــري وفــق أنســاق شــعرية داخــل 
نصوصها . وال��صيات النابضة 

ا��تمــع. فــي  والفاعلــة  ا��ركيــة 

تجــد البــذخ ع�ــ� اآلخــر وتعذيــب النفــس ولومهــا إزاء ا��ــوادث 
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طوبولوجيا الصمت في رواية أنجيرونا
دراسة تحليلية نقدية لرواية الكاتبة املغر�ية لي�� مهيدرة

د. طالب هاشم بدن/ العراق
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مع�� الطو�ولوجيا .
 فــي قوام�ــس املعانــي يذهــب مع�ــ� الطو�ولوجيــا ( التو�ولوجيــا ) إ�ــ� 
 (TOPOLOgy )دراســة االشــكال الهندســية فــي علــم الرياضيــات ، و
 عــن 

َ
�لمــة يونانيــة تتألــف مــن شــقين وال�ــي تع�ــي �علــم املــكان �عيــدا

علــم الهندســة .بوصــف ا��ــا تتجاهــل اال��ــام واملســاحات والزوايــا 
��منــا  ال  إذ   . الهندســة  دراســة  فــي  االساســية  القضايــا  تمثــل  ال�ــي 
املســاحات والقياســات والزوايــا ، ومــا �عن�نــا هــو التمطيــط والتمــدد 
فــي الشــكل واســتمراريتھ . وننظــر إ�ــ� االشــكال مــن زاويــة مــا يحــدث 
لالنســان فــي دراســة مقار�ــة مــن جانــب التنقــل والتقولــب مــع االمكنــة 
ال�ــي تتج�ــ� فــي ثنايــا روايــة ( انجيرونــا ) وا��فــر فــي أيامهــا املتنوعــة 

وهــل �ــي ذات الشــكل أم تغيــرت ؟؟ . 
لل�شــر  غــراب  دار  نشــرت  ا��ديــث  الروا�ــي  نتاجــات االدب  ضمــن 
عــام  مــن   ( أنجيرونــا   ) عنــوان  تحــت  روايــة  القاهــرة  فــي  والتوز�ــع 
فــي  ذكــرت  وانجيرونــا   ، مهيــدرة  لي�ــ�  املغر�يــة  للكاتبــة   (2021  )
إ��ــا  يقــال  الغضــب  آلهــة  تمثــل  القديمــة  الرومانيــة  امليثولوجيــا 
أشــاعت عبادة الشــمس ،إذ يقع عيدها يوم منقلب الشــتاء صورت 
و�ــي ترفــع اصبعهــا ا�ــ� فمهــا املغلــق ال�ــي ر�مــا تشــير عبــر حرك��ــا تلــك 
ا�ــ� الصمــت . و�عتقــد إ��ــا إلهــة تريــح الرجــال مــن همومهــم وآالمهــم 
ومــا يكابــدون مــن حــزن عميــق و�ــي تطالــب بالصمــت لتجــاوز االزمــات 

الشــتاء.  أيــام  بخاصــة 

 لرواي��ــا لتعبــر مــن خاللهــا 
ً
تلــك ال�ســمية عنوانــا إختــارت الكاتبــة 

فــي دواخــل االنســان مســكوت عنــھ ، إذ تمهــد مــن  عــن عالــم قا�ــع 
االنطالقــة االو�ــ� لرواي��ــا وقبــل ا��ــوض فــي طبيعــة االيــام نجــد ذلــك 
مــا كتــب فــي مســ��ل جريــدة االر�عــاء ا��ليــة مــن يــوم الثامــن عشــر مــن 
د�ســمبر عــن نبــأ العثــور ع�ــ� رجــل مغمــ� عليــھ و�ــي بدايــة حقيقيــة 

لســير مجريــات االحــداث فــي الروايــة . 

��صية حارس املرآب . 
 ، فقــد ذهبــت الــروح وا��ســد هامــد 

ً
 اســ�نطاق امليــت ال يجــدي نفعــا

. ا��ــا بدايــة منطقيــة ملــا يمــر بــھ انســان يم��ــن حراســة مــرآب ال �عــرف 
اختــارت  إذ   ، ��الــة  ع�ــ�  تكتــب  وقــرارات  ضغــوط  تحــت  مصيــره 
 لرواي��ــا 

ً
مهيــدرة  تلــك ال�ــ�صية �عفوي��ــا ال�ســيطة لتكــون بطــال

وع�� وفقها ب�ت احداث رواي��ا ، وتلك ال�ــ�صية ال هم لها ســوى 
الع�ــش مــع مع�ــرك ا��يــاة اراد ان يكتــب يومياتــھ ممزوجــة بحــر�ات 

وتفاصيلهــم  تصرفا��ــم  دقائــق  ويتا�ــع  يحــرس  مــن  وســكنات 
عــن  البــوح  يريــدون  ال  �ــ�صيات  بوصفهــم   ، كبيــر  بصمــت 
أنفســهم وال يقــوون ع�ــ� كشــفها ألحــد وهــم املتعريــن فــي دواخلهــم 
عــن حقيقــة مــا يظهــرون ، وهــذا االمــر أد�ــ� للصمــت الــذي قــاد 
 و�التا�ــي مــس مــن ا��نــون قــد 

ً
حــارس املــرآب إ�ــ� الصمــت أيضــا

أصابــھ يظهــر مــع مــرور الزمــن �عــد وصايــا تكــررت ع�� مســمعھ من 
أبيــھ وأمــھ . برعــت �اتب�نــا فــي لغــة الوصــف ال�ــي �ــ�ر��ا لوصــف 
،قادتنــا  الدقيقــة  بتفاصيلهــا  الروايــة  ��ــا  زخــرت  ال�ــي  االمكنــة 
مــن خاللهــا إ�ــ� ســبر أغــوار مكنونــات ال�ــ�صيات وانقيادهــا فــي 
ســرد حــوادث الروايــة املكتظــة بخفايــا ودهاليــز اللغــة املفعمــة 
باالثــارة وال�شــويق ، عبــر رســم خارطــة مــن العالقــات املتداخلــة 
 
ً
واســرارها املتكشــفة فيمــا بي��ــا ، إذ إن �ل �ــ�صية تحمــل كمــا

 عــن االخــرى وتســ�نطق مــا وراء الكلمــة مــن تعابيــر غابــت 
ً
معرفيــا

تحــت قناعهــا الزائــف املركــب ع�ــ� وجههــا ، فهنــاك مــن �شــفق 
ويك�شــف ويحــذر وقــرار الصمــت مريــب ي�ــراءى فــي طيــات الوجــھ 
و ( عي�يــھ تســ�نجد �ــي ألرشــده إ�ــ� جــواب قــد يريحــھ مــن عــذاب 
الضميــر ) . عبــارة ت��ــص لغــة الصمــت القا�ــع بيــن تعرجــات وجــھ 

طب�ــب نفســاني ترجمهــا حــارس مــرآب . 
ا�ــ�  العــودة  أن  إذ   .. ا��بــز  تــأ�ل  ان  أردت  إذا  عي�يــك  أغمــض 
بالتقاليــد  التمســك  إ�ــ�  مبعــث  الطفولــة  وذكريــات  املا��ــي 

 
ً
عنوانــا ال�ســمية  تلــك  الكاتبــة  إختــارت 

لرواي��ــا لتعبــر مــن خاللهــا عــن عالــم قا�ــع 
إذ   ، عنــھ  مســكوت  االنســان  دواخــل  فــي 
تمهــد مــن االنطالقــة االو�ــ� لرواي��ــا وقبــل 

ا��ــوض فــي طبيعــة االيــام.
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والعــادات ال�ــي تراهــا مهيــدرة لغــة صمــت مفعمــة با��يــاة فــي ذكــر مناقــب 
ظهــر للمتلقــي احــدى وســائل 

ُ
االمــوات . غيــر إن تــدرج ��ايــة حــارس املــرآب ت

الغيــرة والدفــاع عــن حقــوق النــاس ال�ــي لالســف بــدت تنحســر فــي وقتنــا 
 . الراهــن 

تطور آخر .
  ان فــي تنــوع صياغــة و�نــاء االحــداث لروايــة انجيرونــا مــا هــو إال وصــف 
يأخــذ املتلقــي إ�ــ� عوالــم متنوعــة فــي ايجــاد خيــارات التطــور الديموغرافــي 
الــدوران  فــي  وتنوعهــا  الثيمــات  تلــك  تطــور  عبــر  ا��ــوادث  مســار  ��ركــة 
حــول نفــس ال�ــ�صية وتكرارهــا عبــر ممارســة نفــس ا��رفــة املوروثــة 
. وفــي  عــن الســابق ( االب ) ، ولطاملــا تكــررت تلــك ا��ملــة بصيــغ عــدة 
 لبنــاء االحــداث مــا هــو إال محاولــة االنتقــال �عوالــم 

ً
أختيــار املشــفى مكانــا

الروايــة وأمكن��ــا ، وهــذا التنــوع مطلــوب فــي نقــل االفــكار وذهنيــة املتلقــي 

عبــر فضــاءات متنوعــة للتخلــص مــن امللــل اضافــة إ�ــ� االثــارة وال�شــويق 
، وكســر الرتابــة ال�ــي ر�مــا تط�ــ� ع�ــ� ذهنيــة القــارئ ال�ســيط لــذا عملــت 
الكاتبــة ع�ــ� تقويــض اماكــن نقــل ا��ــوادث واختيارهــا بدقــة متناهيــة . 
إذ أن انجيرونــا انطالقــة فــي عالــم م�ــيء بالتداخــالت والتناقضــات ال�ــي 
إ�ــ�  العــدم  مــن   

ً
وهرو�ــا ل��ــروج   

ً
بابــا صــار  الصمــت   ، الصمــت  ســادها 

متقــن  �شــكل  ورق  ع�ــ�  �ــ�لت   ، والصبــر  القــوة  مــن  ومرحلــة  العــدم 
لــھ  يكــن  لــم  بــكالم  ��لوســات مجنــون ذيــل  و�نــاء مختلــف رصيــن ترجــم 
 ، أســتعار صفــة طالــب تخــرج مــن 

ً
وجــود ، جــاء مــن العــدم وعــد مســبقا

جامعــة تــدرس الفلســفة وخــرج إ�ــ� ثقافــة شــارع ضاعــت تطلعاتــھ وآمالــھ 
فــي حراســة مــرآب تقولــب بثقافــة مــا حمــل مــن أفــكار تنــازل بداخلــھ ا�ــ� 
 �ــ�صية مركبــة وضعــت مــا بيــن الطالــب وا��ــارس ا��الم 

ً
حــارس خالقــا

 لــھ . إذ وصــف 
ً
بيــن الســيارات وتــكاد ثقافــة قــراءة الروايــات والكتــب مــالذا

مــا يــدور وطبيعــة عشــھ فــي تلــك املفارقــة مــع �عــض مــن خر�شــات الــورق 
اقبتــھ ��مــوع الســيارات فــي املــرآب .  ال�ــي دو��ــا اثنــاء مر

يوم آخر تحت جناح املشفى .

ال�ــ�صيات  حيــوات  باختيــار  والعنايــة  الفطنــة  أن  يبــدو 
ال�ــ�  فــي  الكاتبــة  افــكار ورؤى  تدفــق  مــن  املشــفى دفعــت  فــي 
املــرآب  حــارس  اســتطاع  ال�ــي  االمكنــة  خفايــا  عــن  والكشــف 
تناولهــا ضمــن حــوادث مــرت عليــھ بصمــت ، م��ــا مــا يحــدث 
فــي املشــفى مــن اضافــات ملعاناتــھ ال�ــي تراكــم أثرهــا عليــھ ، إذ 
املــكان  ذلــك  تفاصيــل  ع�ــ�  دالــة  خريطــة  بوضــوح  لنــا  يرســم 
لشــفاء  وطمأن�نــة  راحــة  مبعــث  إنــھ  مــن  الرغــم  ع�ــ�  الــذي 
لــھ رزحــت تحــت  املر��ــ� غيــر إنــھ بقــي �شــكل هاجــس خــوف 
وطأتــھ نفســھ ومــا آل عليــھ مــن صمــت لغــة العيــون تحدثــھ عما 
يجــري فيــھ و�ــي الناقلــة إ�ــ� تلــك املأســاة  بحــر�ات عشــوائية 
تحــدث �شــكل تلقا�ــي �لمــا قــدم إليــھ ممــرض أو طب�ــب ، ففــي 
والنــزوات  االنفــس  وت��ــار  الشــهوات  تقتــل  مــكان  هكــذا  مثــل 
ملــا �عانــي ا��ســد مــن خــوار ،بوصــف إن مــا جــادت بــھ �اتب�نــا 
مــن أســلو�يات مفعمــة بلغــة خطــاب جزلــة وغزيــرة املعانــي ، 

حــوت  بحواريــة  مصرحــة 

شــفرات  حــل  املتلقــي  ذائقــة  ع�ــ�  أضفــت  مشــوق  ممتــع  �ل 
وأزاحــت عنــھ غمــوض وغبــار و�ــدت ناصعــة وصــوت هــادر شــرح 
صــراع ومعانــاة فقيــر ظهــر فــي تســاؤالت عــدة ��يــاة جــل مــا أرد 
م��ــا الع�ــش �شــرف وامــان ، �ــ�ص أدرك ال جــدوى الوجــود 
ووجــد عاملــھ يــرزح تحــت ظلــم وظــالم وجــوع أ��ــك قواهــم و�ــدت 
عالمــات ال�ــ�ط �ــي الشــاخصة تتج�ــ� ع�ــ� محياهــم ، إذ إن 
ا��يــاة مع�ــرك ال يمكــن أن تكــون مجــرد ضر�ــة حــظ والبــد مــن 
ا��ــوض فــي غمارهــا وفلســف��ا ال تقتصــر ع�ــ� الفهــم القاصــر 
فــي املــدارس وان الهــوة الكبيــرة مــا بيــن املــرآب وحيــازة اجــازة فــي 
الفلســفة جعلــت مــن �ــ�صية ا��ــارس مختلفــة عــن ســواها 
املعتــادة  الشــارع  ثقافــة  عــن  ابتعــدت  جوانــب  مــن  لهــا  ملــا 
لت نقطــة تحــول فــي حياتــھ ، اذ ان 

ّ
ملثــل هكــذا مهــن . ال�ــي شــك

 كشــف املســكوت عنــھ فــي 
ً
مزاول��ــا لعامــة النــاس �شــكل فارقــا

مجتمعــات تعــرت مــن الداخــل وصــارت لغــة الصمــت ســائدة 

االحــداث  و�نــاء  صياغــة  تنــوع  فــي  ان   
وصــف  إال  هــو  مــا  انجيرونــا  لروايــة 
فــي  متنوعــة  عوالــم  إ�ــ�  املتلقــي  يأخــذ 
الديموغرافــي  التطــور  خيــارات  ايجــاد 
تلــك  تطــور  عبــر  ا��ــوادث  مســار  ��ركــة 
الثيمــات وتنوعهــا فــي الــدوران حــول نفــس 
ال�ــ�صية وتكرارهــا عبــر ممارســة نفــس 
ا��رفــة املوروثــة عــن الســابق ( االب ) ، 
ولطاملــا تكــررت تلــك ا��ملــة بصيــغ عــدة . 

إ�ــ�  الكاتبــة  تحيلنــا  مــا   
ً
غالبــا

مــالك  يــدي  بيــن  بأمــان  الشــعور 
الرحمــة و�ــي تقودنــا إ�ــ� املشــفى 
أبوا��ــا  أوســع  مــن  وتدخلنــا 
تحــت  ونتعا�ــ�  يــدور  مــا  لنعايــن 
رعايــة اطبــاء وممرضــات يقدمون 
لنــا العــالج برحمــة . إال إن حــارس 
 
ً
املــرآب يــرى غيــر ذلــك ويراهــا ســ�با
وتأوهاتــھ. وأرقــھ  آالمــھ  زيــادة  فــي 
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�ــي ا��اكــم ..

 . 
ً
االبرة ل�ست عالجا

 مــا تحيلنــا الكاتبــة إ�ــ� الشــعور بأمــان بيــن يــدي مــالك الرحمــة 
ً
غالبــا

و�ــي تقودنــا إ�ــ� املشــفى وتدخلنــا مــن أوســع أبوا��ــا لنعايــن مــا يــدور 
ونتعا�ــ� تحــت رعايــة اطبــاء وممرضــات يقدمــون لنــا العــالج برحمــة . 
 فــي زيــادة آالمــھ وأرقــھ 

ً
إال إن حــارس املــرآب يــرى غيــر ذلــك ويراهــا ســ�با

وتأوهاتــھ ، ومــا وخــزة �ل إبــرة إال عــذاب اخــر يضــاف إ�ــ� آالمــھ تحرمھ 
ثنايــا  فــي  النظــر  أمعنــا  مــا  . و�ل  النــوم  ع�ــ�  وترغمــھ  الليــل  ��بــة 
الروايــة وجدنــا ا��ــا ت�سلســل فــي بنــاء ا��ــوادث وتراكيــب االفــكار 
ع�ــ� وفــق رؤى ثقافيــة عميقــة تظهــر �شــكل بنا�ــي اد�ــي اســلو�ي تعبــر 
عــن مــدى براعــة وقــدرة الكاتبــة واطالعهــا الواســع فــي اختيــار املفــردة 
ووصــف  وصــورة  واســتعارة  تشــ�يھ  مــن  اللفظيــة  ا��ســنات  و�ا�ــي 
إ�ــ� تصــور االبــرة والســرير واملــكان  . بحيــث تحيلنــا  ا�ــ�   ... واطنــاب 
ا��يــط ومقت�ياتــھ ومالمحــھ . إذ ان حيــاة حــارس املرآبو�حبوحتــھ 
 لــھ فــي ذلــك املــكان مــا 

ً
الضيقــة ال�ــي اتخــذ مــن �عــض الكارتــون مــالذا

�ــي إال عنــاء وحيــرة وداللــة فــي وصــف مــا هــو عليــھ مــن قــذارة املــكان 
وضنــك الع�ــش تداخلــت مــع ســهر وتعــب طيلــة ليــال متقلبــة االجــواء 
. أ�عــد عنــھ عيــون املتطفليــن ع�ــ� الرغــم مــن ا��ــا جلبــت لــھ انظــار 
البعــض م��ــم ع�ــ� حســن ترتي��ــا وصناع��ــا ال�ســيطة املتقنــة ، و�أن 
مهنــدس بــارع صمــم زوايــا ذلــك املــكان ملــا أوحــت لهــم مــن أ��ــا فكــرة 
جهنميــة فــي اتقا��ــا ؛ مــا دعــت أحدهــم يقتحــم خلوتــھ ويقحــم نفســھ 
 عــن صمــت آخــر يأويــھ . صــار الصمــت قنــاع التصــق بھ وال 

ً
معــھ باحثــا

يمكن نزعھ ، االنسان �ائن متكلم حسب تعبير �اتب�نا مخبوء من 
صمــت ح�ــ� وصــف نفســھ إلــھ الصمــت . ان االســتماع هــو االبلــغ 
و�ل مــا يقولــھ القا��ــي والشــرطي وموظــف البنــك والريا��ــي �عــد 
مشــروع صمــت مــن وجهــة نظــر ا��ــارس الــذي مــا فتــأ أن يتمالــك 
نفســھ فــي االصغــاء لل�رثــرة وســماع �ل ترهــات العالــم مــن حولــھ . 
ح�ــ� احــرص ع�ــ� حراســة ابنــاء هللا املر��ــ� فــي هــذا املــكان و�أنــي 

عيــن هللا الســاهرة ع�ــ� أحوالهــم . 

عيون ال ترى . 
ضمــن رحلــة حــارس املــرآب فــي املشــفى ي�ــراءى إ�ــ� مخيلتــھ الكشــف 
عن مخطط ما يضمرون لھ من شر واك�شاف الذوات االخرى �ل 
احاس�ســهم ومــا يخت�ــ� بدواخلهــم يتكشــف لــھ دون عنــاء ، صمتــھ 
ي�رثــرون  أعماقهــم يجعلهــم  فــي  املدفــون  اللغــز  فــي حــل   

ً
�ان كفيــال

 عبــر ســؤال 
ً
 وتكــرارا

ً
بــكل مــا ��ــ� برؤوســهم ، ليمــارس اللعبــة مــرارا

وجــواب ؛ مــاذا �عــد ؟؟ . ســؤال ال جــواب لــھ وال حــدود ، ر�مــا أرادت 
مهيــدرة ايصــال فكــرة عمــق الصمــت الــذي تحلــت بــھ �ــ�صي��ا 
ومــا اخ�زلتــھ مــن افــكار مــا برحــت تتطــور وتتجــدد بيــن حيــن وآخــر مــع 
�ل خفايــا الزمــن ا��كــوم بالصمــت . فمثــل هكــذا ســؤال يتأر�ــ� 
مــا بيــن جــواب بوهيمــي يخ�ــزل املع�ــ� ويضــع املتلقــي فــي حيــرة بحــث 
وتأمــل مــن اجــل التوصــل إ�ــ� فــك شــفرات معــاِن عــدة ال طائــل م��ــا 
تنــوع الو�ــي االدراـ�ـي ا����ــي  عبــر خيــاالت ديالكتيكيــة مــن اجــل 
امللمــوس للمعرفــة �شــ�� صورهــا . اذ ســعت الكاتبــة مللمــة شــمل 
الروايــة وعــدم خروجهــا عــن هدفهــا امل�شــود الســا�ي إ�ــ� حصــر 
الصــراع بصمــت �ــ�صياتھ املتمثــل �شــكل اســاس بحــارس املــرآب 
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عبــر خلــق ب�ئــة متجانســة مــع املشــفى ، فنــرى املشــفى مــرآب والعمــارة 
مــرآب وا��يــاة مــرآب اكبــر �ــ� بــھ عالــم بصمــت ناطــق �لمــات مشــبو�ة 
تبــادل  تــكاد تكــون مشــوهة ، ومــا  �عبــارات رنانــة خاليــة مــن الداللــة 
مــن  وابنــھ إال محاولــة جــادة  بيــن االب  مــا  املــرآب  فــي حراســة  االدوار 
اجــل ديمومــة حركــة بنــاء ا��بكــة وتنامــي الصــراع ليصــل إ�ــ� العقــدة 
 ع�ــ� انفاســھ ، وال ننكــر إن الكاتبــة 

ً
 جاثمــا

ً
، ح�ــ� بــات الصمــت �ائنــا

مــع  الع�ــش  إ�ــ�  واحالتنــا  متعــددة  بصــور  ا��يــاة  وصــف  فــي  اجــادت 
�ل �ــ�صية منقولــة عــن حــارس مــرآب اســبغ عل��ــا طا�ــع الدهشــة 
 إ�ــ� قســوة ال�ســاء 

ً
واالقنــاع عبــر تعــدد االقنعــة ال�ــي تزيــت ��ــا وصــوال

وكرههــن ومــا حــدث لــھ مــع زوجــة الفقيــھ جــاره مبعــث فخــر واســتغراب 
و�نفــس الوقــت حيــرة مــا تظهــر ومــا تبطــن مــن تصرفــات ح�ــ� فــي حــق 
زوجهــا ال�ــي تــكاد ت�تقــم مــن قهــره ظلمــھ ، يخالطــھ رســم صــورة والــده 
 فيعملــھ وتصرفاتــھ وخلقــھ يم��ــي 

ً
 معتــدال

ً
الــذي ق��ــ� عمــره محافظــا

بيــن  مــا  ويــوازي  الب�ــت  ومصــروف  ا��يــاة  ليتدبــر مصاعــب  ظلــھ  مــع 
قســاوة ا��يــاة وقلــة دخلــھ ا��ــدود ، احســاس طاملــا شــعر بــھ االبــن 
و�ــدأ يتال��ــ� مــع الزمــن وتال��ــي أحالمــھ �عــد تخرجــھ مــن ا��امعــة . 

شمس جديدة .
شــمس  عبــر  املــرآب  حــارس  �ــ�صية  ثنايــا  فــي  جديــدة  صــورة  بزغــت 
افقيــة فــي صــورة هيمنــت  اشــرقت و�ــادرت ا�ــ� خلــق عالقــة تواصليــة تو
لــم  بمنظــر  تلــك الصــورة درامــا شــمس وحــارس  املــكان واعطــت  ع�ــ� 
يكــن ع�ــ� وفــاق معــھ و�تلــك الضبابيــة تكــون قــد اســدلت الســتار ع�ــ� 
دور الشــمس واهمي��ــا عنــد االنســان فــي نظــر ذلــك ا��ــارس املصــاب 
بمــس مــن ا��نــون ، إذ إنــھ عشــق الظــالم واختــار ان يكــون ارتباطــھ 
بــھ مــع الصمــت وشــكل انبعــاث راحــة نفســية وهــو عنــوان لعزلــة اختــار 
الثقافــة  إن  بوصــف   . االنظــار  عــن  متخفيــا  عباء��ــا  تحــت  االختبــاء 
حــوادث  الروايــة  ثنايــا  فــي  ادخــل  لكاتب�نــا  املعرفــي  والتنــوع  العاليــة 
فــي  للمتلقــي  لهــا االثــر الوا�ــ�  ب�ركيبــات وانتقــاالت جمــة �ان  جمــة 
ال�ــ�صية  تلــك  إليــھ  ســتؤول  ومــا  احدا��ــا  وت�بــع  ال�شــويق  اثــارة 
 جماليــة معرفيــة 

ً
، فحكايــة الفيــل نيلســون ال�ــي اضافــت لهــا ا�عــادا

البنــاء  ذلــك  مــن  جعلــت  تلــك  �ل  املنمقــة  ولغ��ــا  االســلوب  وتنــوع 
 اق�ــرن ��ــ�وص ( الفيــل ، ا��ــارس ،البديــن ) و�ــي 

ً
 شــامخا

ً
م�راصــا

تجســيدات ملراحــل مــن االلــم واملعانــاة تكمــن فــي وصــف وخيــال 
وتصويــر مشــاهد مــن ا��ــوف والرعــب عاشــها و�ع�شــها �ل يــوم 
حــارس بيــن جــدران �ارتونيــة يمكــن أن تتال��ــ� مــع اي ريــح ؛ ال 
وعاملــھ  تأويــھ  ال�ــي  بالعشــة  وصفهــا  مر�ــع  م�ــر  مســاح��ا  تتجــاوز 

اللي�ــي الــذي يضفــي عليــھ عتمــة ومتعــة . 

بحبوحة أمل . 
تحــول  ونقطــة  أمــل  بريــق  عــن  الكاتبــة  تبحــث  واخــر  حيــن  بيــن    
تحــدث مــن خاللهــا إنطالقــة جديــدة فــي اضافــة تفاصيــل مشــوقة 
و�ــي نقطــة تحــول يجدهــا املتلقــي فــي تعزيــز روح الروايــة وقو��ــا ، 
فمظهــر االثــارة �عــد مــن أجــل ال�شــويق ال�ــي نعمــت بــھ تفاصيــل 
انجيرونــا ، اذ ان �ــ�صية االب �ــي صــورة ��ــارس درس فلســفة 
يقــوى  ال  شــارع  جل�ــس  كونــھ  �عــدو  ال  مــرآب  مــع  يــب 

ُ
غ لكنــھ 

حديــد  مــن  بأكــوام  وصفــت  ت�ناســب  ال  و��ئــة  التفلســف  ع�ــ� 
جمــع امــوال بطرائــق شــ�� وصفــف ليكــون جمــع مــن ســيارات 
إ�ــ� النــاس  فارهــة قديمهــا وحدي��ــا ي�بخ�ــر �ل مــن رك��ــا وينظــر 
بنظــرة شــزر وتعا�ــي ثقيلــة ع�ــ� الفقــراء . يــد االم ظلــت م�شــ�ثة 
أمــل  مــن  عــزز  الــذي  ،االمــر  مــن هواجســھ والعكــس  تن�شــلھ  بــھ 
التقــرب فيمــا بيــن عائلــة تشــكو الفقــر والعــوز �عــد فقــد معيلهــا 
االســاس املتمثــل بــاالب . الصمــت وال��يــج ســيان ال فــرق ان 
اجتمعــا أم ذهــب أحدهمــا فــكل لــھ وقــع ح�ــ� صــارت �ــ�صية 
تمــل  ، االم ال  تتكلــم  املــرآب تســتوعب �ل االصــوات وال  حــارس 
 ، صامــت  هــو  فيمــا  ولدهــا  مســمع  ع�ــ�  تقــول  مــا  وتكــرر  الــكالم 
مراحــل مــن االســتذ�ار واالســ�رجاع لطفولــة وذكريــات ولــت وا�ل 
الدهــر عل��ــا وشــرب ،ع�ــ� الرغــم مــن أ��ــا ر�مــا تكــون ذات فائــدة 

 بين حين واخر تبحث الكاتبة عن بريق أمل 
ونقطــة تحــول تحــدث مــن خاللهــا إنطالقــة 
فــي اضافــة تفاصيــل مشــوقة و�ــي  جديــدة 
نقطــة تحــول يجدهــا املتلقــي فــي تعزيــز روح 
مــن  �عــد  ، فمظهــر االثــارة  الروايــة وقو��ــا 
تفاصيــل  بــھ  نعمــت  ال�ــي  ال�شــويق  أجــل 

انجيرونــا.
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بحنــان وصــدق مشــاعر ��ــز فينــا مشــاعر نوعــا مــا ؛ إذ كــم منــا يحتــاج 
، والبــرة  ثمينــة  اشــياء ضروريــة  يفقــد  إ�ــ� طفولتــھ و�خاصــة عندمــا 
تلــك االبــرة ال�ــي وخــزت جســم ا��ــارس ســرقت �ل احالمــھ ووأدت فيــھ 

 . نشــو��ا 

عناوين مبع�رة . 
فــي تحــول مهــم ووا�ــ� ملفــت للنظــر أقدمــت مهيــدرة ع�ــ� الغــوص فــي 
اختيــار صالــة املشــفى وتنــوع االحــداث خارجهــا ، إذت�تقــل بيــن وهلــة 
واخــرى ا�ــ� وصــف وتعبيــر صــوري لالمكنــة �عناويــن مختلفــة ( مــرآب ، 
شــقة ، عمــارة ، دار االم ، االب املفقــود ، ب�ــت مــن �ارتــون ) . ومحــط 
هذه االنطالقة اما سرد أو حلم أو غير ذلك ملا لها من حرية في التعبير 
لالبــواب  ان  إذ   ، التنــوع  لذلــك  ا��ماليــة  قريح��ــا  بــھ  أجــادت  عمــا 
افــذ ادوار لــم ت�ركهــا جامــدة رســم��ا �عنايــة ودرايــة فائقــة تحــت  والنو
عناويــن مبع�ــرة لغ��ــا الصمــت . وتبقــى �لمــة ال ادري �ــي الشــاخصة فــي 
هــذا الصمــت القا�ــع ع�ــ� عاملهــا امل�رامــي االطــراف. ومــن املالحــظ ان 
االســهاب فيالوصــف والســرد قــد أثقــل �عــض مفاصــل وثنايــا الروايــة 
و�خاصــة فــي ســرد حــارس املــرآب لصمتــھ ومعاناتــھ إذ نراهــا قــد تكــررت 

ع�ــ� الرغــم مــن ان هــذا التكــرار ال يؤثــر فــي البنــاء العــام للروايــة . 
تم��ي االيام . 

ضمــن يوميــات حــارس املــرآب املتعــددة ســردت �اتب�نــا مجموعــة افــكار 
تجســد  جوهريــة  بأ��ــا  وصفهــا  يمكــن  مــا  قــل  عــدة  قضايــا  وطرحــت 
معانــاة مجتمــع ال يدركهــا وال �شــعر ��ــا إال مــن خــاض عاملهــا وتجار��ــا 
القريبــة الشــبھ مــن حيــاة عــدد غيــر قليــل مــن النــاس ، فحيــاة ا��ــارس 
�ــي حيــاة العامــة مــن الفقــراء واملشــردين اختــارت الكاتبــة التعبيــر ع��ــا 
بصمــت منــذ انطالقــة رواي��ــا ح�ــ� ال��ايــة بلغــة اســلو�ية لغــة الســارد 
العالــم بــكل ��ــيء عــن طريــق ايــام حاضــرة فــي مخيلــة عــدد غيــر قليــل 
مــن النــاس ، غيــر إ��ــا عصيــة ع�ــ� ســردها مــن قبلهــم . شــكل مــوت االب 
انعطافــة وتحــول ونقطــة فارقــة فــي تصاعــد ذروة ا��ــدث وتنامــي حركــة 
 تج�ــ� فــي مــا 

ً
ا��بكــة فــي الروايــة ح�ــ� ا��ــل وتال��ــي حواد��ــا تدريجيــا

وصــل إليــھ مــن قــدر املــوت ومــن أجــل االســتمرارية انيــط الــدور لالبــن 
وهــذا القــدر �ــ�ر �عــد أن ن�ــ� خيوطــھ حــول رقبــة االبــن ، و\ح�ــ� 

عالقتــھ بمــن يحيــط بــھ صــارت هامشــية ال تر�ــ� إ�ــ� مســتوى 
طموحاتــھ و�ــدأ يك�شــف الهــوة ب�نــھ و�يــن محيطــھ ح�ــ� حــال 
بــھ الزمــن إ�ــ� مشــفى االمــراض العقليــة تحــت مســم� ( هــذا 
يكــن  لــم  إن  صعــب  عاملــھ  مــع  التفاهــم  وجــد  ر�مــا  الــذي   (

مســتحيل . 

أالبرة االخيرة . 
القص��ــي  والســرد  باالحــداث   

ً
حافــال  

ً
يومــا نغــادر  أن  مــا 

مهيــدرة  اختــارت  إذ   . باملفاجــآت  مفعــم  يــوم  فــي  ندخــل  ح�ــ� 
حــارس  ف��ــا  يرقــد  ال�ــي  االيــام  مــع  االحــداث  جريــان  سلســلة 
م�ــيء  عالــم  عــن  للتعبيــر  العقليــة  االمــراض  مشــفى  مــرآب 
خــذ   ) تقــول  أن  تريــد  و�أ��ــا  املقلو�ــة  والصــور  بالتناقضــات 
ا��كمــة مــن أفــواه ا��انيــن ) بحكايــا متنوعــة وأســلوب أد�ــي 
عوالــم  عبــر  الروايــة  تلــك  بــھ  أخذتنــا  الــذي  وهــذا   ، رصيــن 
مــن الصمــت الناطــق باالحــداث ، فــكل الــكالم قيــل بصمــت 
وايمــاءات غائــرة بحــوادث غرائ�يــة تناولــت جراحــات حــارس 
تب�ــ� العالــم عــن عمــد وأدرك قذارتــھ مــن تعامــل �عــض ســكان 
العمــارة ، ف�ــ�صية تلــك املعلمــة االنيقــة صاحبــة القفــازات 
ال�ــي تقــار االر�عيــن مــن العمــر زوجــة صديقــھ املوظــف فــي البنك 
الطيــب تــراءت لــھ فــي غرفتــھ تكيــل عليــھ �عــض مــن الكلمــات 
تكرهــھ معتقــدة إنــھ �عــرف ســر خيان��ــا ،وال زال �ســمع �لمــات 
هنــا وهنــاك مــن الطب�ــب يرشــد املمــرض ونصــف ا��رعــة مــن 
 
ً
 صــار مثقــال

ً
االبــرة ت�تظــر ســريا��ا فــي جســمھ الــذي بــدا نحيــال

ع�ــ� ا��ركــة و�أنــھ مكبــل ال يقــوى ع�ــ� النظــر وا��ــراك ح�ــ� 
غــاب عــن الو�ــي .. 

��اية مجنون . 
فــي ��يفــة ، إذ  فــي خبــر نشــر  جــاءت ��ايــة الروايــة كبداي��ــا 
أبقــت �اتب�نــا ��ايــة رواي��ــا فــي تســاؤل املمــزوج بالدهشــة و�قــي 
 فــي مشــفى االمــراض العقليــة ومــا اضافتــھ 

ً
حــارس املــرآب قا�عــا

�اتبــة الروايــة هــو عنــوان نشــر فــي جريــدة محليــة عنونــت خبــر 
وفــاة مفــاده : ��ايــة أســبوع مأســاوية .وســردت ببضــع اســطر 
العقليــة  لالمــراض  ا���ــي  املشــفى  فــي  اقديــن  الر أحــد  ��ايــة 
 دون التطــرق إ�ــ� تفاصيــل أك�ــر دقــة عــن اســم املنتحــر 

ً
منتحــرا

و�أ��ــا تريــد أن تقــول إن الصمــت ال يبــوح عــن نفســھ ح�ــ� فــي 
االســم ويبقــى ع�ــ� املتلقــي ان يختــار ��ايــة ل�ــ�صية عبــرت 
منــھ  فاحــت  ومــرآب  املشــفى  ��ــرات  بيــن  بصم��ــا  املهــا  عــن 
روائــح �شــرية مقيتــة ، و�ذلــك تكــون قــد أســدلت الســتار ع�ــ� 
�ــ�صيات عــدة و�أ��ــا تحاـ�ـي عالــم م�ــيء بخفايــا مكشــوفة 
واســرار عاريــة �عرفهــا القا��ــي والدانــي عبــر تداخــالت هــزت 
عــن  البــوح  ع�ــ�  القــادر  وغيــر  املفضــوح  �عر��ــا  العالــم  ار�ان 

مكنوناتــھ ح�ــ� با��فــاء .. 
اقبة �ل صمت ... ال يزال تحت املر

 باالحــداث والســرد 
ً
 حافــال

ً
مــا أن نغــادر يومــا

مفعــم  يــوم  فــي  ندخــل  ح�ــ�  القص��ــي 
سلســلة  مهيــدرة  اختــارت  إذ   . باملفاجــآت 
جريــان االحــداث مــع االيــام ال�ــي يرقــد ف��ــا 
العقليــة  االمــراض  مشــفى  مــرآب  حــارس 
بالتناقضــات  م�ــيء  عالــم  عــن  للتعبيــر 
والصــور املقلو�ــة و�أ��ــا تريــد أن تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

ا��انيــن) أفــواه  مــن  ا��كمــة  (خــذ 
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ماجد قائد
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مقدمة
تتمتــع املقار�ــة الســيميائية النقديــة بكفــاءة كبيــرة قــادرة ع�ــ� تنــاول 
ا��طابــات اإلبداعيــة، والغــوص فــي أعماقهــا، واســتكناه مكنونا��ــا 
وكشــف  التأويــل،  ف�ــ�ة  و�تاحــة  واألنســاق،  العالمــات  ودراســة 

شــبكات العالقــات العالماتيــة، و�يــان الب�ــ� الفنيــة وا��ماليــة.
بيــن األلــوان  بــارز، احتلــت مكانــة متميــزة  إن الروايــة ج�ــس أد�ــي 
باعتبارهــا  كبيــرة؛  مقروئيــة  مســاحة  ع�ــ�  وســيطرت  األدبيــة، 
خطابــا فكريــا لغويــا تواصليــا قــادرا ع�ــ� مالمســة قضايــا ا��تمــع، 
تطلعاتــھ،  عــن  والتعبيــر  اقعــھ،  و وتصويــر  تحوالتــھ،  واســ�يعاب 

مشــكالتھ. ��ــل  تصــورات  وتقديــم 
مــن خــالل تفاعــل مكونا��ــا  املــوت قيم��ــا  تك�ســب روايــة رائحــة 
وتناســق تقنياتنــا وان�ــ�ام أنســاقها وعمــق رؤياها،ف�ــي واحــة مــن 
العالمــات واإلشــارات والرمــوز ال�ــي ســاهمت فــي بنــاء صــرح خطــاب 

الروايــة، وشــيدت بناهــا.
دون  واإلشــارة  اإلجمــال،  بأســلوب  املــوت  رائحــة  روايــة  تتميــز 
فــي  اق�ــي وا��يا�ــي،  الو و�يــن  األنــا واآلخــر،  بيــن  واملــزج  اإلفصــاح، 
إشــكالية  وت�بــع  ملقار���ــا،  ملغوم؛دفعنــا  ســاحر  تشــويقي  أســلوب 
الدراســة فــي ســؤال مفــاده، إ�ــ� إي حــد يمكــن للمقار�ــة الســيميائية 
و�بــراز  املوازيــة،  الروايــة  خطابــات  إنتــاج  عمليــة  فــي  تســاهم  أن 
باملن�ــ�  توســلنا  وقــد  وطالســمها،  ألغازهــا  وفــك  مكونا��ــا، 
الروايــة ورموزهــا وف�ــ� مكونا��ــا،  الســيميا�ي ل�شــريح عالمــات 

جماليا��ــا. وت�يــان  دوالهــا،  وكشــف  أنســاقها،  وتفكيــك 
توزعت الدراسة في مبحثين، درس املبحث األول سيمياء ا��طاب 
املــوازي ا��ار�ــي املتمثــل فــي الغــالف ومــا يحملــھ مــن عالمــات لغويــة 
واســم  ا��تصــرة  وســير��ا  الكاتبــة  واســم  والتجن�ــس  �العنــوان 
واأللــوان  �الصــور  األيقونيــة  أو  ا��تامــي،  واالقتبــاس  ال�شــر  دار 
واألشــكال، ودرس املبحــث الثانــي ب�يــات ا��طــاب املــوازي الداخ�ــي 
وعالمــات  الداخليــة  والعناويــن  والتصديــر  اإلهــداء  فــي  املتمثــل 

ال�رقيــم، وختمــت الدراســة بخاتمــة ��صــت أهــم نتائــج البحــث.
التمظهــر ا��ار�ــي  بيــن  املــوازي ا��ار�ــي  املبحــث األول: ا��طــاب 

الدال�ــي والتمــدد 
أولــت املقار�ــة الســيميائية عنايــة كبيــرة بتحليــل ا��طــاب املــوازي 
أنتــاج الداللــة العامــة  فــي  وتأويــل أ�عــاده وعالماتــھ وفهــم ســلطتھ 
��طــاب النــص، وتشــكيل مقوماتــھ، فقــد أ��ــت العتبــات مكونــا 
أساســيا وفاعــال فــي تشــكيل ا��طــاب، وتفكيــك دوالــھ الرمزيــة، فلــم 
تعــد مجــرد كتــل لغويــة وأيقونيــة فارغــة ا��تــوى تجــاور النــص، 
أب�يــة  أحــد  تشــكل  ال�ــي  ا��اصــة  عالما��ــا  عتبــة  لــكل  أصبــح  بــل 
ا��طــاب، وتمنــح املتلقــي إشــارات الداللــة وخيــوط املع�ــ�، وتولــد 

انطباعــا عامــا عــن ا��طــاب.
ي�شــكل ا��طــاب املــوازي فــي الروايــة مــن مجموعــة مــن العالمــات 
اللغويــة ال�ــي تتمثــل بالعنــوان واســم الكاتبــة والتجن�ــس واســم دار 
ال�شــر، والعالمــات اللغويــة املتمثلــة بالصــور واأليقونــات واألشــكال 
منــاوالت  إحــدى  املفتاحيــة  ا��طابــات  هــذه  وتعــد  واأللــوان، 
تحتويــھ  مــا  بفعــل  و�جراءا��ــا،  واهتمامهــا  الســيميائية  الدراســة 
مــن إشــارات وحمــوالت دالليــة، تمنــح القــارئ ا��يــوط األوليــة عــن 

الروايــة، وتمــده بــزاد معرفــي حــول فكر��ــا، كمــا تتضافــر فيمــا بي��ــا 
وت�تظــم لتولــد تصــورات أوليــة عــن الراويــة.

ال�ــي  العتبــات  تلــك  ا��ار�ــي  االفتتا�ــي  املــوازي  بالنــص  ويقصــد 
وتســيج  كيانــھ،  وتحمــي  هويتــھ،  تحمــل  الكتــاب،  حــواف  ع�ــ�  تقــع 
نصــوص، واملتمثلــة بالغــالف و�ل مؤشــراتھ وعالماتــھ اللغويــة وغير 

اللغويــة. 
سيمياء الغالف ولوحتھ الفنية

الغــالف أول خطــاب بصــري يواجــھ متلقــي الروايــة، واللوحــة ال�ــي 
تثيــر االن�بــاه، وتحمــل إشــارات تمــد القــارئ بمفاتيــح القــراءة، وتبــوح 
لــھ بأســرار املع�ــ�، فللغــالف تضار�ســھ ا��اصــة وتصميمــھ املميــز، 
فـ»لــم �عــد حليــة شــكلية بقــدر مــا هــو يدخــل فــي تشــكيل تضار�ــس 
النــص، بــل أحيانــا يكــون هــو املؤشــر الــدال ع�ــ� األ�عــاد اإليحائيــة 
لوحــة  مــن  األمامــي  املــوت  رائحــة  غــالف روايــة  . ويتكــون  للنــص» 
فنيــة بفضــاءات صغيــرة متعــددة األلــوان ومتداخلــة األشــكال، ذات 
ف��ــا  ويندمــج  للتأمــل،  ف�ــ�ة  للمتلقــي  ت�يــح  مفتوحــة،  إيحــاءات 
اللغــوي باأليقونــي ل�شــكل مشــهدا بصريــا �عكــس ا��الــة الشــعورية 
اقف وأحداث الرواية، ويو�ي بلغة نصوصها  للكاتبة، ويجســد مو

اإلبداعيــة. 
رمزية اللون

 �ســيطر ع�ــ� لوحــة الغــالف األماميــة اللــون الرمــادي الداكــن املائــل 
إ�ــ� الســواد مشــهبا بقليــل مــن البيــاض وا��مــرة، وقــد تــرددت هــذه 
األلــوان كثيــرا فــي نصــوص الرواية،و�شــير األســود والرمــادي الداكــن 
إ�ــ�  البيــاض  شــذرات  املصائب،وتشــير  وعظــم  األحــداث،  هــول  إ�ــ� 
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القتــل والــدم  النــور واألمــل، وتحمــل تموجــات األحمــر داللــة 
الــذي ســفكھ ا��ــد بلقائــد ��الفيــھ، وتشــير إ�ــ� الت��يــات 
بــھ  كتــب  الــذي  األصفــر  اللــون  ويو�ــي  االســتعمار،  ضــد 
العنــوان وغطىــا للوحــة ا��لفيــة للغــالف إ�ــ� املعانــاة، و�ــوادر 

الفنــاء، وال��يــؤ للــزوال، واملــوت البطــيء.

التجن�س ومعطى النص
�عتبــر املؤشــر التجن���ــي عتبــة نصيــة، يقــوم بوظيفــة «إخبــار 
القــارئ و�عالمــھ بج�ــس العمــل / الكتــاب الــذي ســيقرأه» ، 
وقــد وضــع إ�ــ� األســفل مــن العنــوان فــي أع�ــ� لوحــة الغــالف 
با��هــة اليم�ــي �لمــة التجن�ــس روايــة، مكتو�ــا بخــط ال��ــ� 
وموجــھ  ســيميائية  إشــارة  وهــو  أبيــض،  بلــون  ا���ــم  صغيــر 
قرا�ــي يحــدد هويــة ا���ــس األد�ــي للنصــوص ال�ــي يحتو��ــا 
انتظــاره  أفــق  اســتحضار  ع�ــ�  القــارئ  و�ســاعد  الكتــاب، 
املعرفــي، وي�ــ� خيالــھ للدخــول إ�ــ� العالــم املتخيــل فــي الرواية، 

النــص. معطيــات  واســتقبال 

رمزية اسم الكاتبة
جاء إ�� األسفل من �لمة التجن�س اسم الكاتبة لي�� مهيدرة 
أبيض،يو�ــي  و�لــون  متوســط  ب��ــم  ال��ــ�  بخــط  مكتــوب 
فــي  ووضعــھ  والطهــارة،  والبــراءة  الفكــري،  والنقــاء  بالصفــاء 
أع�ــ� صفحــة الغــالف يو�ــي بالرفعــة، فالكاتبــة قامــة أدبيــة 
وروايــة،  وقاصــة  شــاعرة  ف�ــي  املواهــب،  متعــددة  ســامقة 
ومنظمــة  واإلبــداع،  للثقافــة  التواصــل  جمعيــة  ورئ�ســة 
مهرجــان القصــة القصيــرة، وعضــو اتحــاد كتــاب املغــرب، لقــد 
منح اســم الكاتبة الكتاب صفة امللكية الفكرية، ومد جســور 
��ظــات  أول  مــن  والكاتبــة  املتلقــي  بيــن  والتواصــل  الثقــة 

القرا�ــي. االتصــال 

الصورة و�عدها األيقوني
هيئــة  فــي  ل�ــ�ص  متخيلــة  صــورة  الغــالف  لوحــة  تتوســط 
اقفــة �أنــھ مشنوق،وتشــير إ�ــ� ��ظــة املــوت، تمتــد الصــورة  و
مــن أســفل اللوحــة إ�ــ� أعالهــا فــوق النصــف، �عضــد هيئــة 
الصــورة قــول الكاتبــة و�ــي تتحــدث عــن تخ�ــي مدينــة بلقائــد 
والصــورة   . رقبتــك»  مــن  الهــواء  فــي  معلقــا  «تركتــك  عنــھ 

وتغطيــھ  األرجــل،  أو  األيــدي  أو  للوجــھ  مالمــح  أي  تحمــل  ال  املتموضعــة 
اليمين،والصــورة  نحــو  ��ــا، متوجهــا  بيضــاء، �أن �ــ�صا مكفــن  أل�ســة 
وغيــر  متخيلــة  الروايــة  فــي  الســاردة  ال�ــ�صية  بــأن  تو�ــي  الهيئــة  ��ــذه 
حقيقيــة، وتحيــط بالصــورة يمينــا و�ســارا كتــل تشــبھ املــوج فــي ارتفاعهــا، 
وحمــراء  رماديــة  و�ألــوان  األ��ــام  متنوعــة  صغيــرة،  تــالل  شــكل  ع�ــ�  أو 
و�يضــاء مــن خلفهــا أشــكال �البحيــرات ســوداوية اللــون، تشــير إ�ــ� الظــالم 
وقتامــة األفــق، وع�ــ� �ســار الصــورة تموجــات تشــبھ الدخــان املتصاعــد، 
وع�ــ� يمي��ــا تموجــات تشــبھ ألســنة اللهــب، تو�ــي باالنبعــاث واالن�شــار، 
فاللوحــة بألوا��ــا وأشــكالها املتباينــة تمــارس لعبــة اإلغــواء، وتحمــل دالالت 
العنــوان،  تجســد  دالالت  و�ــي  والقتامــة،  والوحشــة  والرعــب  ا��ــوف 

الروايــة. نصــوص  مــع  عالقــة  وت��ــ� 

دار ال�شر
وضــع فــي أســفل لوحــة الغــالف فــي وســط املســافة بيــن جهتيھ،عالمــة دار 
وال�شــر  للطباعــة  ا��ديثــة  الرحــاب  مؤسســة  ومكا��ــا،  واســمها  ال�شــر 
والتوز�ــع، بيــروت – لبنــان، وقــد أســهمت عالمــة ال�شــر فــي الروايةع�ــ� إبراز 
الكتــاب وتســويقھ و�كســابھ ملكيــة فكريــة وصفــة قانونيــة، باعتبــاره صــدر 

عــن مؤسســة قانونيــة. 

كعب الكتاب
الوســط  وفــي  لي�ــ� مهيــدرة  الكاتبــة  أعــاله اســم  فــي  الكتــاب  يحتــوي كعــب 
وهــذه  ال�شــر،  دار  عالمــة  األســفل  وفــي  املــوت  رائحــة  الروايــة  عنــوان 
العالمــات تحمــل هويــة الكتــاب، وتســاعد فــي التعــرف عليــھ ��ظــة وضعــھ 

الــرف. فــي  رأســيا 

اللوحة ا��لفية ال�سوير وغلق الفضاء الور�ي 
غمــر اللــون األصفــر الفاتــح اللوحــة ا��لفيــة للغــالف، ويحيــل ع�ــ� املعانــاة 
والســقم واملــرض واالحتضــار، وتتمركــز صــورة الكاتبــة فــي األع�ــ� مــن ا��هــة 
ال�ســرى بلبــاس أســود و��ــاب أحمــر فــي هيئــة قاعــدة مشــّبكة األيــدي، مــا 
يو�ــي �عمــق التأمــل و�عــد النظــر، إ�ــ� األســفل مــن صــورة الكاتبــة اســمها 
أديبــة  صف��ــا  ع�ــ�  يحتــوي  الذاتيــة  ســير��ا  مــن  وم��ــص  مهيــدرة،  لي�ــ� 
وهــذه  وروايــة،  شــعر  مــن  األدبيــة  إصدارا��ــا  لبعــض  وأســماء  مغر�يــة، 
العالمــات اللغويــة واأليقونيــة تقــرب �ــ�ص الكاتبــة مــن القــارئ، وتــزوده 
برصيــد معرفــي ع��ــا، إ�ــ� األســفل اســم دار ال�شــر وشــعاره و�ياناتــھ، وكتــب 
فــي ا��هــة املقابلــة نصــا قصيــرا مــن املقطــع الثانــي للروايــة، يبــدأ بالســؤال 
ومجتمــع  االســتعمارية،  القــوى  تزكيــھ  عــرس  عــن  ي�تــج  أن  يمكــن  «مــاذا 
فــي  نشــاز  نغمــة  بـــ  مث�ي،....وي�ت�ــي  خنوعــا  عبــدا  إال  واالن��ازييــن  ا��ونــة 

املــوت  رائحــة  روايــة  تك�ســب 
قيم��ــا مــن خــالل تفاعل مكونا��ا 
وان�ــ�ام  تقنياتنــا  وتناســق 
رؤياها،ف�ــي  وعمــق  أنســاقها 
واإلشــارات  العالمــات  مــن  واحــة 
بنــاء  فــي  ســاهمت  ال�ــي  والرمــوز 
صــرح خطــاب الروايــة، وشــيدت 

. بناهــا

ي�شــكل ا��طــاب املــوازي فــي الروايــة 
مــن مجموعــة مــن العالمــات اللغويــة 
ال�ــي تتمثــل بالعنــوان واســم الكاتبــة 
ال�شــر،  دار  واســم  والتجن�ــس 
والعالمــات اللغويــة املتمثلة بالصور 

واأللــوان واألشــكال  واأليقونــات 
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ســيمفونية االنتمــاء..» وهــو جــزء دال مــن نــص مختــار �عنايــة هدفــھ 
تحفيــز رؤيــة املتلقــي، ومنحــھ إضــاءة قبــل قــراءة النــص و�عــد قراءتــھ، 
ويتضمــن ت��يصــا موجــزا عــن مضمــون الروايــة، إ�ــ� األســفل منــھ 
الكتــاب  حمايــة  فــي  �ســاهم  الــذي  بالكتــاب،  ا��ــاص  الباركــود  رمــز 
مــن ال�زويــر، ويقــوم الغــالف ا��لفــي �غلــق الفضــاء الور�ــي، وحمايــة 

ــف. 
َّ
املؤل

أ�عــادا  وكعبــھ  وا��لفــي  األمامــي  بجناحيــھ  الغــالف  تصميــم  حمــل 
دالليــة وجماليــة ارتبطــت بمدلــول النــص، وســاهم فــي تشــكيل رؤيــة 
فكريــة و�ضفــاء ملســة جماليــة ع�ــ� الروايــة، أثــارت القــارئ وجرتــھ إ�ــ� 

فضــاءات القــراءة ومســارات التأويــل.
خطاب العنوان و�ؤرتھ السردية

�عتبــر العنــوان «خطابــا قائمــا لكونــھ جــزءا مندمجــا فــي النــص، وألنــھ 
شــبكة يفتتــح ��ــا النــص ويؤســس النطــالق الطبيعيــة فيــھ، والعنــوان 
أنــھ  ان�بــاه املتلقــي، ع�ــ� اعتبــار  ت�ئيــر  إ�ــ�  ��ــدف  الكاتــب،  مــن  بو�ــي 
تســمية مصاحبــة للهمــل األد�ــي واملؤشــرة عليــھ» . فالعنــوان نســق 
الباحــث  يطأهــا  أن  يمكــن  أوليــة  عتبــة  «وأول  رمــزي،  ســيميا�ي 
 ، ولســانيا»  بصريــا  واســتقراءها  اســ�نطاقها  قصــد  الســيميا�ي 
امل�ــن،  ��ــا ملواجــھ  ي�ســ��  القــارئ ذخيــرة  تكســب  العنــوان  فمقار�ــة 
«مفتــاح  فالعنــوان  املعتمــة،  النــص  دروب  ي��ــيء  بكشــاف  وتــزوده 
تجاعيــده،  بــھ  ويق�ــس  النــص،  نبــض  الســيميا�ي  بــھ  يجــس  تق�ــي 
وتعتمــد   ، ال�ركي�يــة»  وتضار�ســھ  الب�يويــة،  ترســباتھ  ويكشــف 
بأ�عــاده الصوتيــة والصرفيــة وال�ركيبــة  العنــوان  الســيمياء مقار�ــة 

والدالليــة.
واملكــون  األســاس  العنصــر  املــوت  رائحــة  روايــة  فــي  العنــوان  يمثــل 

املتلقــي،  تصافــح  ال�ــي  األو�ــ�  والعالمــة  الروايــة،  خطــاب  بنــاء  فــي 
نصوصهــا،  داللــة  طروحا��ا،وكثــف  حمــل  الــذي  االرتــكاز  ومحــور 
لوحــة  أع�ــ�  فــي  العنــوان  يبــرز  ملعان��ــا،  و�ــ�  أفكارهــا،  واخ�ــزل 
الغــالف الداكنــة بخــط ال��ــ� عريــض ا���ــم بلــون زيتونــي فاتــح 
�ســتفز عيــن القــارئ، ويأســره مــن ��ظــة االتصــال األو�ــ� بالكتــاب.

 يتكــون العنــوان صوتيــا مــن عشــرة أصــوات ت�نــوع بيــن األصــوات 
املهموســة (ا��ــاء، التــاء)، ال�ــي تو�ــي بالبــوح، واألصــوات ا��هريــة 
االتســاع  ع�ــ�  وتــدل  الــواو)،  الــالم،  األلــف،  (الهمــزة،  الغالبــة 
واالن�شــار وعظــم ا��ــدث، ويــدل صــوت الــراء ع�ــ� تكــرار ا��ركــة 
بيــن  العنــوان  أصــوات  وتنــوع  وقوتــھ،  ا��ــدث  وتجــدد  والفعــل، 
الهمــس وا��هــر والشــدة والرخــاوة يو�ــي بالصــراع الــذي تع�شــھ 

ا��يــاة واملــوت. بيــن  امل�شــطرة  الروايــة  �ــ�صية 
معــان  لــھ  (رائحــة)  فمفــردة  للعنــوان،  امل��ميــة  الناحيــة  مــن   
ال��ــيَء  َراَح 

َ
«وأ العــرب  لســان  فــي  جــاء  فقــد  مختلفــة،  م��ميــة 
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الــواردة فــي املعاجــم الســابقة تشــير إ�ــ� الشــم واالن�شــار.
ومفــردة املــوت مصــدر للفعــل مــات يمــوت موتــا، لهــا معــان م��ميــة 
زهــري َعــِن 
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خــالل عــرض معانــي املــوت فــي املعاجــم وفــي القــرآن الكريــم، أن 

املوت �شير إ�� ال��اية وا��الص واالنتقال من مرحلة إ�� أخرى.
خبــر+  إضافــي،  مركــب  مــن  ال�ركي�ــي  ا��انــب  فــي  العنــوان  يتكــون 
فــك  رائحــة  لـــ  املــوت  (هــذه)، فإضافــة  بــــ  مضــاف، واملبتــدأ مقــدر 
الغمــوض وأزال اإل��ــام، ور�ــط بيــن ا��ســوس الرائحــة باملعنــوي 
املــوت، وال�ركيــب اإلضافــي فــي العنــوان ناقــص، يحتــاج إ�ــ� مســند 
إليــھ، وهــو أمــر ي�ــرك الداللــة ســؤاال مفتوحــا غيــر مكتمــل، يجيــب 
عنــھ النــص مــن خــالل القــراءة، وي�بيــن مــن خــالل حضــور املســند 
وغيــاب املســند إليــھ ��ــم الصــراع بيــن ا��ضــور والغيــاب الــذي 

س�ســطر ع�ــ� تفاصيــل الروايــة.
أمــا مــن الناحيــة الدالليــة، تحمــل مفــردة (رائحــة) دالالت التغّيــر 

(املوت)ع�ــ�  مفــردة  وتــدل  والتمــدد،  واالن�شــار  والتبــدل  والتحــول 
ا��يــاة،  وفقــدان  االن��ــاء،  و��ظــة  اقــع،  الو مــن  ا��ــالص  خيــار 
فاملــوت ذلــك الشــبح الرهيــب ا��يــف، االمتحــان األخيــر، انفــكاك 
الــروح مــن ا��ســد، االنتقــال لعالــم آخــر، فــكال العالمتيــن تحمــالن 
واملــوت  حســية،  لداللــة  الرائحــة  وتشــير  والتحــول،  التغّيــر  مع�ــ� 
لداللــة معنويــة، وهــذا ينعكــس فــي الصــراع املتجســد داخــل الروايــة 
اقــع واملتخيــل، واملــوت وا��يــاة، وا��يــر  فــي الــذات امل�شــطرة، والو

..إ�ــ�.  وال��ــار،  الليــل  األبيــض واألســود،  والشــر، 
فضــاءات  فــي  املــوت  ان�شــار  إ�ــ�  املــوت)  (رائحــة  العنــوان  �شــير 
الروايــة، تقــول ال�ــ�صية الســاردة: «رائحــة املــوت املنبعثــة فــي �ل 
�ســري  يراهــا ديدنــا متعفنــا  فهــو  تر�كــھ  رائحــة  اليوميــة،  تفاصيلــھ 
فــي أوســاطھ» ، وفيــھ إشــارة إ�ــ� أن هنــاك رائحــة مــوت مــن نــوع آخــر 
وهــو مــوت الضميــر، ومــوت القيــم، ومــوت املبــادئ، ومــوت الوفــاء، 
بيــن  واس�شــرى  ا��تمــع،  أوســاط  فــي  ان�شــر  الــذي  األخــالق  ومــوت 
أبنائــھ، ويت�ــ� ذلــك مــن خــالل عــرض تفاصيــل ا��يــاة ال�ــي قهــرت 
ال�ــ�صية الســاردة بلقائــد مــن حرمــان نســبھ ألبيــھ، وع�شــھ ي�يمــا، 
والتصــاق ا��يانــة بــھ �ســ�ب تاريــخ جــده األســود، و�ــ�نھ، ومعاناتــھ 
نفســھ،  �شــنق  وان��ــاء  وأ��ابــھ،  أقار�ــھ  وفقــدان  املدرســة،  فــي 
مــن  الســارد  الــراوي  ســيخلص  الــذي  الوحيــد  الهــدف  هــو  فاملــوت 
صــراع ا��يــاة وأتعا��ــا ومآســ��ا،يتج�� ذلــك ف��ــذا املقطــع «منت�ــ� 

ال�ــ�اعة أن تقــرر أن تمــوت مــن أجــل صــراع عشــت زمانــك تكابــده، 
ثــم اك�شــفت أن وحــده املــوت قــد يريحــك، ويجعــل امل�ســائلين عــن 

جديتــھ مــن البدايــة �عتنقونــھ ويجعلــون منــھ رأي عــام» . 
�ل  فــي  وان�شــر  ا��يــاة،  تفاصيــل  �ل  ع�ــ�  ورائحتــھ  املــوت  ســيطر 
فــي أحــد عناويــن  فصــول ومقاطــع الروايــة، مــوت متعــدد كمــا جــاء 
الروايــة الداخليــة، (مســودات املــوت املتعــدد) «ر�مــا تعــدد �ل هــذه 
ا��يــوات قــد يــؤدي بالضــرورة إ�ــ� تعــدد املــوت» ، ومــن صــور املــوت 
العر�ــي  انتحــار  العنــوان:  داللــة  وعّضــدت  الروايــة  فــي  وردت  ال�ــي 
وموتــھ،  البحــر  فــي  أبيــھ  ورمــي  جــده،  ومــوت  نفســھ،  �شــنق  بلقائــد 
فــي  مــن أع�ــ� مب�ــ�  أمــھ، ومــوت الطفــل ســعيد برمــي نفســھ  ومــوت 
املدينــة، ومــوت ا��الفيــن ��ــده الذيــن �ان يقتلهــم بطــرق مختلفــة، 
الــذي  الصغيــر  الطفــل  ومــوت  مشــاجرة،  فــي  غــدرا  صديقــھ  ومــوت 

دالالت  (رائحــة)  مفــردة  تحمــل 
واالن�شــار  والتبــدل  والتحــول  التغّيــر 
(املوت)ع�ــ�  مفــردة  وتــدل  والتمــدد، 
و��ظــة  اقــع،  الو مــن  ا��ــالص  خيــار 
االن��اء، وفقدان ا��ياة، فاملوت ذلك 
االمتحــان  ا��يــف،  الرهيــب  الشــبح 
ا��ســد،  مــن  الــروح  انفــكاك  األخيــر، 
االنتقــال لعالــم آخــر، فــكال العالمتيــن 

والتحــول التغّيــر  مع�ــ�  تحمــالن 

�ل  ع�ــ�  ورائحتــھ  املــوت  ســيطر 
�ل  فــي  وان�شــر  ا��يــاة،  تفاصيــل 
فصول ومقاطع الرواية، موت متعدد 
الروايــة  عناويــن  أحــد  فــي  جــاء  كمــا 
الداخليــة، (مســودات املــوت املتعــدد) 
قــد  ا��يــوات  هــذه  �ل  تعــدد  «ر�مــا 
املــوت»  تعــدد  إ�ــ�  بالضــرورة  يــؤدي 
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أســعف للمشــفى �عــد إصابتــھ جــراء ســقوطھ مــن ســطح املنــزل، 
املســرودة  القصــة  بطلــة  أعــوام  ا��مســة  ذات  الطفلــة  ومــوت 
(حكايــة حــب)، واملــوت املتعلــق با��نــازة ال�ــي تــم الصــالة عل��ــا فــي 
امل�ــ�د، ومــوت �ل رجــل يقابــل صاحبــة ا��ائــك ذات القدميــن 
ع�ــ� شــكل ماعــز، «وال�ــي �لمــا قابلــت رجــال إال وصهلــت فــي وجهــھ 
تل�ســتھ ا��مــ� ومــات خــالل أيــام» ، وفيــھ إشــارة تو�ــي باحتمــال 

أن الكاتبــة ت�بــأت بحمــ� فيــروس (كرونــا كوفيــد 19).
 فاملــوت طــال �ل ��ــيء ح�ــ� األماكــن «البيــوت القديمــة �ــي أيضــا 
نالــت نصي��ــا مــن املــوت امللمــع» ، املــوت اليومــي الــذي �ان يرقبــھ 
للمنــزل «وحيــن يطــل ع�ــ� شــرفة  فــي املقبرتيــن ا��اورتيــن  بلقائــد 
حيــث  امل�ســ�تين  املقبرتيــن  إ�ــ�  املــؤدي  الطويــل  املمــر  ع�ــ�  ب�تــھ 
يرصــد منــھ املــوت دائمــا، ويحســھ ملتصقــا با��يــاة وم�ربصــا ��ــا» ، 
«ماحولــك محــاط باملــوت، و�ل مــا تلمســھ يــدك يتحــول إ�ــ� رمــاد» 
،�عكــس هــذا التعــدد لصــور املــوت فــي تفاصيــل الروايــة مــدى تمدد 
ظــالل العنــوان فــي النــص، ومقدرتــھ ع�ــ� اإلملــام بفكرتــھ املركزيــة، 

واإلمســاك بخيــط الداللــة.

صدى العنوان في النص
ويتج�ــ�  النــص،  نســيج  فــي  اللغويتيــن  �عالمتــھ  العنــوان  يحضــر 
تناصــھ مــع النــص فــي مواضــع مختلفــة، فـ»التنــاص عمــل تحويــل 
واســ�يعاب لعــدة نصــوص يقــوم ��ــا نــص مركــزي يحتفــظ بمركــز 
مــع  متطابقــة  التنــاص  تصــور  جــاء  فقــد   . املع�ــ�»  فــي  الصــدارة 
العنــوان فــي مواضــع مــن الروايــة، تق�ــرب مــن تصويــر ا��قيقــة، 
بلقائــد  مــوت  كرائحــة  شــ�يعة،  مــوت  عمليــات  عــن  وتف�ــ� 
انتحارا،»أنــا هنــا أمــوت، وســاع��ا قــرروا أن تدفنونــي أو ت�ركونــي 
أنشــر رائحــة املــوت فــي �ل مــكان» ،ورائحــة املــوت املن�شــرة بجانــب 
غرفــة ال�ــ�ن الــذي تــم زجــھ ف��ــا ال��امــھ بخيانــة الوطــن، «رائحة 
املــوت ال�ــي تزكــم أنفاســھ أفقدتــھ ع�ــ� املقاومــة» ،وانبعاث رائحة 
املــوت مــن األرواح املظلومــة، ال�ــي قتلهــا جــده بلقائــد مــن وصفهــم 
با��ونــة وا��الفيــن لــھ فــي نظــره، «رائحــة املــوت ت�بعــث مــن �ل 

ركــن مــن أر�ان هــذا الب�ــت» ، فقــد ان�شــرت روائــح تلــك األرواح امليتــة 
بلفائــد،  ف��ــا  ينــام  �ان  ال�ــي  للغرفــة  الب�ــت، ووصلــت  أرجــاء  فــي �ل 
«أن�ــ�ب مــن املــكان ا��ار�ــي وأعــود لغرف�ــي أتكــوم بجســدي، وقــد 
امتــأل املــكان برائحــة املــوت» ، فالروائــح الكر��ــة ألولئــك املوتــى تمــأل 
هــذا  �ان  الغــرف،  إحــدى  مــن  املــوت  رائحــة  فاحــت  «حيــن  املــكان، 
أول لقــاء �ــي مــع املــوت، وألول مــرة أدرك رائحتــھ الكر��ــة ال�ــي مــألت 

املــكان» .
نصــوص  فــي  بك�ــرة  صداهــا  املوت،وتــردد  مفــردة  تنــاص  حضــر 
الروايــة، و�صــور مختلفــة، �الســؤال عــن مصيــر والــد بلقائــد، وهــو 
يجهــل مصيــره  �عــد زفافــھ، «هــل أدرك والــده أن حفــل الزفــاف ذاك 
لرقصــة  س�ســتدرجھ  �انــت  لألجســاد  املهيجــة  العــرس  ورقصــات 

. املــوت» 
مفــردة  ورود  النــص،  فــي  العنــوان  مــع  ا��زئيــة  التنــاص  صــور  مــن 
معــان  أغل��ــا  فــي  وتحمــل  النــص،  فــي  متعــددة  مواضــع  فــي  الرائحــة 
مختلفــة، كمع�ــ� الرائحــة الكر��ــة، املنبعثــة مــن تعفــن جثــة بلقائــد 
هــذا ا��ســد  ، «وأن  �عــد موتھ،»ســ�ز��هم رائح�ــي م�ــ� تعفنــت» 
يرفــض أن يتحلــل وي�شــر روائحــھ فــي الفضــاء» ، أو الروائــح املنبعثــة 

فــي  وهــو  بلقايــد  أصــاب  الــذي  ا��ــراح  جــراء  ســال  الــذي  الــدم  مــن 
غرفــة ال�ــ�ن، «�انــت جراحاتــھ مازالــت تنــزف، رائحــة الــدم جعلتــھ 
يتقيــأ مصارينــھ بــأرض الغرفــة، وهــو يصــرخ بأع�ــ� صوتــھ مــن األلــم 
وا��ــوف» ، أو الروائــح املقبولــة كرائحــة البحــر «وأنفــي الــذي �شــتم 
رائحــة البحــر» . «مــن رائحــة البحــر ال�ــي تعت�ــي جســده» ، أو رائحــة 
ا��بــز «وحدهــا رائحــة ا��بــز تمــأل ا��ــواري، يحــب كثيــرا هذه الرائحة 
افقــھ فــي ســفره للباديــة وهــو صغيــر.... �انــت الرائحــة  ال�ــي �انــت تر
منعشــة تمــأل ا��افلــة املزدحمــة فتمنحــھ إحساســا مضاعفــا بجــوع 
ي�تفــي �عــد أن يصــل للب�ــت» ، أو مع�ــ� مجــاز كمــا هــو فــي رائحــة النــوم 
ال�ــي تشــير إ�ــ� ا��مــول واالس�ســالم، «متناســيا املدينــة ال�ــي خلعــت 

ع��ــا رائحــة النــوم» .
فــي عالقــات تناصيــة  فــي الروايــة  النــص  مــع فضــاء  العنــوان  اندمــج 
قائمــة ع�ــ� املشــا��ة أو ا��ــاورة أو الرؤيــا، فقــد تعــددت صــور الســرد 

اللغويتيــن  �عالمتــھ  العنــوان  يحضــر 
تناصــھ  ويتج�ــ�  النــص،  نســيج  فــي 
مختلفــة،  مواضــع  فــي  النــص  مــع 
فـ»التنــاص عمــل تحويــل واســ�يعاب 
لعــدة نصــوص يقــوم ��ــا نــص مركــزي 
املع�ــ�»  فــي  الصــدارة  بمركــز  يحتفــظ 
. فقــد جــاء تصــور التنــاص متطابقــة 
مــع العنــوان فــي مواضــع مــن الروايــة، 
تق�ــرب مــن تصويــر ا��قيقــة، وتف�ــ� 

شــ�يعة، مــوت  عمليــات  عــن 

فــي  النــص  فضــاء  مــع  العنــوان  اندمــج 
الروايــة فــي عالقــات تناصيــة قائمــة ع�ــ� 
فقــد  الرؤيــا،  أو  ا��ــاورة  أو  املشــا��ة 
تعددت صور السرد بتعدد صور املوت، 
فــي  وان�شــرت  الســرد  روائــح  وتدفقــت 
وظاللــھ  وطّياتــھ  وطبقاتــھ  النــص  ثنايــا 
بتعــدد صــور الروائــح بيــن روائــح كر��ــة 
كرائحــة املــوت ورائحــة الــدم، أو روائــح 
مقبولــة كرائحــة البحــر ورائحــة ا��بــز
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بتعــدد صــور املــوت، وتدفقــت روائــح الســرد وان�شــرت فــي ثنايــا النــص 
كر��ــة  روائــح  بيــن  الروائــح  صــور  بتعــدد  وظاللــھ  وطّياتــھ  وطبقاتــھ 
البحــر  كرائحــة  مقبولــة  روائــح  أو  الــدم،  ورائحــة  املــوت  كرائحــة 
ورائحــة ا��بــز، أو تحمــل مع�ــ� مجازيــا كرائحــة النــوم، حيــث تمكنــت 
املــوت  الروايــة، فرائحــة  فــي  مــن خلــق خطــاب شــّمي  الروائــح  هــذه 

من�شــرة فــي �ل مــكان، وفــي �ل تفاصيــل ا��يــاة ودرو��ــا.  
توفقــت الكاتبــة باختيــار العنــوان، الــذي ان�ــ�م مــع موضــوع الســرد 
�ل  ل�شــابكات  الفع�ــي  املولــد  بمثابــة  و�ان  وتجلياتــھ،  وتشــعباتھ 

فــي �ل شــعابھ. ب�يــات النــص، والصــدى الــذي تــردد 
التــداول  الداخليبيــن  املــوازي  ا��طــاب  ســيميائية  الثانــي:  املبحــث 

والتــدالل
املتمثلــة  الداخليــة  العتبــات  الداخ�ــي  املــوازي  با��طــاب  يقصــد 
باإلهــداء والتصديــر والعناويــن الداخليــة وعالمــات ال�رقيــم والفضــاء 
وت��ــيء  بمحتــواه،  وتلتحــم  الكتــاب،  ثنايــا  فــي  تقــع  ال�ــي  الن��ــي، 
عتماتــھ، وتســهل الولــوج إ�ــ� فضاءاتــھ، ف�ــي ممهــدات قرائيــة تحمــل 
فكــرة النــص، وت�شــر بمضمونــھ، وتســهل عمليــات القــراءة والتأويــل.  

خطاب اإلهداء و�وحھ الدال�ي
�عــد اإلهــداء خطابــا موازيــا اســ�باقيا، قــادرا ع�ــ� التأثيــر فــي املتلقــي، 
ون�ــ� خيــوط التنــاص والداللــة مــع النصــوص املوازيــة األخــرى، ومــع 
النــص، واالندمــاج فــي الســياق العــام لطبيعــة العمــل، والتلميــح إ�ــ� 
أ�عــاده املرجعيــة والدالليــة، «إذ أنــھ �عطــي انطباعــا مهمــا عــن العمل 
اإلبدا�ــي، ويكشــف كثيــرا مــن الغمــوض ا��يــط فيــھ، باحتوائــھ ع�ــ� 
. ويتمّيــز اإلهــداء  بالنــص وتتوا�ــ� معــھ»  ترتبــط  عالمــات ودالالت 

بالفقــر اللغــوي، وأســبقيتھ فــي التلقــي. 
ظهــر اإلهــداء مســتقال فــي الصفحــة األو�ــ� �عــد الصفحــة الداخليــة 
اقتصــاد  فــي  نكــرة،  بصيغــة  (إهــداء)  عنــوان  حمــل  وقــد  للعنــوان، 
لغــوي مكثــف، ان�ثــق بصيغــة نصيــة ن�ريــة م��مــة، لــم توجهــھ ألحــد، 
بــل وجهتــھ للموت،تقــول: «للمــوت الــذي تفــوح منــا رائحتــھ ح�ــ� فــي 
ال��ظــات األك�ــر حيــاة» ، و�شــير النــص اإلهدا�ــي إ�ــ� بدايــة االســ��الل 
الســردي، ويطــرح مجموعــة مــن ال�ســاؤالت، فكيــف وجهــت الكاتبــة 
األك�ــر  ال��ظــات  فــي  املــوت  رائحــة  تفــوح  للمــوت؟ وكيــف  إهداءهــا 
فــك  عــن  للبحــث  القــارئ  يدفــع  وتشــفيره  اإلهــداء  تلغيــز  إن  حيــاة؟ 
القــراءة  عمليــات  فــي  الغــوص  خــالل  مــن  ألغــازه،  وحــل  شــفراتھ 

والتأويــل.  والبحــث 
فغمــوض  وترميــزات،  بإشــارات  الروايــة  فــي  اإلهــداء  خطــاب  يتمتــع 
املهــدى لــھ، وتوج��ــھ للمــوت، يطــرح تســاؤالت ســردية، تجــد أجو���ــا 
حد��ــا  إ�ــ�  الرواية،وأشــار  لقضيــة  التلميــح  مــن  وتمكــن  امل�ــن،  فــي 
الروايــة،  مضمــون  عــن  ومكثفــة  مختصــرة  فكــرة  وقــدم  الرئ�ــس، 
املتمثلــة بالصــراع األبــدي بيــن ا��يــاة واملــوت، والبحــث عــن مرحلــة 
بي��ما،وتوا�ــ� وتنــاص مــع العنــوان �عالمتيــھ (للمــوت، رائحتــھ)، 
وتجســد فــي نصــوص الروايــة بمفرداتــھ ودالالتــھ، ولعــل أبلــغ صــورة 
��ضــور اإلهــداء، قــول الســاردة «كــم يتم�ــ� أن تقبــل �ــ�ص�تھ أن 

فــي ا��يــاة �عــض مــوت، وفــي املــوت �عــض حيــاة» .
كشــف اإلهــداء عــن مغــزى انفعــاالت الكاتبــة، وزود القــارئ بحمولــة 
مــن املعانــي، وســّرب لــھ أســرارا النــص، وشــوقھ ليتفاعــل مــع فكــرة 

ــزه لقراء��ــا.
ّ

الروايــة وأحدا��ــا، وحف

خطاب التصدير ولعبة املرايا
جــو  إ�ــ�  للعبــور  القــارئ  ي�ــ�  انتقا�ــي  اســ��ال�ي  ن��ــي  خطــاب  هــو 
النــص، �ســتعير الكاتــب نصوصــھ ويقت�ســها مــن نصــوص أخــرى، 
ا��كمــاء  أقــوال  مــن  ســابقة  نصــوص  ســياقات  مــن  يقتلعهــا  أو 
والفالســفة والشــعراء واملفكريــن، فتحيــا فــي التوظيــف ا��ديــد، 
يتظافــر مــع النصــوص املوازيــة األخــرى، ويتصــل بالنــص اإلبدا�ــي، 
فكريــا  و�س�شــهد  ��ــا  الكاتــب  �س�رشــد  موحيــة  عالمــات  ويحمــل 
و�ضــاءة  فكرتــھ،  وت��يــص  النــص،  قضيــة  لدعــم  ودالليــا 

الثقافــي. أفقــھ  وتوســيع  القــارئ،  و�ثــارة  فضاءاتــھ، 

التصدير الذاتي وخطابھ التن�ي�ي
يقت�ســھ  ودالليــة،  تداوليــة  قيمــة  ذو  مــواز  تصديــري  خطــاب  هــو 
الكاتــب مــن نصوصــھ، دون أن �عنونــھ، تتصــدره أداة تن�يــھ، �شــير 
إ�ــ� هويــة النــص، ويمهــد لعمليــة التلقــي، وينــوه بمحتــوى العمــل، 

وهــو فــي الغالــب شــرك يضعــھ الكاتــب الصطيــاد قارئــھ.
جــاء خطــاب التن�يــھ فــي الروايــة خطــاب تصديــري ذاتــي، ن�ــ�تھ 
اقــع، وأي تشــابھ قــد  الكاتبــة بقولهــا: «هــذه الروايــة مــن ن�ــ� الو
قــد  املــكان،  يختلــف  قــد  حقيقيــة،  فاألحــداث  مقصــودا،  يكــون 
يتغيــر الزمــان. لك��ــا قــد تكــون قصــة �ــ�ص نعرفــھ، ومــن يــدري 
تخ�ــزل  نصوصهــا،  مــن  نصــا  الكاتبــة  تقت�ــس   . املقصــود»  لعلــك 
فيــھ م�ــن الروايــة، فأشــارت إ�ــ� حقيقــة وقا�ــع الروايــة، وتشــابھ 
املــوت  وحتميــة  ا��يــاة  وماهيــة  الوجــود  فقضيــة  اقــف،  املو
اقــف وأحــداث حقيقيــة يمــر ��ــا �ل �ــ�ص فــي ا��يــاة مهمــا  مو
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اختلــف الزمــان واملــكان، وقــد ختمــت التصديــر بفــخ �اف ا��طــاب، 
�قحامــھ  الــذي نص�تــھ للقــارئ الســتفزازه، وتوريطــھ بلعبــة الســرد، و

واألحــداث. اقــف  املو بمشــاركة 

التصدير الغيري وظالل املع��
اقت�ســت الكاتبــة فــي التصديــر الغيــري قوليــن، القــول األول اقتبــاس 
فــإذا  نيــام  (النــاس  عنــھ  هللا  ر��ــي  ع�ــي  اإلمــام  قــول  مــن  ن��ــي 
ماتــوا انت��ــوا) ، ويحمــل هــذا االقتبــاس �عــدا دي�يــا، يصــور الغفلــة 
وهــذا  املــوت،  و�ــي  ا��تميــة  ا��قيقــة  عــن  بالدنيــا  واالنشــغال 

مغزاهــا.  مــن  القــارئ  ويقــرب  الروايــة،  فكــرة  �عضــد  االقتبــاس 
أمــا القــول الثانــي فقــد أخذتــھ مــن قــول بييــر غا�ــي (ال أدري إن �انــت 
قبلهــا)  حيــاة  هنــاك  هــل  أتســاءل  لكــن  املــوت،  �عــد  حيــاة  هنــاك 
ا��يــاة  عــن  �ســتفهم  فلســفيا،  �عــدا  االقتبــاس  هــذا  ويحمــل   ،
وحقيقــة الوجــود وماهيــة املــوت، وهــذه األفــكار تغــذي فكــرة الروايــة 

فــي جميــع فصولهــا. املتناثــرة  املركزيــة، وتدّعــم قضاياهــا 
فائقــة،  �عنايــة  التصديــر  اقتباســات  اختيــار  مــن  الكاتبــة  تمكنــت 
وخلفي��ــا  الثقافيــة،  وموســوعي��ا  رؤياهــا،  عمــق  عــن  يكشــف  مــا 
الدي�يــة، وقدر��ــا التواصليــة مــع القــارئ، فقــد مدتــھ ��ــ�ر قرا�ــي 

قــد �عينــھ ع�ــ� فــك طالســم الســرد املعقــدة.

العناوين الداخلية وتمددها الدال�ي
قســمت الكاتبة الرواية إ�� ما �شــبھ الفصول إ�� تســعة، �ل فصل 
يتكــون مــن جزئيــن ا��ــزء األول معنونــا بمســودات تتــدرج بأحــداث 
الروايــة، ووســمت ا��ــزء الثانــي �عناويــن متنوعــة، وتمثــل امتــدادا 
للمســودات وتوضيحــا لفكر��ــا، وتســ�� العناويــن الفرعيــة إ�ــ� فــك 
غموض الرواية، و�زالة اإل��ام، وشــرح فصولها، وكشــف أحدا��ا.

عنونــت الكاتبــة األجــزاء األو�ــ� بـــ (املســودات) وأشــارت إ�ــ� ذلــك «إن 
هــذا الكتــاب الــذي ســيجمع فيــھ مســوداتھ اآلن، قــد يكــون ســابقة 
فــي عالــم الكتابــة. روايــة أدبيــة بمحــور موضو�ــي صــرف �عيــد عــن 

األفــكار املســبقة والتأويــالت املر�كــة» .
خيــوط  أول  ويمثــل  األو�ــ�،  املســودة  عنــوان  هــو  األو�ــ�  املســودة 
ال�ــ�صية  تفكيــر  فــي  الروايــة  أحــداث  انطــالق  و�دايــة  الســرد، 
الســاردة باالنتحــار،»ال أدري لــم أحســ�ي ممثــال فاشــال، فشــل فــي �ل 
األدوار ال�ــي طلبــت منــھ و�قــي أمامــھ مشــهد واحــد ليقنــع بــھ نفســھ، 
وهــو أنــھ قــد �ســتطيع النجــاح فــي ��ــيء مــا، ولــو �ان تجر�ــة االنتحــار!

لكــن مــاذا لــو فشــلت فيــھ هــو أيضــا؟ ال ��ــم، فإضافــة فشــل جديــد 
لتاري�ــي ا��افــل..  لــن ير�ــك ا��ــرة.

..... سأنتحر..» .
عــن  االنتحــار)،  �عــد  مــا  (مســودة  الثانيــة  املســودة  عنــوان  �عبــر 
فــي  م�ــي  رغبــة  �ــي  «فقــط  وموتــھ،  بلقائــد  انتحــار  �عــد  مــا  مرحلــة 
التعــرف عمــن سيك�شــف جســدي املعلــق» ، و�شــير عنــوان املســودة 
االنتحــار  جريمــة  بوقا�ــع  اإلقــرار  االع�راف)إ�ــ�  الثالثة(مســودة 
ا��ياليــة، «وأنــت منتحــر تمتلــك �ل ا��ــق فــي إعــادة رســم خيــوط 
حياتــك كمــا تحــب، فقــط عليــك أن تكــون مقنعــا» ، ويــدل عنــوان 
لوقا�ــع  االســ�رجاع  ع�ــ�  الذاكــرة  مســودة  بـــ  الرا�عــة  املســودة 
وأحــداث التصقــت بذاكــرة الطفــل بلقايــد فــي ف�ــرة االختطــاف عنــد 
األم الغولــة، «وحــدي أعانــي مــن كدمــات تركهــا الزمــن الغــادر ع�ــ� 

ا��امســة مســودة االنشــطار  ، ويرمــز عنــوان املســودة  طفول�ــي» 
إ�ــ� انقســام �ــ�صية الســارد بيــن مقتنــع بموتــھ وآخــر رافــض لــكل 
الوقا�ع،»والســؤال املــؤرق حــول جــدوى مــا قمــت بــھ ح�ــ� كــدت 
أرانــي أنقســم ��ســدين، لفكريــن مختلفيــن، أنــا املقتنــع بميت�ــي، 
افــض لــكل مــا حصــل م�ــي، أنــا ا��ســد املمــدد بقناعــة  واآلخــر الر
حو�ــي  يطــوف  الــذي  وهــو  البــاردة،  الطاولــة  هــذه  ع�ــ�  األمــوات 
مشــككا لــكل مــا يحصــل م�ــي» ، «ومــا تدعيــھ أنــت أ��ــا امل�شــطر 
ع�ــي هــو الوهــم» ،ويو�ــي عنــوان املســودة السادســة مســودة املــوت 
�ل  تعــدد  أســاليبھ،»ر�ما  وتعــدد  املــوت  صــور  تنــوع  إ�ــ�  املتعــدد، 

هــذه ا��يــوات قــد يــؤدي بالضــرورة إ�ــ� تعــدد املــوت» .

يحمل عنوان مســودة الريبة مع�� ال�شــكيك �عملية االنتحار ال�ي 
ملتكــن ســوى �ابوســا متخيــال، «مــاذا لــو أحــس مــن حو�ــي بحيرتــي 
وقــرروا نيابــة ع�ــي بأن�ــي ميــت وشــيعوني، ع�ــّي التفكيــر جيــدا فمــا 
زال األمــر بيــدي. أعتقــد... كيــف أشــك. وأنــا ميــت �شــهادة الشــرطة 
وجيرانــي  الفريــدة  والعقــدة  العنــق  ور�طــة  املشــم�زة  والطب�بــة 
إ�ــ�  اإلغــراء  مســودة  الثامنــة  املســودة  عنــوان  �شــير  األعــزاء؟  
اســ��واء ا��ســد املشــنوق فــي مقصلــة ال�شــريح مــن قبــل الطب�بــة، 
«أي شــوق هــذا الــذي تخ�زنــھ األن�ــ� بداخلهــا ح�ــ� تمتلــك القــدرة 
ع�ــ� تقليــب جســدي امليــت؟!! مشــرطك ســيدتي اغتصب�ــي عنــوة 
دون ان يتأكــد مــن أنــي ميــت حقــا؟ يحمــل عنــوان املســودة التاســعة 
بـــ مســودة مــا �عــد ال�شــريح داللــة التقريــر عــن الكيفيــة والطريقــة 
ال�ي حصل ��ا االنتحار،»مشــتاق أنا لالنشــطار من جديد، لشــ�يھ 
يجســد حيرتــي، وأنــا أقــف ع�ــ� حافــة الشــك أنتظــر عبــوره الوق�ــي 
ليتحــدد موقفــھ األخيــر م�ــي فيقتنــع بميت�ــي و�ســلم�ي للقبــر أو يزيــل 

ع�ــي آثــار ال�شــريح، ... لــو أن�ــي فعــال لــم أنــِھ حياتــي بر�طــة عنــق» .
ال�ــي  املتخيلــة  الســردية  الكتابــة  مشــروع  عــن  املســودات  تعبــر 
تكويــن  مراحــل  �شــبھ  مــا  امل�سلســلة،  ال�ســع  باملراحــل  مــرت 
فــي  تخلــق  جنيــن  أطــوار  بمثابــة  أمھ،فاملســودات  بطــن  فــي  ا��نيــن 
بداخلــھ  وتكونــت  الروايــة  أحــداث  فيــھ  الســرد،وتخلقت  رحمهــا 

مع�ــ�  الريبــة  مســودة  عنــوان  يحمــل 
ال�شــكيك �عمليــة االنتحــار ال�ــي ملتكــن 
ســوى �ابوســا متخيــال، «مــاذا لــو أحــس 
ع�ــي  نيابــة  وقــرروا  بحيرتــي  حو�ــي  مــن 
التفكيــر  ع�ــّي  وشــيعوني،  ميــت  بأن�ــي 
أعتقــد...  بيــدي.  األمــر  زال  فمــا  جيــدا 
�شــهادة  ميــت  وأنــا  أشــك.  كيــف 
ور�طــة  املشــم�زة  والطب�بــة  الشــرطة 
وجيرانــي  الفريــدة  والعقــدة  العنــق 

األعــزاء؟ 
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املتخيلــة  الــذات  عــن  الســرد  مخــاض  ��ظــة  إ��ــا  مشــاهدها، 
وتحققهــا، و�عــالن والد��ــا بالفعــل والقــوة عــن طريــق الكتابــة، إ��ــا 
��ظــة آالم الكتابــة، والصــراع بيــن ا��يــال وا��قيقــة، و�ــي ��ظــة 
اقعيــة، و��ظــة فــك  تحقــق الــذات املتخيلــة قبــل تحقــق الكتابــة الو

الكتابــة. ســواد  مــن  البيــاض  بــكارة 
أمــا األجــزاء ال�ســعة األخــرى ال�ــي ت�بــع �ل مســودة فجــاء عناوي��ــا 
ع�ــ� النحــو اآلتــي: العنــوان األول: بلقايــد: امليــالد النجــس، ويو�ــي 
الثانــي:  والعنــوان  ا��فيــد،  بلقايــد  ميــالد  مــن  بال�شــاؤم  العنــوان 
أمــھ  ع�ــ�  ا��تــار  والــده  �عــرس  الفــرح  إ�ــ�  �شــير  الفقــد،  عــرس 
الثالــث:  أبيــھ، والعنــوان  بقتــل  إ�ــ� مأتــم  تحــول  مــا  زي�ــب ســرعان 
مدينــة جاحــدة، يو�ــي ب��ــود مدينــة بلقايــد لــھ، ونكــران ا��تمــع 
النتمائھ، والعنوان الرا�ع: حائط مبكى، �شير إ�� األحزان وا��داد 
تلــك  ا��امــس:  والعنــوان  الســاردة،  ال�ــ�صية  عاشــ��ا  الــذي 
الفاجرة،�شــير إ�ــ� مغــاالة املدينــة وفتيا��ــا فــي التبــرج وال�زيــن لألجن�ــي 
األرواح  ع�ــ�  ويــدل  الليــل،  أشــباح  الســادس:  والعنــوان  القــادم، 
الــذي  بلقايــد  جــده  شــبح  والوحشــة،  وا��ــوف  والظــالم  الشــريرة 
يالحقــھ، العنــوان الســا�ع: جــالس الب�ــت الكبيــر، إشــارة ع�ــ� مســرح 
الثامــن:  ال��ــو الواســع، والعنــوان  الب�ــت الكبيــر ذي  فــي  األحــداث، 
كتابــة محرمــة، �شــير إ�ــ� توغــل ال�ــ�صية الســاردة فــي البحــث عــن 
أمــور مــا وراء الغي�يــات، العنــوان التاســع: رقصــة أخيــرة، ويــدل ع�ــ� 
��ظــة االنتحــار األخيــرة، وجــاء العنــوان ا��تامــي التصريــح بالدفــن 
خاليــا مــن النصــوص فــي ورقــة مســتقلة، مــا يحــدث الدهشــة عنــد 
املتلقــي، ويطــرح عليــھ تســاؤالت عــن ســر حقيقــة االنتحــار واملــوت فــي 
الروايــة، ولعــل ا��ــزء األخيــر �شــير إ�ــ� ذلــك، «أتخيفــك ا��قيقــة 

أ��ــا امليــت ال�ــي؟» 
تمثــل العناويــن الســابقة شــفرات رامــزة ال تســلم نفســها �ســهولة، 
حموال��ــا  وتبيــن  تشــفيرا��ا،  لفتــح  فاحصــة؛  قــراءة  إ�ــ�  وتحتــاج 
مــع  متوا�ــ�ة  عالقــة  ع�ــ�  الداخليــة  فالعناويــن  الدالليــة، 
فــي  قدر��ــا  تبيــن  كمــا  للروايــة،  الرئ�ــس  العنــوان  ومــع  املســودات، 
ألقــاء ظاللهــا ع�ــ� النصــوص، و�ــ�ب دالال��ــا ع�ــ� فضــاء الروايــة.

الفضاء الن��ي والتموسق البصري
«إن الفضــاء الن��ــي، هــو أيضــا فضــاء مكانــي، ألنــھ ال ي�شــكل إال 
عبــر املســاحة، مســاحة الكتــاب وأ�عــاده، غيــر أنــھ مــكان محــدود وال 
عالقــة لــھ باملــكان الــذي يتحــرك فيــھ األبطــال، فهــو مــكان تتحــرك 
فيــھ – ع�ــ� األ�ــ� - عيــن القــارئ، هــو بــكل �ســاطة فضــاء الكتابــة 
املر�ــي  ا��ار�ــي  الشــكل  يحمــل   . طباعــة»  باعتبارهــا  الروائيــة 
ودال�ــي  وتداو�ــي  بنا�ــي  �عــد  لــھ  بصريــا،  خطابــا  الروائيــة  للكتابــة 
وجما�ــي، فاج�ــراح توز�ــع كتــل الكتابــة وســوادها ع�ــ� بيــاض الــورق، 
بــھ مــن ح�ــي عالمــات ال�رقيــم، وتطريــزات ا��طــوط،  ومــا تتو�ــ� 

فــي عمليــات القــراءة وتوليــد املعانــي والــدالالت. �ســاهم 

أنساق الفضاء الطبا�ي
فــي  النصــوص  كتــل  تشــكل  يخلقهــا  ال�ــي  البصريــة  الصــورة  هــو 
مســاحات  فــي  الكلمــات  وتوز�ــع  الكتابــة  واتجــاه  الور�ــي،  الفضــاء 
البيــاض و��ــم ا��ــط ونوعــھ وامتــداده، و»يمكــن اعتبــار الكتابــة 
موضوعا سيميوطيقيا، أل��ا نسق دالئ�ي يمكن تحديده وضبطھ، 

فــي  ومتضمنــة  دالــھ،  ف�ــي  نســقا،  و�اعتبارهــا  عالقاتــھ،  وتمثيــل 
بنــاء  للكتابــة وا��ركــة، أي األشــكال ا��طيــة وطريقــة  نفــس اآلن 
عالماتيــة  أنســاقا  الطباعيــة  ال�شــكالت  وتمثــل   ، األشــكال»  تلــط 
ومعطيــات بصريــة تســاهم فــي خلــق تصــور �ســاهم فــي إنتــاج املعانــي 

الــدالالت. وتخلــق 
توزع الفضاء الكتا�ي في م�ن الرواية بين تمظهرين: أفقي، ورأ��ــي، 
ويرجــع هــذا التوز�ــع ��ركــة ســواد الكتابــة ع�ــ� بيــاض الصفحــة، 
وا��ضــور  والبيــاض  والســواد  وا��ــواء  االمتــالء  بلعبــة  �عــرف  مــا 
والغيــاب، والتمظهــر األفقــي هــو الغالــب، و�ع�ــي اســتغالل الكاتبــة 
وجــود  مــع  ال�ســار،  ألق��ــ�  اليميــن  أق��ــ�  مــن  الصفحــة  فضــاء 
بياضــات أفقيــة قليلــة بيــن الكتــل السردية،تشــير إ�ــ� حالة االنقطاع 
ا��د�ــي والزمانــي، أو ��ايتــھ، مــن ذلــك فــي مســودة االع�ــراف، وصــف 

لغــرف ال�شــريح ووضعيــة ا��ثــة، واســتعدادات الطبيــة:
 «اآلن .. أنــا ممــدد ع�ــ� طاولــة مســتطيلة، ومغطــى �ليــا بــإزار فقــد 
بياضــھ واعتــاله الصفــار، وســط غرفــة فارغــة تقريبــا إال مــن كر��ــي 
محــاد لطاولــة مر�عــة ملتصقــة با��ائــط، وقــد تســتخدم كمكتــب 
ر�مــا، رصــت عليــھ �عــض أوراق غيــر مرتبــة، ب�نمــا ا��انــب املقابــل 
كعدائيــن  مســتفزة  �عنايــة  عليــھ  صصفــت  قــد  املشــارط  �انــت 
اقفيــن ع�ــ� مضمــار الســباق منتظريــن صفــارة البــدء باالنقضــاض  و
ع�ــ� جســدي النحيــل، وع�ــ� يمي�ــي علقــت وزرة بيضــا، أ�اد أشــتم 
ف��ــا عطــر صديق�ــي الطب�بــة، با�ــي الغرفــة الواســعة فــارغ تمامــا---» 
كثافــة  يكشــف  الســردي،  والتعاقــب  ا��طــي  التوا�ــي  ،وهــذا 
األفــكار  فجوهــر  اقــف،  املو وترابــط  األفــكار،  وتزاحــم  األحــداث، 
املتمثلــة باملــوت واالنتحــار وال�شــريح وال�ــ�ن والتذمــر واالختطــاف 
وا��ــوارات عنــد �ــ�صية بلقايــد تطلــب أنفاســا ســردية طويلــة، 

اقــف. تعبــر عــن هــذه املو
الصفحــة  فضــاء  الكاتبــة  باســتغالل  الرأ��ــي،  التمظهــر  ويتمثــل 
�شــكل جز�ــي، �أن توضــع الكتابــة فــي يميــن الصفحــة أو فــي وســطها، 
بأســطر قصيــرة وقليلــة، و�عكــس ذلــك األنفــاس الســردية املتدفقــة، 
اقــف ســر�عة، وترصــف ف��ــا أســئلة معرفيــة،  تطــرح ف��ــا الكاتبــة مو

كمــا هــو:
أيمكن أن ند�ي املوت وكيف؟ 

«أتــرى تمــوت أحالمنــا بموتنــا؟ أم أن هنــاك جــزءا منــا يبقــى �عدنــا 
ليحقــق مــا لــم ولــن نســتطيع تحقيقــھ؟ 

كيف سأموت أنا؟ أي موت اختار �ي القدر ألنالھ؟ 
هل �انت أمنا الغولة حقيقة؟ هل �ان الهروب حقيقة؟

وهل وهل وهل ..؟؟؟  
من سيرش املاء ع�� قبري عندما أموت؟ 

اقــف ا��ياتيــة، وتمــزج التعبيــر ع��ا بمقاطع  او تطــرح صــورا مــن املو
مــن الل��ــة ا��ليــة املغر�يــة، كما هو:

علبة تون ورغيف،،، تون ورغيف،،، رغيف وتون  -
من قال لك أني أطرش  -

أقف هنا قبل ا��ميع ولم ��تم لطل�ي  -
وتراني أعم� ايضا  -

لم أقل،،  -
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كم معك؟  -
خمسة دراهم  -

ا��ــالل  ألوالد  خــالو  مــا  ا��ــرام  أوالد  خــذ،،،،،  ها��ــا،،،   -
لــو  وا

�أ��ــا  عريــض،  أســود  بخــط  الروايــة  مــن  مقاطــع  الكاتبــة  مّيــزت 
املقاطــع  وهــذه  والنصــوص،  العناويــن  فــي  أشــارت  كمــا  مســودات 
ســاردان  الســردية  وحوارا��ــا  ومشــاهدها  أحدا��ــا  ســرد  فــي  تنــاوب 
أحدهمــا بضميــر املتكلــم واآلخــر بضميــر الغائــب، وتحتــوي ع�ــ� صــور 
ســردية تتعلــق بأحــداث وحــوارات تختلــف فــي امتدادا��ــا، تمثــل بــؤرة 
تنطلــق م��ــا للعمليــة الســردية، كمــا هــو فــي هــذه ا��ملــة القصيــة 
�ــي ميتــا ، أو تتعلــق بمقاطــع نوصــف مظاهــر 

ُ
ع�ــ� ســ�يل املثال،أعلن

اقــف، أو ب�ســاؤالت معرفيــة  وظواهــر ســردية تتعلــق باألماكــن واملو
تتصــل بأحــداث الروايــة، كمــا هــو فــي هــذا املقطــع:

- لنعد من البداية،
 ألم نتفق ع�� أن تكون قص�نا مقنعة، أقصد قصة االنتحار؟

 كيف ذلك؟
 أوال أنت لست ميتا.

 – ماذا؟ أتمزح؟ أنا مس�سلم للموت بمحض إرادتي 
ــرزت ��ــا 

ُ
 أو نصــوص تعــرض موروثــا مــن الل��ــة الشــعبية ال�ــي ط

فــي هــذا النــص: النصــوص، كمــا أشــرت ســابقا، أو كمــا هــو 
ني�ي يا مومو

ح�� يطيب عشانا
واال ما طاب عشانا 

احتلــت مســودتا االنشــطار واالع�ــراف املرتبــة األو�ــ� فــي كتابــة أغلــب 
متو��ــا باللــون األســود الغامــق، مــا �عكــس ك�ــرة الصــور واألحــداث 

اقــف الســردية، وانشــطار الــذات الســاردة. املؤملــة، وصــراع املو
إن توظيــف الكاتبــة لتقنيــة البيــاض والســواد فــي فضــاء الصفحــة، 
املتمثل بالكتابة األفقية والرأسية، ولعبة ا��واء واالمتالء، وكتابة 
األو�ــ�  األجــزاء  بــارز، وكتابــة عناويــن  أســود  بلــون  امل�ــن  فــي  مقاطــع 
املســودات بلوحــات بيضــاء بخــط أســود، وعناويــن األجــزاء الثانيــة 
بخط أبيض وســط لوحات ســوداء، كشــف حدة الصراع ســواء بين 
الكتــل النصيــة والعناويــن ع�ــ� مســتوى تعالــق البيــاض والســواد، 
أو�يــن أفــكار الروايــة املتعلقــة با��يــاة واملــوت، وا��ضــور والغيــاب، 
والــذات واآلخــر، والداخــل وا��ــارج، والتحــرر واالســتعمار، والوفــاء 
وا��يانــة، والنضــال واالر��ــان، والفــرح وا��ــزن، واالنتمــاء وعــدم 
وا��اضــر،  واملا��ــي  اقــع،  والو ا��يــال  ��ظــات  أو�يــن  االنتمــاء، 

والتعبيــر والكتابــة.
كســرت الكاتبــة فضــاء ا��طيــة الســردية باســتخدام تقنيــة التفريــق 
البصــري، وهــو تقطيــع الكلمــات وا��مــل، وتفريــق حروفهــا، أو مــا 
يمكــن تســميتھ بتقنيــة التقطيــر الن��ــي، وتولــد هــذه التقنيــة محفــزا 
نجــد  للكاتبــة،  الشــعوري  املوقــف  وتكشــف  القــارئ،  عنــد  بصريــا 
ال�ــي  ا��ملــة  تلــك  موالنــا،  يــا  لعفــو  لكلمــة  الســارد  ترديــد  فــي  ذلــك 
اســتوع��ا ��ظــة ســماع املوســيقى فــي املولــد، وجســده يقلــد ��ظــة 

اس�ســالم: 
ل ع ف و ي ا م و ل ا ن ا ، إن إفــراغ جملــة العفــو يــا موالنــا ��ــذه 

الصــورة البصريــة يصعــب نطقهــا، ويبــوح ب��ــم التوتــر النف��ــي 
الســارد، ويكشــف عــن نفســ�تھ املمزقــة. عنــد 

الروايــة، وعكســت  فــي م�ــن  الكتابــة وتعــددت   تنوعــت فضــاءات 
صــورا بصريــة مختلفــة، أثــارت عيــن املتلقــي، وأســهمت فــي تشــكل 

الداللــة، وأكســ�ت امل�ــن �عــدا جماليــا.

عالمات ال�رقيم و�عدها السيميا�ي
تشــكل عالمــات ال�رقيــم خطابــا بصريــا، تثيــر خيــال القــارئ، وتمنحھ 
أنفاســا مختلفــة فــي القــراءة، وتســاعده ع�ــ� ��يئــة خيالــھ، وتســاهم 
فــي  فــي تخليــق املعانــي، وتكثيــف الــدالالت، فعندمــا ��ــز الكاتــب 
اقــف بحــروف اللغــة، ��ــأ للبحــث «عــن  التعبيــر عــن الــرؤى واملو
رمــوز بصريــة أخــرى لســد هــذا الفــراغ املوجــود فــي األبجديــة ح�ــ� 
يتحقــق االفهــام والفهــم بطريقــة املرجــوة، لهــذا وضعــت عالمــات 
ال�رقيــم لتحقيــق مــا ��ــزت عنــھ األبجديــة» . إن عالمــات ال�رقيــم 
إشــارات ســيميائية وأشــكال رمزيــة ذات حمــوالت دالليــة مضمــرة، 
هــذه  فتؤد��ــا  ذكرهــا،  عــن  الكاتــب  ي��ــم  ملعــان  و»مختصــرات 
اقــف واألحــداث  العالمــات مرمــوزة» ، ف�ــي مجســات ت�بــض باملو

املؤثــرة فــي العمليــة اإلبداعيــة. 
نصهــا  فــي  ال�رقيــم  عالمــات  مــن  مجموعــة  مهيــدرة  لي�ــ�  وظفــت 
اقــف  الروا�ــي للتعبيــر عــن مكنونــات تجر���ــا اإلبداعيــة، وعــن املو
واألحداث ال�ي ��زت اللغة االفصاح ع��ا، ونقل أفكارها وآراءها 
وظف��ــا،  ال�ــي  ال�رقيــم  عالمــات  أهــم  ومــن  للمتلقــي،  ومشــاعرها 
والتنصيــص  والفاصلــة  وا��ــذف  والت��ــب  االســتفهام  عالمــة 

والنجمتيــن. والعارضتيــن  والعارضــة،  الرأســ�تين  والنقطتيــن 
يــدل توظيــف عالمــة ا��ــذف (النقــاط) ع�ــ� الصمــت واالن��ــار، 
ومــلء  الفجــوات،  وســد  اقــف،  املو تحســس  فــي  املتلقــي  و�شــراك 
الفراغــات، و�تمــام بنــاء املشــهد، واســ�يفاء الداللــة، وخلــق نــص 

جديــد.
وظفــت الكاتبــة عالمــة ا��ــذف بك�رة؛��لــق فجــوات، تمنــح القــارئ 
وســأعرض  الســرد،  صناعــة  فــي  واملشــاركة  التأويــل،  فــي  ف�ــ�ة 
امللمــع  ا��ــذاء  «ح�ــ�  األو�ــ�:  املســودة  فــي  جــاء  املواضــع،  �عــض 
قــد  أنتعلــھ،  أن  مــن  األلــم  ومنع�ــي  شــهور  منــذ  اقتن�تــھ  والــذي 
اســتطعت تحملــھ اآلن ومــا عــاد يؤمل�ــي، أو ر�مــا هوالــذي يحمل�ــي.. 

فإضافة فشل جديد لتاري�ي ا��افل ... لن ير�ك ا��رة.
سأنتحر... 

مجموعــة  عليــھ  وتطــرح  املتلقــي،  الســابقة  الفراغــات  تســتوقف 
بمــاذا  ا��ــذاء وكيــف يحملــھ؟  أيــن يحملــھ  ال�ســاؤالت، فإ�ــ�  مــن 
األســئلة  وهــذه  ســي�تحر؟  وم�ــ�  وكيــف  وملــاذا  تاريخــھ؟  يحفــل 
تدفعــھ للبحــث عــن أجو���ــا، وردم الفراغــات وملؤهــا، والفراغــات 
األليمــة  والذكريــات  باأللــم  تتعلــق  اقــف  مو إ�ــ�  تشــير  الســابقة 
واملــوت، ففضلــت الكاتبــة الصمــت ع�ــ� الــكالم، ومشــاركة املتلقــي 

الســردية. الصــور  إتمــام 
وقــد ختمــت الروايــة �عالمــات ا��ــذف، لتجعــل ��اي��ــا مفتوحــة، 
وفضلت الصمت وغياب الكالم، للتعبير عن الدهشة والصدمة، 
وضعــت  جــدا،  وا��ــة  �انــت  واحــدة  «جملــة  املشــهد،  وفاجعــة 

ع�ــ� شــكل طا�ــع �انــت باللــون األحمــر...» 
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الصمــت  إ�ــ�  الســابقة  النصــوص  فــي  ا��ــذف  عالمــات  أوحــت 
والفــراغ وامتــداد الفكــرة وقــوة ا��ــدث، وخلقــت نفســا قرائيــا، 
وأضــاءت طروحــات النصــوص، وأضفــت ع�ــ� املشــهد الســردي 

القــارئ. مــع  التواصــل  ا��ركيــة والفاعليــة، ومــدت جســور 
وظفــت الكاتبــة عالمــة النقطــة كثيــرا فــي ��ايــات ا��مــل والفقــرات 
واســتعرض  العمــري  ملفــك  افتــح  «فقــط  الســردية،  واملقاطــع 
وكفــى»  ف�ــي حياتــك  تجميلهــا،  وح�ــ� دون  تحــب  كمــا  ا��قائــق 
إ�ــ�  البصريــة  الســيميائية  العالمــة  هــذه  توظيــف  أشــار  فقــد   ،
الفضــاء املغلــق، وان��ــاء فكــرة حــوار الســارد مــع ذاتــھ، فــي عــرض 
تفاصيــل مشــوار حياتــھ، وحتميــة قناعتــھ ��ــا، فدلــت ع�ــ� تمــام 
الــكالم، ومنحــت القــارئ نفســا طويــال، والنــص إيقاعــا ســرديا.

��ت نصوص الرواية �عالمات االستفهام ال�ي تنم عن بواعث 
ا��قيقــة  عــن  الســؤال  دالالت  وتحمــل  الكاتبــة،  عنــد  نفســية 
فقــد  ومحاور��ــا،  اقــف،  املو واســ�نطاق  املع�ــ�،  عــن  والبحــث 
أشــركت الكاتبــة املتلقــي فــي صناعــة ا��ــدث الســردي مــن خــالل 
وجعلــت  النصــوص،  ثنايــا  فــي  املبثوثــة  الكثيــرة  ال�ســاؤالت  ك�ــرة 
نصوصهــا ميدانــا لل�ــ�ال الفكــري وا��ــوار الفلســفي؛ لتكــّون 
فــي  ت�ن��ــا  ال�ــي  اقــف  واملو القضايــا  وتجســد  الســردية،  رؤياهــا 
الروايــة، وقــد بــدأت اســ��اللها باالســتفهام «مــاذا ســتقول ع�ــي 
ا��رائــد غــدا؟ مــا لــذي ســ�ثير اهتمامهــم أك�ــر؟ وهــذه ال�ســاؤالت 
طرحهــا الســارد مــن البدايــة للبحــث عــن أدق التفاصيــل ملــا �عــد 
حادثــة انتحــاره، ويواصــل الســارد أســئلتھ الباحثــة عــن حقيقــة 
املــوت والوجــود وفلســفة ا��يــاة ع�ــ� لســان ال�ــ�صية الســاردة 
امل�شــطرة، مســتخدمة مجموعــة مــن عالمــات االســتفهام، كيــف 
�ــي القــدر ألنالــھ؟  كيــف يجــود املــوت  ســأموت؟ أي مــوت احتــار 
بمــا لــم تجــد بــھ ا��يــاة؟ وكيــف لهــذا القلــب أن يبخــس ب�بضــة فــي 

حضرتــك، أميــت أنــا أم �ــي؟ 
أحــداث  �عــض  مصداقيــة  عــن  الســاردة  ال�ــ�صية  وت�ســاءل 
اقفھ، وت�تقل من تســاؤل لآلخر، في مشــاهد مختلفة  الســرد ومو
والقلــق  ا��يــرة  ع�ــ�  تــدل  متواليــة،  اســتفهامية  دوامــة  وفــي 
املعرفــي، كمــا هــو فــي حــال اختطــاف الطفــل بلقايــد مــن قبــل األم 
مــن  املنــزوع  الطفــل  ذلــك  �ان  «هــل  إفالتــھ،  وحقيقــة  الغولــة، 
أهلــھ وفريتــھ حقيقــة؟ هــل �انــت أمنــا الغولــة حقيقــة؟ هــل �ان 

..؟؟؟  الهــروب حقيقــة؟ وهــل وهــل وهــل 
وقلقهــا  املتوتــرة،  الكاتبــة  اقــف  مو االســتفهام  عالمــة  كشــفت 
املعرفــي وحير��ــا الفكرية،وفتحــت حــوارا تســاؤليا معرفيــا وجوديــا 
مــع القــارئ، يبحــث عــن أجو���ــا، ويحــرك قدراتــھ التأويليــة لتبيــن 

دالال��ــا، وأكســ�ت النصــوص عمقــا دالليــا و�عــدا جماليــا.
أفرطت الكاتبة في اســتعمال عالمة الت��ب في نصوص الرواية 
لتــدل ع�ــ� الدهشــة واالســتغراب، وحالــة الســارد املنفعلــة دومــا، 
اقــف،  و�ــي عالمــة بصريــة تثيــر املتلقــي وتوقفــھ؛ ل�ســتحضر املو
مــن  بلقائــد  �ســتفهم  الت���ــي،  االســتفهام  تــالزم  مــا  وغالبــا 
اتصــف  الــذي  ��ــده  ن�ــ�ة  يكــون  أن  امل�شــطرة  �ــ�ص�تھ 
بالظلــم وا��بــروت وا��يانــة، وهــو ســؤال أف��ــ� بــھ إ�ــ� الت��ــب 
واالســتغراب، «أم أنــك وددت لــو أنــي كنــت كمــا أرادنــي هــو، صــورة 

الدهشــة  ع�ــ�  للداللــة  وتأتــي  وظلمــھ!   جبروتــھ  وعــن  عنــھ  مصغــرة 
واإلنــكار كمــا هــو، فــي حــوار �ــ�صية بلقائــد مــع ذاتــھ امل�شــطرة، «فمــا 
زلــت أ��ــل مــن نف��ــي حيــن أذكــر خروجــك للشــارع وأنــت كمــا ولدتــك 
أمك،أنــا!!!!!!!!!؟ وتأتــي للداللــة ع�ــ� شــدة ا��يــرة والتيــھ واالرتبــاك، 
كمــا هــو «أيــة حيــاة هــذه ال�ــي أع�شــها دون أن أع�شــها!؟ وتأتــي للداللــة 
ع�� االســ�نكار إذا �ســ�نكر الســارد من �ــ�ن بلقايد ��رد آرائھ،أنت 
�ــ�ين رأي !!! ، وتأتــي للداللــة ع�ــ� هوالملوقــف، وعظــم ا��ــدث، كمــا 
هــو فــي حادثــة انتحــار الطفــل «ين�ــي حياتــھ فــي غفلــة مــن محيطــھ برمــي 

نفســھ مــن أع�ــ� مب�ــ� فــي املدينــة!! 
فدلــت  االســتفهام  لعالمــة  مالزمــة  غالبــا  الت��ــب  عالمــة  جــاءت 
ع�ــ� فضــاء التوتــر والدهشــة وا��يــرة وال�ســاؤل، وأشــارت إ�ــ� شــدة 

النفســية. ا��الــة  وتوتــر  الشــعورية،وانفعال  اقــف  املو
حواريــة  ع�ــ�  وتــدالن  الرأســ�تان،  النقطتــان  ال�رقيــم  عالمــات  مــن 
ا��طــاب، وتشــيران إ�ــ� ��ظــة توقــف عابــرة، تنطلــق �عدهمــا عمليــة 
الســرد، وقــد وظف��مــا الكاتبــة �عــد مقــول القــول، «التفتــت إ�ــي بوجــھ 
لكــن   ، لتفصيلــھ، «تســاءل:»  أمــر مجمــل  و�عــد   ، وقالــت:»  ضاحــك 
نــدر توظيفهــا  ال�ــي  الســؤال ا��يــر دومــا هــو: «.مــن عالمــات ال�رقيــم 
عالمــة العارضتيــن، وتــدل ع�ــ� تنظيــم الــكالم، وحصــره، والتن�يــھ ع�ــ� 
ماقبلهــا، كمــا هو،غــادر ا��تــار - والــد بلقايــد - ، فجملــة والــد بلقايــد 

تو�ــ� ا��ملــة ال�ــي قبلهــا وهــو اســم أبيــھ ا��تــار.
اســتخدمت الكاتبــة النجمتيــن فــي موضــع واحــد للفــت النظــر بأهميــة 
املوقــف، وقــوة الصــورة، «مــاذا لــو ُوضــع فــي متنــاول املنتحريــن ا��ــدد 
نا�ــ�*؟  انتحــار  أجــل  *مــن  قبيــل:  مــن  شــعار  يحمــل  كبيــر  ملصــق 
،فوضــع النجمتيــن بيــن ا��مــل الســابقة تشــير إ�ــ� أهمي��ــا، وتــدل ع�ــ� 

قــوة ا��ــدث، فكيــف يكــون االنتحــار نا�ــ�، وهــو ��ايــة حيــاة؟  
تقــع عالمــة التنصيــص بيــن ا��مــل والفقــرات واملقاطــع، وتحيــل ع�ــ� 
أهميــة الــكالم ا��صــور، والبحــث عــن معانيــھ ودالالتــھ، و�ــي عالمــة 
والتقييــد  ا��صــر  فضــاء  ع�ــ�  وتــدل  القــراءة،  عمليــة  تبطــئ  بصريــة 
تداوليــا  �عــدا  النــص  وتكســب  وال�ســوير،  والتخصيــص  والتمييــز 
إ�ــ�  �شــير  النــص،  ،فتنصيــص  ولــدت»  مــا  هو،»ليت�ــي  كمــا  ودالليــا، 
اقتطاعھ من كالم ال�ــ�صية الســاردة، ويحمل دالالت عميقة، و�ي 
التعبيــر عــن التذمــر مــن ا��يــاة، ومــن معانا��ــا وآالمهــا، ال�ــي دفعتــھ أن 

يتم�ــي عــدم ا��ــروج إل��ــا. 
أك�ــرت الكاتبــة مــن اســتعمال الشــرطة فــي بدايــة املقاطــع أو الســطور 
الســردية، كمؤشــر ع�� التتا�ع وال�رات�ية الســردية، وجريان ا��ديث 
أشــتم  هــو، «أ�اد  ا��مــل، كمــا  ��ايــة  فــي  اســتعمالها  ونــدر  الســردي، 
 ، فــارغ---»  الواســعة  الغرفــة  با�ــي  الطب�بــة،  صديق�ــي  عطــر  ف��ــا 
 فــي النــص، ور�طــت األفــكار الســابقة 

َ
ــرطة ا��واريــة

َّ
أسســت عالمــة الش

بيــن  التنقــل  فــي  وف�ــ�ة  قرائيــا،  نفســا  القــارئ  ومنحــت  بالالحقــة، 
القــراءة. واســت�ناف  التأمــل،  و�عــادة  الفقــرات، 

ع�ــ�  وتــدل  الروايــة،  نصــوص  فــي  كثيــرا  الفاصلــة  عالمــة  حضــرت 
الوقفــة القصيــرة، وتحيــل ع�ــ� الفضــاء املفتــوح، واألفــكار املتصلــة، 
خدمت م�راصــة فــي 

ُ
واألحــداث امل�سلســلة، وتمــدد الداللــة، وقــد اســت

�عــض املواضــع لتــدل ع�ــ� ر�ــط فقــرات ا��ــوار، ومنــح القــارئ نفســا 
آلــو،،،  اقــف، واســتحضار الصــورة، كمــا هــو «-  فــي وصــل املو �افيــا 

كيــف،،،،؟»  ر�مــا،،،  نعــم،،، 
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وفــك  العالمــات،  رصــد  خــالل  مــن  باملع�ــ�،  واإلحاطــة  الداللــة 

وا��ماليــة. والدالليــة  التداوليــة  معان��ــا  وتبيــن  تشــفيرها، 
اســ�ثمرت الكاتبــة خطــاب النــص املــوازي، واســتغلت �ل حموالتــھ 
وفهــم  و�بــرازه،  النــص،  تطريــز  فــي  وا��ماليــة  والرمزيــة  اللغويــة 
التأويــل،  آفــاق  وفتــح  وتحفيــزه،  القــارئ  و�غــراء  ودالالتــھ،  معنــاه 

القــراءة. فعاليــة  وتوتيــر 
شــكل الغــالف فــي الروايــة لوحــة فنيــة غازلــت عيــن املتلقــي، ودفعتــھ 
فكــرة  العنــوان  وحمــل  الروايــة،  ومتاهــات  الســرد  فضــاءات  إ�ــ� 
الكاتبــة  اســم  وأكســب  امل�ــن،  نوعيــة  التجن�ــس  وكشــف  النــص، 
قيمــة للروايــة وأث�ــت ملكي��ــا، وشــكلت الصــور واأللــوان فضــاءات 

بصريــة حركــت خيــال املتلقــي، وأومضــت بفكــرة الروايــة.
اخ�ــزل اإلهــداء مضمــون الروايــة، وف�ــ� مغزاهــا، ونشــر التصديــر 
رائحة ا��دث الروا�ي، وخدمت العناوين الداخلية م�ن الرواية، 

وأضــاءت نصوصهــا، وغمر��ــا بالــدالالت املوحيــة.
رؤي��ــا  يخــدم  بمــا  الكتا�ــي  الفضــاء  تطو�ــع  مــن  الكاتبــة  تمكنــت 
الســردية، فشــكلت فضــاءات نصــوص رواي��ــا بتقنيــات مختلفــة، 
تقنيــة  ع�ــ�  كثيــرا  واعتمــدت  متعــددة،  بصريــة  أشــكاال  وخلقــت 
والبيــاض،  الســواد  بلعبــة  املدلــوالت  وجســدت  األفقــي،  الســطر 
عــن  للتعبيــر  الغامــق  األســود  باللــون  املقاطــع  �عــض  وخض�ــت 
قيم��ــا فــي الســرد الكتا�ــي، وأهمي��ــا فــي صناعــة املشــاهد واألحــداث 

الروايــة. فــي 
ن��ــت الكاتبــة فــي �ــ�ن عالمــات ال�رقيــم بطاقــات رمزيــة تجــاوزت 
بــوح اللغــة، إ�ــ� دالالت عميقــة، كشــفت ا��الــة الشــعورية للكاتبــة، 
ووتــرت فاعليــة النــص، ومدتــھ بحركيــة ســردية ديناميكيــة، وأثــارت 
ومشــاركة  العميقــة،  معان��ــا  عــن  للبحــث  ودفعتــھ  املتلقــي،  أفــق 

صناعــة ا��ــدث الروا�ــي. 
واآلخــر،  الــذات  ع�ــ�  مفتوحــة  روايــة  املــوت  رائحــة  روايــة  إن 
�الهويــة،  مهمــة  وتناولــت قضايــا مجتمعيــة  التاريــخ،  اســتحضرت 
الص�ــي  والوضــع  واالســتعمار،  واالســ�بداد،  وا��يانــة،  وال�ــراث، 
رمــوزا  واســتحضرت  وا��ضــاري،  الثقافــي  واملســتوى  والتعليمــي، 
وأشــارت  واملســيحية،  وال��وديــة  اإلســالمية  الشــرا�ع  مــن  دي�يــة 
إ�ــ� العــادات والتقاليــد والثقافــات األماز�غيــة والعر�يــة وال��وديــة 
واالســتمتاع  للقــراءة  خصبــة  واحــة  ف�ــي  واإلســبانية،  واألفريقيــة 

والتأويــل.  والنقــد 
مــن  املنظــم  الثانــي  الدو�ــي  املؤتمــر  برنامــج  دراســة مقدمــة  ضمــن 

الشــرعية العلــوم  مختبــر  طــرف 
بالراشــدية  االختصاصــات  املتعــددة  بالكليــة  اإلنســان  وقضايــا   

إســماعيل املو�ــ�  ��امعــة  التا�عــة 
 تحت شعار : التاريخ واملن�� تحت شعار

مــن   ، وا��صائــص  املعالــم   : العقــدي  والنــص  األد�ــي  *النــص   
* املع�ــ�  ا�ــ�  التأويــل 
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التيمات النفسية والموضوعاتيةالتيمات النفسية والموضوعاتية
 في رواية «انجيرونا» في رواية «انجيرونا»

للكاتبة المغربية ليلى مهيدرةللكاتبة المغربية ليلى مهيدرة

ا��سين أيت ��ا/ املغرب
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صــدرت روايــة « انجيرونــا» للكاتبــة والروائيــة املغر�يــة لي�ــ� مهيــدرة 
عــن دار غــراب لل�شــر والتوز�ــع فــي طبع��ــا األو�ــ� ســنة 2021 بمدينــة 
القاهــرة جمهوريــة مصــر العر�يــة، و�ــي الروايــة الثالثــة للكاتبــة �عــد 
محاول��ــا الروائيــة األو�ــ� «ســاق الريــح» وا��اولــة الثانيــة:» رائحــة 
املــوت». و�لهــا محــاوالت تســ�بطن نفســية �ــ�وص مســتمدة مــن 
نف��ــي  منظــور  مــن  اجتماعيــة  ظواهــر  وتعا�ــ�  املعاصــر.  اقعنــا  و

ســيكولو�ي.
تطالعنــا الروايــة فــي البدايــة، و�ــي ترصــد حالــة �ــ�صية ترقــد فــي 
املس�شــفى وتعانــي مــن ا��نــون، غيــر أن طبيعــة ال�ــ�صية الذكــر 
في الرواية تخالف املعهود، إذ أن الكاتبة تقمصت دورا غير األدوار 
املعروفــة واملألوفــة لــدى الكاتبــات ال�ســاء اللواتــي يخضــن غمــار 
فــي الروايــة العر�يــة. كمــا يفعــل �عــض الكتــاب الذكــور  التجريــب 
عندمــا يتحدثــون بلســان ال�ســوة، وتجــد هــذا داخــل النــص �شــكل 
الكاتبــة  اللي�ــي، �أن  مكشــوف. و�ــي تتحــدث ع�ــ� لســان ا��ــارس 
تعلــن تضام��ــا مــع ا��ــراس الليلييــن مــن خــالل التعريــف بمعانا��ــم 

وهمومهــم وآالمهــم وتطلعا��ــم.
مضمــون  لفهــم  مفتاحــا  بــھ  املصــرح  العنــوان  يكــون  مــا  غالبــا 
بيــن  مــن  أنــھ  جليــا  ظهــر  أنجيرونــا»،   » عنــوان:  أن  غيــر  الروايــة، 
العناويــن ال�ــي ال يمكــن فهمهــا �ســهولة و�ــي عناويــن حديثــة العهــد، 
تدخــل ضمــن الروايــة ا��ديــدة، مــن قبيــل : «أماريتــا، يوتو�يــا….» 
�ســم�  مــا  ضمــن  تدخــل  وال�ــي  للمألــوف  ا��الفــة  العناويــن  تلــك 
بــأدب الفانتازيــا أو الفانتاســ�يك، وهــو األدب ال��ائ�ــي أو الغرائ�ــي 
وال�ــي تر�ــك القــارئ وتجعلــھ يبحــث عــن تفســير منطقــي لهــا، ويظهــر 
مــن خــالل هــذا التحليــل أن العنــوان تــم اختيــاره عــن قصــد ليمــارس 
ومحاولــة  الروايــة  ملطالعــة  القــارئ  ويدفــع  واإلغــراء،  اإلثــارة  دور 
الروايــة  أن  �ع�ــي  هــذا  فهــل  مواضيعهــا.  وفهــم  أفكارهــا  اك�شــاف 

تعا�ــ� ظاهــرة غيــر منطقيــة بمنظــور ال عقالنــي؟
قــراءة  علينــا  تفــرض  الســؤال  هــذا  عــن  لإلجابــة  محاولتنــا  إن 
الروايــة، وتقودنــا مباشــرة للتعــرف ع�ــ� مضمو��ــا العــام، فنقــول 
إن الروايــة تعا�ــ� ظاهــرة مــن الظواهــر املرضيــة ال�ــي تن�شــر �شــكل 
كبيــر فــي مجتمعاتنــا العر�يــة، و�ــي ظاهــرة ا��نــون الــذي تعــرض لــھ 
بطــل الروايــة: ا��ــارس اللي�ــي، هــذه الصدمــة ال�ــي جعلتــھ يكتــب 
يومياتــھ، وقــد اختــارت الكاتبــة �ــ�صيا��ا مــن الهامــش، لتميــط 

اللثــام عــن معانــاة هــذه الفئــة ا��رومــة.
يأخذنــا فضــاء الروايــة إ�ــ� عوالــم ســردية مختلفــة، ولــو أنــھ محــدود 
فــي املس�شــفى الــذي يرقــد فيــھ ا��ــارس اللي�ــي واملــكان الــذي �عمــل 
فيــھ، وهــو يمنــح ا��ريــة للكاتبــة فــي إبــداع أحدا��ــا، ويخلــق مســاحة 
للكتابــة عــن الــذات والبــوح للتعبيــر عــن حالــة مرضيــة، �أ��ــا حالــة 
ال تشــفى إال بالكتابــة والبــوح والتعبيــر عــن همومهــا ومعانا��ــا، و�ــي 
تتحــدث بلســان ال�ــ�صية البطــل، وتوظــف ضميــر املتكلــم كنــوع 

مــن الكتابــة الذاتيــة.
وســنحاول الكشــف عــن �عــض التيمــات املوضوعاتيــة والنفســية 

ال�ــي عا����ــا الكاتبــة فــي الروايــة:
إن ا��ديــث عــن التيمــات النفســية يفــرض االنطــالق مــن نفســية 
الدائمــة  ومعاناتــھ  البطــل،  دور  تجســد  ال�ــي  األو�ــ�  ال�ــ�صية 

كحالــة مرضيــة، تتضمــن �ل معانــي ا��ــزن واأللــم وا��نــون، و�ــي 
بــھ الروايــة. الــذي حفلــت  جزئيــات �انــت املوضــوع األســاس 

تيمة ا��نون:

تكشــف الروايــة عــن حالــة مرضيــة أملــت بالبطــل ا��ــارس اللي�ــي، 
و�ــي حالــة نفســية كثيــرا مــا تع�ريــھ، وتســ�بد بــھ فــي أوقــات عملــھ، 
ممــا يدفــع للكتابــة عــن ذلــك فــي يومياتــھ. وتقــدم لنــا مصيــر البطــل 
مس�شــفى  فــي  ومهمــال  مرميــا  املطــاف  بــھ  انت�ــ�  الــذي  املأســاوي 
ل�ــس  الروايــة  فــي  والهذيــان  فا��نــون  لهــذا  العقليــة  األمــراض 
حالــة مرضيــة عرضيــة فحســب، بــل أســلو�ا ونمــط ع�ــش فرضتــھ 
قســوة ا��يــاة، و�عــض األعمــال املتعبــة �ا��راســة الليلــة ومهنــة 
التدر�ــس. وحالــة اإلنســان العاطــل، و�ــي ظواهــر أماطــت الروايــة 
ع��ــا اللثــام، وكشــفت عــن ا��انــب النف��ــي والســل�ي م��ــا، و�ان 
التعاطــي معهــا ســهال، لك�ــرة هــذه الظواهــر وان�شــارها �شــكل كبيــر 

فــي مختلــف املــدن ال�ــي تع�ــش حالــة مــن النــزوح إل��ــا.

تيمة ا��زن:

الــذوات  بواســطة  األحــداث،  ع�ــ�  لتط�ــ�  ا��ــزن  تيمــة  تتحقــق 
املنكســرة، ال�ــي تعبــر عــن مأســاة اإلنســان املعاصــر، وهــو �ع�ــش 
حالــة مــن ال�شــرد والضيــاع، يجــد األبــواب مقفلــة أمامــھ، �عدمــا 
لفظتــھ ا��يــاة، فيجــد نفســھ ملقــى ومهمــال فــي الشــوارع وال�ــ�ون 

واملس�شــفيات.
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تتقاطــع قصــص وأحــداث الراويــة وتلتقــي فــي مصيــر واحــد تع�شــھ 
ال�ــ�صيات، بحيــث تصبــح الروايــة صرخــة للتعبيــر عــن معانــاة 
الوطــن،  أبنــاء  مــن  وامل�ســيين  واملهمشــين  واملقهوريــن  املتعبيــن 
فــال تجــد عــزاء لهــا إال فــي البــوح كوســيلة لالنعتــاق وا��ــالص مــن 
ألصوا��ــم  مرهــف  بإحســاس  الكاتبــة  وتنصــت  يرحــم.  ال  مجتمــع 
املعبــرة عــن القلــق وا��ــوف فــي الليــل ال��يــم، صــراخ ل�شــر ســاعة 
الغــدر ��ــم فــي ليــل مظلــم، وصــراخ الــكالب الضالــة، فيصبــح الليــل 
عاملــا آخــر غيــر عالــم ال��ــار، تتعا�ــ� فيــھ هــذه األصــوات إ�ــ� مــا ال 

��ايــة.

تيمة املوت:

يتحــول املــوت إ�ــ� صمــت، للتعبيــر عــن حالــة البطــل فــي املس�شــفى، 
يدفعــھ ذلــك االحتمــاء بالصمــت نحــو ��ــب اإلحســاس والشــعور 
اقــع  باألشــياء، واإلغــراق فــي الصمــت املر�ــك، محــاوال الهــروب مــن و
في��ــأ  البطــل.  يختــار  الــذي  للع�ــش  نمطــا  يصبــح  حيــث  مريــر، 
البطــل إ�ــ� الصمــت والكتابــة وســيلة منــھ ل��ــروج مــن حالــة املــوت 
إل��ــا  ي��ــأ  قــوة  أداة  و  ســالحھ  والصمــت  أصابتــھ،  ال�ــي  والشــلل 
فــي حضــوره، فيكشــفون بذلــك ظنو��ــم  ي�رثــرون  ��عــل اآلخريــن 

وحير��ــم ومــا يخفونــھ عندهــم.
إن ممارســة التعــري والكشــف عــن نفســية ال�ــ�وص فــي الروايــة، 
تف�ــ� للمجــال ل��ديــث عــن هواجســها وهموهمــا، وال�ــي تخ�ــ� فــي 
جســدها املتعــب أحالمــا منكســرة وآمــاال خائبــة. إ��ــا ذوات مكلومــة 
وال�شــظي  التمــزق  مــن  حالــة  تع�ــش  ا��يــاة،  فــي  لألمــل  فاقــدة 
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االســتقالل  فــي  فتفكــر  وا��اضــر  املا��ــي  بيــن  الذاتــي  واالنشــطار 
واالنعــزال عــن اآلخريــن فــي شــقق هامشــية. وعندمــا تكشــف نفســية 
البطــل عــن عر��ــا، وتبــوح بمــا يخا��هــا، تمــوت، واملــوت عنــده ال أهمية 
لــھ، مــادام أن ال أحــد يبا�ــي بــھ، ألن ا��ميــع يتما�ــ� مــع ا��يــاة و�ع�ــش 

ع�ــ� إيقاعهــا.

تيمة الذاكرة:

تتحــدد تيمــة الذاكــرة فــي الروايــة بواســطة قــدرة البطــل ع�ــ� اســ�رجاع 
تكويــن  فــي  ســاهمت  ال�ــي  البئ�ســة،  وطفولتــھ  املاضيــة،  حياتــھ 
�ــ�ص�تھ وان��ت بھ إ�� مصيره ليعمل حارســا ليليا للســيارات في �ي 
هام��ــي. و�فضــل هــذه التقنيــة املوظفــة فــي الروايــة �ســ�رجع البطــل 
عالقتــھ ا��مومــة واملتوتــرة بوالديــھ، حيــث �عبــر عــن هــذه العالقــة 
بنــوع مــن الصــراع والتمــزق الداخ�ــي بيــن عاطفــة مــا �شــعر بــھ تجــاه 
والديــھ مــن حنــان وحــب، ومــا �ع�ريــھ مــن كــره أحيانــا، إن هــذا الصــراع 
بيــن العواطــف، �ســ�ب حالــة مــن اليــأس واإلحبــاط والصــراع النف��ــي 

الــذي �ع�شــھ البطــل.
وأخيــرا، فالروايــة تمــارس مرويــة العبــث ولعبــة املــوت لتمويــھ القــارئ، 
حافــة  ع�ــ�  تع�ــش  مرضيــة  ��الــة  ا��تميــة  ال��ايــة  إ�ــ�  والوصــول 
واالنعتــاق  ا��ــالص  هــو  الوحيــد  ســ�يلها  ويكــون  وا��نــون،  ال�شــرد 
مــن قبضــة مجتمــع ال يرحــم، فتقــرر االنتحــار فــي ��ايــة األمــر، عندمــا 
ترمــي بنفســها مــن أع�ــ� بنايــة فــي املس�شــفى ا���ــي لألمــراض العقليــة. 
لت�ت�ــي الروايــة بحــدث هام��ــي هــو نــوع مــن ال�شــويق الــذي بــدأت بــھ 

إل��ــام القــارئ ب��ــة املــروي، وان��ــت بــھ.

تتقاطــع قصــص وأحــداث الراويــة وتلتقي 
ال�ــ�صيات،  تع�شــھ  واحــد  مصيــر  فــي 
بحيث تصبح الرواية صرخة للتعبير عن 
واملهمشــين  واملقهوريــن  املتعبيــن  معانــاة 

وامل�ســيين مــن أبنــاء الوطــن
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لعبة الفانتاستيكلعبة الفانتاستيك
 وبالغة العبث  وبالغة العبث 

رواية رائحة الموت لليلى مهيدرةرواية رائحة الموت لليلى مهيدرة فيفي

د. محمد املسعودي- املغرب
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عــن  لي�ــ� مهيــدرة  املغر�يــة  للكاتبــة  املــوت“  ”رائحــة    تكشــف روايــة 
لعبــة  إ�ــ�  اســ�نادا  املعاصــرة  ا��يــاة  واختــالل  اقــع،  الو التباســات 
�ــي  املــوت“  ”رائحــة  وروايــة  العبــث.  بالغــة  قوامهــا  فانتاســ�يكية 
الريــح“،  األو�ــ� ”ســاق  �عــد رواي��ــا  للمبدعــة  الثانــي  الروا�ــي  العمــل 
و�ــي روايــة طــورت ف��ــا تجر���ــا الســردية وأغن��ــا باشــتغالها ا��ديــد 
فــي  تجلياتــھ  �عــض  نلمــس  الــذي  الفانتاســ�يكي  األفــق  مــن  انطالقــا 
نصوصهــا القصصيــة. فكيــف تتمثــل لعبــة الفانتاســ�يك فــي ”رائحــة 
العبــث؟  بالغــة  بنــاء  فــي  الفنيــة  اللعبــة  هــذه  ســهم 

ُ
ت وكيــف  املــوت“؟ 

إ�ــ�  اســ�نادا  الروايــة  فــي  وال�رميزيــة  الدالليــة  األ�عــاد  ت�شــكل  وكيــف 
الســرديين؟ املكونيــن  هذيــن 

         يجــد قــارئ روايــة ”رائحــة املــوت“ نفســھ أمــام لعبــة فانتاســ�يكية 
املعهــود،  غيــر  فع�ــ�  األو�ــ�،  الصفحــة  منــذ  الروايــة  عالــم  تحكــم 
أن  تعلــن  الكاتبــة  نلفــي  الروايــة،  كتــاب  لــدى  للمألــوف  ومخالفــة 
اقــع، وأي تشــابھ قــد يكــون مقصــودا. فاألحــداث  رواي��ــا مــن ”ن�ــ� الو
حقيقيــة. قــد يختلــف املــكان، قــد يتغيــر الزمــان، لك��ــا قــد تكــون قصــة 

يــدري لعلــك املقصــود“ (ص. ٦) ل�ــ�ص تعرفــھ ومــن 
         هكــذا يضــرب هــذا التوضيــح عــرض ا��ائــط بمــا درجنــا عليــھ مــن 
إشــارات إ�ــ� أن أحــداث الروايــة مــن ن�ــ� ا��يــال، وأن أي تشــابھ بيــن 
اقــع محــض صدفــة.. ومــا شــابھ ذلــك  ال�ــ�صيات و�يــن أنــاس مــن الو
مــن الــكالم الــذي اعتــاد الروائيــون مــن خاللــھ تأكيــد تميــز فــن الروايــة 
أن  غيــر  املتخيــل.  أســاس  ع�ــ�  ا��ــاص  اقعــھ  و وتشــكيل  باإل��ــام، 
الكاتبة، وانطالقا من األفق الذي ارتضتھ لكتاب��ا الســردية، تســتفز 
متلق��ــا منــذ البدايــة بتصديرهــا ذاك الــذي يؤكــد أن هــذه الروايــة مــن 
عبــة 

َ
اقــع ول�ــس ا��يــال. وســيرى القــارئ أن ا��يــال، هنــا، ول ن�ــ� الو

األحــداث  هــذه  وأن  الغريــب،  اقــع  الو هــذا  جوهــر  �ــي  الفانتاســ�يك 
�ــي  الفانتاســ�يكية  فــي  و�معا��ــا  غراب��ــا  مــن  الرغــم  ع�ــ�  ا��قيقيــة 

اقــع أغــرب مــن ا��يــال. الوجــھ الفع�ــي لو
         وقبــل التصديــر الــذي وقفنــا عنــده نــرى ا��مولــة الفانتاســ�يكية 
لإلهــداء الــذي وجهتــھ الكاتبــة إ�ــ� املــوت، قائلــة:“ للمــوت الــذي تفــوح 

منــا رائحتــھ ح�ــ� فــي ال��ظــات األك�ــر حيــاة“ (ص.٥)
بــن  تــورد الكاتبــة عت�تيــن أولهمــا لع�ــي           و�عــد هاتيــن العالمتيــن 
أ�ــي طالــب، وثاني��مــا لبييــر غا�ــي تتحدثــان عــن املــوت وا��يــاة، ولهمــا 
ارتبــاط وثيــق بالعوالــم ال�ــي ت��ــ�ها الروايــة. تؤكــد األو�ــ� أن النــاس 
نيــام ح�ــ� إذا ماتــوا اســ�يقظوا وانت��ــوا، وت�ســاءل الثانيــة إن �انــت 

هنــاك حيــاة قبــل املــوت. (ص. ٧)
ا��وريتيــن  �ــ�ص�ت��ا  ان�بــاه  حــول  يتمحــور  الروايــة  ومــدار 
ومساءل��ما ل��ياة ال�ي عاشها �ل م��ما من أفقھ ا��اص، واس�نادا 
إ�ــ� و�ــي جديــد بمــا يجــري مــن حولهمــا. ومــن هــذا األفــق ت�شــكل لعبــة 

القــراءة. هــذه  فــي  قســما��ا  ســنج�ي  عب�يــة  بالغــة  فــي  الفانتاســ�يك 
         تتقاطع في الرواية حكايتان، أو صوتان: أحدهما ل��صية �اتب 
اقعــھ مــن طــرف راو عالــم عــارف بدقائــق حياتــھ،  يتــم ســرد معاناتــھ وو
تحـكـي  بلقايــد  الكاتــب  خلــق  مــن  متخيلــة  �ــ�صية  حكايــة  وثان��مــا 
هــذان  تداخــل  وعبــر  املتكلــم.  �عــد مو��ــا حكاي��ــا موظفــة ضميــر  مــن 
الصوتــان فــي الروايــة وتشــابك حكاي��مــا ت��ــ�  لعب��ــا الفانتاســ�يكية 
باعتبارهمــا  وال�ــ�رية  املفارقــة  إ�ــ�  اســ�نادا  العبــث  بالغــة  شــكل 

ُ
وت

إمكانــا روائيــا يحقــق الغايــات الدالليــة وال�رميزيــة املقصــودة فــي 
الروايــة.

         1-حكاية بلقايد
         إن ا��كاية ا��وهرية للرواية، �ي حكاية بلقايد ا��مسي�ي 
املدينــة  فنبذتــھ  الظالــم،  (القائــد)  ا��ــد  لعنــة  تطــارده  الــذي 
وعــاش ع�ــ� الهامــش، ولــم تخلــص لــھ ســوى أمــھ زي�ــب، ُ��يمــن 
االنتمــاء  يرفــض  الــذي  ا��ــد  هــذا  ا��ــد.  �ابــوس  حياتــھ  ع�ــ� 
إليــھ، و�ســ�� إ�ــ� التخلــص مــن أثــره. يقــول الســارد مصــورا حالــة 
العب�ــي  وطقســها  الغريــب  وضعهــا  تحيــا  ال�ــي  بلقايــد  �ــ�صية 

ا��ــاص:
         ”.. صــار هــذا االنتمــاء القســري ��ــده عبئــا ثقيــال، فــكان �لمــا 
عبــر املمــر الطويــل بالب�ــت الكبيــر الــذي �ســكنھ إال وكتــب اســمھ فــي 
آخــر قائمــة املظلوميــن �عــد اســم أمــھ طبعــا، ل�ــس ألنــھ يحمــل وزر 
اســمھ فقــط، وال أل��ــا ترملــت قبــل األوان �عــد أن قتــل زوجهــا، 
و�نمــا ألن ســلطة القايــد اســتمرت ح�ــ� �عــد موتــھ برفــض النــاس 
لــھ وعبــر كواب�ــس تم�ــي عليــھ وع�ــ� والدتــھ أوامــره ف�ســ�يقظان 
من نومهما فزعين ساعيين لتلبي��ا، و�ال لكان مصيرهما كمصير 
مــن �انــت تــروي لــھ حكاي��ــم �ل ليلــة. ومــن بي��ــم والــده ا��تــار. 
حالــھ لــم يكــن بأحســن مــن حــال والدتــھ زي�ــب فهــو أيضــا ورث ع��ــا 
قلقهــا وارتباكهــا والكابــوس املتكــرر �ل ليلــة وهــو الــذي ال يذكــر مــن 
جــده إال ف�ــرات ا��زامــھ األخيــرة. �ان نص�بــھ هــو �ابــوس مختلــف 
ما �انت والدتھ لتصدقھ حين يروي لها ما �ان يحصل معھ، وال 
أي أحــد يمكــن أن يتفهــم األمــر، فمــن يمكــن أن يقتنــع أن ســ�ب 
اآلالم ال�ــي �انــت توقظــھ �ل ليلــة هــو جــده الــذي ي�ســلل إليــھ وهــو 
نائــم �عــد أن ي�تعــل ا��ــذاء العســكري ال��ــم ويضغــط بــھ ع�ــ� 

��ــره وال يرحمــھ مهمــا صــرخ !؟“ (الروايــة، ص.1٦-1٧)
         يج�ــي هــذا املقطــع املس�شــهد بــھ عمــق معانــاة بلقايــد الــذي 
مــا زالــت وطــأة ســلطة ا��ــد تقهــره عبــر إصــداره ألوامــره املتعســفة 
و�مال��ــا عليــھ وع�ــ� أمــھ زي�ــب، ولكــن األمــر ال يقــف عنــد هــذا 
إ�ــ� ممارســة عــدوان ســافر  بــل إن ا��ــد �عمــد  ا��ــد فحســب، 
ع�ــ� حفيــده ليئــد رجولتــھ وينزعهــا منــھ. وهكــذا ي��ــ�ص حضــور 
ا��ــد مــن أفــق فانتاســ�يكي وا�ــ� ل�شــكل منطــق عبــث يحكــم 
ناجمــة  متنوعــة  آالمــا  تع�ــش  ويجعلهــا  بلقايــد  �ــ�صية  حيــاة 
عــن ��م�ــش جيرانــھ، وعــن وضــع اجتما�ــي مختــل لــم يجــد فيــھ 
مكانــھ، وعــن حضــور كواب�ــس تلقــي بثقلهــا ع�ــ� حياتــھ. ولــم تقــف 
الروايــة عنــد هــذا البعــد فقــط فــي كشــف ��ائ�يــة حيــاة بلقايــد، 
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بــل نجــد هــذا العبــث يمتــد إ�ــ� ســياقات أخــرى يتصــل بممارســة بلقايــد 
املكلومــة،  املهمشــة  لذاتــھ  االعتبــار  رد  خاللهــا  مــن  ومحاولتــھ  الكتابــة 
قصيــرة  قصــة  كتــب  ألنــھ  لل�ــ�ن  بلقايــد  تعــرض  فــي  العبــث  ويتمثــل 
بــر �ــ�ين رأي مــن طــرف الســلطة، 

ُ
فــي إحــدى ال��ــف، فاعت نشــرها 

ب�نمــا لقــي العنــت واالضطهــاد وال�ــ�رية ا��ارحــة مــن ال�ــ�ناء الذيــن 
اعتبــروه خائنــا كجــده ال �ــ�ين رأي. (ص. ٥1-٥2)

لعب�يــة  شــ��  خيوطــا  األو�ــ�  ا��كايــة  فــي  نــرى  الكيفيــة  و��ــذه           
تضــرب أطنا��ــا فــي جوهــر مــا يجــري ل�ــ�صية بلقايــد، وقــد �انــت لعبــة 
اقــع ا��تمــع  الفانتاســ�يك وســيلة جوهريــة لكشــف مكامــن ا��لــل فــي و
وفــي اختــالل القيــم االجتماعيــة واضطــراب األحــوال إ�ــ� درجــة املفارقــة. 
األحــوال  هــذه  تجســيد  ع�ــ�  الروايــة  فــي  الســاخر  التصويــر  ركــز  وقــد 
جميعــا مشــكال بالغــة عبــث تــوازي فظاظــة مــا تمــر بــھ �ــ�صية بلقايــد. 
ولعــل املقطــع الــذي اس�شــهدنا بــھ خيــر مــا �عبــر عــن منا�ــي فانتاســ�يكية 
دالــة فــي النــص، بحيــث إن فعــل ا��ــد الســا�ي إ�ــ� وئــد رجولــة حفيــده 
نجــد لــھ امتــدادا فــي النــص إذ ظلــت ال�ــ�صية تشــكو مــن ألــم مزمــن 
بيــن فخذ��ــا، وجعل��ــا تشــك فــي رجول��ــا. و�ذلــك نجــد هــذا التداخــل بيــن 

فيــھ  أفــق عب�ــي تتحكــم  إ�ــ�  املتخيــل  اق�ــي يحــول  ا��لمــي والو
عوامــل غيــر منطقيــة، ومــن ثــم �ســهم الفانتاســ�يك فــي ت�ــ�يص 
إ�ــ�  الروايــة  تســ��  ال�ــي  ا��يــاة  هــذه  وا��يــاة.  اقــع  الو خلــل 
ومــن  جهــة،  مــن  بلقايــد  حكايــة  عبــر  وعدمي��ــا  تفاه��ــا،  تجليــة 
خــالل حكايــة �ــ�ص�تھ املتخيلــة/ امليتــة مــن جهــة أخــرى. وال 
حمــوالت  مــن  ا��ــد  �ــ�صية  تحملــھ  مــا  املتلقــي  ع�ــ�  يخفــى 
رمزيــة ودالليــة، إذ إ��ــا تمثــل امتــداد ســلطة املســتعِمر وجبرو��ــا 
مــن جهــة، وترمــز إ�ــ� املا��ــي املــزري الــذي يتحكــم فــي ا��اضــر 

و�عمــل ع�ــ� جعــل املســتقبل �ا��ــا أســود، مــن جهــة أخــرى.

2-حكاية ال��صية امليتة
ت�بــع ســردية املنتِحــر خطــا كرونولوجيــا متتا�عــا تبــدأ مــن ف�ــرة 
الشــرطة  وحضــور  االنتحــار  بفعــل  مــرورا  لالنتحــار  اســتعداده 
ي�ت�ــي  أن  إ�ــ�  ا��نــازة  ثــم  املشــرحة  إ�ــ�  واالنتقــال  والطب�بــة 
دخلنــا هــذه الســردية إ�ــ� عالــم 

ُ
األمــر إ�ــ� التصريــح بالدفــن.. وت

وقــد  املعنيــة  ال�ــ�صية  هــذه  محـكـي  خــالل  مــن  فانتاســ�يكي 
اســ�يقظت (طبعــا بمو��ــا) ل�ــروي تجر���ــا ا��ياتيــة وتقــف عنــد 
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اقــع مختــل وظــروف ســريالية قاســية. ولعــل  عبــث مــا عاشــتھ فــي و
هــذه ال�ــ�صية �ــي الوجــھ الثانــي ل�ــ�صية بلقايــد الــذي عــرف 
محـكـي  وفــي  الســردية.  �ــ�ص�تھ  حالــة  عــن  عبثــا  تقــل  ال  حيــاة 
هــذه ال�ــ�صية يتج�ــ� الفانتاســ�يك فــي أج�ــ� صــوره، وت�شــكل 
دالــة  صــور  فــي  وال�ــ�رية  املفارقــة  إ�ــ�  اســ�نادا  العبــث  بالغــة 
اقــع أغــرب مــن ا��يــال ذاتــھ. تقــول  اقــع، وتبيــن أن الو تعــري الو
عالــم  مــن  ملاض��ــا  رؤي��ــا  مفلســفة  حكاي��ــا  ســاردة  ال�ــ�صية 

(املــوت): املــاوراء 
”.. وأنــت منتحــر تمتلــك �ل ا��ــق فــي إعــادة رســم خيــوط حياتــك 
كمــا تحــب، فقــط عليــك أن تكــون مقنعــا، القــدرة ع�ــ� اإلقنــاع 
البرهــان  تقــدم  أن  ســتقولھ،  مــا  يصــدق  اآلخــر  تجعــل  وحدهــا 
الكافــي الدافــع ملــا فعلــت، أن تقنــع اآلخريــن ِضعــف مــا أقنعــت بــھ 
نفســك قبــل أن تس�ســلم ملشــنقتك، خــذ �ل الوقــت الــذي يلزمــك 
للســفر ملاضيــك، لتــدرك ا��قائــق كمــا وقعــت، أو كمــا خيــل لــك، 
فعندمــا نقــرر أن نــروي حكاي�نــا فل�ــس بالضــرورة أن مــا ســنقولھ 
هــو ا��قيقــة، قــد تكــون مــا قــد تصورنــاه كذلــك فقــط، مــن وجهــة 
ملفــك  افتــح  فقــط  مختلفــة،  بأ�عــاد  ور�مــا  األقــل،  ع�ــ�  نظرنــا 
العمــري واســتعرض ا��قائــق كمــا تحــب وح�ــ� دون تجميلهــا، ف�ــي 

حياتــك وكفــى“. (ص.٣٨)
ــن  ِ

ّ
ُيمك ا��يــاة  مــن  االســ�يقاظ  أن  ع�ــ�  املقطــع  ينــص  هكــذا 

يــل لهــا أ��ــا عاشــتھ. 
ُ

ال�ــ�صية مــن الوقــوف ع�ــ� مــا عاشــتھ، أو خ
أنــھ  تصــورت  مــا  و�نمــا  ا��قيقــة،  تقــول  أن  ال��ايــة  فــي  ��ــم  وال 
ا��تلفــة.  بأ�عادهــا  إل��ــا  تنظــر  أن  بذلــك  أمك��ــا  ور�مــا  حقيقــة، 
وســيلة  الســرد  مــن  الفانتاســ�يك  عبــة 

َ
ل تجعــل  الكيفيــة  ��ــذه 

اقــع، وا��لــم  فــي ام�زاجــھ بالو لعــرض ال�ســ�ي، واعتبــار املتخيــل 
باملع�ــش الفع�ــي، واملعقــول بالالمعقــول، وا��ــد بالعبــث إمكانــات 
ومــن  ال�ــ�صية.  حيــاة  �ــي  تكــون  قــد  زئبقيــة  حقيقــة  ملالمســة 
مــن  خطفهــا  ��ظــة  مــن  يبــدأ  ال�ــ�صية  هــذه  محـكـي  فــإن  ثــم، 
قري��ــا، وحضــن أمهــا وجد��ــا لتع�ــش فــي �ــي هام��ــي باملدينــة لــدى 
مختطف��ــا ال�ــي تطلــق عل��ــا (الغولــة)، إ�ــ� فرارهــا مــن ��يــم هــذه 
الشــوارع واألزقــة، ومكابــدة شــ�� أشــكال  فــي  ا��تطفــة وال�شــرد 
حـكـي  ثــم  ومــن  واملــوت،  االنتحــار  وح�ــ�  واإلقصــاء،  االضطهــاد 
مســار ا��يــاة مــن مشــرحة املس�شــفى، وقــد اســ�يقظت مــن مــوت 

ا��يــاة.
نــرى  با��تمــل،  واالشــتغال  الفانتاســ�يكية  اللعبــة  خــالل  ومــن 
ال�ــ�رية واملفارقــة تحكــم ســردية هــذه ال�ــ�صية كمــا تحكمــت 

فــي محـكـي بلقايــد، ومــن خاللهمــا ت�ب�ــي بالغــة العبــث.

٣-بالغة العبث في الرواية
الروايــة  عل��ــا  ت�ب�ــي  ال�ــي  الفانتاســ�يكية  اللعبــة  أن  شــك  ال 
وال�ــ�رية  للمفارقــة  تشــغيلها  فــي  العبــث  بالغــة  مــن  اتخــذت 
اقعيــة  منطلقــا لكشــف معانــاة ال�ــ�صيات الروائيــة وتجليــة ال و
مــا يجــري لهــا ومــن حولهــا فــي حيــاة ال نــدرك حقيق��ــا إال فــي ســياق 
شــقي  ووضــع  حــاد  و�ــي  حالــة  فــي  أو  املــوت،  �عــد  مــن  اســ�يقاظ 
وهكــذا  ا��يــاة.  وتفاهــة  اقــع  الو فداحــة  مــدى  نــدرك  يجعلنــا 
األو�ــ�  ا��وريــة  �ــ�صي��ا  تع�شــها  عب�يــة  الروايــة  فــي  تتج�ــ� 

إ�ــ� ال�ــ�صية املتخيلــة ال�ــي تحـكـي مــن �عــد مو��ــا  بلقايــد، وتمتــد 
فــي مخطوطــة بلقايــد الروائيــة. ولعــل هــذا مــا جعــل �ــ�صية بلقايــد 
تشــعر بنــوع مــن الزهــو أل��ــا انتصــرت ع�ــ� ضياعهــا وتشــت��ا، وتمكنــت 
مــن املزاوجــة بيــن املــوت وا��يــاة فــي كتاب��ــا، و�ــأن تجعــل مــن املــوت 
العبــث.  ســراديب  ودخولهــا  ا��يــاة  مــوت  ��ــا  تعــري  ووســيلة  قيمــة 

الســارد: يقــول 
”جلــس بلقايــد مزهــوا بــأن منــح �ــ�ص�تھ هــذا ال�ــزاوج بيــن ا��يــاة 
واملــوت يــكاد �غبــط نفســھ ألنــھ حقــق لهــا هــذه الرغبــة، هــذا شــعور 
يرســم  أن  فكــره  اســتطاع  كيــف  كثيــرا  تســاءل  أحــد.  ألي  يتأتــى  ال 
هــذا االنشــطار؟ وكيــف اســتطاع بنفســ�تھ املرتبكــة أن يرســم هــذا 
التــوازن الشــفاف ��ــذه الدقــة وأن يمنحهــا �ل هــذا الرضــا وهــو الــذي 

والضيــاع؟ ال�شــ�ت  حب�ــس  �ان 
�ــ�ص�تھ  حــول  الغريــب  إحساســھ  ملتحفــا  بأوراقــھ  النظــر  أطــال 
وتفكــر  تحــس  زالــت  مــا  ذلــك  ومــع  تشــريحها  تــم  أن  �عــد  املمــددة 
وتتفاعــل. أحــس ل��ظــة أنــھ شــطح كثيــرا بفكــره ألنــھ أل�ســها رغبتــھ فــي 
مداعبــة أنثويــة، فــإذا �ان قــد أجــاز لنفســھ أن يمنحهــا �عــض ا��ريــة 
تب�ــي  لتغــادر ســريرها ولتتلصــص ع�ــ� عالــم األحيــاء وأن تحلــم وأن 
مجموعــة حيــوات فكيــف لــھ اآلن أن يتخطــى ا��ــدود ليجعــل جثــة 
�ــ�ص�تھ تتفاعــل مــع أنامــل تغــرس أظافــر مــن حديــد لتبيــن ســ�ب 

ص.12٥) (الروايــة،  رجولتــھ؟“  فتثيــر  الوفــاة، 
هكذا نرى أن مدار الرغبة وتطلع �ــ�صية بلقايد إ�� إثبات رجولتھ 
امليتــة  �ــ�ص�تھ  فــي  تمثلــت  قــد  وقهــره،  ا��ــد  ســلطة  ع�ــ�  ضــدا 
املتخيلــة بحيــث إ��ــا، و�ــي جثــة فــي مشــرحة، يحركهــا شــبق مــا ورغبــة 
فــي مداعبــة أنثويــة ح�ــ� لــو �انــت تحمــل مشــرطا وأدوات حــادة. و��ــذه 
الكيفيــة يتخــذ العبــث آفاقــا ســردية تكشــف عمــق ال�ــ�صية وحــدة 
معانا��ــا و�شــكالها فــي ا��يــاة. ولعــل هــذا املقطــع ال يخلــو مــن مفارقــة 
وهــو يجعــل املــوت تحقيقــا لرغبــات مــوؤودة فــي ا��يــاة، وال شــك أن 
القــارئ يــدرك مــا تكتنــزه ال��ظــة مــن كوميديــا ســوداء تديــن القهــر 
وال�ســلط و�ل أشــكال القمع ال�ي تحرم الكائن وتنفي عنھ إنســان�تھ. 
شــكل العوالــم الفانتاســ�يكية فــي 

ُ
و�ذلــك، فــإن بالغــة العبــث، و�ــي ت

فــي تجليا��ــا  مــن املفارقــة وال�ــ�رية  تتخــذ  املــوت“،  روايــة ”رائحــة 
ا��تلفــة مكونــات أســاس فــي بنــاء الداللــة وتشــكيل رمزيــة الروايــة.

فــي ضــوء مــا ســلف، ومــن خــالل اإلشــارات ال�ــي أملعنــا إل��ــا فــي هــذه 
الروايــات  مــن  املــوت“  ”رائحــة  روايــة  إن  القــول  يمكــن  القــراءة، 
إ�ــ�  اســ�نادا  الفانتاســ�يكية  عواملهــا  شــكلت  ال�ــي  القليلــة  املغر�يــة 
عاملــا  م��ــا  ليجعــل  ��ــا  ينــزاح  لكنــھ  اقعيــة،  الو فــي  ضــارب  متخيــل 
وخللــھ.  اضطرابــھ  ويكشــف  اقــع  الو هــذا  يديــن  الغرابــة،  شــديد 
واملفارقــة  ال�ــ�رية  إمكانــات  توظيــف  مــن  الكاتبــة  تمكنــت  وقــد 
والكوميديــا الســوداء لتجليــة العبــث املس�شــري مــن حولنــا، والــذي 
يحكــم حياتنــا. وقــد عملنــا مــا أمكــن لتجليــة هــذا االشــتغال الف�ــي فــي 

والرمزيــة. الدالليــة  أ�عــاده  �عــض  وكشــف  الروايــة 
………………

* لي�ــ� مهيــدرة، رائحــة املــوت، مؤسســة الرحــاب ا��ديثــة، بيــروت، 
.201٨
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سمفونيات الوداع وانكسارات الخريفسمفونيات الوداع وانكسارات الخريف
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الســرد  شــعر  �ــي  القصيــرة   القصــة   »  : بوزفــور  أحمــد  يقــول 
فالقصــة �ــي شــكل مــن أشــكال الشــعر : شــكلھ الســردي(1) ولعــل 
تج�ــي  �ــي  مهيــدرة،  لي�ــ�  لألديبــة  املوهو�ــة  الشــعرية  الذائقــة 
وا�ــ� للكتابــة القصصيــة والروائيــة، كثمــار تقطفهــا إنتاجــات 

شــعرية. موســيقية  ولغــة  إنســيا�ي  بأســلوب  إبداعيــة 
* إس��الل :

تأتــي ا��موعــة القصصيــة « دمــوع القلــب « كمحصلــة تراكميــة 
مــن  القــدس  شــاعرة  بلقــب  تتويــج  و  ســابقة،  شــعرية  لدواويــن 

جمعيــة القــدس للتنميــة املقدســية ســنة 2011.
* تقديم :

ا��موعــة القصصيــة صــادرة ســنة 2012 عــن دار صافــي، مــن 
ا���ــم املتوســط، تحتــوي ع�ــ� 2٧ قصــة قصيــرة، وتتكــون مــن 

صفحــة.  102
* الغالف : 

عبــارة عــن خلفيــة باللــون القم�ــي كنايــة عــن �ــ�نة أن�ــ� عر�يــة، 
يبــرز عينــا ب�يــة ب��ــم مكبــر وأهــداب ســوداء، وقزحيــة تبــرز مشــهد 

غــروب يتوســطها منظــر يــد تقــدم قلــب أحمــر كهديــة .. 
يطــل علينــا  بــارزة  القصصيــة، و�حــروف  بدايــة ا��موعــة  منــذ 
التجديــد،  قوامهــا  م��ــرة،  جماليــة  بتقســيمة  القاصــة  إهــداء 
اإلهــداء  �لمــات  تغــوص  بــأن  عليــھ،  متعــارف  ماهــو  فعــوض 
كعر�ــون وفــاء مــن الكاتــب ملعارفــھ ومقر�يــھ، ت�ــراءى لنــا ومضــات 

حيــث  ا��ماليــة،  �عنفــوان  القــارئ  وتغــري  املشــهد  توســم  قصديــة 
�افــأت الكاتبــة �ــ�وص قصصهــا، و بي�ــت معالــم فضاء��ــم و ركــح 
تجســيدهم، فهــم م��ــا و�ل��ــا يقاســمو��ا آمالهــا وأحالمهــا، يفرحــون 
لفرحهــا، و ي�تكســون بانتكاســا��ا. كيــف ال ؟ وهــم بنــات إلهامهــا ��ــم 
يزهــر ر�يعهــا، ويصقــع شــتاءها.. وتف�ــ� مــع اشــتداد قهرهــا ومعانا��ــا..

* الوظائف السردية :
ي�نافســان  أساســ�تين،  لتيمتيــن  ا��موعــة  قصــص  تقســيم  يمكــن 
ســويا باالعــالن عــن تواجدهــا الفيزيقــي، �لوحــات متماثلــة حينــا، و 

متنافــرة أحيانــا أخــرى، همــا تيمــة ( الــوداع ) و تيمــة ( االنكســار).
لذلك يمكن تقسيم قصص ا��موعة دالليا ا�� قسمين. 

أ. تيمة الوداع :
وتضم 12 قصة و�ي : 

1. ( انســالخات ) : فــي هــذا النــص نس�شــف نزوعــا مؤملــا لل�ــ�صية 
ملرحلــة  وصلــت  �عدمــا  ملصيرهــا،  ا��تمــي  الرضــوخ  نحــو  الرئ�ســية 
اقدامهــا ع�ــ� إجــراء عمليــة جراحيــة، تجهــل ن�يج��ــا،  الالرجــوع، و
فتعــد ا��طــوات األخيــرة النكســارها، مودعــة زوجهــا، أمهــا، وأوالدهــا. 

معانقــة بــرودة الســرير، مس�ســلمة للقــدر.
2. (خطوط عمودية) : هو وداع اف�را��ي، ل��نون املضمر بأفكارنا، 
ب��ــب  آبــھ  مجنون،غيــر  �ــ�ص  بتلقائيــة  البطلــة  تن��ــر  حيــث 
منــھ  يصنــع  الفــراغ،  مــن  مفتوحــا  مرســما  يتخــده  الــذي  الشــارع، 
وفيــھ لوحــة بخطــوط و ألــوان خياليــة،  يصــب ف��ــا مجهــوده الفكــري 

ل¾ديبة المغربية ليلى مهيدرة ل¾ديبة المغربية ليلى مهيدرة 
قراءة نقدية بالمجموعة القصصية « عيون القلب» قراءة نقدية بالمجموعة القصصية « عيون القلب» 
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والعض�ــي، مخلفــا ا��ابــا ودهشــة تثيــر تســاءل البطلــة عندمــا غــادر 
املــكان: - مــن ا��نــون فينــا؟

٣.( تخيــالت) : عندمــا ت�تفــي دعامــات وجودنــا، نرتكــن ل��لــم، لألمــل 
الــذي �شــبع ذائقــة ا��ــب املل��ــب فينــا، ف�شــتاق لعبــق األمكنــة ال�ــي 
ســنعيد اك�شــافها كــم لــم �ســبق لنــا رؤي��ــا مــن قبــل. فها�ــي الفتــاة 
العشــق  طيــف  ملعانقــة  ترنــو  و  تاهــت  ال�ــي  ذا��ــا  تصــارع  ا��املــة، 
املفقــود، طمعــا بقبلــة أخيــرة تســمها ع�ــ� يــده. هــو حــب أســم� مــن �ل 
العالقــات الزائفــة، ألب غادرهــا صغيــرة دون وداع و تتكــرر مآســ��ا 

الدنيويــة بافتقــاده.
ع�ــ�  بأالمــھ  يقســو  بــارد،  مغلــق،  فضــاء  هــو   : الصمــت)  ٤.(غرفــة 
الزمــن املتبقــي لوحيــدة أبو��ــا، و�ــي تصــارع نبضــات قلــب ســقيم، 

األبويــن،  وحنــان  لــدفء  يحــن 
لكــن  األخيــرة،  ســكرا��ا  فــي  تناج��ــم 
يأ�ــى  الغرفــة،  ع�ــ�  املطبــق  الصمــت 
داخليــة  آهــات  توســال��ا،فيخرجها 

للعالــم. أخيــر  وداع  بمثابــة  باكيــة 
يقــاس  العمــر  (االنصهــار):   .٥
وداع  ��ظــات  الســعادة،  ب��ظــات 
وانصهــار.  التحــام  �ــي  األحبــة، 
�عــده  �ســتمر  ��ظــي،  وداع  هــو 
أقوالهــم  تواجدهــم بي�نــا بأفكارهــم و
�ل  وتصيــر  ونســلكها،  ن�ت��هــا  ال�ــي 
��ــم. شــب��ة  نقابلهــا  ال�ــي  الوجــوه 

طاملــا  طبــل  هــو   : ا��ريــة)  (طبــل   .٦
أفراحنــا،  خلــد  دقاتــھ،  أســعدتنا 
الــذي  النبــض  هــو  أعيادنــا، حري�نــا، 
�شــهد ع�ــ� تواجدنــا، و�فنــاء ا��ريــة 
الدنيويــة، يــدق دقاتــھ األخيــرة مودعــا 

أياهــا.
  : ضا�عــة)  طفلــة  عــن  (بــالغ   .٧
زحمــة  وســط  األمــل،  يختفــي  عندمــا 
ا��لــم  يضيــع  الشــاردة،  الذكريــات 
فــي غفلــة منــا. �ــي اب�تــھ الي�يمــة ال�ــي 

فقدهــا، فــي غفلــة منــھ �عــد أن ظــن أنــھ 
املتوفــاة. أمهــا  حنــان  �عوضهــا  لـكـي  يجاهــد  و  ســيكافح 

٨. (طفــل صغيــر) : مهمــا هرمنــا و فرقتنــا إغــواءات ا��يــاة وملذا��ــا. 
ال حضــن يضمنــا ســوى قلــب األم. �ــ�ص ع�ــ� ســرير املــرض، �عدمــا 
تعــرض ��ــادث خطيــر، يم�ــي النفــس بحضــن دافــ� مــن والدتــھ ال�ــي 

��رهــا، يتم�ــ� أن �عــود طفــال صغيــرا بريئــا، ينعــم بحنا��ــا.
اســتمرار  هــو  إذاللهــا،  و  املــرأة  معانــاة   : املا��ــي)  ا�ــ�  9.(العــودة 
لل�ربيــة الشــرقية األب�ســية ال�ــي ت��ــيء املــرأة، فتعــدو �ائنــا خانعــا، 
بي��ــا،  مــن  قــرر تطليقهــا وطردهــا  الــذي  الرجــل،  بيــد  با�ســا، أمرهــا 
لتخــرج باحثــة عــن مــكان آمــن يأو��ــا، فهــل تعــود للمنــزل األبــوي الــذي 
أن  دون  نعا�شــها  متكــررة،  مأســاة  ؟�ــي  منــھ  هر�ــا  الــزواج  اختــارت 

لتغييرهــا. نســ�� 

مــكان  فــال  األرض،  تســ�باح  عندمــا   : بالشــهادة)  (الفائــز   .10
ل��مــام وغصــن الزيتــون، بمدرســة فلســطي�ية تحــت ا��صــار، 
عــن  بالتعبيــر  املريــر،  اقعهــم  و برســم  تالميــذه  يطالــب  أســتاذ 
مآســ��م باأللــوان. لكــن االلــوان ال تشــبھ ا��قيقــة، وفــي خضــم 
بحثــھ عــن الفــوز، وتشــكيلھ ملــا يــراه يوميــا مــن جثــت ت�ســاقط، 
�عــد  االســتجابة  فــكان  الــدم،  �لــون  قانــي  بأحمــر  تلويــن  أراد 

شــهيدا. أســقطھ  هم�ــي  قصــف 
لــھ،  مــكان  وال  زمــان  وال  ا��يــاة،  ســنة  املــوت   : ولــدي)   ).11
يخطــف فــي غفلــة منــا، �ل مــن تركــوا بقلو�نــا مســاحة مــن العطــاء 
هــم  تالمذ��ــا،  رفقــة  األمومــة  تع�ــش  عز�ــاء  مدرســة  وا��ــب. 
أبناؤهــا ال�ــي لــم تنج��ــم، تســعد لفرحهــم وتبكــي ملرضهــم، عندمــا 
و�شــرها  يوســف،  مــرض 
العمليــة،  بنجــاح  الطب�ــب 
ليقــوم  قريبــا  ســيخرج  وانــھ 
تحــدث  باملدرســة،  بزيار��ــا 
املفاجئــة ويصلهــا خبــر وفاتــھ 
الغيــر املتوقعــة، فت�يــھ وتجن 

ا��ــظ. وتلعــن 
املقاومــة   :( فدا�ــي   ).12
الرجــال  ع�ــ�  حكــرا  ل�ســت 
عــن  تبحــث  شــابة  فقــط. 
باالعمــال  خبيــر  ملهــم  قائــد 
الفدائيــة، تأخــد عنــھ دروس 
وطــن  عــن  الــذوذ  وتقنيــات 
و�طــش  ســطوة  تحــت  يقبــع 
يصدمهــا  لكنــھ  ا��تــل، 
أك�ــر  تثيــر  نتائــج  بخالصــات 
لــم   : اســتفهام  عالمــات  مــن 
فدائيــون،وال  ال  هنــاك  �عــد 

! وطــن  ح�ــ�  وال  مخا�ــئ، 

ب. تيمة االنكسارات:
معتبــرا  حيــزا  أخــدت  وقــد 
ا��موعــة،  قصــص  بمحــاور 
حيــث تط�ــ� الــروح اال��زاميــة/ املأســاوية ع�ــ� بطــالت وأبطــال 
وتموجا��ــا  االنفعاليــة  بحموال��ــا  االنكســارية  وتبــرز  القصــص، 
إيحــاءات  شــكل  ع�ــ�  تتمظهــر  فارقــة  كعالمــات  الســيميائية، 
مباشــرة للنكــوص، املتج�ــي فــي القــرارات املصيريــة املتخــدة ضــد 

إراد��ــا.  ع�ــ�  ضــدا  الشــعوب، 
فشــكلت عقــدا نفســانية مــازال أغلــب األجيــال املتعاقبــة تــراوح 
وتحديــد  توقــع  ع�ــ�  قــادرة  غيــر  منتكســة  جراءهــا،  مــن  مكا��ــا 

1٣.ال�راجــع).  ) وجه��ــا 
اقــف و��ائ�ي��ــا، �ــي قــرارات  وال�ــي تبيــن بامللمــوس غرائ�يــة املو
فاملقــدم  واال��ــزام.  التخلــف  مصيرهــا  ارتجاليــة،  اعتباطيــة 
حســام كنمــوذج للعســكري ( ابــن البلــد) الــذي لــم �ســتصغ أوامــر 
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قائــده الــذي أجبــره ع�ــ� ال�راجــع �عدمــا �انت قواتھ قاب 
قوســين أو أدنى من النصر ! فتاهت البوصلة ، ونكســت 
األعــالم و ســقطت ا��ثت..فكيــف لــھ و للتاريــخ أن يرحــم 
فعلتــھ �عــد ت��يتــھ بأمانــي وآمــال  متعطشــة ل��ريــة.. 
�ل  يحياهــا  اجتماعيــة،  بظواهــر  ملمــوس  انتــكاس  هــو 
فــرد منــا تشــ�ت بقراراتــھ رغــم اإلغــراءات واالكراهــات، 
فلــم تف�ــ� األوامــر فــي تغييــر معطــف مبادئــھ، وتــرك ع�ــ� 
هامــش االن��ازيــة املس�شــراة بزمننــا. كمــا فــي قصــة( 1٤. 
بــدوالب  القصــة  بطــل  تعلــق  ت��ــص  وال�ــي   ( الــدوالب 
ا��صــول  مقابــل  باهضــا  ثمنــا  ســدد  قــد  �ان  صغيــر، 
عليھ، من مالكھ املعمر الذي �ان راحال عن البلد الذي 
أخــده  نشــوة  مــن  حرمانــھ  البطــل،  فقــرر  دولتــھ،  ��بتــھ 

معــھ ألنــھ بال�ســبة إليــھ رمــز تاري�ــي مــن رمــوز وطنــھ..

وتكشــف ال�ــ�صيات ال�ــي تن�ثــق مــن فعــل الكتابــة، عــن نفســها، 
املــادي  وجودهــا  عــن  مكشــرة  مؤلف��ــا،  تطــارد  مدويــة،  صارخــة 
باملتخيــل الذه�ــي للكاتــب، فتعلــن بــال هــوادة أ��ــا كســرت القيــود ال�ــي 
ا��تمــع،  أفــراد  بيــن  الفيزيقــي  واالنصهــار  بالتواجــد  حري��ــا  حرم��ــا 
وأ��ــا ال تتحمــل وزر أخطــاء خالف��ــا ( كمــا فــي قصــص: 1٥.املصارحــة، 
1٦.أنــا وشــريك�ي، 1٧.مملكــة األحــالم، 1٨.هواجــس). لذلــك فمهمــا 
فمصيــره  ا��تمــع،  تغييــر  للــواء  حامــل  عضــوي  مثقــف  نجــم  ســطع 
ســيكون ا��نــون ( 19.قلــم أحمــر ) أو الع�ــش ع�ــ� الهامــش، بــدون 
القــدرة ع�ــ� اتخــاد قــرارات  ( 20.القــرار الصعــب). أو تســكين األلــم 
 .( االنتظــار  21.غرفــة   ) الســل�ي  با��يــاد  أو  باملالحظــة  بــھ  امل�ربــص 
تغييــر  مــن  يمكنــھ  �ــ�ري  كحــل  املا��ــي  ذكريــات  لــھ  ت�ــراءى  لذلــك 
وال�ــي  لألن�ــ�  بال�ســبة  فاملــالذ   .( الوهميــة  22.الوثيقــة   ) اقــع  الو
ســلطة  مــن  تنقذهــا  قــد  ال�ــي  الدعــوات  تلــك  �ــي  ا��رمــان  تع�ــش 
الــزوج، عــن طريــق ال�ســل واالحســاس بحقهــا باالنجــاب، فتعاكــس 

ف��ــا  زاوجــت  تجديديــة،  رحلــة  �ــي 
ا��ماليــة  ا��كائيــة  بيــن  الكاتبــة 
وامليتــا- الكالســيكية  الســردية، 

القصــص  فأغلــب  ســردية، 
ا��ــازي  املع�ــ�  ا�ــ�  انســاقت 
�عموميتــھ االجتماعيــة، لذلــك �انــت 
األســماء  مــن  متحــررة  ال�ــ�وص 
بــآالم  وثيقــا  ارتباطــا  ترتبــط  أل��ــا 
تخاطبــھ  مجتمــع،  وأحــالم  وآمــال 
�شــمل مباشــر و�ــدون حاجــة لل�رميــز 

وااليحــاء.

2٣.احســاس   ) أمهــا  �انــت  ولــو  ملســاعد��ا  امتــدت  ال�ــي  اليــد 
االمومــة، 2٤. ضيفــة العيــد ).فمصيــر االنتــكاس، ل�ــس الهــروب 
( 2٥.ا��ريــف  ا��تمــي  املــوت  هــو  بــل  ال�رقــب،  أو  اقــع،  الو مــن 

.( الرحمــة  2٦.رصاصــة  األخيــر، 
وتبقى القصة ال�ي حملت عنوان ا��موعة 

حيــث  ا��وريــن،  بيــن  التال�ــي  نقطــة  �ــي   ( القلــب  عيــون   .2٧)
برعت الكاتبة بأســلو��ا الشــعري، و ��لها االبدا�ي من املوســيقى 
مــزدوج،  تفاعــل  فــي  معــا  للتيمتيــن  بتوظيفهــا  األصيلــة،  العر�يــة 
التنــاص  حيــث  مــن  القصيــرة،   للقصــة  فع�ــي  نمــوذج  شــكل 
ا��بكة.فقضيــة  وتصــارع  الســردية،  وا��ماليــة  والتكثيــف 
فلســطين ل�ســت شــعارات جوفــاء، تــردد بالنــدوات واملهرجانــات، 

ت���ــ�. ولــن  بالقلــب وال  ف�ــي 
* خاتمة : 

�ــي رحلــة تجديديــة، زاوجــت ف��ــا الكاتبــة بيــن ا��كائيــة ا��ماليــة 
القصــص  فأغلــب  وامليتا-ســردية،  الكالســيكية  الســردية، 
انســاقت ا�ــ� املع�ــ� ا��ــازي �عموميتــھ االجتماعيــة، لذلــك �انــت 
ال�ــ�وص متحــررة مــن األســماء أل��ــا ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بــآالم 
حاجــة  و�ــدون  مباشــر  �شــمل  تخاطبــھ  مجتمــع،  وأحــالم  وآمــال 

وااليحــاء. لل�رميــز 
------------------------------

1- حــوار أجــراه احمــد بوزفــور مــع هشــام ال�ســتاني م�شــور بموقــع 
حبــر 1٨ اكتو�ــر 201٨
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نصوص
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أمســك الفلســطي�ي ذي ا��مســين عامــا عــوده كطفــل صغيــر 
وراح يدنــدن وعي�يــھ مغمضتيــن ح�ــ� خلتــھ لــم يلمــح وجــودي 
دون  اليــوم  بمجلســھ  تجلــس  أن  قــررت  ال�ــي  املتطفلــة  وأنــا 
إذن مســبق ، �انــت عي�ــي تف�ــرس  �ل ��ــيء ، أناقتــھ املتناهيــة 

بالســؤال باغت�ــي  ح�ــ�  ا��لفيــة   و�ل  ومكتبــھ 
- ملن تحبين أن تسم�ي ؟

أجبت ودون تفكير
- نجاة

اب�سم لالسم ثم نظر إ�ي �عينين فاحصتين وقال
- آه من عيون القلب

ثــم قهقــھ عاليــا ر�مــا ألنــھ �ــ� �عــض ا���ــل املرتبــك فــي نظراتــي 
وراح �غ�ــي بان�ــ�ام تــام

             انت تقول وتم��ي
             وانا اسهر منام��ي

             يا �ي ما ب�سهر��ي
             ليلة يا حبي�ي

بقــدر ح�ــي لألغنيــة إال ووجدت�ــي أحــس ب�ناقــض تــام ، فكيــف 
لهــذا الفلســطي�ي الــذي عــاش عمــره  تحــت وطــأة االحتــالل أن 
يتصــرف بــكل هــذا الهــدوء وان يكــون ��ــذه األناقــة وان �ع�ــش 
مــع �لما��ــا ، لــم تكــن األغنيــة إال خلفيــة موســيقية لل��ــب 
بداخ�ــي فلــم اســتمتع ��ــا كمــا افعــل �ل مــرة و�نمــا أغمضــت 
عي�ــي ف�ــراءت �ــي مشــاهد تعودنــا هــا لذلــك الصــراع اليومــي فــي 

القــدس إال أن كســر املشــهد فلســطي�ي مغ�ــرب ، قــال

- لــم ال نقيــم يومــا فلســطي�يا نناقــش فيــھ  القضيــة و نســتمع لالغانــي 
الفلســطي�ية ،كالمــھ أعــاد �عــض التــوازن فــي فكــري أيقــض حماســة 
ت�تفــض بداخ�ــي �لمــا طــرح األمــر ، �انــت د نــد نــات العــود  تخفــض 
قليــال  و�أنــھ �علــن اس�ســالمھ للقــرار ، لكــن األمــر لــم يكــن كمــا توقعــت
- عمــا ســ�تكلم  ، عــن التطبيــع ، عــن املســتوطنات ، عمــا نتكلــم هــل 

تغيــر ��ــيء لنتكلــم عنــھ
الكالم أخرصنا جميعا ، صمتنا لبرهة ثم أردف

-         مــا تغيــر ��ــيء املفاوضــات كمــا �ــي وفــي �ل مــرة نجلــس مــع العــدو 
يقــول لنــا

-         هذا لنا وهذا ل�س لكم
-         هذا لنا وهذا ل�س لكم
-         هذا لنا وهذا ل�س لكم

-         و�عد أن يأخذ من بالدنا الكثير �عود لقطعة صغيرة فيقول
-         هــذا لنــا وهــذا لكــم  ، فنفــرح �الصغــار ونقــول أحرزنــا تطــورا فــي 

املفاوضــات ،
وفــي غمــرة اندها��ــي مــن رده و�املــرارة ال�ــي تجســدت بصوتــھ رايتــھ 

يلتفــت إ�ــي ويقــول
-         نجاة ��

ثم بدا �غ�ي من جديد
           انت تقول وتم��ي

           وانا اسهر منام��ي
           يا�ي ما ب�سهر��ي

           ليلة يا حبي�ي
ساع��ا فقط أيقنت أن نجاة لم تكن تغ�ي إال عن فلسطين ...

عيون القلب
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معلق أنا اآلن 
معلــق مــن رقب�ــي بنفــس ر�طــة العنــق ال�ــي تعبــت فــي تســوي��ا �ســطح ب�ــت مــن هــذه املدينــة ال�ــي ابتلعت�ــي طفــال ورفضــت أن تمنح�ــي 

حــق االختيــار ، 
 أنــا هنــا أنتظــر العيــون ال�ــي عــادة مــا تعت�ــي املــكان لتتلصــص ع�ــ� ا��يــران فــي نشــوة وأن تســتكمل حكاي��ــم ببعــض وشــاية وكثيــر مــن 

التخيــل و�ن كنــت هنــا منــذ ســاعات فالوقــت لــم �عــد ��ــم اآلن، فقــط �ــي رغبــة م�ــي فــي التعــرف عمــن سيك�شــف�ي،
 وعن تلك الصرخة األو�� ال�ي قد تســتجمع ا��يران الفضوليين وغير الفضوليين ورجال الشــرطة وال��افة الصفراء والبيضاء، 
م�شــوق ملــا ســيقولونھ ع�ــي، عــن هــذا الشــاب التالثي�ــي الــذي قــرر أن �ســلم نفســھ ملشــنقتھ  دون أســف ،  منت�ــ� ال�ــ�اعة أن تقــرر 
أن تمــوت مــن أجــل صــراع  عشــت زمانــك تكابــده ثــم تك�شــف أن وحــده املــوت قــد يريحــك منــھ ويجعــل امل�ســائلين عــن جديتــھ مــن 

البدايــة �عتنقونــھ ويجعلــون منــھ قضيــة رأي عــام، 
   قضي�ــي �ســيطة جــدا ور�مــا لــن تحتــاج لشــرح كثيــر  لكن�ــي اآلن  م�شــوق لرفــع الســتار  تدريجيــا عــن هــذا ا��ســد املعلــق، والــذي 
يحتــاج الهتمــام خــاص مــن �اميــرات التصويــر  وأيــادي ت�رفــق بــھ و�أشــيائھ �عــد أن ل�ســت قفــازا خاصــا ح�ــ� ال تفســد موتتــھ، وهــو 

مسودة  ما بعد االنتحار
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الــذي طاملــا عب�ــت األيــادي بحياتــھ، فلــم يكــن لــھ يومــا خيــاٌر 
ح�ــ� فــي �أس مــاء ألنــھ ســاع��ا ســيكون مجبــرا ع�ــ� مــلء براميــل 

تفــوق ��مــھ الصغيــر  مــن ســاقية الشــارع ا��ــاور. 
ســامحوني ال اســتطيع البــوح أك�ــر إال فــي حضــور رجــال األمــن. 
بحضــور  إال  نع�ــرف  فــال  اإلنصــاف  عــن  نبحــث  أحيــاء  ونحــن 
محام أما  �عد املوت فال نريد إال القسط ال�سير من ا��قيقة 
ح�ــ� ال تحــور قض�تنــا وتكــون تتمــة مللــف شــائك عالــق فــي أحــد 
الرفــوف، فأكــون ا��انــي وأنــا معلــق مــن رقب�ــي طواعيــة، فلــم 

�عــد �ــي مــا أدافــع عنــھ إال قضي�ــي هــذه.
الشمس املطلة من بين البنايات الباسقة ال�ي طاملا اختنقت 
��ــرد التطلــع إل��ــا مــن األســفل �انــت باهتــة هــذا الصبــاح ر�مــا 
ألن�ــي مــا عــدت أنتظــر م��ــا إال أن توقــظ نســاء عابثــات بمصائــر 
النــاس وحيا��ــم ومــع ذلــك هــا �ــي قــد أطلــت وهــن مــا زلــن نيامــا 

أو ر�مــا شــغل��ن ع�ــي حكايــات أخــرى أك�ــر  إثــارة.
طاملــا  ال�ــي  ال��ــوز  الســيدة  تلــك  تــردد  �انــت  فكمــا  ��ــم   ال 
فــي  طريق��ــا  تثيرنــي  �انــت  حيــث  املتعفــن  بالزقــاق  جاور��ــا 
الســباب و�جاد��ــا إغاظــة أهــل ال�ــي وهــم يجــودون ع�ــ� ســلة 
املهمــالت بمــا فــاض ع��ــم ح�ــ� ال يكــون لهــا نص�ــب منــھ لعــل 

فتجي��ــم: الزقــاق  مــن  يقتلعهــا  ا��ــوع 
أنــا هنــا ح�ــ� أمــوت وســاع��ا قــرروا أن تدفنونــي أو   -

باملــكان.  املــوت  رائحــة  أنشــر  اتركونــي 
أنــا مثلهــا اليــوم ال يضيرنــي مــن املــوت ��ــيء وال ح�ــ� أشــفق ع�ــ� 
مــن ســ�ز��هم رائح�ــي م�ــ� تعفنــت فر�مــا القــدر وحــده مــن 

يحــدد م�ــ� وكيــف ســيحملون�ي إ�ــ� مكانــي األخيــر .
 دقائــق معــدودة فصلــت بيــن الصرخــة املنتظــرة وتجمهــر رجــال  

الشــرطة واملتلصصين. 
وكنــت النجــم األوحــد  الــذي تشــير إليــھ األصا�ــع وُ�َ�ْمِهــم عنــھ 
األلســن ســرا وعالنيــة، اليــوم  فقــط اك�شــفت أن�ــي مــا كنــت 
أعبــر الشــارع فــي غفلــة مــن أهلــھ، وأن�ــي كنــت املرصــود دومــا 
وا��ســو�ة خطواتھ وســكناتھ، ما أجمل اإلحســاس بالشــهرة 
وأنــت الــذي عشــت زمنــا تحســب نفســك  أنــك �ــ�ص غيــر 
علبــة  لتقت�ــي  د�ان  أمــام  طــوال  لســاعات  لتقــف  ح�ــ�  مر�ــي 
ا��ميــع  وجــھ  فــي  يب�ســم  الــد�ان  صاحــب   ف�ــرى  وخبــز  تــون 
ويل�ــي �ل الطلبــات ح�ــ� األطفــال الصغــار ممــن ي�ســللون مــن 
بيــن ســاقيك  وأنــت  آخــر مــن يل�ــ� طلبــھ ور�مــا يمــدك بمــا تريــد 
ُمَك أغراضــك إال �عــد أن �عــد  ِ

ّ
دون ح�ــ� أن ينظــر إليــك وال ُ�َســل

املــال �شــك مبالــغ فيــھ ح�ــ� يفقــدك اســتطعام مــا اقتن�تــھ. 
رغيــف   ،،،، ورغيــف  تــون   ،،، ورغيــف  تــون  علبــة   -

ن  تــو و
من قال لك أن�ي أطرش  -

أقف هنا قبل ا��ميع ولم ��تم لطل�ي  -
وتراني أعم� أيضا   -

لم أقل ،،  -
كم معك ؟   -

خمسة دراهم  -

ها��ا ،،،خذ،،،، أوالد ا��رام ما خالو  ألوالد ا��الل حاجة  -
يتكــرر ا��ــوار مــرارا ومــع ذلــك هاهــو اآلن، هــو نفســھ، بقــال ا��ومــة 
وخلوقــا،  مميــزا  ز�ونــا  فقــد  أنــھ  ع�ــ�  تحصــرا  أمامــي  يقــف  املبجــل 
والغريــب أنــھ ملــا ســألھ الشــرطي عــن اســمي تلعثــم و�ــدأ وجهــھ يتخــذ 

ولــون، لــون  ألــف 
عادة كنا نناديھ ��ي محمد   -

 والســيدة ال��ــوز ال�ــي عــادة مــا تختــار مــروري ل�رمــي باملــاء الو�ــ� مــن 
نافذ��ــا اآلن تبكــي  هــذا الشــاب املأســوف ع�ــ� عمــره.

العر�ي ..٣0سنة ..أعزب    -
أعــزب، اســتدار  يقلــب بطاق�ــي ح�ــ� اســتوقفتھ �لمــة  الشــرطي  �ان 

بيــن زحــام رجــال الشــرطة  تــدس رأســها  لســيدة �انــت 
هل �انت لديھ زيارات نسائية؟   -

ها..؟  -
من الذي �سأل؟ أنا أم أنت؟   -

أ��ك�ــي مشــهدها وقــد ضاقــت عيناهــا ��ــال ور�مــا خوفــا، حتمــا لــم 
تجد جوابا إال أن تعود للوراء مختفية وسط ا��موع  ب�نما الشرطي 
يجــدد التمعــن فــي مالم�ــي �أنمــا ي�تظرنــي أن أجيبــھ عــن استفســاراتھ، 

حــدق فــي تفاصيــل وج�ــي وشــك�ي وركــز �ل بصــره ع�ــ� ر�طــة العنــق، 

مقتطف من رواية رائحة املوت  •
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افذ طل من �ل النو
ُ
أ

أبحث ع�ي في الشارع املقابل
سائل املارة

ُ
أ

إن ��وني 
أمر عبر األزقة

قال غالم 
كنِت هناك
بزورق ور�ي

و�ان البحر في كفيك 
تسقيھ علنا لكل العابرين

وقال ��وز
لم أ��ك

لكن رائحة النورس من ك�س بيدك
فتت بقايا الشوق لإلبحار �عيدا

عبر املرا��ي امليتة
وعبر أحالم طفل مات من زمن

مرت امرأة أك�ر غموض م�ي
��ت�ي واب�سمت

ت�بعت خطاها
لم السر �لھ في عين امرأة سافرة

أو لم أتوهم أ��ا تعرف�ي
وتدرك من أي طرق مش�ت

سأل��ا
فقهقهت

وجرَّت بقايا األساور في قدم��ا 
وأرقص��ا عنوة
أعدت السؤال 

فقالت 
لم �ل ما تاه منكم أحد 

أرشده
ما عدت امرأة عابرة 

ما دمتم �لكم 
إ�ي عابرون

البحث عن ذات غابرة
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لالعالن في مجلة بصرياثا

راسلونا عبر صفحتنا بالف�س بوك
https://www.facebook.com/basrayatha



 بامكان القّراء الكرام تنزيل العدد 229 من مجلتنا
PDFبصيغة           من صفحة املكتبة في موقعنا الرسمي

www.basrayatha.com
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مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

مختارات من ا�دب ا�فريقيمختارات من ا�دب ا�فريقي
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اإلبــداع يولــد مــن رحــم املعانــاة، فكلمــا قمنــا بالتعمــق فــي قــراءة األدب 
الشــعوب  هــذه  إن  نعــم  املقولــة،  هــذه  أذهاننــا  إ�ــ�  تقفــز  اإلفر�قــي 
كــم  إنتــاج  ع�ــ�  قــدرة  األك�ــر  �ــي  االســتعمار  ويــالت  مــن  عانــت  ال�ــي 
ودرجــة  عاليــة،  �شــفافية  املآ��ــي  هــذه  وينقــل  يصــور  متنــوع  أد�ــي 
مفرطــة فــي الصــدق ممــا جعــل األدب اإلفريقــي يتميــز  بحضــور الفــت 
بخصوص�تــھ اإلبداعيــة ملــا يحفــل بــھ مــن تــراث غ�ــي ومتعــدد بلغــات 
محليــة مختلفــة تــم حصرهــا فــي عشــر مجموعــات أساســية تضــم �ل 
 مــن الل��ــات، مــع مالحظــة مهمــة ان معظــم 

ً
 كبيــرا

ً
مجموعــة م��ــا عــددا

ال�ــي  الســواحلية  اللغــة  باســت�ناء  مكتو�ــة،  غيــر  اإلفريقيــة  اللغــات 
تعتبــر اللغــة الوحيــدة مــن لغــات البانتــو ال�ــي دّون ��ــا تاريــخ األفارقــة 
الناطقيــن ��ــا قبــل االســتعمار الغر�ــي للقــارة، و�عتبــر شــعبان رو�ــرت 
Shaaban Robert مــن تانجانيقــا مــن أعظــم كتــاب الســواحيلية فــي 
القــرن العشــرين ولقــد قــام با��مــع بيــن عناصــر الثقافــة اإلســالمية 
والغر�يــة، وقــد عمــد املســتعمر األور�ــي ع�ــ� ت�ــ�يع اســتخدام هــذه 
اللغــات ا��ليــة كوســيلة ��لــق التفرقــة بيــن القبائــل، وقــام  بمحار�ــة 
فــي املناطــق  إ�ــ� فــرض لغتــھ وثقافتــھ  اللغــة العر�يــة خاصــة، وســ�� 
املســتعمرة، �ل هــذه العناصــر مجتمعــة شــكلت ســمات لهــذا األدب 
مــن أبرزهــا مشــاعر الغبــن والقهــر والظلــم وســمات أخــرى مغايــرة مثــل 
ا��ــس العا�ــي بالكرامــة والرغبــة الطاغيــة فــي ا��ريــة والتحــرر واثبــات 
الــذات والهويــة، ومــن هــذه النقطــة يمكــن القــول ان األدب اإلفريقــي 
القصــص  مــن  بدايــة  ككل  القــارة  لتاريــخ  يوثــق  �ان  بداياتــھ  منــذ 
 
ً
افــة مــرورا الشــعبية فــي إفريقيــة إ�ــ� جانــب الشــعر واألســاطير وا��ر

باملســرح الــذي عمــل ع�ــ� تقديــم مســرحيات صغيــرة تــروى ا��كايــات 
املعارضــة  بــدور  تقــوم  كمــا  اإلفريقيــة  التقاليــد  وتجســد  الشــعبية، 
وتوجيــھ النقــد ألنظمــة ا��كــم الوطنيــة مثــل مســرحية «مأســاة امللــك 
 (19٧0) دبيــكا  ملكســيم  و«الرئ�ــس»   (19٦٤) لســيزير  كر�ســتوف» 
ألهميــة  اإلشــارة  وايضــا   .(19٧٣) بليــا  ��ــان  ا��ــاص»  و«الســكرتير 
األمثــال عنــد األفارقــة وكيــف تعتبــر مــن فنــون اتقــان ا��ديــث، فيقــول 
شــعب إيبــو «إن األمثــال إدام الــكالم، ف�ــي زيــت النخيــل الــذي تــؤ�ل 

الكلمــات» بــھ 

�ل املراحــل ال�ــي مــرت ��ــا القــارة اإلفريقيــة حاضــرة يقــوة مــن 
ا�ــ�  خــالل األداب بمختلــف أنواعهــا، ولقــد اتجهــت فيمــا �عــد 
ا�ــ�  واملســاواة  والعدالــة  با��ريــة  املنــاداة  لفكــرة  التأســ�س 
جانــب فتــح البــاب ع�ــ� مصراعيــھ ليــرى العالــم ا��انــب املشــرق 
مــن ثقافــات وعــادات هــذه الشــعوب ا��تلفــة وا��مــال الــذي 
يصــدر  ان  لهــم  قــدر  الذيــن  النــاس  هــؤالء  نفــوس  فــي  يكمــن 

. ع��ــم  وســلبية  قاتمــة  صــورة  املســتعمر 
إفريقيــا ومــن �عــد التحــرر  فــي منتصــف إ�ــ� أواخــر ا��مســي�يات 
فــي  تغييــرات مفاجئــة وجذريــة  وح�ــ� عــام 19٧٥، ومــع حــدوث 
أنظمة القارة حيث انتقلت من حكومات الف�رات االستعمارية 
 مستقلة االنتقال الذي رافقھ الكثير من العنف 

ً
إ�� كو��ا دوال

 مــن النضــال 
ً
 طويــال

ً
 زمنــا

ً
واالضطرابــات السياســية مســتغرقا

وا��راحــات ومــع ذلــك لــم ينضــب معي��ــا األد�ــي، ع�ــ� العكــس 
فحيــاة اإلفريقــي زاخــرة بالكثيــر مــن مشــا�ل اآلن وأحــالم الغــد 
وتداعيــات األمــس ممــا جعــل األدبــاء واملفكريــن فــي حالــة نشــاط 

دائــم.
مــن  نمــوذج  ع�ــ�  الضــوء  ســألقي  املقــال  هــذا  خــالل  ومــن 
شــاعرات إفريقيــا �عــرض جــزءا مــن إنتاجهــا األد�ــي الــذي يتج�ــ� 
فيــھ الكثيــر ممــا تــم ذكــره فــي هــذا املقــال ٕاضافــة ٕا�ــ� ��ــات مهمــة 

مــن ســير��ا الذاتيــة:
ومخرجــة  شــاعرة  و�ــي  إفريقيــا  جنــوب  مــن  بوتومــا  كوليــكا   -

ومؤديــة   مســرحية 
ذاكــرة  «فقــدان  �عنــوان  شــعرية  مجموعــة  لد��ــا   -
جما�ي»صــدرت فــي العــام  201٧ وأحدثــت ��ــة كبيــرة وأثــرث 
ع�ــ� املشــهد األد�ــي فــي جنــوب أفريقيــا وحظيــت �شــهرة واســعة 

 .  
ً
جــدا

فــي  فــي ا��امعــات   
ً
 دراســيا

ً
- ا��موعــة نفســها أصبحــت مقــررا

 ع�ــ� جائــزة «جليــن 
ً
جنــوب أفريقيــا وفــي أورو�ــا، وحصلــت أيضــا

لغــات  إ�ــ�  رجمــت 
ُ
وت  ،201٨ فــي  األفريقــي  للشــعر  لوس���ــي» 

كثيــرة. عامليــة 
فــي  الشــفهية  التقاليــد  شــعرها  فــي  بوتومــا  كوليــكا  تســتلهم   -
األداء  طريــق  عــن  شــعرها  إيصــال  ع�ــ�  وتركــز  أفريقيــا  جنــوب 
أمــام ا��مهــور أو مــن خــالل الفيديــو واإلعــالم االجتما�ــي، حيــث 
تتميــز بطريقــة خاصــة باإللقــاء و�ــأداء الشــعر تســ�ند إ�ــ� تقاليــد 
�عــض  مــع  أفريقيــا  فــي جنــوب  ا��ــال  هــذا  فــي  وتجــارب عريقــة 
التأثيــرات مــن مــا يد�ــ� �شــعراء الســالم (Slam) فــي أمريــكا وهــم 
أمــام  للشــعر  و�لقا��ــم  أدا��ــم  فــي  ي�نافســون  الذيــن  الشــعراء 

ا��مهــور.
- تتعــاون بوتومــا مــع فنــان الفيديــو جاريــد �لي��ــاس واملصــورة 
أند�ســاوا مكو��ــي لتقديــر أداءات وتمثيــالت بصريــة لقصائدهــا 
تأثيــرات  يولــد  مــا  الفيديوهــات،  مشــاركة  اقــع  مو خــالل  مــن 
فوريــة وتفاعليــة تحــّول الشــعر مــن مونولــوج إ�ــ� حــوار تفاع�ــي.
- اعتبــرت كوليــكا بوتومــا صــوت ال�ســوة املهمشــات فــي جنــوب 
الذكوريــة  والســيطرة  واإلجــرام  العنــف  و��ايــا  أفريقيــا 
ســلع،  إ�ــ�  وتحويلهــن  ال�ســاء  بأجســاد  واإلتجــار  والســلطوية 

أريج محمد أحمد 
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الصوت الكاشف وامل��يء والفا�� لكل املمارسات ال�ي أدت 
اإلنســاني. ا��ســد  حريــة  ع�ــ�  والتض�يــق  ال�ســاء  ��م�ــش  إ�ــ� 

****
هذه البالد تدفننا قبل أن نولد .

199٤: قصيدة حب

 ينظُر إ�يَّ
ً
أريد ��صا

كما ينظُر البيُض إ�� مانديال.

ويتمّسك بذكراي

كما يتمّسُك البيض بميراث مانديال.

 يب�ي جزيرة رو�ن في فنا�ي ا��لفي
ً
أريد عاشقا

،
ً
 وهواء عذبا

ً
يقنع�ي أن لدّي حديقة

وقوس قزح حرية.

 من نوع أعضاء «��نة ا��قيقة واملصا��ة».
ً
أريد عاشقا

 ا��ّب
ُ

ال تعرف

حب�ت كمانديال.
ُ
إال إذا أ

ال تعرف ا��يانة

حب�ت كمانديال
ُ
إال إذا أ

ال تعرف أ�ل ا��راء

حب�ت كمانديال
ُ
إال إذا أ

ال تعرف ثقب املؤخرة

حب�ت مثلھ.
ُ
إال إذا أ

إن أحد الرواسب الكثيرة للعبودية:

حبَّ كمانديال.
ُ
هو أن ت

متعة سوداء

تعّرْضنا للضرب من أجل ذنوب �عضنا البعض

نا مقاطُع الكلمات و�لمة هللا
ْ
صفعت

قبل أن �ع�ي الظالم

وقت العودة إ�� املنزل.

 جدتي تعرف جميع
ُ
�انت فرشة

أخوتي

وأبناء عمي
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وأطفال ا��يران

وأنفاَس الصباح باالسم.

 وحيدة
ٌ
فرشة

مفروشة ع�� األرض

.
ً
�انت تكفينا جميعا

كنا نضع األيراما ع�� قطع خبٍز

 ع�� شكل ��ق
ُّ

ف
َ
ل

ُ
ت

نأ�لها مع شاي الرو�يوس األحمر

دون أن نسأل عن ا��بنة

وكنا نشبع.

كنت أنا وأبناء عمي

نجلس حول إناء كبير من الفاصولياء ا��الة

�ل بملعقتھ

و�ان ماء السكر يكمل الوجبة

كنا نع�ش في املنزل

ولم ينقصنا أي ��يء.

لكن أل�س من ��ريات القدر،

أ��م حين �سألون عن الطفولة السوداء

فإن �ل ما ��مهم هو األلم،

كما لو أن أوقات املتعة ال قيمة لها.

،
ً
أكتُب قصائد حّبٍ أيضا

لكن �ّل ما تريدونھ هو أن تروا فمي

 من االحتجاج،
ً
يتمّزق مفتوحا

كما لو أنھ جرٌح

�عّبر عن فرحھ

بالصديد والغرغرينا.

�ل ثالث ساعات

ولد تدفننا هذه البالد
ُ
قبل أن ن

تنادينا بأسماء أوراق نْعينا

نادينا بأسمائنا.
ُ
قبل أن ت

تدفع ال�ساء
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ر وعص�ية،
ّ
إ�� الع�ش في توت

إ�� رفع حراس��ّن إ�� الدرجة القصوى.

ً
 م��ارا

ً
ثمة أجهزة أمنية تحرس نظاما

ثمة نظام م��ار يمتلك قوة مفرطة

�رجم إ�� سلطة ب�نادق
ُ
ت

لقتل األزواج.

مكاملاٌت هاتفية

تقدم تفاصيل

ومعلومات عن مفقودين

ال يتا�عها أحد.

مرآبات ف��ا أطفال رّضع

يجب أن يكونوا في املدارس.

سيارات تحتوي ع�� أدلة،

أدلة من دون سلطة

تستخدمها للمقاضاة.

مكاتب بريد بأس��ة،

مراكز تسّوق بخاطفين،

مراحيض بأشالء،

أشالء ل�س عل��ا تاريخ ان��اء الصالحية.

نوادي بتجار مخدرات،

أزقة ل�س ف��ا إضاءة �افية،

وح�� إذا �انت األضواء �لها منارة لن تشعر باألمان.

ً
تستقلُّ سيارات األو�ر مذعورا

وتركب سيارات التاك��ي بجنون ارتياب

 مسدس الصعق الكهر�ا�ي
ً
تم��ي حامال

وضمن مجموعة في و�� ال��ار

في أمكنة تظن أن األمر لن يحدث ف��ا.

قبوٌر ُدفنت ف��ا فتيات

في ر�عان الصبا،

بوحشية رهيبة

 ا��ديث عن ذلك،
ً
من املروع جدا

أو توثيقھ أو العثور عل��ّن،

أو تحديد منطقة خطر

ذلك أن مناطق ا��طر

ت�نكر كمناطق أمان

وت�ّ� مناطق األمان بالقتلة،

قتلة هم رجاٌل مكتملون للزواج.

مدارس �عمل ف��ا مش��و أطفال

مش��و أطفال يحملون شهادات

للعمل مع األطفال
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قاعات محاضرات بمتحرشين

محطات بحيوانات مف�رسة

اقع بناء برجال كبار في السن بما يكفي �ي يفهموا «كال!» مو

كنا�س برجال �ستخدمون صلواتك

من أجل األمان إلر�اعك ع�� ركب�يك

وذراعاك مرفوعتان.

(�ل ثالث ساعات ال يصل أحدنا إ�� الب�ت)

هذه البالد تشنُق كرامتنا في منتصف الطريق

تلّوح بأجسادنا كدروس يجب تعلمها،

 ما
ً
ك��ظات يجب أن تعلمنا ش�ئا

كمقياسات، واختبارات، وتجارب.

 هنا �ي أعلمكم
ُ

لست

كيف تستأصلون حنجرة أمي و�ي مدفونة

�ي تعوضوها عن عذا��ا وحز��ا بمنح وسياسات تم إصالحها،

.���
ُ
يتجمع عل��ا الغبار ح�� قبل أن ت

هذه البالد تدفننا قبل أن نولد،

تنادينا بأوراق نعينا

قبل أن تنادينا بأسمائنا.

-----------

من ا��موعة الشعرية (فقدان ذاكرة جما�ي)
ترجمة أسامة إسبر

�ي تعوضوها عن عذا��ا وحز��ا بمنح وسياسات تم إصالحها،



باء
أد

   العدد 229 (1) نوفمبر 1542022
Issue 229 | 1 Nov. 2022

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

فروغ َف̧رخزاد..فروغ َف̧رخزاد..
 شاعرة إيران المتمّردة وعاشقة الرسائل شاعرة إيران المتمّردة وعاشقة الرسائل

عن موقع جادة ايران
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نشــر موقــع «جــاده إيــران»، تقريــًرا �عنــوان «�ــ�صيات إيرانيــة: فــروغ 
التقريــر قصــة  الرســائل»، وقــدم  التمــّرد وعاشــقة  رُّخــزاد.. شــاعرة 

َ
ف

الشــاعرة الشــهيرة مــع إيــراد مجموعــة مــن أهــم أبيا��ــا. وفيمــا ي�ــي نــص 
املــادة:

ولدت الشاعرة اإليرانية املعاصرة فروغ الزمان فرخزاد في العاصمة 
وتجــدد  القاجــاري،  العهــد  إ�ــ�  �عــود  ب�ــت  فــي   ،19٣٤ عــام  طهــران 
عاشــت  راحلــة  صــورة  األذهــان  إ�ــ�  ليعيــد  ف�ــرة  قبــل  عنــھ  ا��ديــث 
التقليديــة،  املراهقــات  وأحــالم  والهــدوء  الرتابــة  عــن  �عيــًدا  حيا��ــا 

ومحاكمــات. وا��امــات   
ً

جــدال مســير��ا  وشــهدت 
مــن نص�ــب  نالهــا قســط  أن  �عــد  املأســاة مبكــًرا  فــروغ مع�ــ�  عرفــت 
القاصرات في عصرها، ف�زّوجت في ســن السادســة عشــرة من الكاتب 
الســاخر برويــز شــابور، لك��ــا انفصلــت عنــھ عقــب ســ�تين �عــد إنجــاب 

طفــل واحــد اســمھ �اميــار.
حصل األب ع�� حضانة الطفل واســتكملت فرخزاد مســير��ا األدبية 
لتصــدر أول ديــوان لهــا عــام 19٥٥، حيــث خصصــت لطفلهــا قصيــدة 

�عنــوان «قصيــدة لــك».

كنت تلك املفجوعة املق�رنة بالفضيحة والعار

الهازئة من الكالم الالذع

قلت فألكن صدى كينون�ي

لكن�ي وا أسفاه امرأة كنت

عندما تقع نظرات عي�يك البري�تين

ع�� هذا الكتاب

املبع�ر الذي ال بداية لھ

 في �ل صوت وأغنية.
ً
ر للعصور مزدهرا

ّ
سوف ترى التمّرد املتجذ

عانــت فرخــزاد مــن الصــراع العائ�ــي واالجتما�ــي الدائــر حولهــا، خاصــة 
أن  يحــاول  ولــم  �عرفهــا  لــم  إنــھ  عنــھ  تقــول  الــذي  وهــو  والدهــا،  مــع 
يتعــّرف عل��ــا، و�انــت هــذه املعانــاة جلّيــة فــي قصائدهــا أمــام القــارئ.
فــكان  للهــرب،  وســيلة  الســفر  فرخــزاد  وجــدت  الظــروف  هــذه  وســط 
��روجهــا مــن قوقعــة ا��تمــع الذكــوري وصراعهــا معــھ تأثيــر جــذري 
القصيــرة  حيا��ــا  وتميــزت  املتا�عيــن،  النقــاد  بحســب  ِشــعرها  ع�ــ� 
باالخ�ــزاالت، فتذوقــت مــن �ل ��ــيء بــال شــبع و�ــي ال�ــي قالــت: «ال أريــد 

أن أشــبع، بــل أريــد أن أصــل إ�ــ� فضيلــة الشــبع».
ــرض 

ُ
وهــذا �عــض مــا كت�تــھ لتعّبــر عــن رغب��ــا بالتحــّرر مــن �عــض مــا ف

عل��ــا:

سوف أح�ي الشمس من جديد

وسوف أح�ي جدول املاء الذي يتدفق بداخ�ي

وسوف أح�ي ال��ب ال�ي �انت بمثابة أفكار طويلة.

ال�ــي  املعاصــرة  الفارســية  األشــعار  بيــن  مــن  �ان  فرُّخــزاد  شــعر 
حظيــت باهتمــام كبيــر لــدى امل�رجميــن العــرب وغيــر العــرب ع�ــ� 
حــد ســواء، وقــد عمــد �عــض امل�رجميــن العــرب ل�رجمــة أعمالهــا 
ِشــعرها أحقّيتــھ، وم��ــم  ــا مــن عــدم إعطــاء 

ً
أك�ــر مــن مــرة خوف

محمــد األميــن وغســان حمــدان ومحمــد نــور الديــن وآخريــن. أمــا 
أك�ــر أشــعارها ترجمــة فكانــت مــن نص�ــب «لنؤمــن ببدايــة فصــل 

بــارد».

وهذه أنا

امرأة وحيدة.

ع�� أبواب فصل بارد،

في بداية إدراك وجود األرض امللوث،

والسماء ا��زينة املن�سطة باليأس

و��ز هذه األيدي الفضية

مّر الزمان،
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مّر الزمان ودقت الساعة دقات أر�ع،

دقت أر�ع دقات

واليوم أول يناير

أعلم سّر الفصول

أفهم كالم ال��ظات و

ص الذي نام في القبر
ّ
ا��ل

وال�راب ال�راب القابل ع�� راحتھ

نموذًجــا  ل 
ّ
شــك فرخــزاد  شــعر  أن  ع�ــ�  اإليرانيــون  النقــاد  ُيجمــع  يــكاد 

الشــكل  إ�ــ�  التقليــدي  الشــكل  مــن  اإليرانــي  الشــعر  لتحــّول  وا�ً�ــا 
والسالســة  األلفــاظ  ب�ســاطة  ت�ســم  أعمالهــا  أن  معتبريــن  ا��ديــث، 

األحاســ�س. وغــزارة  اإليحــاء  وك�ــرة 
�ا��ــب  عــدة،  مواضيــع  إ�ــ�  قصائدهــا  فــي  الشــاعرة  هــذه  وتطّرقــت 
إ�ــ�  باإلضافــة  وال�شــاؤم،  األمــل  وانعــدام  واليــأس  والفنــاء  واملــوت 
ذكريــات املا��ــي وا��نيــن إ�ــ� ا��يــاة العائليــة، ولــم ت�تعــد بالطبــع عــن 

وتقاليــده. �عاداتــھ  ا��تمــع  نقــد 
فــي  روحهــا  فشــل  عــن  تعبيــًرا  املــرات  إحــدى  فــي  كت�ــت  ال�ــي  �ــي  فــروغ 
ا��ــروج مــن ا��صــار املطبــق عل��ــا قائلــة: «أتم�ــ� أن أقــف ع�ــ� ذلــك 
ا��ــط الــذي يصــل البحــر باألفــق وي�تعــد عــن �ل ��ــيء وانتقــل كر�شــة 

يتحقــق». ال  ذلــك  ولكــن  خفيفــة، 
فيظهــر األلــم والتعــب �شــكل وا�ــ� فــي �لمــات الشــاعرة اإليرانيــة، إال 
أ��ــا فــي ال��ايــة �انــت راضيــة �عــض ال��ــيء، وهــو مــا يــرد فــي إشــار��ا إ�ــ� مــا 
القتھ خالل إحدى ســفرا��ا ولقا��ا مع ا��رج ابراهيم غلســتان، الذي 
أشعل ف��ا روًحا أخرى، ودفعها نحو نوع جديد من الشعر، وقد تركت 

هــذا  قصائــد  إحــدى 
اســتفهامات  النــوع 
�ــي  القــّراء،  عنــد 
الــوردة  قصيــدة 

ا��مــراء:

وردة حمراء

وردة حمراء

وردة حمراء

إ�ــ�  اقتادنــي  هــو 
مزرعــة الــورود ا��مــر

ق ع�� جدائ�ي املضطر�ة وردة حمراء
ّ
في الظلمة عل

ثم ضاجع�ي ع�� وريقة وردة حمراء

أي��ا ا��مائم الكسيحة

أي��ا األ��ار اليا�سة الساذجة

افذ العمياء أي��ا النو

تحت قل�ي

بين حنايا خصري

ثمة وردة حمراء تنمو

حمراء كبيرق سامق يوم قيامة

آه، حب�� أنا حب��، حب��.
ســ�نمائية  أعمــال  فــي  غلســتان  ا��ــرج  مــع  فرخــزاد  تعاونــت 
 ،19٦0 عــام  املتحــدة  اململكــة  إ�ــ�  ذهبــت  أن  �عــد  عديــدة، 
�عــض  لتصويــر  تبريــز  مدينــة  إ�ــ�  توجهــت  عــادت  وعندمــا 
األعمــال القصيــرة مــع ا��ــرج نفســھ، م��ــا فيلــم وثائقــي حــول 
فــاز  والــذي  األســود»،  «الب�ــت  اســمھ  ا��ــذام  مر��ــ�  حيــاة 
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اإليطا�ــي. بيــزارو  مهرجــان  فــي  فيلــم  أفضــل  بجائــزة 
ــت الشــاعرة اإليرانيــة صاحبــة الســيرة املثيــرة ل��ــدل أن تحيــا 

ّ
تمن

فــي مجتمعهــا، ولعــّل  مــرات أخــرى وفــي أزمنــة تخلــو ممــا عا�شــتھ 
بــوران  والباحثــة  الشــاعرة  أخ��ــا  كت�ــت  عندمــا  حصــل  مــا  هــذا 
فرخــزاد مقــاالت عــن ســير��ا الذاتيــة، وعندمــا صــدر كتــاب «فــروغ 
ميالنــھ  للباحثــة  م�شــورة»،  غيــر  ورســائل  أدبيــة  ســيرة  فرخــزاد: 
فرزانــي أســتاذة األدب الفار��ــي فــي جامعــة فرجي�يــا فــي الواليــات 
فــي  ا��ــدل  مــن  الكتــاب بموجــة  املتحــدة، وقــد تســ�ب نشــر هــذا 
الوســط اإليرانــي، �ســ�ب مــا حملتــھ مــن رســائئل غراميــة تبادل��ــا 

فرخــزاد مــع غلســتان. وممــا قالتــھ هنــا:
رومــا،  مــن  إليــك  أ�ع��ــا  رســالة  آخــر  هــذه  ورو�ــي.  قل�ــي  «حب�ــب 
��ــم  تتخّيــل  أن  يمكنــك  ال  جويــة،  رحلــة  عبــر  ســأغادر  غــًدا 
 تع�ــش فيــھ، شــعور يخفــف 

َ
إ�ــ� مــكان كنــت ســعادتي وأنــا أتجــھ 

 
ُ

ع�ــي اإلحســاس الثقيــل بالغر�ــة، �ان �ــي شــعور مماثــل حيــن كنــت
ك�ــي شــعور 

ّ
يتمل فــي شــوارعها، �ان   أســير 

ُ
كنــت فــي شــيراز. حينمــا 

بأن�ــي أرافــق طفولتــك وصبــاك، وحيــن كنــت أشــم الهــواء، كنــت 
تالحــق  عينــاي  و�انــت  الغاليــة،  أنفاســك  أست�شــق  أن�ــي  أشــعر 
ذكرياتــك فــوق األبــواب وا��ــدران وتعــود راضيــة. فديتــك، فديــت 
قامتــك ووجــودك، فديــت الشــعر األبيــض خلــف رقبتــك، فديــت 
بؤ�ــؤي عي�يــك ا��ائريــن، فديــت حزنــك وســرورك. مــا أنــت الــذي 
ال يمكن�ــي أن أهــدأ مــن دونــك؟ يكفي�ــي أثــر قدمــك ع�ــ� ال�ــراب، 
يكفي�ــي ذلــك. يكفي�ــي �ــي أثــق بــك، �ــي أقــف، �ــي أكــون. يكفــي أن 
واأل�ــ�ار..  العصافيــر  م�ــي  وتولــد  ثانيــة  فأولــد  فــروغ،  تنادي�ــي 

بــكل هــذا ا��ــب. أحبــك، أحبــك، وال طاقــة لقل�ــي الصغيــر 
آه فديتــك يــا حبي�ــي، قل�ــي يتــوق إ�ــ� وجــودك فــي غرفــة نومــي، يتــوق 
إ�ــ� تلــك الظهيــرات املنعشــة وأحــالم الظهيــرة املذهلــة، قل�ــي يــروم 
ــا بجســدي العــاري، تــرى هــل ســ�تحقق 

ً
جســدك العــاري ملتصق

شــفتيك  فديــت  شــفتيك؟  أقّبــل  و أخــرى،  مــرة  وأراك  حلمــي 
العزيزتيــن، فديــت عي�يــك العزيزتيــن، فديــت رّ�ــاط حذائــك.. كــم 

أحبــك، كــم أحبــك، كــم أحبــك!».
ون�يجــة رســائلها الغراميــة القــت فرخــزاد الكثيــر مــن االنتقــادات 
البعــض  ليــرى  اإلعالميــة،  واالســتجوابات  وا��اكمــات  الالذعــة 
شــف 

ُ
أن املنتقدين تناســوا القيمة األدبية لتلك النصوص ال�ي ك

ل جــزًءا مــن ســيرة و�ــ�صية الشــاعرة 
ّ
ع��ــا مؤخــًرا، وكو��ــا تشــك

املتمــردة.
بالغامــض،  البعــض  وصفــھ  مصيــًرا  القــت  ال�ــي  فرخــزاد  فــروغ 
توفيــت فــي حــادث ســيارة فــي فبرايــر (شــباط) 19٦٧، وتقــول روايــة 
إ��ــا انحرفــت عــن الطريــق �شــكل متعّمــد �ســ�ب ظهــور حافلــة نقــل 
تالميــذ مدرســة ع�ــ� طريــق يصــل بيــن دروس وقلهــك، فُدفنــت فــي 
مقبــرة «ظهيــر الدولــة» فــي طهــران، ور�ــط البعــض بيــن هــذا ا��ــدث 
فــي تعزيــز هــذه   األخيــر ســاهم 

ُ
وقصــة ح��ــا مــع غلســتان، فصمــت

الشــكوك.
والشــعرية  األدبيــة  األعمــال  مــن  العديــد  الشــابة  فّرخــزاد  تركــت 
م��ــا األســير، وا��ــدار، والعصيــان، ومولــد آخــر، ولنؤمــن ببدايــة 

فصــل البــرد.
النــور فأعادهــا  فيــھ  الــذي أبصــرت  العائلــة  منــزل  وتركــت كذلــك 
قّرا��ــا،  حــب  وأيقــظ  مبكــر  رحيــل  �عــد  للمشــهد  نفســھ  املنــزل 
و��يــح أن ملكيــة الب�ــت املوجــود فــي طهــران ال تعــود لهــا و�نمــا 
هدمــھ  احتمــال  خبــر  ســماع  لكــن  والدهــا،  مــن  اشــ�راه  ل�ــ�ص 
حفيظــة  أثــار  أعمالهــا،  فــي  بصمــة  تركــت  شــاعرة  ذكريــات  وهــدم 
اإليرانــي،  الثقافــي  ال�ــراث  ع�ــ�  ل��فــاظ  دعــوا  ممــن  محب��ــا 
ول��ــ�يل املنــزل فــي الئحــة اآلثــار الوطنيــة مــا �ع�ــي منــع تخريبــھ، 
لتؤكــد  تعويــض أل��ابــھ،  منــح  تســتطيع  ال�ــي  للبلديــة  بيعــھ  أو 
ضمــن  مدرًجــا  أصبــح  أنــھ  الثقافــي  امليــراث  مؤسســة  مــن  مصــادر 
الراحلــة  املتمــردة  مح�ــي  روع  مــن  هــّدأ  مــا  تخريبــھ؛  تمنــع  الئحــة 
ممــن يحرصــون ع�ــ� زيــارة بي��ــا ومنطق��ــا ليتعرفــوا ع�ــ� الب�ئــة 

شــعرها. ع�ــ�  ــرت 
ّ
أث ال�ــي 



نصوصنصوص

شعــــــــــــــر

ً
قصـــــــــة

باقالم الشباب

عبد الرزاق الصغير/ املغرب- من غير تفكير
��ار ومرايا

َ
سعد جاسم/ العراق- أ

ن�يل حامد/ القاهرة-  الفقراء
 عّباس خضّير/ العراق-  عندما في األعا�ي 

ّ
عبد �

عبد املطلب مال أسد/ العراق-  تقسيم
اسماعيل خوشناو/ العراق- أعتذر منك

أريج محمد أحمد /السودان- حديث البنف��
سمّية املش�ت /العراق-  قد أسرفت حنقا

تورية لغريب/ املغرب-   حلم مكسور
عبد القادر محمد الغريبل/ املغرب -  األيدي

باسمة ا��سن/ العراق-  دعوة
ة ا��الدة مزهر حسن الكع�ي/ العراق-املرثيَّ

�اظم جمعة/ العراق-    أنا
حلمي السعد/ العراق-  سيد ا��ود

حسين عبروس/ ا��زائر- مقاطع لقطا القلب
أسماء الرومي/العراق-  ال ت�تعد

أريج محمد أحمد/ السودان- حديث البنف��
جواد البصري/ العراق- نوتة

هدى املهتدي الر�س/ لبنان- من توراق ايلول
فراس الكع�ي/ العراق- معلقة ا��مال

د. عا�شة ا��ضر/ سوريا- مرثية لنفي لم تبلغ ا��لم �عد
صا�� سعيد الهنيدي/ السعودية- تأمالت في مسارب ا��نين

حاج حمد السماني/ السودان- السمراء

إلياس ا��طا�ي/ املغرب
               عابر س�يل

�اظم حسن سعيد/ االعراق
               مق��

حاميد اليوسفي/ املغرب
               با�ع (الديطاي*)

مصطفى السعيدي/ املغرب
               مركب بال شراع

تحسين كرمياني/ العراق
               ب�ت القدر 

مرفت �س/ مصر
               رو�وت

د. سيد شعبان/ مصر
                   جو الساحر!

مناف �اظم محسن/ العراق
                    مرآة

��سن ملواني/ املغرب
ـــــــاصُّ

َ
ق

ْ
ل

َ
                  ا

�سمة يح��/ مصر
                 آلهة سومر

معاوية ماجد/ السودان
             دخان التمر األبيض

فاطمة الدر/ العراق
             هناك أمل

املنذر املرزو�ي/ تونس
           إلُھ ا��ّيرين.. إلُھ األشرار

رقية تغنمين/املغرب

                تساءلت
محمد أحمد عبد السالم/ مصر

   تحت النقاب جمال
سناء قص�بة/ املغرب         

           ارتجال
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من غير تفكير
رصيــف  ع�ــ�  جالســا  الــدرب  نفــس  ســلكت  وقــد  نف��ــي  وجــدت  قصــد  أو 

املعتــاد مقهــاي 
إنتظر النادلة وانا أرقن ع�� هاتفي 

نصا ما �شبھ عي�يك
ل�س في عمقهما

ولكن بنفس اللون
أضع رجال ع�� رجل

SMS أو أنزلها وأنا أقرأ رسالة
أو أرد ع�� تعليق ع�� قصيدة تافهة

للنــص و النادلــة وعي�يــك ومحطــة ا��افــالت و اصــوات الدراجــات  أعــود 
العصافيــر  وقفــص  الواطئــة  والبلكونــة  والظــل   والريــح  املز�ــ�   الناريــة 
فــي  بيــن اصا�عــھ  الــذي يمســك قبعبتــھ  الفــارغ و تمثــال  الشــاب الشــاحب 

إنحنــاءة  شــبھ 
و أزهار أص ع�� إفريز نافذة قديمة جدا

من غير تفكير
أو قصد

*

وحيدا
تنغزني الغر�ة في مدينة

أعرف �ل نتوءات أرصف��ا
وسقائف حوان�ت األحياء الشعبية

حيث ترمى ��الت دراجات األطفال القديمة
و�عض الكراكيب الصغيرة ا��تلفة وأحذية نصف عمر

واألزقة املسدودة
الزوايا املظلمة ليل ��ار

أسفل القناطر حيث يتعاطى السكارى الكحول
ال تفتن�ي قناني العطر واألحزمة ا��لدية في الف�رينات

واألقمصة ال�ي �أقمصة محمود درو�ش والس�رات السوداء
وال�ساء بالفيزووات وسراويل البلو دجين الضيقة

�األ��ار ال��مة املعوجة  الناتئة من ا��در وال��ور ال�ي تفاجئنا
في املنعطفات ومنعرجات الطرق

من غير تفكير
عبد الرزاق الصغير/ ا��زائر
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ًفي مرايا ال��ِر
ْ
ترى نفَسها غابة

ْ
 التوت

ُ
��رة

*
ً
يرى نفَسُھ سر�ا
في مرايا الغيْم 

طائٌر ُمهاجر

*
ً
ترى نفَسها �ستانا

فْق
ُ
في مرايا األ

اْح
ّ

 التف
ُ
��رة

*
يرى روَحُھ
 �آبٍة 

َ
مرآة

مالُك ا��زيْن

*
 يرى نفَسُھ

ً
حيانا

َ
أ

  
ً
 ناصعا

ً
بحرا

النورُس النقي

*

في �ّلِ حاالِتِھ
ساحٌر وغريُب االطوار 

صديقي البحر

*
بجمِع الرحيْق

ال بإل��اِم العسْل
َعَ�ُ�نَّ

ْ
 ُمت

َ
 َيْجدن

ُ
النحالت

* 
ً
ترسُم نافذة

البالبُل تطيُر من غرف��ا 
 الطيوْر

ُ
عاشقة

 نشيطة
ٌ

خراف
تسرُح في السماْء

غيوُم ْهللا

*
 و��ائز

ٌ
شيوخ

 �لَّ الليل 
َ

يحكون
ْ

ح�� ال يخنقهم الصمت

*
�ا ال��يْح

ُ
ح�� ن�ي�

فيِھ حياة 
غيوٌم خريفية

*
ة

ّ
لون

ُ
بإرجوحِ��ا امل

عا�ي 
َ
 ا�� األ

َ
ريُد الطيران

ُ
ت

 حاملة
ٌ
ص�ّية

*
في ليِل شعِرها 

ثيُر الشغب 
ُ
ت

ْ
رياُح بحرية

*
ال تستجدي املاْء
من أ��اِر الُبخالْء

ْ
لة

ْ
نا النخ

ُ
عّمت

*
في الصباحاِت واألما��ي 

ُل الرأَس واملزاْج عّدِ
ُ
ت

 بطعِم الهيْل
ٌ
قهوة

أَشجار ومرايا / هايكوات وسينريوات 
سعد جاسم/ العراق
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الفقراء !
ن�يل حامد/ القاهرة 

ع�� أمواه جلودهم
ترعرعت

إمبراطوريات
وتقوضت !

بدما��م 
نمت مذاهب

وتشكلت مدارس
تبحث وتدرس

عن كيفيات
تزيل الفقر !
لكن الفقر ..
يتوالد أك�ر 

بل وأك�ر من السكان 
ف� هذه األوطان !

و�دما��م وأمواههم
و�كل األسف

تنمو تجارة السالح
فمن يدفع لهم

لي�نون
ومن يدفع

ليدمرون ! ؟
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فاَت ا�واُن
ــوُم 

ُ
ــرط

ُ
 - الـخ

ُ
ــودان ُزَهـيـدة أ�ـِشــر َســعـيـ/ الـسُّ

ُ
 األوان

ُ
فات

 أبواَب ا��نيِن
ُ

أوصدت
رِب ا��زيِن

 الدَّ
َ
ة

َّ
 سك

ُ
مَحْوت

يا�ي ا��املاِت
َّ
و الل

َر  أتحرَّ
ْ

 أن
ُ

حاولت
من شرنقِة ا�ُ�موِد

َ
عاق

ُ
و أن��� املا��َي امل

ائحاِت
َّ
كرياِت الن ِ

ّ
 في دواليِب الذ

ٌ
قة

َّ
ُمعل

حوى القصيِد
َ
 ف

ُ
فتحت

�ي أس�زيَد ...
يَل العنيَد

َّ
صارَع الل

ُ
و أ

ُ
تأر��ة

ُ
 امل

ُ
كريات ِ

ّ
و الذ

نين في طواحيِن الّسِ
َ

تأ�ى الفراق
ُق آما�ي 

َّ
تتعل

ُ
برغِم األلِم الذي ال ُيطاق

ِل نصُّ
َّ
العهُد باٍق رغَم الت

ِر و االف�راِق
ُ
وات

َّ
ِر و الت

ُّ
وت

َّ
و الت

ُ
 األوان

َ
فات

 ا��وى
ُ

أجهضت
و البلسَم املعسوَل

بأجمِل األمنياِت
ُ

 األوان
َ

فات
ُ
أ تعوُد ال�سمة
�عَد الدموِع ؟

ماِد هْل ينج�ي عامُّ الرَّ
�وِع و تزدهُر �لُّ الرُّ

كرياِت ؟ ِ
ّ

و تبعُد األنا عِن الذ
هِق  الرَّ

ُ
ت�ت�ُر مدارات

قهقُق في وقِت الشفِق
ُ
�ي أ

ُ
تجعل

 بالياٍت
ً
أرمي ِحباال

ً
و أن��� شتاًء قاسيا

داٍت  فيھ عيوني ُمسهَّ
ْ

نَمت
... 

ُ
 األوان

َ
فات

ً
 ذكراَك رعدا

ُ
و يبقى برق

ً
 وابال

ً
و مطرا

�غسُل �لَّ لوٍث
�عَدها أمتطي 

امي ا��املاِت خيوَل أيَّ
... 

ُ
 األوان

َ
فات

راجُع و األمُل الساكُن
َّ
ال�

في �ّلِ األماكِن 
موَع   الدُّ

ُ
عت و دَّ

َ
ع�� حوافي املآ�ي سافرن

القلُب راٍض ب�سمتِھ الكاذبِة
ً
وايا أمال ِت الزَّ

َّ
اعتل

فجٌر جديٌد
يرسُم الفرَح الُهالميَّ

�سافُر في �ّلِ واٍد
 ع�ي

ُ
� ا��زن ي�ن�َّ

ي ..  ِ
ّ
أغ�

جوِم
ُّ
أسافُر إ�� بلِد الن

فر�ي ��لُّ
ُد الوجوُم ي�بدَّ

وقٌت جديٌد
ً
يم��ي فرحا

بدنيا سعيدٍة
شِعُل شمَس األماني 

ُ
ت

ِة قيَّ
َّ

 الهواِء الش
َ

تبعُد طواحين
ُ
ة  ا��مليَّ

ُ
تعاوُدني األزمان

عانُق ضفائَر أحالمي
ُ
و أ

ُ
ة � ��لُّ صباحاتي النديَّ ح�َّ
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وأنت تزرع املسافات 
بين نبضة ونبضة 

 
ً
أحرص ع�� ان ال ت�تعد كثيرا

فتن�ت الغر�ة بين جنب��ا
ً
وت��و خاويا

التدري ما أصابك
يلفك الفراغ كوشاح سرمدي

تدور ..وتدور ..وتدور
وال ��يء يحيطك
غير ��ر بال ثمار

ووجوه كنت تعرفها !
واياٍد باردة

 وقلوٍب بال نبض

ال تبتعد
أسماء الرومي/ العراق
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عندما في ا�عالي 
 عّباس خضّير/ العراق

ّ
عبد �

(1)
عندما 

محُض ماْء
عندما لم يكن (عندما)

عندما
في األعا�ي الَعماْء

ُ
كنت

 من َسورة املاِء رأ��ي
ُ

فلت
ُ
أ

وأخرُج
من عدمي في ا��فاْء

لم يكْن قال�ي
، 

ً
 حرّية

ُ
كنت

 أو هباْء
ً
 سادرا

ً
��را

 سوٍر وسوٍر
ُ

ألف
عندما قال�ي

 في الّدماْء
ْ

نب�ت

(2)
ُ

جئت
رماني اإللْھ
من شاهٍق

ُ
وقعت

 ا��نوْب
َ

فوق
ٌ
 �ْي نخلة

ْ
قت

ّ
تعل

يا أ�ي
عندي طعاٌم

 في العراْء
ٌ
خيمة

ٌ
مروحة

تاْء
ّ

وموقٌد في الش
وها أنا

 املاْء
َ

 فوق
ُ

ما زلت
أنا وأخ�ي(عّم�ي) 

والّسماْء
 عن حّواْء

ُ
نبحث
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َعب 
ْ
ل

َ
ا ن

َّ
ن

ُ
اَحِة ك ِفي السَّ

م  قسَّ
ُ
ان ن

َ
ِريق

َ
ِعب ف

َّ
ْبل الل

َ
ق

ِريق 
َ
ان ف

َ
ِ شطاٌر �

ّ
ف ِفي الصَّ

ر 
َ

ِريق آخ
َ
اك ف

َ
َوُهن

ول ا��ز�ي  ُ
ْسؤ

َ ْ
ا امل

َ
ن

ُ
ث َوِحين ُيَحّدِ

ِسيم 
ْ

ق
َّ
َيْبَدأ ِبالت

ْوَرة 
َّ
ْو ِضّدِ الث

َ
ْوَرة أ

َّ
َمع الث

َ
ف

ِسيم يالحقنا 
ْ

ق
َّ
اَل الت َ

َما ز
ْرِدّي

ُ
َعَرِ�ّي ك

ِسِ�ي ِشيِ�ي 
ماِني 

ْ
ِمّي ِعل

َ
إْسال

ارِِج 
َ

�
ْ

اِخِل ِفي ا� ِفي الدَّ
ن ِفيَما َ�ْعد  َبيَّ

َ
َوت

اَيا 
َ
د َ�غ

َ
ْوال

َ
ا . . . أ

َّ
َ�ْعٌض ِمن

ة 
َّ

ِعف
ْ
اء ال

َ
ْبن

َ
ر أ

َ
خ

ْ
َبْعض اآل

ْ
ِفيَما ال

ِثيًرا 
َ

ِسيِم ك
ْ

ق
َّ
اوغلنا ِفي الت

ِثيًرا 
َ

وتنازعنا ك
وتقاتلنا . . . 

م... ِبالهاتف و�السيف 
َ

ال
ْ
ق

َ ْ
ِباأل

فاز ...
ْ
ل

َّ
ْوِق منصات الت

َ
ِمْن ف

د كم أوغل في تقسيمنا
ّ

كم حش
ذاك التلفاز

َيْجَمع ��صين منا
أبناء وطن واحد

ويثير بي��ما الفتنة
د 

ْ
ِ�ق

ْ
ا ا�

َ
ي َيْزَرع ِفين

َ
�

ا َواِحد 
َ
ْسن

َ
ا ل

َّ
ن

َ
ا أ

َ
ويكرس ِفين

ا ِفي َبْ�ت َواِحد 
َ
ن

َ
ْدِرك أ

ُ
� ن

َ
َم�

َ
ف

ف َواِحد
ْ

يحمينا َسق

 تقسيم
عبد املطلب مال أسد/ العراق
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ِك
ْ
ِذُر ِمن

َ
ْعت

َ
أ

َي�ي
ْ

َعرَُّج في َمش
َ
ت

َ
 أ

ُ
ت

ْ
ما ِزل

َ
ف

لَّ
َ
ْد ذ

َ
ٌن ق

َ
َوط

ٍر 
ْ

واِم َمك
ْ

ك
َ
 أ

َ
ْحت

َ
ت

ٌ
ْوَحة

َ
 ل

ْ
ما عاَدت

َ
ف

ِة ... 
َ

َ�قيق
ْ

رى ع�� ا�
ُ
ت

ِك
ْ
ِذُر ِمن

َ
ْعت

َ
أ

ِف ِبَوْعدي
َ
ْم أ

َ
ل

َ
ف

 
ْ

ما زالت
َ
ف

�ياِة ع�� ِعناِدها
ْ

يوُد ا�
ُ
ق

وُل 
ُ

ق
َ
َوت

 
ً
ى َدْوما

َ
ْبق

َ
َس�

ْسري
َ
في أ

�ي ... 
َ
ْبض

َ
ياِب ق

ْ
ن

َ
 أ

َ
ْحت

َ
و ت

ٌد باِ�ٌس
َ
غ

ي
َ
ْبواِب َعْي�

َ
َهْمَهَم  ِأل

 
ً
ِلسا

ْ
ْد عاَد ُمف

َ
ق

ْوالِك
َ
ل

 ِمْن َيَديِھ
ُ

َ�َ�ْبت
َ
ل

ْمِنَي�ي ... 
ُ
أ

 
ٌ
وٌر خالية

ُ
ُسط

واٍن
ْ
ْيِر ِعن

َ
َدواِويُن ِ�غ

ُعْمٌر
ْرحاِل

َّ
 ال�

َ
ِكَرة

ْ
ذ

َ
َ�َ�َب ت

ِك 
ْ
ِذُر ِمن

َ
ْعت

َ
أ

ْعِتذاِر ِ
ْ

ِمُل ِباال
َ
ت

ْ
ك

َ
َهْل َست

َ
ف

صيَدتي
َ
ق

أعتذر منك
اسماعيل خوشناو/ العراق
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حديث البنفسج
أريج محمد أحمد /السودان

 البنف�ُ� 
ُ

ساء الال�ي ين�ت
ّ
ال�

ع�� أكتاِفهن  
يرمُز ألحزاٍن عريضة 

وسع الكون 
ُيِجْدن االب�سام 

في ��ظِة انفتاح ا�ِ�راح 
ع�� 

مجاري الّدمع ...

 
َ

 أطراف
َ
ُيِجْدن مللمة

الّصباِح في فنجاِن قهوة
ُيف�� شذاه 

مس 
ّ

اقصِة خطوات الش في مر
ال�ي ت�سلق ظهر األفق في رفق ...

 إالبحار  
ْ

ُيِجدن
في صدِر النايات 

ُ�عاِنقْن الصهيل 
وان الّصمت 

ٔ
في ا

 
َ
 املسافة

ْ
زن وُيطّرِ

بأنامِل ال�راتيل ... 

 االنتظار  
ْ

وال ُيِجدن
اقع  ع�� عتبِة الو

ُيحِلقن مع غيمٍة ماطرة 
 في قلِب ا��يال 

ْ
ُيزِهرن

ِحكاية حياة ...

افيُر ِدفء  مساماُ��ن نو
 العرِق تماِئُم ِعشٍق 

ُ
وحبات

وأسراُب نوارس 
 ع�� مرافيء قلٍب 

ُ
تحط

ُيؤنُس نبضُھ
 امِلساحاِت ا��الية ...

َ
وحشة

ُيصِفقْن في مواسِم الّرحيل 
ي�بعهْن 

صريُر األبواِب 
وجوُه املرايا 

 مفاِرش الطاولة 
ُ

زهرات
رِف 

ُ
 الغ

ُ
ثرثرة

أسماُء الكتِب 
أرقاُم صناديِق البريد 

ا��اوية  
معاِلُم الوجوِد 

 الّصور ِ
ُ

وجدران
ال�ي تتجوُل 

في ذاِكرة املكان ...
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َدِر الدناءِة َركَ��ا
َ
 ع�� ق

ْ
أْسرت

 باملألوِف
َ

ْست�نِت املألوف
َ
وأ

 البراءِة ذنُ��ا
َ

 حين
ْ

ت
َ
ل

َّ
سل

َ
وت

�لوِف
َ
 ِمن رؤى ا�

ً
 جهال

ُ
تستاف

ً
فرِد ِحنكة

َّ
 الت

َ
 حين

ْ
ما أظَهرت

�ذوِف ؟
َ
هل ُيوَجُب التصديُق با�

ُھ قد قايضوا نخَل العراِق ودمَّ
 املوصوِف

ُ
ة

َّ
رٍب ِدق

ُ
أذياُل غ

إذ ساَر في َمن�� ال��يِج فحيُحها
طروِف

َ
ِة امل

َّ
يأًسا ُيراُم �ِعف

َصفراُء مابقَي ا��نا و ُ�عي��ا
عصوِف

َ
 امل

َ
��ة

ُ
دٌر لَيمحَو ف

َ
غ

 األياُم ُعهَر عواِ��م !!؟
ُ

صِرف
َ
هل ت

قمِة امللهوِف
ُ
ن أراَد بل

َ
ومل

نا
َّ

نِدُب حق
َ
ا َمدى األحقاِب ن

َّ
كن

أسوِف ؟
َ
جزى ع�� امل

ُ
ها قد .... فهل ن

قد أسرفت حنقا
سمّية املش�ت /العراق
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َدِر الدناءِة َركَ��ا
َ
 ع�� ق

ْ
أْسرت

 باملألوِف
َ

ْست�نِت املألوف
َ
وأ

 البراءِة ذنُ��ا
َ

 حين
ْ

ت
َ
ل

َّ
سل

َ
وت

�لوِف
َ
 ِمن رؤى ا�

ً
 جهال

ُ
تستاف

ً
فرِد ِحنكة

َّ
 الت

َ
 حين

ْ
ما أظَهرت

�ذوِف ؟
َ
هل ُيوَجُب التصديُق با�

ُھ قد قايضوا نخَل العراِق ودمَّ
 املوصوِف

ُ
ة

َّ
رٍب ِدق

ُ
أذياُل غ

إذ ساَر في َمن�� ال��يِج فحيُحها
طروِف

َ
ِة امل

َّ
يأًسا ُيراُم �ِعف

َصفراُء مابقَي ا��نا و ُ�عي��ا
عصوِف

َ
 امل

َ
��ة

ُ
دٌر لَيمحَو ف

َ
غ

 األياُم ُعهَر عواِ��م !!؟
ُ

صِرف
َ
هل ت

قمِة امللهوِف
ُ
ن أراَد بل

َ
ومل

نا
َّ

نِدُب حق
َ
ا َمدى األحقاِب ن

َّ
كن

أسوِف ؟
َ
جزى ع�� امل

ُ
ها قد .... فهل ن

حلم مكسور
تورية لغريب/ املغرب

الزمن ع�� كتفي
 و قل�ي وجع األرض  

الفو��� ال�ي...
رمت ��ا رياح االنكسارات

تلقف��ا 
مقصلة االنتظار

 رسائلنا القصيرة 
ّ

  لو أن
 تصل ع�� ظهر ال��اب

الحتفينا ��طول املطر
في مواسم ا��صاد

ماالذي ينقصنا
لنعبر هذا الظالم؟ 

 أغيمات 
 لم تصل لسن البلوغ �عد؟

أعويل الذئاب يصم آذان التعب ؟

باب املطهر يلوح من �عيد
ووجھ ا��اضر تعلوه �سمة ماكرة

أم��ي حذو املوت  
في معصمي قيد ا���يم 

واالسم امرأة ثائرة
ضد الفو��� ال�ي...
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ــي 
ّ
 إ�ــيَّ يــدَك لتقتل�ــي ، مــا أنــا بباســٍط يــدّيِ إليــَك ألقتلــَك ، إن

َ
( ل�ــن �ســطت

 هللا ) املائــدة 2٨
ّ

أخــاف
....وأنت نقيا كدموع غيمة 

طاهرا ككائن نوراني 
تمد قابلة شمطاء يد��ا القذرة 

ت��بك خارج مجثمك اآلمن 
تصرخ محتجا من ��رف��ا  ا��ائرة 

....وأنت  مذهول من هول الصدمة 
تن��ك حرمتك أياد باردة  �عروق نافرة 

 تصفع مؤخرتك الغضة 
ت�بول منددا غطرس��م املاكرة 

.....وأنت عار بال ورق توت 
  تكومك   يدان ناعمتان   

في خرقة قماش بالية 
 ملفوفا كسلعة  لالس��الك 

.....وأنت عالق في مز�ل��م العطنة
 ال يد حانية تن�شلك 

 تم��ي عمرك �لھ مراوغا حتفك 
 وع�� حين غرة في ��ظة غير متوقعة 

تسقط جثة هامدة 

  تمتد إليك أياد  ضامرة 
 تحشرك  في رقعة كتان  خشنة 

 معلبا كبضاعة للتخزين 

تتكالب أياد بمعاول وفؤوس 
يطمرونك في حفرة 

كقطعة خردة تالفة

ا�يدي
عبد القادر محمد الغريبل/ املغرب 
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دعوة
باسمة ا��سن/ العراق

دعونا نعد االر�اح 
ولكن بال صراخ.     ...

الوا�ي يقسم إالرث
ع��� أن يكون لنا نص�با 

من زمن .....
رف 

ُ
قتطعت من بي�نا غ

ُ
أ

ول��يران وهبت ْ
وفي الغرفة املقابلة كنز 

مع الغر�اء 
مؤامراٌت حيكت 
وفي خيمة الشؤم

البيوت ُسرقت 
(أبقيك و��ب�ي ) 

مصا�� ٌ.....مصا��
تحت االرض أجساٌد متحللة .

ُ��نت بدموع الثكا�� 
 
ً
�انت رغيفا

من ��ٍم مقدد
ُمَل بھ الُسكارى

َ
ون�يذ ث

وأخذوا لذ��م 
بصوت النباح

رقت الكؤوس 
ُ
ط

ع�� ِخواء الرؤوس
أحضرنا عدتنا

لفتح الكنز 
العدة ��لت 
رأت بأم عي��ا 

النص�ب لنا من االفراح
سرقوا شمسنا 

إمتصوا ��رنا
ولم يبقوا لنا 
غير ا��روف 

علينا ان نعيد الصباح
ونعيد النقاط ع�� ا��روف

فال ار�اح 
وال��ب مباح                
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ا�� األميرة ا���ساء
أّ��ا ا�ُ�ب ّ ،  زدني �لمات..

ناس ٌ) ،
َ

(خ
را ،

ْ
ين ِ ذكْرت ِ َ��

َ
ت َمرَّ

ي 
ّ
و�ن

را  «1»
ْ

حباب ِ َعش
َ
ذاكر ُ األ

ع�� َعَدد ِ الّصالة ِ
ُمضاعفات ٍ

د ْ زاَدت ْ بنون ِ « 2»
َ
وق

ا�ُ�ب ّ  َجْمرا
ار ِ 

ّ
توى بالن

ْ
ا  اش

ّ
َمن ْ ِمن

َ
ف

دا ً ،
ْ
َوق

ا  آكتوى ،
ّ
وَمن ِْمن

بالِعشق ِ َصْبرا  !
يا خ�ساء ُ ،

َ
أ

تيل ٍ
َ
ك ِ  في ق

ُ
ُحزن

َوُحْزني
رى

ْ
بوب ِ .. َي�

ْ
ش

َ
بالّدم ِ امل

ل ّ القبور ِ
ُ
ع�� �

�ي ..
ْ
ل

َ
َعَصرت ُ ق

وصدري
ْبرا

َ
الن ِ ق

ُ
صار َ ل��

َرت ِ الليا�ي داجيات ٍ
َ
تضاف

و�انت ْ نافحات ُ ا��لم ً
أسرى

� ا��ْزن ُ
ّ

َج�
َ
ت

ّرت هموم ٌ ،
َ
فآخض

وَهْسَهَست ِ ا��راح ُ ،
ماج َ  ِشعرا

َ
ف

ر ْ أّ��ا  ا�ُ�ْزن ُ ..
َ
�

ْ
َبخ

َ
ت

ر ْ ،
َ
�

ْ
َبخ

َ
ت

ْعت ُ  في مجراك َ يَّ
َ
د ض

َ
فق

�را 
َ
�

وما هامت ْ ع�� نجواي َ
��ي

ْ
نف

ِسوى ا��راب ِ ، واألذ�ار ِ..

رى
ْ
�
َ
ت

ر ُ   « ٣»
ْ
وران َ الِوق

في األحشاء ِ ُمّرا ،
ايات ِ زفي لّون َ الّر

َ
 َون

ْمرا
َ

ُح
��ي بال��ر ِ

َ
جنونا ً تح�

رو�ي
َعز َّ هللا ُ مثواها ،

َ
أ

وذكرى
فما ِمن راحم ٍ �شتار ُ

وّدي
بض ُ املنَحل ِ امللهوف ِ

َ
ون

أدرى
فيا  أح�� أمان�نا  ،

أفيقي ،
  ماَوَهْبنا املوت َ

ّ
و�ال

را
ْ

ُعذ
نا  بالّضوء ِ

َ
جلو َ  أفق

َ
لت

شمس ٌ
اية الّسوداء ِ ، زغ ُ «٤»  الّر

َ
ون

َ�عرى
وداعا ً  ما َحي�ت ُ ،

ي،
ّ
�س َ ِم�

َ
فل

ولكن ْ ِمنك ِ ..
مرا .

َ
في ُسقياك ِ خ

___________________

1 _ إشارة إ�� قول ا���ساء
مس َِ��را

ّ
كرني طلوع ُ الش

َ
ُيذ

وأذكره ُ لكل ّ غروب  ِ شمس
شــفرة   = معان��ــا   مــن   : النــون    _   2

. لّســيف ا
ر  :  ا��مل.

ْ
٣  _  الِوق

زغ  :  اإلفساد  ، و اإلغراء.
ّ
٤ _  الن

ة الخالدة  المرثيَّ
مزهر حسن الكع�ي/ العراق
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أنا...
�اظم جمعة/ العراق

أنا ال أشبھ أحدا
اال نف��ي

ال �شب�ي اال
من خرج من رحم

مدينة أسمها الفاو
وعاش طفولتھ هناك

وأكتوى �شمسها
وتنفس هواءها

املشبع بالشر�ي
اق��ا وشرب ماء سو

وم��� حافي القدمين
في أزق��ا ال�رابية

وتر�ى في بيوت
مفتوحة للسماء
تشبھ األديرة من

طين
أنا العصامي

من تغلب ع��
�ل الصعاب

ولم يمد يده ألحد
أو يطرق  باب

مدينة أسمها الفاو
وعاش طفولتھ هناك

وأكتوى �شمسها

اق��ا وشرب ماء سو
وم��� حافي القدمين

ولم يمد يده ألحد
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سيد الجود
حلمي السعد/ العراق

 ح�� اتاَك ا��وُد مــعتذرا
َ

قد ُجدت
ما

َ
نى َعل  ل��وِد في �ل الدُّ

َ
                          وصرت

ً
 في ميداِ��ا اسدا

َ
 ما صلت

َ
وصلت

 الكفَر فانــــهزما
َ

 دحرت
َ

 اقتحمت
َ

                     حين
ٌ
 ســــــــهُم مرامي هللا م��زة

َ
فأنت

 ولــــــــــــــكَن األلَھ رمى
َ

                         وما رميت
ً
حُد السماحِة ان نابـــــــــــتك نائبة

ـــطما
ُ
 ��اوى سطُحهاحـ

َ
                        وان غض�ت

َ
يابن الفراتين أن أعفــــيت مقتدرا

                     أو اس�بحت حماها كــــنت محـــ�شما
َ
فتوقد النوُر للألجـــــياِل بارقة

ذ�ي  ف��م الهمما
ُ
 ت

َ
                      تحكي البـــــطولة

 في ا��ٍق منَك ا��قُّ ُمنطلٌق
َ

سموت
 ل��ّق ِ ان يــــــسمو وفيك َسَما

َ
                     وقلت

يِد والــ�ساِك قد َعشقت ياسيَد الِصّ
 ا��وَد والكرما

ُ
                       رو�ي ُعالَك ؛عشقت

 فوق قافي�ي
ً
قَك نورا

ُ
وفاَض عش

 فــــــــــــي سِرهاأملا
ْ

                        لك��ا أضمرت
 
ً
 آشوُر فوق الطيِن م��مة

َ
مذ خط

�ا ارتسـما   في طــــياِ�ِ
َ

                  �أنما الكــــــــون
 الب�ُي أبراهيَم فـــي أمـــٍل 

َ
فأحرق

                  أن ي�تـــ�ي الديُن لكــــن ديــــنُھ سـلـما  
ُھ

َ
 حافــظ

ُ
�شق ذا النوِن �ان ا��ـوت

                  لُيـــلفظن َع�� اليقطـــــيِن مهــــــتظما
دم ُاملعاصِم يروي اوحـــباِل  ســبا 

 ا��باِه شعاُر العاِر قــــد وشـما
َ

                  فـــوق
ْ

لـــدت مذ ذاك حــــ�� �غايا داعـــٍش ِوُ
                 بـــــــغداُد انـت  الــُعال رافقِتِھ..... شمما

 يـنحُرنا
ُ

ماراعِك الــــذبُح والســـــــياف
 معتصـما 

ُ
 فيك ا��رف

ُ
               أنِت القصـــــــيدة

انت النيازُك جنٌد فــــــــــــوق سابـــعٍة
 َسمـــعِك الشيــطان بل ُرجـما 

ْ
           لم َ�ستــــــرق

�غداد تـــغفو ع�� عـــــــي�يِك أغنــــي�ي
                 وا�� ر�اِك شــــــــــجوني بات محتدما

تبقى دمانا ع�� االجــــــــياِل شاهـــدة ًِ
                وع�� سماِك قــــــميُص الضوِء مب�سما

 
ً
يا أوَل العشــــــِق فيك ال��ُن منفـــردا

ك فــي قيثارتي نغما
ُ
                اني عـــــــــــــزفت
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( 1 ) زاوية
ٌ
 مكسورة

ٌ
 زاوّية

ُ
الب�ت

والساحة ا��ضراء
تنأى بالندْم

من أين أدخل في ا��لِم
 الح في أفقي نغْم ؟

ْ
إن

مشدودة زاوّي�ي
اِذ

ّ
للمدى األخ
مشدود أنا

لسقف بي�ي في تواريخ
با�ي الهرْم

( 2 ) مشهد
ما جئت البيوت

ّ
�ل

يحتمي �ي ����ا الظامي إ�ْي
والشوارع تم��ي نحو غّدي الندْي

أهّد بابا ُيكسر ا��زن املدّوي
�ّل أبوا�ي

يجمع الطيف �عض دمي
�ي أخلْد

ويظّل الكسر في القلب
من هنا يولْد

فأتيُھ في سنا املشهْد

مقاطع لقطا القلب
حسين عبروس/ ا��زائر

( ٣ ) ب�ت
اف أسوْد

ّ
الب�ت خط

مفتاحھ الشمع الذي
لم يوقْد

وأنا أرجُّ نافذة القوِل
يا لهول ما ُيوصْد

ك��
ّ
وُي��يء دمع ُمت

ما بين كسري
وكسر الباب

منت��ا في القوِل
يا رّب �ّل البيوِت

أعدني إ�� ب�تْك
( ٤ ) نافذة

طّل من شّباك نافذة القلب
ُ
ت

عاشقة حين أطوي �ّل أوجا�ي
وأسّد �ّل أسما�ي

فم�� أفيض في سنا ا��رج ؟
نامي قليال .. قليال

ا القلب
َ
ط

َ
يا ق

فرْج
ُ
�ي ت
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قصيدتك..
مها... 

ّ
لن يكتمل ُسل

املوسيقي،
ال زال في....

مرحلة املراهقة املبكرة ،

..
َ

وأنت
بنبرة صوتك..

املاسية..ال بالقلم
ترسم ��ن النص..

بإيقاع جميل
وحّسٍ تجاوز سن البلوغ،

هكذا ...
دج يزعمون،

ُ
ا��

وكثير النغمات..
،

ْ
ت

َ
من سطور نوت��م فلت

ال �عرفون...
القرار من ا��واب

نوتة 
جواد البصري/ العراق
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من أوراق أيلول
هدى املهتدي الرّ�س/ لبنان

قطفت �لمة
حضن��ا... قبل��ا... عطر��ا

��مس الشوق
افة الشك ألمحو خر
�عقم فص�ي ا��نون

ضمير الفصول
أيلول
أيلو�ي

يا مالذ ضعفي ... وقوتي
حني�ي... وجنوني

ملاذا ي�بذك عشاق الر�يع
وكهنة الشتاء

ملاذا... �غيب عنَك
انين ا��دول

وثرثرة ال��ر
وثورة البحر
ملاذا تخت�يء 

اوراق الفل...وي�تحر الورد
ملاذا دمع السماء

��ول ... صاخب
كتوم عاصف

ملاذا ترحل اوراق الصفصاف

و ��اجر اسراب الكنار
ملاذا ي��� الليل 

برماد حطب ال��ار
ملاذا تغلق الص�ية العذراء

افذ القلب نو
وتدفن احالمها

 وتعلقهاع�� قارعة االنتظار
ايلول

يا فص�ي ا��نون انت
آٍه... لوعلموا

ما تحتضنھ االرض 
من خبايا اسرارك

وحدي 
سارسمك �لمة

ً
... حرفا

ً
ان�رها حرفا

الق��ا سر الدهشة 
من تفرد مدارك

بين قيظ صيٍف  يلفح
وصقيع شتاءيذبح

اما الر�يع 
يظل هو جنين أحالمك
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 ا�َ�ماِل
َ
قة

ّ
ِك ياُمعت ِحبُّ

ُ
أ

يا�ي
َ

وفي عي�يِك ُم�شغٌل خ

ففي عي�يِك ِ��ٌر َسرمدٌي
ُر في َمراِتِبِھ َمقا�ي ّصِ

َ
ُيق

�ي ِبَرمَيِتِھ فأشقى
ُ
ُ�عاِجل

ويقسو في الُصدوِد وال ُيبا�ي

 ناَر الشوِق ح��
َ

ِبَصّبٍ ذاق
أضرَّ ِبحالِھ َسهُر الليا�ي

 قل�ي
َ

ِك الِوصاَل، ولهف
ُ
وأسأل

َجَسَد في السؤاِل
َ
ع�� ألٍم ت

ي
ّ
 العينيِن إن

َ
أال يا ُحلوة

َسقيٌم والدوا �أُس الِوصاِل

وحّبِك َجن�ي.. والُبعُد ناٌر
فجودي وارحمي بالشوِق حا�ي

ُع َعن َدالٍل
ُّ
من

َ
 الت

َ
و�ن �ان

زيدي في معاقرِة الَدالِل
َ
ف

فذا ُيضفي عليِك َبد�َع ُحسٍن
 لهف�ي.. ُيذ�ي اعتال�ي

ُ
ُيضاِعف

أيا من الَم في األشواِق أمري
د َبدا �ي

َ
وأنكَر في الهوى ما ق

 ا�ُ�سَن ف��ا
َ

أما لو قد َبُصرت
 ا�ِ�صاِل

َ
 راِ�عة

َ
 هويت

َ
لت

ُ
ق

َ
ل

ً
 ِ��ا قريضا

َ
 ِبأن كت�ت

َ
أص�ت

لھ ِعطُر األزاهِر في الِسالِل

ّلِ َحرٍف
ُ
و�نَك صادٌق في �

غاِل
ُ
 لْم ت

ً
ا

ّ
 َحق

َ
لت

ُ
ومهما ق

قُة الَجماِل ُمعتَّ
فراس الكع�ي/ العراق
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«مرثية لنفس ٍ لْم تبلغ الحلَم بعد»
د.عا�شة ا��ضر لونا عامر / سوريا

م�ٌ� أسود ٌ يقبع تحت اللسان ..

واللؤلؤ األحمر ي�راكم في القلب..

الأحد يلملُم وشا�ّي الرمادّي ..

تناهبتھ ريٌح شمالية..

يداي َ املثقلتان بحزِن سنين ،، تراختا..

لْم أستطْع العدَّ ح�� خمسة..!

 مرثية ً .. واث�تين 
ُ

وكت�ت

 ،،،كش�ّي ناي..
ً
مرة

از أرغن هرم..
ّ
ومرة ً ،، كجن

تلك ال�رنيمات..

ك��ويمة ٍ ��رية 

 زجاج َ نف��ي..
ْ

كسرت

 جمَر الفؤاد
ْ

وأشعلت

المطَر قادم..

� ليل ٌ �غ�ي ...
ّ
وال ح�

!..
ً
ّم.. موتا

ّ
وهل
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( شذا األرواح )

مـالـِت الــروُح عـلـى آثـارِهـْم
ى الـطيُب مـن أسوارِهْم وتـندَّ
و�كى الطفُل الذي في داخ�ي

ِحـيـنَما أبـَصـرني فـي دارِهـْم
ـلـ�ي أسـًى

َ
 وفــي ق

ُ
دت وتـنـهَّ

 من أخبارِهْم
َ

لهُب الـُوجدان
ُ
يـ

ھ
َ
ـا لـهـذا الـعـمِر َمــا أسـرعـ

َ
يــ

ِحـيـنَما َيـقـِ�س مـن أعـمارِهْم
ها

َ
 لـألبـواِب كــي أسـألـ

ُ
ِمــلـت

مَع في أ��ارِهْم  الدَّ
ُ

َمحت
َ
فـل

ـمـي
َ
 أل

ْ
ـبابيُك اسـتـثارت

ّ
والـش

 عـ�� أسرارِهْم
ْ

ِحـينَما طـافت
ـنـا األرواِح َمـــا زاَل ُهـنـا

َ
وسـ

 الـّساحاِت من أنوارِهْم
ُ

ُ�ـغرق
ْ

رحــــَم هللا قــلـو�ـا أيــنـعـت
ذا فـي دارِهـْم

ّ
 بـالش

ْ
أفـاضت و

( شكوى )

ـهـا الـشا�ي بـقلٍب مـضطِرْب أيَّ
يــتـَهـاوى كــحـنـاِن الـمـغـ�ِرْب
ــَك مـوفوَر الـُم�� ِســْر إلــى رّ�ِ

ِرْب )
َ
�

ْ
اق ا باِ� ( َواْ�ُ�ْد َو

ً
واثق

تأمالت في مسارب الحنين
صا�� سعيد الهنيدي/ اململكة العر�ية السعودية
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الّسمراء
حاج حمد السماني/ السودان

 فريدة
ٌ
سمراٌء جميلة

شعُرها املسوّد ضفيرة
تاهت فيھ

خطى العيِن سابرة
 غناٍء سّباقة

ُ
و�لمة

 سعيدة
ْ

من فمها خرجت
واملعاني حولها
تحرُسها فهيمة

 من باقِة
ْ

��لت
دِب العرِب القديمة

َ
أ

 ف��ا
ٌ
ال ر�اكة

�ي ع��ا �عيدة
 الضعِف

ُ
ورجفة

عندها معدومة
فاَح في سم�ي عبيُرها

ونسيُمها فحياتي سعيدة
*
*

يا سمراَء
ِة وا��ماِل

ّ
الرق

ق ��ا
ّ
 تتعل

ً
يا �سمة

 وآمال
ً
آماال

�عَدها وجوُه ا�ِ�سان
ك��وِر األدغاِل وا��بال

 من مسٍك وعنبٍر
ً
يا تحفة

ولباٍن وصندل
ة وا��مال

ّ
يا سمراَء الرق

ي بالوصال
ّ
إن تض�

تنضُب الّسعادة
فاح والبرتقال

ّ
ويتحنظُل الت
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فــي  باللــون األحمــر  التفــاح املســتدير املتوقــد  , و  الــدردار  الليمونــي ع�ــ� أ�ــ�ار  اللــون  ( إن األوراق ذات  فــي    باللــون األحمــر  التفــاح املســتدير املتوقــد  , و  الــدردار  الليمونــي ع�ــ� أ�ــ�ار  اللــون  ( إن األوراق ذات    
ال�ســتان , و حفيــف أوراق ال�ــ�ر , تدفع�ــي ألتوقــف قليــال , ألفكــر كــم عــدد النــاس الذيــن يؤثــرون علينــا – ال�ســتان , و حفيــف أوراق ال�ــ�ر , تدفع�ــي ألتوقــف قليــال , ألفكــر كــم عــدد النــاس الذيــن يؤثــرون علينــا – 

فيرجي�يــا وولــف ) فيرجي�يــا وولــف ) 

أوراق الشجر المتساقطة ..أوراق الشجر المتساقطة ..
 قصائد هايكو قصائد هايكو

 ترجمة 
 بنيامين يوخنا دانيال
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( 1 ) سيلفا ميزريت / سلوفي�يا 
أوراق ��ر م�ساقطة ...

تزداد السماء اتساعا يوما �عد يوم
من تحت هذه األ��ار 

( 2 ) أرفو مي�س / استونيا
رياح عاصفة

نحن في قلب عاصفة ث��ية ذهبية اللون
أوراق ال��ر الصفراء امل�ساقطة

( ٣ ) سي�تيا رو / اس�راليا
تسقط ورقة ��ر يا�سة

ل�ستقر داخل شق في رصيف الشارع
سماء عاصفة 

( ٤ ) هان هانسن / الدنمارك
ت�راكم أوراق ال��ر املتعفنة 

ع�� سطح البحيرة –
التيار املا�ي 

( ٥ ) أندر�س إ��ين / استونيا
شتاء مبكر –

أسمع أوراق ال��ر امل�ساقطة
طيلة الليل

***
ما برحت أوراق ال��ر امل�ساقطة

بفعل العاصفة الرعدية دافئة
اقع أهال و سهال بالقو

( ٦ ) الونسو الفاريز / البرتغال
سقوط ورقة ��ر –

طرفت عين 
البحيرة القديمة 

( ٧ ) جان أنتوني�ي / فرنسا
أوراق ��ر م�ساقطة

في ضوء ا��ريف 
السكينة

( ٨ ) مايكل غاالغر / ايرلندا
فراغات بين الغيوم

أوراق ��ر م�ساقطة 
تصافح الشمس

( 9 ) ديجان بوجوجيفي / صر�يا
تلعب القطيطة

بورقة التوت امل�ساقطة
ال�ي تلقف��ا الريح

( 10 ) ليليانا دجوري�ش أي / صر�يا
ريح ث��ية –

خدوش أحد��ا غصن ��رة الليمون ا��رداء
ع�� زجاج الشباك

( 11 ) ماجدالينا باناسزكيوي�ش / بولندا
غدير وسط الغابة

تنجرف ورقة ��ر خريفية
بإزاء الساحل

( 12 ) دوروتا بيرا / بولندا
الشمس في موسم الر�يع

تسقط ورقة ��ر 
في ظلها 

***
إصاخة السمع إ�� الصمت –

أوراق ال��ر امل�ساقطة 
عند نصب  شو�ان  التذ�اري *

( 1٣ ) توني بي�شي�ي / إيطاليا
حلول الر�يع

تختار �ل ورقة ��ر
الريح ال�ي تناس��ا

( 1٤ ) اليزاب�تا توناري / إيطاليا
أوراق ال��ر امل�ساقطة

الفراشات السوداء 
بإزاء الشمس عند الغروب

( 1٥ ) فيرنير المبير��ي / ب��يكا
تس�ريح الهيا�ل العظمية للطيور

برفق
وسط أوراق ال��ر امل�ساقطة

***
ثمة ورقة ��ر منكمشة
ملقاة ع�� أرضية املطبخ

منذ الصيف املا��ي
( 1٦ ) تيري أوكونور / ايرلندا

أوراق ال��ر امل�ساقطة
بحسب تسميا��ا

الريح ا��ريفية 
( 1٧ ) شــارلوت ديجريجوريــو / الواليــات 

االمريكيــة املتحــدة 
عبر النافذة

رؤية أوراق ال��ر امل�ساقطة 
حفيف 

( 1٨ ) جوديث ف��ار / هنغاريا 
بنان ممتدة

تالمس وج�ي –
الدلب الغر�ي **

( 19 ) ليوني ب�نغهام / اس�راليا
محمية طبيعية

عيون الضفادع 
وسط أوراق ال��ر املتناثرة
( 20 ) دون بروس / اس�راليا

ريح خريفية
طــول  ع�ــ�  م�ســاقطة  �ــ�ر  أوراق 

صيــف لر ا
ال غير

( 21 ) هيو أودونيل / ايرلندا
الركود

ك�رة األ��ار
قلة األوراق

( 22 ) ماساو�ا شيكي / اليابان
ورقة ال��ر امل�ساقطة

طارت مرتفعة نحو غص��ا 
كال , �انت فراشة 

( 2٣ ) نيكسهيب إيجو�ي /  البانيا
بركة ماء

��مد األوراق امل�ساقطة
النار في املاء 

( 2٤ ) ميليانوف �الو�ي / البانيا
نملة ع�� ظهر ورقة 

��ر
إ��ا تحلم  بالطيران

( 2٥ ) إليريانا سولكو�ي / البانيا
أوراق ال��ر في فصل ا��ريف

تبقى الرسائل غير مقروءة 
منذ أو�� أيام البرد القارس

( 2٦ ) تزاتز�ا إليفا / بلغاريا
معدات املالكمة –

ثمة أكياس معبأة بأوراق ال��ر اليا�سة
موضوعة ع�� التوا�ي

( 2٧ ) جولي�ت ويلسون / اسكتلندا
جميع األشياء

أل�ي نويت القيام ��ا –
أوراق ال��ر امل�ساقطة 

( 2٨ ) سونام شو�ي / بوتان 
��ب ال�سيم –

هدية غير م�رقبة
ورقة من ��ر البانيان  ***

املتحــدة  الواليــات   / �افانــو  ديفيــد   (  29  )
االمريكيــة

أمطار ا��ريف 
تنزف باللون األحمر

أوراق ال��ر ال�ي تي�ست بفعل الشمس
( ٣0 ) جادران زالو�ار / كرواتيا

يدفع االعصار
ورقة ��ر مكسورة

إ�� جيب معطفي 
( ٣1 ) بولينا ب�شيرسكايا / روسيا

العصافير 
ألوان أوراق ال��ر من العام املا��ي
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( ٣2 ) نيكوالي دابيجا / مولدوفا 
ت�ساقط أوراق ال��ر ا��ريفية

في بحيرة املاء
اه�زت �امل ال��رة 

( ٣٣ ) إيرل ليفينغز / اس�راليا
ال��ظة ال�ي تفصل

ورقة ال��ر الصفراء امليتة
و الفراشة 

( ٣٤ ) دوتي بايت / الواليات املتحدة االمريكية
ما من أوراق ��ر

ل�س�ر عر��ا
القمر الشتوي 

( ٣٥ ) غافن أوس�ن / اس�راليا
تغير سر�ع

تركب ا��نفساء املرقطة
ورقة ع�� سنديانة 

( ٣٦ ) جوانا ام . و�ستون / كندا
إضطراب أوراق 

��رة القيقب ****
مطر دائم

( ٣٧ ) أدياليد �ي . شو / اس�راليا
الساعة املتوقفة عن العمل –

ضباب خفيف عند الفجر
يدق ع�� أوراق ال��ر امل�ساقطة

( ٣٨ ) جون هوكهيد / اململكة املتحدة
تفوح أيضا 

رائحة الدجنة
حيث بتالت دوار الشمس

املتحــدة  الواليــات   / شــوارتز  جريــج   (  ٣9  )
مريكيــة ال ا

البلوط ا��ريفي
يخطف السنجاب 

آخر ورقة ��ر متبقية
( ٤0 ) آر . سور�ش بابو / الهند

أوراق ال��ر امل�ساقطة
تساقط شعرها 

�عد خضوعها للعالج الكيميا�ي 
( ٤1 ) رام�ش أناند / الهند
األفق في موسم ا��ريف –

بقع من الظلمة 
ع�� أوراق ال��ر امل�ساقطة

( ٤2 ) ليليا راشيفا دي�شيفا / بلغاريا 
تساقط أوراق ال��ر , 

قصيدة هايكو غير منجزة
حفرة وسط الطريق

( ٤٣ ) نيالم دادهوال / الهند
تساقط أوراق ال��ر
لبقية موسم ا��ريف

هذا االمتداد الضيق للمسار 
( ٤٤ ) ماريانا توناس / رومانيا

املطر ا��ريفي 
ت�ساقط القطرات ع�� �ل ورقة ��ر –

دموع الصيف 
( ٤٥ ) ليليانا دو�را / صر�يا

ثمة أ��ار جرداء
في أع�� التلة 

تمشط الغيوم 
( ٤٦ ) كوجتيم أغاليو / البانيا

ت�ساقط أوراق ال��ر ا��ريفية الصفراء 
ش�ئا فش�ئا ,

امرأة تكبر في السن 
***

في موسم ا��ريف
تغدو االطيار و أوراق ال��ر 

بين االغصان , أخف 
***

أوراق ال��ر ا��ريفية 
في مهب الريح

رقص��م األخيرة
( ٤٧ ) كين ساوي�ري / اندون�سيا

ضوء الر�يع
في �ل ورقة من أوراق ال��ر 

أغنية
( ٤٨ ) إيرينا راشيفا كوزمينا / روسيا

 ورقة ��ر ع�� سطح املاء 
ستكون خارجها �عد ��ظة

هكذا �ي حياتنا 
( ٤9 ) أغناتيوس فاي / كندا

ذو�ان الث��
ما برحت ورقة ال��ر تلك

متمسكة بالسياج
( ٥0 ) هيما رافي / الهند

سقوط صديق
تستقر ورقة من سنديانة

ع�� رأ��ي 
( ٥1 ) جيثانجا�ي راجان / الهند

اإلقامة في املس�شفى –
تسقط ورقة ��ر أخرى

خارج الشباك 
( ٥2 ) فابيان باديال هيرنانديز / كولومبيا

وريقة ��ر منعزلة

ت��أ إ�� مجاري املياه
متحدية ا��دول املا�ي 

( ٥٣ ) يوفيميا جريفو / إيطاليا
أوراق ال��ر امل�ساقطة 

�ل ��يء يذهب �عيدا
معا في مهب الريح

افكا شو�انك / كرواتيا  ( ٥٤ ) دو�ر
تسقط ورقة ��ر ميتة

وسط االحبة
دون أن تلمس البتة 

( ٥٥ ) دور�س باسكولو / إيطاليا
شتاء معتدل –

تساقط آخر ورقة ��ر
ت�ساب أشعة الشمس بين االغصان ا��رداء 

( ٥٦ ) دامير جانجاليجا / ا��بل األسود
�شتد البرد

تزدهر النجوم
من خالل ال��رة امل��اء

( ٥٧ ) ريكا ن�ي�راي / رومانيا
شكل أذني 

في ظل ورقة ال��ر
امل�ساقطة

( ٥٨ ) ابارنا باثاك / الهند
أوراق ال��ر امل�ساقطة

تبادلنا إيماءة
لنتحادث �عدها 

( ٥9 ) ألينكا زورمان / سلوفي�يا
تساقط أوراق ال��ر 

أعد الطيور ال�ي لم ��اجر
�عد 
***

ورقة ��ر في املقبرة  
همسات الريح , ال غير

أغنية حزينة 
( ٦0 ) يون�س بار�را ��ي نوفيو / الفلبين

حفيف أوراق ال��ر اليا�سة 
هاتف�ي من االحالم مجددا

استفاق و رحل
( ٦1 ) جان أنتوني�ي / فرنسا

أوراق ال��ر امل�ساقطة
في ضوء ا��ريف -

السكينة 
( ٦2 ) هيو أودونيل / ايرلندا

أ��ار جرداء – 
ثمة رجل �ساق واحدة
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ت��أ إ�� مجاري املياه
متحدية ا��دول املا�ي 

( ٥٣ ) يوفيميا جريفو / إيطاليا
أوراق ال��ر امل�ساقطة 

�ل ��يء يذهب �عيدا
معا في مهب الريح

افكا شو�انك / كرواتيا  ( ٥٤ ) دو�ر
تسقط ورقة ��ر ميتة

وسط االحبة
دون أن تلمس البتة 

( ٥٥ ) دور�س باسكولو / إيطاليا
شتاء معتدل –

تساقط آخر ورقة ��ر
ت�ساب أشعة الشمس بين االغصان ا��رداء 

( ٥٦ ) دامير جانجاليجا / ا��بل األسود
�شتد البرد

تزدهر النجوم
من خالل ال��رة امل��اء

( ٥٧ ) ريكا ن�ي�راي / رومانيا
شكل أذني 

في ظل ورقة ال��ر
امل�ساقطة

( ٥٨ ) ابارنا باثاك / الهند
أوراق ال��ر امل�ساقطة

تبادلنا إيماءة
لنتحادث �عدها 

( ٥9 ) ألينكا زورمان / سلوفي�يا
تساقط أوراق ال��ر 

أعد الطيور ال�ي لم ��اجر
�عد 
***

ورقة ��ر في املقبرة  
همسات الريح , ال غير

أغنية حزينة 
( ٦0 ) يون�س بار�را ��ي نوفيو / الفلبين

حفيف أوراق ال��ر اليا�سة 
هاتف�ي من االحالم مجددا

استفاق و رحل
( ٦1 ) جان أنتوني�ي / فرنسا

أوراق ال��ر امل�ساقطة
في ضوء ا��ريف -

السكينة 
( ٦2 ) هيو أودونيل / ايرلندا

أ��ار جرداء – 
ثمة رجل �ساق واحدة

يتمايل بين الع��ي 
( ٦٣ ) رام شاندران / الهند

سأرحل 
مثل ورقة القيقب امل�ساقطة

تماما 
( ٦٤ ) م��ايال بيرجول / قبرص 

سقطت من ال��رة –
رحلة جديدة لورقة ال��ر ا��ريفية

في  ال��ير 
( ٦٥ ) �انشان تشاتر�ي / الهند

عيد ميالد بوذا
يتدافع الراهب املسن اللتقاط

ورقة م�ساقطة من ��رة التين 
***

مساء هادئ ...
بدأت أوراق ��رة التين عند البوابة

بال�ساقط
***

السير في الصباح ...
تسمع سقسقة العصافير 

خلف أوراق ال��ر 
( ٦٦ ) زي�يا تران / اسكتلندا

ورقة ��ر خريفية 
هذه ا��ياة و التالية 

نفس واحدة 
( ٦٧ ) ماتسو باشو / اليابان 

ألن تأتي ل�شاهد ؟
الشعور بالوحدة , ورقة ��ر واحدة فقط

من ��رة الكيري *****
***

تغير اللون األحمر ,
سقطت ورقة القيقب القرمزية الفاتحة 

ع�� التوفو ******
***

سقطت ورقة من ��رة بولونيا
ألن تأتي 

ل�شارك�ي وحدتي ؟ 
( ٦٨ ) جون ويلز / الواليات املتحدة االمريكية

أملس أوراق ��رة القيقب
ثم أتركها

لتذهب
( ٦9 ) يوكيو م�شيما / اليابان 

ت�ساب ورقة من ��رة البولونيا *****
وسط الدجنة السائدة

في البحيرة ليال 
( ٧0 ) كوستاس الغوس / اليونان

ورقة صفراء
اقصة ��بط نحو األسفل م�ر

لتبلغ األرض 
( ٧1 ) جون تيونغ تشونغهو / ماليزيا

ورقة ��ر عائمة
تعمل النملة

ع�� نحو دائري و مستدير 
املتحــدة  الواليــات   / بادج�ــي  اندريــا   (  ٧2  )

االمريكيــة
ت�ساقط

أوراق السنديانة
في ال��اية 

( ٧٣ ) تشن أو ليو / تايوان
نطقها في ثالث �لمات ...

ثمة ظل متحول
ع�� أوراق قلبية الشكل 

( ٧٤ ) أوين بولوك / اس�راليا 
أعشاب محلية

جمع أوراق ال��ر
امل�ساقطة 

( ٧٥ ) بي�ــي ويل�ــس اليلــز / الواليــات املتحــدة 
االمريكية

��ر , ورقة ��ر ...
إغالق الباب

��دوء 
( ٧٦ ) بختيار أمي�ي / طاجيكستان 

الرياح ا��ريفية
التمسك بإحكام

ورقة ال��ر ا��ضراء 
( ٧٧ ) إيفا ليمباخ / املانيا

مدفن الغابة
ضآلة أوراق ال��ر

ا��ضراء 
( ٧٨ ) نازارينا رامبي�ي / إيطاليا

أوراق ال��ر ا��ديدة
تق�رب االغصان 

مع �عضها البعض
( ٧9 ) ماتسو باشو / اليابان

أوه عزيزتي !
أوراق ��ر خضراء , أورق ��ر طرية 

الشمس املتألقة 
الواليــات   / مور���ــي  دي  لــوري   (  ٨0  )

االمريكيــة املتحــدة 
سكنت ورقة ال��ر -

رقة يد 

االم
( ٨1 ) سوين نا�اجاوا رو��ي / اليابان 

ان��ام را�ع
هالة الشمس العظيمة
أوراق ال��ر ا��ضراء

( ٨2 ) اج . اف . نو�ــس / الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة

التم��ي في الصباح –
ت�ساقط افكاري ا��اصة

مثل أوراق ال��ر 
( ٨٣ ) باتر�شيا برايم / نيوزيلندا

ورقة ��ر ذابلة
تمر خيوط أشعة الشمس

من خالل ثقو��ا 
( ٨٤ ) باالب شودري / الهند

قطرة ماء ع�� زهرة لوتس
لكم �ي را�عة
لكم �ي عابرة

( ٨٥ ) جون تيونغ تشونغهة / ماليزيا
ورقة إثر ورقة

تشق الريح
ا��ريف 

( ٨٦ ) مايكل ديالن ويلش / الواليات املتحدة 
االمريكية

البيع ع�� الرصيف –
ترفرف بطاقة السعر 

وسط أوراق ال��ر امل�ساقطة 
( ٨٧ ) رو�رت ويتمر / اليابان
صباحا في شهر تشرين الثاني

�غطي الصقيع أوراق ال��ر الب�ية
املعرضة للشمس 

املتحــدة  الواليــات   / بل��يــرت  ديــان   (  ٨٨  )
المريكيــة ا
ما من ريح

تح�س األ��ار 
أنفاسها 

( ٨9 ) زيليكو فوندا / كرواتيا
واحدة في بركة املاء

و أخرى في حاوية القمامة
تسقط أوراق ال��ر 

( 90 ) أندر�س إ��ين / ال�شيك
شتاء غير متوقع –

أسمع أوراق ال��ر امل�ساقطة 
ع�� الث�� , طوال الليل
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 –  1٨10  ) شــو�ان  فرانســوا  فريدريــك  هــو   : شــو�ان   *
1٨٤9 ) مؤلــف و م��ــن موســيقي فرن��ــي بولنــدي األصــل 

. لقــب فــي زمانــھ باملعلــم القديــر آللــة البيانــو .
لهــا  الدلبيــات  مــن  معمــرة  �ــ�رة   : الغر�ــي  الدلــب   **
أوراق مفصصــة غائــرة , تن�شــر عــادة بالقــرب مــن األ��ــر 

 . الســوا�ي  و 
*** البانيان : ��رة من الفصيلة التوتية . 

**** القيقب : أو االســفندان , �ــ�ر ي�راوح طولھ بين 10
و ٣0 م . منــھ أنــواع . 

أصلهــا   , عمالقــة  �ــ�رة   , البولونيــا  أو   : الكيــري   *****
مــن اليابــان و كوريــا . تن�شــر أيضــا فــي أجــزاء مــن الصيــن 
و جنــوب شــرق آســيا . زرعــت فــي أمريــكا الشــمالية للزينــة 

فــي 1٨٤٤ . 
****** التوفــو : جبــن نباتــي , �عــد مــن خثــارة فــول الصويــا 
املعا��ــة . أصلــھ مــن الصيــن ( القــرن الثانــي ق . م ) وفقــا 
لبعــض املصــادر. منــھ أنــواع عديــدة . �ســتخدم بك�ــرة فــي 

شــرق آســيا , و �عــدة طــرق . 
ث�ــت بأشــهر القصائــد باللغــة اإلنكليزيــة حــول أوراق    - أ 

ال�ــ�ر : -
 - كيف تساقطت أوراق ال��ر – سوزان كوليدج .
- عندما ت�ساقط أوراق ال��ر – جيمس س�يفينز .

- التقاط أوراق ال��ر – رو�رت فروست . 
- الريح و أوراق ال��ر – جورج كو�ر .

 - أوراق ال��ر – لي�ي بيل ديمون .
- الورقة األخيرة ع�� ال��رة – ديفيد أي . بيرويك .

 - أوراق ��رة القيقب – توماس بي�ي ألدري�ش .
دوجــالس  جــورج  تشــارلز   – امل�ســاقطة  ال�ــ�ر  أوراق   -  

. رو�رتــس 
- أغنية الريح و أوراق ال��ر – إد بلير .

- أوراق ال��ر امل�ساقطة – مارجريت بوستجيت كول .
- أوراق ال��ر – هيلدا كونكلينج .

 - أوراق ال��ر امل�ساقطة – ماريان فارن�نجهام .
 - األوراق ال��ر امل�ساقطة – إدوين أوسكار جيل . 

 - أوراق ا��ريف – أنجلينا وراي . 
 - عندمــا تبــدأ أوراق ال�ــ�ر بال�ســاقط – جيمــس دبليــو 

ويلــت . 
أوراق  عــن  العر�يــة  باللغــة  القصائــد  ببعــض  ث�ــت   – ب 

 -  : ال�ــ�ر 
- أوراق ا��ريف – ميخائيل نعيمة .

- أوراق ال��ر – م�� حلمي .
- أوراق من ��رة يا�سة – أحمد أبو ماجن .

حســين  بــن  محمــد   . د   – ا��ريــف  أوراق  ســقوط   -
. الشــيعاني 
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shamrockhaiku . webs . com
٣ – Haiku from Ireland and the rest of the world 
, Shamrock Haiku Journal , Issue No . ٥ . https : // 
shamrockhaiku . webs . com
٤ – Haiku from Ireland and the rest of the world 
, Shamrock Haiku Journal , Issue No . ٧ . https : // 
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٥ – Haiku from Ireland and the rest of the world 
, Shamrock Haiku Journal . Issue No . 9 . https : // 
shamrockhaiku . webs . com
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عابر سبيل
إلياس ا��طا�ي/ املغرب

أت�ــت ل��يــاة ، ولــم ت��ب�ــي منــذ بداياتــي األو�ــ� . حينمــا أرى النــاس يتعذبــون ، أو 
فرحــون أك�ــر مــن الــالزم ، �غضب�ــي ذلــك . أفكــر فــي ��ــيء خــارج ا��يــاة ، أو مــا �عدهــا . 
لــم أفــرح ���ــيء ، ســواء ��دايــا األقــارب ، وال بمــا حققتــھ ، وال بأســفاري الالمتناهيــة 
، ســفري لــم يكــن تخفيفــا ع�ــ� مــا يجعل�ــي حزينــا ، بــل �ان دائمــا يضيــف �ــي أحزانــا 
أخــرى .  النــاس فــي مــدن العالــم ، �ع�شــون حيــاة غريبــة مليئــة بالســعادة ، وفــي مــدن 
أخــرى  �ع�شــون ا��ــزن والعــذاب . لــم أعــرف مــاذا أفعــل ، أتغلــب ع�ــ� ا��ــزن فأفــرح 

، أم أحــزن ! ، مشــاعري ت�ناقــض مــن حيــن آلخــر . 
 فكــرت كثيــرا فــي مع�ــ� ا��يــاة ، ولــم أصــل ألي ��ــيء ، يحــدد معناهــا  . ا��يــاة ف��ــا 
الكثيــر مــن املعانــي . ا��يــاة ل�ــس �ــي تلــك ال�ــي يوجــد ف��ــا الفــرح ، و�نمــا ح�ــ� ا��يــاة 
نحــن  بــل   . ا��ــزن  ، وال  يخلــق معنــا  الفــرح ال    . واملآ��ــي   ، ا��ــزن  ف��ــا  يوجــد  ال�ــي 
نصنعهمــا ، ويص�بوننــا . بــدا �ــي أنــھ ال حيــاة بــدون فــرح ، وال حيــاة بــدون حــزن . كالهمــا 
�شــكالن مع�ــ�  ل��يــاة  ، واإلنســان يحركــھ أك�ــر ا��ــزن ، ليبحــث لــھ عــن مخــرج ، أو 

عــن ســعادة أك�ــر ، ال متناهيــة . 
عبــرت وحــدي شــارع مدينــة ، قدمــت لهــا منــذ عهــد قريــب . النــاس يتكلمــون لغــة ، غيــر 
لغ�ــي . بحثــت عــن مق�ــ� أجلــس فيــھ ، وأ�ــي جســدي مــن األمطــار الغزيــرة . �ل الذيــن 
يمضــون بجان�ــي ، ال يتوقفــون إ�ــي ، يواصلــون ســيرهم ، ليصلــوا إ�ــ� حيــث يريــدون 
. ر�مــا أنــاس هــذه املدينــة تقدمــوا قليــال ، وال �شــ��ون أنــاس مدين�ــي . ال يتدخلــون 
. رأيــت فتــاة تم��ــي وحدهــا ببــطء ، وفــي �عــض  فــي شــؤونك ، وال ��مهــم مــن تكــون 
ال��ظــات ، تتوقــف ، ثــم ترقــص قليــال ، وتم��ــي . حينمــا رأت�ــي ، غيــرت نظرا��ــا نحــو 
اتجاه آخر ، ولم ��تم �ي . إعتبرت�ي موجودا وغير موجود ، وجودي ال ��مها ، ور�ما ال 
��مهــا أحــد ، ســوى نفســها . أشــرت لهــا بيــدي ، فحصــت ثيا�ــي ووج�ــي  ، ثــم اب�ســمت 

، واتجهــت نحــوي ، ســلمت ع�ــي ، وســلمت عل��ــا . ســأل��ا : 
-أتوجد هنا مق�� قريبة ؟ 
إب�سمت أك�ر ، ثم قالت : 

-ال  
ثم سألت�ي : 

- ألست من هنا  ، ومن تكون أنت ؟
الســؤال ، حينمــا �ســأل�ي  مــن هــذا  مــا كنــت أضيــق  .  دائمــا  با��ــرج قليــال  شــعرت 

 : ثــم أجب��ــا   ، أقــل  . فكــرت قليــال ، واب�ســمت  أنــا  النــاس ، أو حينمــا أســأل�ي 
-أنــا لســت مــن هنــا ، لقــد جئــت مــن بــالد ميتــة ، ال توجــد ف��ــا ا��يــاة .  أمــا ســؤالك 
حــول مــن أكــون ، فأنــا لســت شــ�ئا ، ســوى عابــر ســ�يل . يبحــث عــن حيــاة أخــرى ، 

خــارج هــذه ا��يــاة .
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ان تقصــد مق�ــ� ل�رقــب حركــة الســوق..فيصادفك خمســة مجانين..�ســتقرون قر�ــك او 
يمرون...لكنــھ ل�ــس مق�ــ� باملع�ــ� االصطال�ــي ..انــھ مدخــل لدر�ونــة تتفــرع مــن ســوق 
القــدح  يطلــب  مــن  وفحم..هنالــك  الشــاي  ادوات  تقابلهــا  كرا��ــي  ..رصفــت  صاخــب 
��ــدوء ر�مــا باشــارة ..اخــرون يمســرحون مشــيرين ا�ــ� حداثــة نعمــة او �عكســون انتفــاخ 
الــذوات او التفاهــة.. او ليقولــوا للناظريــن عيونكــم علينــا فنحــن نتح�ــ� بمحا�ــس ثمينــة 
ودشداشــات ثمينــة...او ان لنــا اســتعدادا لتمزيــق اي ســكون وتحويــل الســوق ��ــزرة..
كبــار الســن يجلســون مثقليــن بالســعال والر�ــ� �عا��ــون حالهم..كبــار اخــرون قانطيــن 
..يرمون نظرات خارج التوقعات...صاحب املق�� ال �ستقر.. وسيم بالعشرينات تتمركز 

حر�اتــھ بيديــھ واب�ســاماتاتھ يوزعهــا مجانــا..
ســإلھ مــن هــذه الشــاب الــذي علقتــم صورتــھ اهــو قريبــك..( انــھ صديــق) .. ( ر�مــا ر�يتــھ 
مــن قبــل ) ..( نعــم لقــد اعطــاك قداحــة فــي العــام املا��ــي )..صــورة طوليــة النيق..شــهيد.. 
مــآذن تقطعهــا الفتــة كر�الئيــة [ يــا مظلــوم كر�ــالء].. انــھ يب�ســم �ي..هــل تعــرف ع�ــي.. لكنــھ 
الرصــاص.. لتواجــھ  احالمــك  عــن  ف��ــا  تتخ�ــ�  عقيــدة  ..اي  �ســاط  اقفاع�ــ�  و �ســتقر 
وســتظل ع�ــ� الســاتر لالبد..ويواصــل اهلــك م��مــة الدمــوع والوقــوف طويــال امــام دوائــر 
التقاعد..وا��يــاة تجــري هنــا ..فتيــات ع�ــ� محــال ا��لــوى ..وكبــار �عا��ــون ســعالهم..
ومدعــون ..شــر�ة قــدح مســرحية للظهــور لد��م..صورتــان لنفــس املرجــع الدي�ــي بكفــن 
و�ــال كفن...علمــاء بقــي طقســهم وفقــدت �لما��ــم تإثيرهــا..االن ا��ميــع فــي مجــزرة اليــإس 
غاطســون..اياك ان تســإل احدهــم عــن الغضــون فقــد ��ر��ــم النكبــات... كبــار الســن 
تثيرهــم  تعــد  لــم  مطفــإة  اثقاال..العيــون  حملــت  او  زهــوا  ارتفعــت  اكتافهم..كــم  ��دلــت 
االشــياء..�عضهم لــم �س�ســلم مــن طعنــة فــإس بــل مئات...قاومــوا كثيــرا قبــل ان �شــغلهم 

كيا��ــم العميــق فقــط..
رفــع احــد ا��انيــن يمنــاه قليــال وقــال متوتــرا:( الزعيــم عبــد الكريم قاســم) وصمت فاجابھ 
املــوز باملفرد..يمــر ا�ــ�اص متفرقــون  ي�يــع  العانــة فلس...>...هــل احــد  الــزود  جالــس< 
يمضغــون اصبــع مــوز واحــدا ..فلمــا غــادر املق�ــ� ر�ى ص�نيــة مــوز تــوزع للمارين..ثــواب... 
اســماها وصاحبــھ ( مق�ــ� العــ�ال).. �ان يرتــدي دشداشــة جوزيــة وكوفيــة ي�ب��ــا عــكال..
كثيــر ا��ركــة غريــب الســلوك...خيل ال��مــا انــھ ب�شــرتة الســمراء ا��ــادة ��تــم با��مــال 
الذكري..الشــهيد يواصــل اب�ســامتھ ..حلــق �عنايــة تــار�ا الذقن...انــھ يتقــدم ...تحرســھ 
او ا��اصــرة.. او الظهــر  بالــراس  آيــات رســمت ودعاء..واســمھ ولقبھ..تــرى هــل اصابتــھ 

كيــف رفــت عيونــھ فــي ال��ظــات االخيرة..م��مــة الســعال وترشــيد الر�ــ� تتواصــل..
مــن خــالل النظــرات واملظهــر والســلوك هــل تملــك مجهــرا العــادة تص�يفهــم وارجاعهــم 
ال��ــم فــي الشــباب..هذا شــيخ بقــاط ور�ــاط محــاوال ان ي�شــ�ث باناقــة مظهــره قبــل ســتين 
وذاك ينظــر ال��يــزات �شــغف..اخر �غــض الطــرف والبعــض يحــاول فتــح عيــون مطفــإة.. 
ويمــر كبيــر بالســن ال يقــر ���ــالت الزمــن ..فهــو يحتفــظ بمــا تبقــى مــن حيويــة الشــباب 
وروحھ...هــل تســتطيع كشــف الشــيوخ ..ذلــك امل��دلــة ســ�رتھ هــل �ان مهمــال مظهــره منــذ 

مراهقتــھ..!!؟؟
االســنان امل�ســاقطة والشــ�ب..وا��زن املتجذر بالعيون لن �عيدهم لشــباب وان حاولوا 
حكمــا  لتضــم  متنوعــة  بخطــوط  رســمت  ..ومر�عــات  متناظــرة  وقاوموا...مســتطيالت 
اقفــا  يــزال مب�ســما و مــا  الــذي  الشــهيد  ايــات وادعيــة الصقــت جــوار لوحــة  او تعكــس 
ع�ــ� �ســاط مزخــرف تتقدمــھ الــورود ..وم��مــة الســعال والر�ــ� ال تتوقف..فيمــا تمــر 
املراهقــات يحلمــن ويتذوقــن االشــياء ..قبــل ان تجهــز ع�ــ� طموحهــن واملشــاعر ��ــالت 

الزمــن.

مقهى
�اظم حسن سعيد/ االعراق
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منــذ خمــس ســنوات قــرر ا��مي�ــي ولــد ��ــي الطاهــر بيــع ال�ــ�ائر بالتقســيط. قــال 
لنفســھ وق��ــا هــذه مهنــة ال تتطلــب مهــارة، أو شــهادة جامعيــة. حــد أدنــى مــن القــوة 
�اف ��مايــة نفســك مــن اللصــوص الصغــار، و�غمــاض عيــن عــن أ��ــاب ا��ــال 

إذا طلــب �عضهــم ســيجارة أو ســيجارتين با��ــان. 
يجــول ع�ــ� املقا�ــي طيلــة ال��ــار، وير�ــح مــا بيــن مئــة ومائ�ــي درهــم فــي اليــوم. الدخــل 
يرتفــع فــي بدايــة الشــهر، وينخفــض فــي ��ايتــھ. ُ�عيــل أســرة مــن خمســة أفــراد. والــده 
شيخ مريض طريح الفراش، فاقد للو�ي، ال يتكلم وال �سمع، وال يتعرف ع�� أحد. 

ن����ــم إدارة املس�شــفى قبــل ســ�تين بأخــذه إ�ــ� الب�ــت، فحالتــھ ميئــوس م��ــا.
فــرض عليــھ فيــروس كورونــا التوقــف عــن الطــواف ع�ــ� املقا�ــي �عــد أن أغلقــت 
فــي املنــازل. ال يملــك رصيــدا  أبوا��ــا. أختــھ رحمــة توقفــت �ــي األخــرى عــن العمــل 
ماليــا يمكــن أن يصــرف منــھ ح�ــ� تمــر العاصفــة. إذا لــم يخــرج لبيــع ال�ــ�ائر لــن 
تجــد خمســة أفــواه مــا تــأ�ل. وســ�بكي أمــھ �العــادة، وتدعــو هللا أن يأخــذ روحهــا، 
طھ عل��ــا. ال يحــب أن يراهــا تشــتم 

ّ
ويحررهــا مــن هــذا الشــقاء الــذي ال تعــرف مــن ســل

وعيــھ،  يفقــد  ح�ــ�  ف�ســكر  الوحشــية،  طبيعتــھ  فيــھ  يوقــظ  ذلــك  ألن  تتوجــع،  أو 
ويوجــھ طعنــات بالســكين لــكل مــن يمــر بجانبــھ، أو يقــف فــي طريقــھ، وال ��ــدأ لــھ بــال 

ح�ــ� يأخذونــھ إ�ــ� ال�ــ�ن. 
قبــل عاميــن عــرض عليــھ  شــيخ ســلفي التقــى بــھ قــرب امل�ــ�د ، جــر عر�ــة صغيــرة 
طيلــة ال��ــار، وتشــغيل شــريط (أوديــو) يحتــوي ع�ــ� آيــات مــن القــرآن الكريــم بمكبــر 
صــوت، والتوقــف �لمــا ســمع اآلذان، ألداء الصــالة فــي أقــرب م�ــ�د مقابــل ســبعين 
درهمــا حــالال فــي اليــوم. وأكــد لــھ بــأن هللا واملالئكــة واملؤمنيــن واملؤمنــات ســيرضون 

عنــھ، وكذلــك والديــھ وجيرا��ــم.
اقبــھ. �لمــا مــر بالقــرب مــن  خــرج فــي اليــوم األول، وهــو �شــك بــأن للشــيخ عيونــا تر
جماعــة نظــرت إليــھ باشــم�زاز. وتمنــت عليــھ أن يتحــرك �ســرعة عندمــا ي�ثاقــل فــي 
خطواتــھ. أصابــھ مكبــر الصــوت بوقــر شــديد فــي أذنيــھ �عــد ســاعتين مــن تشــغيلھ، 
فلــم �عــد �ســمع غيــر أصــوات تشــبھ صفيــر الريــح. لــم يفهــم ا��كمــة مــن ذلــك، ولــم 
�ســتطع صبــرا ح�ــ� يتمكــن مــن معرفــة مــاذا يريــد الشــيخ بالضبــط. رأى بأنــھ إذا 
اســتمر فــي هــذه اللعبــة ســ�تمزق طبلــة أذنيــھ قبــل أن �عرف.�عــد ثالثــة أيــام تقا��ــ� 
أجرتــھ، ووضــع العر�ــة فــي املــكان الــذي أخذهــا منــھ، وعــاد فــي اليــوم املوا�ــي إ�ــ� بيــع 
ال�ــ�ائر بالتقســيط، م�شــككا فــي أن ير��ــ� هللا تعا�ــ� عنــھ، وهــو يجــر عر�ــة تذ�ــع 

كالمــھ، وال �ســمع منــھ غيــر صفيــر الريــاح.
ســمع مــرة ز�ونــا فــي املق�ــ�، يبــدو مــن كالمــھ أنــھ معلــم يتحــدث إ�ــ� زميلــھ، و�شــير 
إ�ــ� عر�ــة تحمــل مكبــر صــوت، تشــبھ العر�ــة ال�ــي جرهــا فــي ذلــك اليــوم، بــأن هــذه 
طريقــة ي��ــأ إل��ــا �عــض شــيوخ الســلفية لغســل أدمغــة �عــض الشــبان املنحرفيــن، 
و�ــ���م فيمــا �عــد بتوج��ــات دي�يــة متطرفــة، وانتقــاء مــن يص�ــ� م��ــم إلرســالھ 
إ�ــ� ســوريا ولي�يــا والعــراق مقابــل مبالــغ ماليــة كبيــرة. ومــن يتوفــر ع�ــ� حــد أدنــى مــن 
الــذ�اء يتحــول إ�ــ� أميــر هنــاك، يصــدر األحــكام باســم ا��ليفــة البغــدادي، ويتقا��ــ� 
أك�ــر مــن ثالثــة آالف دوالر شــهريا. و�ذا اس�شــهد تتلقــف جســده حوريــات الســماء، 

ويخطفنــھ إ�ــ� ��ــر قــرب ا��نــة، وينفخــن فيــھ ا��يــاة.
موظفــا  يصبــح  أن  فرصــة  عليــھ  أضاعــا  اللــذان  صبــره  وقلــة  تســرعھ،  ع�ــ�  نــدم 

بائع (الديطاي@)
حاميد اليوسفي/ املغرب



ص
صو

ن

191    العدد 229 (1) نوفمبر 2022
Issue 229 | 1 Nov. 2022

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

البغــدادي. املســلمين  خليفــة  بأمــر  وحاكمــا 
فــي الليــل صنعــت لــھ أختــھ رحمــة كمامــة مــن قطعــة قمــاش قديــم، 
كمامــات  بوضــع  النــاس  يأمــرون  التلفزيــون  فــي  ســمع��م  فقــد 
بالتعــرض  و��ددو��ــم  التبضــع،  أو  العمــل  إ�ــ�  ا��ــروج  أرادوا  إذا 
لعقو�ــات زجريــة. ور�طــت الكمامــة بخيطيــن، وقاســ��ا ع�ــ� وجهــھ، 
وأتــت لــھ باملــرآة، و�ــي تنظــر إليــھ وت��ــك، وتمنــت أال يتعــرض غــدا 

للقانــون كغيــره. فهــو ســيمتثل  ملكــروه، 
ي�يــع  ال�ــي،  بــاب  أمــام  وجلــس  الــدوم،  مــن  صغيــرا  كرســيا  أخــذ 
كبيــر،  �شــكل  انخفــض  الدخــل  أن  حقيقــة  بالتقســيط.  ال�ــ�ائر 

ال��ــيء. مــن  أحســن  ولكنــھ 
انت�ــ� إ�ــ� ســمعھ أن الدولــة قــد خصصــت مبلغــا ماليــا مهمــا لألســر 
املعــوزة. لــم يفهــم شــ�ئا مــن خطــاب وتوج��ــات وزيــر املاليــة. لكــن ال 
الضمــان  بطاقــة  أو  (راميــد)*،  بطاقــة  ع�ــ�  يتوفــر  أســرتھ  فــي  أحــد 

االجتما�ــي.
سأل أحد الطالب من ز�ائنھ:

ـ هل يدخل بيع ال��ائر ضمن االقتصاد غير املهيكل؟
استغرب الشاب مضمون السؤال وأجاب:

ـ ال أســتطيع أن أقــدم لــك جوابــا ��يحــا، أل��ــم لــم يذكــروا ذلــك 
فــي علــم االقتصــاد. ر�مــا �ان ع�ــ� ال��افــة أن تطلــب مــن ا��هــات 
ع�ــ�  ترم��ــا  ال�ــي  االقتصاديــة  املفاهيــم  �عــض  شــرح  ا��كوميــة 

التواصليــة. فــي خطابا��ــا  املواطنيــن  أســماع 
فــي  الســلطة، فهــو ممثــل ا��كومــة  ال��ــار ســأل عــون  فــي منتصــف 

الــذي يبحــث عنــھ. بــد أن يجــد عنــده ا��ــواب  ال�ــي، وال 
ســيجارة  يأخــذ  وهــو  بوضــوح،  لــھ  وقــال  أملــھ،  خيــب  العــون  لكــن 
ا��شــب،  صنــدوق  فــوق  املوضوعــة  العلبــة   مــن  (الوي�ســتون) 

أصا�عــھ: بيــن  ��ــا  ويلعــب 
ـ ال يمكن، الن بيع ال��ائر بالتقسيط ممنوع بالقانون!

رد عليــھ ا��مي�ــي، وهــو �شــعر باإلحبــاط ألن بضاعتــھ ال تصنفــھ 
الدعــم. ال�ــي س�شــملها  الفئــات  ضمــن 

ـ ولكــن بيــع الســلع وا��ضــر والفواكــھ ع�ــ� أرصفــة الشــوارع أيضــا 
ممنــوع، فلمــاذا يدرجو��ــا ضمــن االقتصــاد غيــر املهيــكل؟!

أجابھ العون �شكل حاسم:
ـ ��كمة ال �علمها إال الناس (ال�ي) فوق!

ثم أشعل السيجارة، ونفث ��ابة من الدخان أمامھ، وانصرف.
امل��م :

ـ (با�ع الديطاي): با�ع ال��ائر بالتقسيط
ـ بطاقــة (راميــد): بطاقــة خصص��ــا الدولــة لألســر املعــوزة مــن أجــل 

تلقــي العــالج فــي املس�شــفيات العموميــة با��ــان.
مراكش في 10 أبريل 2020
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أشــرقت  ال�ــي  ا��ــروف  تخــط  جعلــت  البيــاض  ناصعــة  ورقــة  وع�ــ�   ، القلــم  ان�شــلت 
املســكين  بفؤادهــا  أمــواج هائجــة عصفــت  �عــد مخــاض عســير.  الوجــود  إ�ــ�  شمســها  
،فأتــت ع�ــ� �ل ذكــرى جميلــة نبــض ��ــا هــذا القلــب املتقلــب بيــن املشــاعر و األحاســ�س 

اقــع. و�يــن مــا يمــور بــھ الو
أكتب إليك:

أكتب إليك ألخبرك بما ��زت عن إخباره إياك .
قيت في سراديب 

ْ
ل

ُ
قت، وأ ِ

ّ
ل

ُ
أقول لك إن سفين�ي أبحرت دون شراع ،  و�ن مفاتيح قل�ي غ

األحزان، فصار قل�ي جريحا يلفظ أنفاســھ �لما أوشــك بدر شــبا�ي ع�� االكتمال.
عشت حياتي مجثتة ا��ناحين،  وأه�ي ي�تظرون بفارغ الصبر ال��ظة -ال�ي سيفتحون 

ف��ــا ذلــك القفــص- ليخرجــوا تلــك ا��مامــة البيضــاء، ويضعوهــا فــي قفص جديد .
لــم يكــن لقاؤنــا إال بدايــة الفــراق، وعينــاك �انــت تبوحــان بمــا تســره فــي قلبك.أمض�نــا 

��ظــات وســم��ا فــي قل�ــي  أداري ��ــا خيباتــي وأحزانــي.
وثائقــك  أدفــع  أن  م�ــي  والتمســت  الشــباك  بجانــب  وقفــت  حينمــا  األول،  لقاءنــا  أذكــر 

ا��امعــة. فــي  اخ�رتــھ  الــذي  نفســھ  الشــعبة  بمســلك 
أذكر يوم جلست بجان�ي في أول حصة لنا وأعطيت�ي قلم حبر �عدما جف قلمي.

ــا الفيت�ــي جالســة وحيــدة ع�ــ� املقعــد، فســألت�ي عــن موعــد ا��صــة �غيــة اب�يــاع 
َّ
أذكــر مل

محادثــة م�ــي.
أذكــر أيــام مذاكرتنــا واســتعدادنا لالمتحانــات ، أذكــر حينمــا كنــا ن�تظــر موقــف البــاص 
معــا !ونســرح فــي أحادي�نــا غيــر مباليــن بالــر�اب.  ولكــم مــرة تخلفــت عــن النــزول بمحطتــك 

، ل�ســ�رق النظــارات إ�ــي وأنــا نازلــة مــن البــاص.
أتذكــر أول هديــة قدم��ــا �ــي فــي عيــد ميــالدي،  أتذكــر أول موعــد لنــا فــي املق�ــ� ، أتذكــر 

التقط��ــا عينــاي. بأحاســ�س   أتذكــر �ل ��ظــة ممزوجــة  أتذكــر 
أكتــب إليــك ألخبــرك أن �عــد شــهر ســ�بحر مرك�ــي .أكــره الــوداع مــذ كنــت ص�يــة صغيــرة 
أق��ــي عطل�ــي الصيفيــة بب�ــت جدتــي ، وحينمــا يحيــن موعــد العــود  أبـكـي  ألن�ــي كنــت 

أظــن  أن الــوداع شــكل مــن أشــكال املــوت ، وأن مــن نودعهــم ال  نراهــم ثانيــة.
أودعك ��ذه الرســالة ال�ي ســتصلك  ،و�ذ ذاك  عدني أن تطلق ســراح �ل طير تصادفھ،  

وهــب لــھ  �ســمة، قــد تبعــث فيــھ أمــال بالبقــاء  أروى.
طــوى رســالتھ ، ووضعهــا بجيــب بدلتــھ، ضــم أنامــل اب�تــھ الصغيــرة أروى ال�ــي �عــث روحهــا 
الطاهــرة فــي �ــ�صها و�راء��ــا .  اعتــادت أن تأتــي معــھ �ل أســبوع  لعياد��ــا  فــي روض��ــا 

وال�رحــم عل��ــا  .
سألتھ وهما رائحان من املقبرة 

- ملاذا تأتي إ�� املقبرة ؟
- وقبر من هذا ؟

باب�سامة واطمئنان أجاب اب�تھ:
- فتــاة جميلــة ، جميلــة الــروح ل��ــد الــذي جعــل األرض عاجــزة عــن حملهــا ، فخبأ��ــا 

بداخلهــا.

مركب بال شراع
مصطفى السعيدي/ املغرب
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بيت القدر 
تحسين كرمياني/ العراق

ا ن�ناقل فيما بي�نا: ب�ت الكوارث! 
ّ
 كن

ً
 همسا

    غرفتــان م��الكتــان، باحــة حــوش ال تتعــدى أر�عــة × ســتة أمتــار، حمــام و ب�ــت راحــة 
ــھ يتوســط زقاقنــا، و�ل مــن قطنــھ جلببــھ ا��ــزن 

ّ
مــن طيــن، موقعــھ ل�ــس بمغــرٍى، رغــم أن

�ســر�الھ، قبــل أن يتــوارى مــن أمــام أنظارنــا.
 ***

 
ً
اقــف ـ ألســن فقــدت موازي��ــا، تعويضــا     حكايــات كثيــرة شــاعت، لون��ــا ـ �غريــب املو

عــن قســوة الع�ــش وا��يــاة وحريــة التعبيــر عــن خ��ــات الــذات، قبــل أن ي�ناثــر يقيــن بيــن 
النــاس: عيــون صاحبــھ وراءه!

    قــال نســوة زقاقنــا، وهــّن يقســمن بــكل و�ــي لــھ ضريــح يلتجــأ إليــھ النــاس، لتحقيــق مــراد 
أو غايــة إ��ازيــة:      ـ شــبح عمــالق يظهــر فــوق الب�ــت منتصــف �ل ليلــة!

 ع�ــ� ال�ســاء أن ينف�ــن أنفاســهن فــي بالــون الرهبــة، خــالل عقديــن ونصــف 
ً
    �ان حقــا

مــن الزمــن، اح�رقــت امــرأة داخــل املطبــخ �ســ�ب تســرب الغــاز، ودهســت أخــرى ذهبــت 
افــق طفل��ــا إ�ــ� املدرســة، وُ��بــت فتــاة مليحــة مــن قبــل شــاب غريــب �ان يحــوم فــي  تر
تــل رجــالن فــي ا��ــرب، تفصــل بيــن قتل��مــا مــدة ســ�تين، 

ُ
، وق

ً
املنطقــة قبــل أن يختفيــا معــا

ومــات طفــالن بــداء اإلســهال، و��ــرت امــرأة زوجهــا جــّراء الفقــر املتواصــل، وآخــر قاطــن 
للمنــزل، فقــد ابنــھ وعروســھ بحــادث مــرور ليلــة زفافهمــا، غــادرت تلــك العائلــة الب�ــت 
‘‘املنــزل  جدرانــھ  ع�ــ�  تــب 

ُ
وك روح��مــا،  ع�ــ�  الفاتحــة  مراســيم  ان��ــاء  مــن  يوميــن  �عــد 

للبيــع’’. ومــن يــوم رحيلهــم ظــّل الب�ــت مــأوى للــكالب املتكاثــرة والقطــط املتناســلة، ب�ــت 
شــؤم لــم يتجــرأ أحــد أن يقطنــھ أو �شــ�ريھ رغــم تواضــع ســعره.

 ***
كــّن  ا��لــة  نســوة  العائلــة،  كبيــر  ا��ــال  الشــر�ي، رجــل متواضــع فقيــر      �ان مالكــھ 
 عــن اســمھ �اميــران، أو بنــاء ع�ــ� رغبــة زوجتــھ فــي منادا��ــا لــھ، �ان 

ً
ينادينــھ �امــو تدليــال

ابــة، لكــم أنــا اآلن نــادم ع�ــ� ذلــك، ألن�ــي كنــت 
ّ
يتح�ــ� �شــفافية عاليــة وروح مرحــة وث

أتجنبــھ �لمــا التقينــا، ولــم يحصــل أن�ــي صرفــت ولــو ملــرة واحــدة �عــض وق�ــي معــھ مــن 
مــا تحيــن الفرصــة، أو محاولــة منــھ، 

ّ
 كنــت أك�شــف نفــوري منــھ �ل

ً
بــاب ا��املــة، دائمــا

أن يليــن صالبــة موقفــي تجــاه ا��يــران، ل��ــق أقــول، لــم أرصــد فيــھ صفــة متطرفــة أو 
مثيــرة للشــ��ات، بــل وجدتــھ حلــو املعشــر، خفيــف الظــل إ�ــ� حــٍد مــا، هّيــاب لــكل فعــل، 
ع�ــي،  يلقيــھ  �ان  ع�ــ� �ل ســالم  ا��ــواب  وعــدم  مــن رغبتــھ،  املتواصــل  ورغــم هرو�ــي 
ــي لــھ، �ع�ــي فتــح البــاب لريــح 

ّ
ظــّل يواصــل ترحيباتــھ �ــي، خلــت ��ظ��ــا أن أي جــواب م�

ســ�تواصل هبو��ــا ع�ــي، لقــد �ان ـ هــذا مــا �عرفــھ ا��ميــع ـ يحمــل بــكل ود، تواضعــھ 
فــوق راحتيــھ.

 ***
    ذات مســاء رأيتــھ معصــوب الــرأس، خلتــھ لعــب لعبــة شــاعت بيــن موظفــي البــالد، 
، تــم �ــ�ب مركبــات النقــل، و�لغــاء أيــام العطــل 

ً
�عدمــا صــار العمــل فــي الدوائــر ��يمــا

ــھ عمــل ممــل متواصــل، وتــم ال��ــوء 
ّ
الرســمية، ومنــع اإلجــازات الدوريــة، صــار ال��ــار �ل

إ�ــ� ا��ّيــل لنيــل أيــام راحــة، أو االبتعــاد مــن خطــوط النــار فــي ا����ــات، صــار ا��نــدي 
إ�ــ�  يلتجــأ  العامــل  وصــار  تــل، 

ُ
ق أو  اآلمــر  تبــدل  �لمــا  ومــرات  مــرات  أمــھ  أو  أبيــھ  يميــت 

العيــادات املرضيــة ل��صــول ع�ــ� اســ�راحة ملــدة يوميــن أو ثالثــة.
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ظن�ــت،  مــا  أجــل  مــن  رأســھ  ر�ــط  خلتــھ  أعرفــھ،  وألن�ــي      
فعــل  أو  بــادرة  �ل  ضريــح،  أو  مقــام  لهــا  ل�ســت  أخبــاره  لكــن 
مــن أفعالــھ تطلقهــا األلســن للريــح ســرعان مــا ين�شــر �النــار 
��ظــة  ا��افلــة  أوقــف  إنــھ  زوج�ــي  مــن  عرفــت  الهشــيم،  فــي 
 :

ً
وقعــت عينــاه ع�ــ� ص�يــان ي�راشــقون با���ــر، قالــت أيضــا

إنــھ أف�ــ� فــي إصــالح ذات البيــن بيــن الفريقيــن املتخاصميــن، 
وهــو  ان�ــ�ب  و��ظــة  الص�ــ�،  قبــالت  ي�بادلــون  وجعلهــم 
 عــن ســروره، هبــط عليــھ ســيل ��ــر مــن 

ً
ي�رنــم بلســانھ تعبيــرا

قبــل ا��موعتيــن. رأوه يقــف، رأوا الــدم يصبــغ وجهــھ، هــرع 
إليــھ فاعــل خيــر وقــاده نحــو املشــفى، و�عــد إجــراءات معقــدة 
مــا بيــن الشــرطة واملشــفى تــم تضميــد رأســھ باليــود والشــاش.

ــا مــّل مــن الروتيــن ا��ــاري، قــام برشــوة ضابــط 
ّ
    فاعــل ا��يــر مل

التحقيــق �علبــة �ــ�ائر ســومر أبــو الســن الطويــل ، قــام بــدوره 
ب�بديــل أقوالــھ البدائيــة، كتــب: اإلصابــة ناجمــة عــن ��ــارة 
نحــو  مارقــة  �انــت  عســكرية  ســيارة  إطــار  تحــت  مــن  طــارت 

ا����ــة! 
  ***

    ذات صبــاح رافقــت أ�ــي ألشــهد ع�ــ� زواج ابنــھ فــي محكمــة 
با�ــع  �امــو  يمنــع   

ً
قــرارا لوحــة اإلعالنــات  فــي  البــداءة، وجــدت 

ا��ــال،  بطبيعــة  ا��كمــة،  أروقــة  إ�ــ�  الدخــول  مــن  الشــاي 
صــوب  ��ــرع  فعــل،  لــكل   

ً
ســّباقا �ان  ــھ 

ّ
أن �عرفــون  كثيــرون 

�ل مشــكلة، ويحشــر نفســھ فــي قضايــا كبيــرة فــي محاولــة منــھ 
لتذليــل العوائــق، أو تقريــب وجهــات النظــر، ونبــذ ا��الفــات 

املتخاصمــة. األطــراف  بيــن  �انــت  مهمــا 
 ***

    صــار �امــو ع�ــ� �ل لســان، وتمــت صياغــة حكايــات تنــدر 
حولــھ، بــل صــار ��ــا مدين�نــا، ر�مــا وهــذا مــن عندّياتــي �ســ�ب 
غلــق �ل املنافــذ ال�رويحيــة للنــاس، مــن قبــل عيــون الســلطة 
�ــ�رية،  أو  تقليــد  كالم  �ل  واعتبــار  ووشــا��ا،  املركزيــة 
مســمار مدقــوق فــي جبيــن الســلطة أو خــازوق يحشــر فــي اســ��ا. 
 مصيــر مــن يتفــوه �ســوء حــول أي مرفــق مــن 

ً
تعرفــون طبعــا

مق�ــ�،  فــي  أو  حافلــة،  داخــل  نكــون،  أينمــا  دولتنــا،  افــق  مر
وح�ــ� فــي غــرف الدوائــر الرســمية، وال أكتمكــم القــول ح�ــ� فــي 
الكثيــر مــن االجتماعــات ا��ز�يــة، �انــوا يتطرقــون إ�ــ� نــوادر 
 هنــاك ناقــل خبــر تــازة، تنطلــق ال��ــكات غيــر 

ً
�امــو، ودائمــا

 إل��ــا توابــل ماتعــة، 
ً
املمنوعــة، تلطفهــا ألســن جاهــزة، مضافــا

وُم��ــكات إضافيــة ترطــب ا��كايــة �عســل األنــس وتك�ــس 
الصــدور. كواب�ــس 

مــا كنــت أعــود مــن عم�ــي، �انــت زوج�ــي املغرمــة بمتا�عــة 
ّ
    �ل

لطائفــھ وظرائفــھ ت�تدرنــي:
ـ ها.. ما �ي آخر أخبار صاحبنا؟

 ***
 فــي بلديــة مدين�نــا، تــم طــرده بنــاء ع�ــ� 

ً
    �ان �امــو مســتخدما

فاتــح  ا��ــزب  أن  قريــب  مــن �ــ�ص  ا��ــزب، عرفــت  مــن  بقــرار حاســم 
دائرتــھ بإخطــار رســمي ال نقــاش فيــھ، أّســر قري�ــي �ــي:

ـ استقبل القرار برحابة صدر!
:
ً
    وقال أيضا

ـ باب�سامة زهو! 
    رجــل كثيــر الهــذر فقــد معنوياتــھ، حنــث بوعــده، اندفــع كثــوٍر هائــج وهــو 
 حظــھ، ويــوم ســكن فــي منطقتنــا، تــم ��ــزه مــن قبــل 

ً
يطلــق لســانھ العنــا

��نــة أمنيــة، لــم يحتمــل ضر��ــم، أنقــذ نفســھ بوشــايتھ لناقــل ا��بــر إليــھ، 
وتــم طــرد �امــو مــن وظيفتــھ، وحــرق كشــكھ فــي تجمــع حز�ــي تعالــت فيــھ 
هتافــات النصــر وأهازيــج الفــرح مــن أفــواه جمــٌع مــن دبابيــر وذبــاب �شــر 

متلــون.
    قري�ــي نقــل �ــي مضمــون مــا جــاء فــي التقريــر ا��ز�ــي: إن املدعــو �اميــران 
ب�ــت  قــرب  الشــاي  و�ا�ــع  دائرتكــم  فــي  املســتخدم  محمــود،  مصطفــى 
الشــعب، جاســوس يقــوم ب�شــويھ ســمعة ا��ــزب بإفشــاء أســراره، لــذا 
�افــة  مــن  مــع حرمانــھ   ،

ً
مــن وظيفتــھ عاجــال أمــر فصلــھ  نأمركــم إصــدار 

الوظيفيــة! حقوقــھ 
:
ً
    أف��� �ي أيضا

مــا قامــوا ب�رشــيح قاطــٍع ل���ــش الشــع�ي �ان 
ّ
ـ و��ــ� بــھ رجــل ‘‘كمــش’’* �ل

ذلــك الرجــل ع�ــ� رأس القائمــة!
ما 

ّ
 تحت مخالب فئة عديمة الرحمة، �ل

ً
 سهال

ً
 وصيدا

ً
 جاهزا

ً
    �ان بديال

حصــل نقــص فــي القوائــم أو يريــدون تبديــل صاحــب يــد طويلــة بآخــر ال 
حــول لــھ وال قــوة لســياقھ إ�ــ� ج��ــة ا��ــرب ضمــن ا���ــش املســاند.

    ذلــك الرجــل لــم يحتمــل ا��بــر الــذي نقلتــھ زوجــة �امــو لزوجتــھ، كونــھ 
فقــد صبــره وحا�ــ�  الشــع�ي،  ا���ــش  إحــدى قواطــع  مــن  التــو  فــي  عــاد 
فــي متاهــة، راح  يجــد نفســھ  أن  قبــل  بلســان فقــد حصانتــھ،  املســئولين 

ـ كمــا �ان يحلــو لزوج�ــي أن تســميھ. ��ي��ــا ـ صاحبنــا �امــو 
    تنــاول �امــو قــرار طــرده مــن رجــل االســتعالمات، وضــع كفــھ اليميــن ع�ــ� 

طلــق ســراحھ.
ُ
صــدره، اطــرق برأســھ، اســتدار وخــرج يب�ســم ك�ــ�ين أ

:
ً
    ما تزال زوج�ي تتذكر تفاصيل ذلك الصباح.. تردد دائما

ـ عفــارم زوجتــھ نســرين، تناولــت قــرار ا��ــزب مــن �امــو، ألقتــھ فــي حــوض 
املرحــاض، و�الــت عليــھ!

  ***
مــا يوصــد بــاب رزق بوجوههــم يحطمــون 

ّ
    رجــال ال يموتــون ب�ســر، �ل

أبــواب أخــرى ��لــب الســعادة ألنفســهم،  �امــو لــم يركــن ل��ظــة يــأس، 
أو محاولــة تحطيــم الصدمــة، مــع تباشــير فجــر متجلــد خــرج يدفــع عر�تــھ ـ 
ع�ــ� بــاب هللاـ  وهــو ي�رنــم بصوتــھ الــذي صــار الزمــة ال تفــارق ذه�ــي، وأتذكــر 

 أن�ــي همســت مــع نف��ــي:
ً
جيــدا

ـ أمثالك ال يموتون يا �اميران!
 س�ب طرده، كنت أرصد في عيون الناس حّبات 

ً
    تناقلت األلسن همسا

دمــوع تتــألأل وأو�ــ�ة حــزن تخــط ع�ــ� ال�ــ�نات أخاديــد منكمشــة، كنــت 
أقــول أ��ــا فطــرة ال�شــر، املصائــب توحــد القلــوب وتســتدر الدمــوع ح�ــ� 
 لبيــع الشــاي �عــد 

ً
لــو �ان الهــالك يحــوم فــوق رؤوســهم، �ان يمتلــك كشــكا

طــرده مــن وظيفتــھ، فــي رأس زقــاق يقــود نحــو ب�ــت ا��ــزب، و�ان �عــرف مــا 



ص
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ن
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تطبــخ فيــھ مــن أســرار ومؤامــرات حــول النــاس، �ان يمــرر �ل ســر 
يمــس حيــاة �ــ�ص مــا عبــر زوجتــھ إ�ــ� زوجــة ال�ــ�ص املع�ــي: 
تخ��ــ�  العيــون  ��مســھ  كالم  لــھ!  جــرى  مــا  وراء  ا��يــر  أعمــال 

األلســن بوحــھ.
  ***

    ل�ــس بوســ�ي أن أنكــر جميــل معروفــھ، لكــن طبيع�ــي أبــت أن 
�ــي ال  ت�نــازل عــن غرورهــا، ا��ــق يقــال أنــھ قــام بإســداء خدمــة 
تكافــأ. ذات مســاء وجــدت زوج�ــي ع�ــ� خــالف طبيع��ــا، مخطوفــة 
الوجــھ، همســت فــي أذنــي مــا جــاء بــھ �امــو حّدقــت ف��ــا بذهــول، 
أيــن ســمعت هــذا  قبــل أن أتصــل بقري�ــي، حــاول أن �عــرف مــن 
الــكالم، أقنعتــھ مــن عابــر ســ�يل �ان ��مــس فــي أذن زميلــھ، �ان 
 خــارج البــالد، مهمــا �انــت 

ً
قــرار ا��ــزب ترحيــل �ل عائلــة لد��ــا أبنــا

قيــادة  ‘‘مجلــس  مــن  الصــادر  املفهــوم  فــي  فهــو  الســفر،  أســباب 
 مــن ا��ــرب، ســ�تم مصــادرة املنــزل وطــرد ذويــھ مــن 

ً
الثــورة’’ هار�ــا

فــي ال��ظــة ا��اســمة �عــت  وظائفهــم، عملــت بنصيحــة قري�ــي، 
أفــواه الســادة املســئولين بوليمــة  ــرت’’** 

ّ
‘‘وزف الب�ــت،  تلفزيــون 

وهــو  ولولــدي  �ــي،  تزكيــة حص�نــة  تدبيــج  �عــد  فيمــا  تــم  دســمة، 
يواصــل دراســتھ خــارج البــالد.

  ***
    اختفــى �امــو، ســاد ذعــر فــي الزقــاق، لــم يتجــرأ أحــد الســؤال 
عنــھ، كنــت أ��ــظ زوجتــھ و�ــي تجرجــر أطفالهــا الســبعة، تخــرج 
ثابتــة الشــكيمة، ال تنطــق ���ــيء   وتعــود عنــد الغــروب، 

ً
صباحــا

 فــي مــكان مــا، لكــن مــا حصــل 
ً
حولــھ، فــي البــدء خلتــھ وجــد عمــال

 للغايــة، منتصــف 
ً
�عــد مــرور أســبوع ع�ــ� غيابــھ، جعل�ــي أبــدو قلقــا

الليــل أفقــت ع�ــ� حركــة مركبــات تبــدد الظــالم، ومــن وراء ســتائر 
نافــذة غرفــة اســتقبال الضيــوف، رأيــت ســيارات طويلــة ســوداء، 
اقتحــم رهــط رجــال ببــدالت مهندمــة غامقــة املنــزل املقابــل ملنز�ــي، 
إ�ــ�  وانطلقــوا  مركبتيــن  داخــل  ��ــم  وزّجــوا  العائلــة،  أخرجــوا 
ر�مــا  ال��ظــة،  رعــب  أســتحضر  أن  اآلن  بوســ�ي  ل�ــس  الظــالم، 
رؤوســنا،  ع�ــ�  ــت 

ّ
حل متداولــة، صاعقــة  أســتعير مقولــة  أجدنــي 

فقــدت وع�ــي، و�ل ��ظــة كنــت أ��ــس أن مركبــات مماثلــة ال 
محــال آتيــة لتغري�ــي، �ل ��ــيء ممكــن وجائــز، فهــو جــاري والبــد 
ل��ــار أن �عــرف أســرار جــاره، البــد أن ي�ســقط أخبــاره وينقلهــا 
ســاعة �ســاعة كمــا تنــص التعليمــات املتكــررة مــن ألســن رجــال 
أألمــن وا��ــزب، �ل صغيــرة وكبيــرة يجــب أن يتــم دســها فــي تقاريــر 
متواصلــة تســلم إ�ــ� مســؤول ا��لــة، مــن يأتــي ويذهــب، مــن يديــر 
صــوت  و  لنــدن  أخبــار  �ســمع  مــن  إيــران،  باتجــاه  تلفــازه  شــبكة 
أميــر�ا، فــكل زيــارة �ــي مثيــرة للشــ��ات، �ل تجمــع شــبا�ي محاولــة 
لتعكيــر، أو تعطيــل ��لــة التقــدم، ح�ــ� النظــرات العميقــة بوجــھ 

املســؤولين �انــت تفســر نظــرات غضــب واحتجــاج.
 ***

 مــن االحتفــال الكبيــر، لــم أتمكــن أن أم��ــي أك�ــر 
ً
    كنــت عائــدا

ممــا اســتغرق وقــت إســقاط صنــم خوفــو امل�ر�ــع صــدر مدين�نــا، 

الشــباب،  ورقصــات  ال�ســاء،  زغاريــد  وســط  النــاس،  أيــدي  ع�ــ� 
 رغــم املســافة 

ً
واطــالق اســراب ا��مــام و�الونــات غازيــة، عــدت راجــال

البعيــدة، يدفع�ــي فــرح ينفــخ جســدي خفــة ونشــاط، هال�ــي منظــر 
شــاب وســيم �ان �عا�ــ� بــاب ‘‘ب�ــت الكــوارث’’، ع�ــ� مــا أظــن أنــھ لــم 
�ســمع ترحي�ي لھ، �ان �عمل ب�شــاط وهو يدندن مع نفســھ، حّركت 
بــاب الب�ــت، خلــت أن اب�ــي قــد عــاد   وحيــن دفعــت 

ً
رأ��ــي مســتغر�ا

مــن غر�تــھ، �انــت الصالــة ت�ــ� بكركــرات نســائية، لــم تــدم املفاجــأة 
، وجــدت نف��ــي أقــف، وتقــف أمامــي امــرأة ��ضــت مــن رمــاد 

ً
كثيــرا

ذاكرتــي، لــم أن�بــھ لســقوط العــكاز مــن يــدي، فــي تلــك الوقفــة توصلــت 
إ�ــ� قناعــة أن الزمــن مهمــا شــاخ ل�ــس بوســعھ ســلب ســر رق��ــا أو 
ناولت�ــي  قبــل أن أعرفهــا،  فــي عين��ــا، عرفت�ــي  الفــرح  ينابيــع  يوقــف 

از، تبادلنــا حــرارة الســالم وســيل دمــوع وتعطــل فينــا الــكالم.
ّ
العــك
 ***

ـ أتتذكر تلك الليلة املظلمة؟
ـ �ّي ليالينا �لها �انت مظلمة!

ـ ليلة انقطع الكهر�اء ونفد مخزون النفط!
ـ آه.. تعنين ليلة طرق الباب، وخرجت ألجد ابن.. ابـ...!

    توقفت ��ظة عن الكالم، صفعت جب�ي بباطن كفي.. ��ت:
ـ خبري�ــي، أهــذا الــذي رأيتــھ يدنــدن أمــام بــاب ب�ــت القــدر، هــو ذلــك 

الص�ــي الــذي جــاء فــي تلــك الليلــة يطلــب منــا ا��بــز؟
 ***

 وآهــات، لقــد 
ً
    مــن جديــد عــاد �امــو ل�شــغل�ي ويم�ــ� قل�ــي غصصــا

عــن  �ســألون  �ــ� غر�ــاء  �عيــد،  مــرآب مدين�نــا ذات أصيــل  فــي  �ان 
 مكرميــن، ذلــك 

ً
فنــدق للمب�ــت، تــرك عر�تــھ وقادهــم إ�ــ� ب�تــھ ضيوفــا

افديــن أكــراد  �ل مــا فعلــھ قبــل أن يختفــي، وتــم شــنقھ ب��ــة إيــواء و
مــن الشــمال.

 ***
ـ أنك لم تبِك كما بكيت طيلة ف�رة حياتنا؟!

ـ ندٌم سيظل رفيقي، لقد أخطأت بحقھ!
 من أوالده هذه املرة!

ً
ـ أرجو أن تكون قريبا

ـ ليت الزمن �عود ألغّير أسلو�ي في ا��ياة!
 ***

    ما تزال زوج�ي تسرد ألحفادي، ليلة زوال تمثال خوفو من واجهة 
البلــدة، �عــد دخــول الغــزاة، كيــف فقــدت صوا�ــي عندمــا حكــت �ــي 

�ل ��ــيء عــن �اميــران:
ازِه صــوب ب�ــت �امــو، وقــف ببا��ــم 

ّ
ـ لقــد اندفــع جّدكــم وهــو يلــّوح �عــك

وراح يصرخ:
ـ رحــل القــدر عــن هــذا الب�ــت، رحــل القــدر عــن ب�ــت كـــ.. ا.. مـــ.. يـــ.. ر.. 

اااا.. ن!
                      ***

اقيــة الدارجــة، الــذي �ســقط نفســھ ��يــة فــي  *كمــش: باللغــة العر
 فــي متنــاول �ل يــد �ــ�رة.

ً
اقــف العابــرة، أو مــن يكــون دائمــا املو

رت: من الزفرة، أي لّوثت.
ّ
**زف
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تتحســس   يدهــا  تمــد  عين��ــا،  فتــح  تحــاول   بالغــة  بصعو�ــة        
كــوب بجانــب ســريرها، تشــرب فــال ترتــوى، فــي املطبــخ تســ�ند ع�ــ� 
البوتجــاز و�ــي تصنــع فنجــان قهو��ــا الصباحيــة وتجلــس ل�شــر�ھ، 

املنبــھ. تخــرج ع�ــ� صــوت 
  طفلــة تناد��ــا،  ترتمــ� بيــن ذراع��ــا، ومــع �لمــة مامــا  تعــود للمطبــخ 
تحضــر أطباقــا، تطعمهــا، تســاعدها فــي ارتــداء مال�ســها ... تمشــيط 
شــعرها، �ســ�يقظ صــوت آخــر تتحــرك،  تقــدم  أطباقــا أخــرى مــن 

الطعــام، أكــواب ....  ترتــب فراغــات...... 
 توميء برأسها  مودعة .... تغلق باب الشقة خلفهما .....!

*******
  فــي ��ر��ــا تث�ــي مرتبــة الســرير القطنيــة  وترفــع األلــواح ا��شــ�ية 
ترك��ــا بجانــب ا��ائــط ...مف�رشــة األرض تفتــح  كراتي��ــا ... ت�شــمم 
الروائــح النافــذة م��ــا ، �ل كتــاب يملــك رائحــة خاصــة بــھ وحــده، 
ــا كذلــك الــذى 

ً
الكتــب القديمــة ذات األوراق الصفــراء تحمــل عبق

والروايــات  القصــص  التاريخيــة،  األب�يــة  جــدران  ع�ــ�  ن�شــممھ 
لهــا أيًضــا رائحــة خاصــة بمــا تحمــل فــي داخلهــا مــن ورود مجففــة 
حرصــت ع�ــ� شــرا��ا لنفســها منــذ أيــام ا��امعــة، �لمــا مشــت فــي 

طريــق تشــ�رى وردة  تخف��ــا بيــن طيــات كتــاب.
 ت�شــبع رئت��ــا �عطــر الكتــب، تمســك قلمهــا ا��بــأ  �عنايــة داخــل 
تعــد  لــم  مــن قصاصــات  فســاتين ملونــة  مقلمــة قطنيــة صنع��ــا  
حســناوات    فتيــات  عــن  تكتــب  العنــان،  ��يالهــا  ت�ــرك  ترتد��ــا، 
  ، وأحضــان  ممنوحــة،  قبــالت  عــن   ، يرقصــن  أميــرات  زى  يرتديــن 

وزهــور.   ملونــة،   فراشــات  ��ــكات،   ، اب�ســامات 
 صــوت املنبــھ �علــن ان��ــاًء، تغلــق دف�رهــا، تعيــد األلــواح ألماك��ــا، 

تعــدل الســرير، تذهــب مســرعة إ�ــ� املطبــخ .......!!!

روبوت
مرفت �س/ مصر
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جو الساحر!
د. سيد شعبان/ مصر

يتحســس  الطــرف  ناعــس  حــال؛  حــال  يلعــب  الظلمــات؛  بحــر  خلــف  منزويــا  ظــل 
طريقــھ فــي عتمــة الليــل؛ حيــن ضر�تــھ الشــمس اســتفاق؛ فــي بــالد املــن والســلوى 

شــفاء لــھ مــن بــرودة ال��ــز!
جاء بحيل تفوق ا��صر:

بنات ذوات خصر؛ وراجمات لهب؛ ومواعيد عرقوب؛ ألم أقل لكم إنھ ساحر!
هرولــت نحــوه ا��ــواة؛ فــي زمــن صــارت الســيوف مــن خشــب؛ بــرزت أنيابــھ فــي ثيــاب 

الواعظينا!
أبــو قتــب تجلــس امــرأة زغبيــة؛ تضــع إحــدى وعشــرين  عنــد زاويــة كفــر امل���ــي 
بيضــة؛ عــدا خنــزوب اللئيــم ع�ــ� البيضــة الثانيــة والعشــرين؛ ســمنت رقبتــھ؛ عــاد 
مــاء ا��يــاة إ�ــ� ظهــره؛ اســتقدم جــو الســاحر؛ ليل��ــم ســلة بيــض الزغبيــة! ماســت 
ذات خصــر بيــن يــدي رجــال الكفــر؛ جــو ين���ــي طر�ــا؛ يتالعــب فــي األرصــدة؛ ي�تــاع 
منــھ ا��و�ــ� حبو�ــا حمــراء؛، وعلــب حلــوى شــعر البنلــت، ينامــون تحــت أقدامــھ، 
بيضــة  انكســرت  املغــارة!  يدخلــون  وجوههــم  الظهيــرة  شــمس  تضــرب  وحيــن 
واث�تــان؛ خرجــت �عابيــن مــن ��ــور شــ��؛ هــذا ايجري�ــي وآخــر طليانــي وثالــث دب 
رو��ــي؛ تجــري الزغبيــة فــي الكفــر تنــادي! يقهقــھ وقــد انتفخــت رقبتــھ؛ جــال جــال؛ فــي 
مغــارة كفرنــا تســكن حيــات ذات أجــراس! ��لــول طويــل �شــبھ نخلــة عــم ســلمان؛ 
�عي�يــھ حــول؛ أنيابــھ مغموســة فــي ��ــم حمــل ود�ــع؛ يتوســل إ�ــ� جــو الســاحر أن 
��بــھ البيضــة الكبيــرة؛ ف��ــا عســل؛ زمــرد ومرجــان وياقــوت؛ �شــت�ي أن يصنــع م��ــا 
تاجــا؛ ين��ــھ عبدا��ليــل جامــع العظــم والهرابيــد؛ أن يقــدم هديــھ ��نــزوب 
اللئيــم! فــي كفــر امل���ــي أبوقتــب يحــرس الديــك ذو العــرف األحمــر كنــز أرض الكــوم! 
لــھ أبــو الديــوك؛ ســاع��ا  فــي أذن خنــزوب؛ ســيذبح  وشــوش الولــد ��لــول املاكــر 
تنفتــح ا��فــرة ال�ــي ��ــا الكنــز؛ يكفــي الولــد ��لــول أن يضــع تــاج البيضــة الكبيــرة – 
ولــو مــن صفيح-فــوق رأســھ! ضــرب جــو الــودع؛ راقــص ا���ــر؛ تــاه يتامــى الكفــر 
فــي درو�ــھ؛ ��لــول ين���ــي طر�ــا؛ ذبــح جمــال الكفــر؛ شــوى ��مهــا وكســر عظمهــا؛ 
فهــل �عــد يجــرؤ أحــد مــن الذيــن كتــب عل��ــم أن �ع�شــوا فــي ســلة الزغبيــة أن يفتــح 

فمــھ؟
زغــب  طيــور  م��ــا  خرجــت  والعشــرون؛  الثانيــة  البيضــة  فقســت  توقــع  غيــر  فــي 
ا��واصــل؛ �ان أ�ــي يقول:العيــال تقــاوي الــدار؛ مــألت �ل مــكان؛ هــذه هنــد وتلك 
شــيرين وآخــر عمــر وأخــوه حمــدان وابــن عمــھ حســام؛ �لمــا درجــوا فــي حــارات كفــر 
امل���ــي أبــو قتــب اغتــم جــو الســاحر؛ يلطــم خنــزوب وجهــھ؛ فامرأتــھ ب�ــت ولدهــا 

ضامــر!
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 يقنع�ي ويجعل�ي 
ً
. لم أجد تفســيرا

ً
 �ل ��ــيء حدث ب�ســاطة جدا

ــھ محّيــر. فــي الصبــاح �عــد أن ا��يــت 
ّ
اقعيــة، األمــر �ل أتصــرف بو

وقفــت  ثــم  العمــل  مال�ــس  ارتديــت  واب�ــي  زوج�ــي  مــع  فطــوري 
أمــام املــرآة مثــل �ل يــوم أرتــب مال���ــي وهندامــي قبــل أن أخــرج. 
أصابت�ــي  املــرآة  فــي  صورتــي  انعــكاس  رأيــت  عندمــا  اليــوم  لكــن 
الدهشــة، �أن�ــي أرى نف��ــي ألول مــّرة فــي حياتــي، اجتاح�ــي شــعور 
مــن �ل ��ــيء، وقبــل أن يحاصرنــي الســؤال  بالوحــدة والغر�ــة 
(مــن انــا؟ وملــاذا انــا هنــا فــي هــذا املــكان بالــذات دون أن أكــون فــي 
 �ــ�بت�ي 

ً
مــكان آخــر أو فــي زمــان آخــر؟) امتــدت يــد غليظــة جــدا

للداخــل، فــي املــرآة. وجــدت نف��ــي م�ــ�ونا ال أســتطيع ا��ركــة. 
. حاولــت أن أصــرخ، أن 

ً
 �سالســل وهميــة لك��ــا ثقيلــة جــدا

ً
مقيــدا

 الدقائــق ثقيلــة 
ْ

أنــادي زوج�ــي، اب�ــي، لكــن صوتــي لــم يخــرج. مــّرت
بنــدول  حركــة  لصــوت  وأنصــت  وأتألــم  أنتظــر  الدهــر،  �أ��ــا 
و��شــم  رأ��ــي  تــدق  كمطرقــة  صــار  الــذي  ا��داريــة  الســاعة 
 أمــام املــرآة تمشــط شــعر اب�ــي 

ْ
 أتــت زوج�ــي، وقفــت

ً
ذاكرتــي. أخيــرا

بحركــة ســر�عة خوفــا أن يتأخــر عــن بــاص املدرســة. وألن صوتــي 
ـ�ـي تخلص�ــي  �ان مكتومــا وحرك�ــي مقيــدة، انتظــرت أن ترانــي 
مــن �ل هــذا، لك��ــا تركت�ــي فــي دهشــ�ي وحيرتــي. ر�مــا ال تريــد ألب�ــي 
أن ين�بــھ �ــي فيرانــي ��ــذا املوقــف ا��يــف، ور�مــا لــم ترنــي ��ــد 
اآلن، لك��ــا أكيــد ســوف تعــود مــرة أخــرى. غمرنــي الفــرح عندمــا 

مرآة 
مناف �اظم محسن/ العراق

رجعــت ثانيــة، وقفــت أمــام املــرآة، تكمــل زين��ــا وتمشــط شــعرها. 
عــن  ســؤالها  وتبــدأ  ترانــي  عندمــا  الفــزع  يصي��ــا  أن   

ً
منتظــرا

 كتمثــال شــمع فــي متحــف قديــم. 
ً
غرابــة وجــودي فــي املــرآة جامــدا

لك��ــا تركت�ــي دون أن تشــعر بوجــودي، ودون أن يصي��ــا ا��ــزن 
ألج�ــي وال ملــا حــدث �ــي اليــوم.

       بقيــت وحــدي أصــارع الكثيــر مــن األفــكار الغريبــة ال�ــي تســبح 
 الوصــول ل��ــالص مــن هــذه القيــود ال�ــي تشــّل 

ً
فــي رأ��ــي محــاوال

�عــد خــروج  املنــزل  الســكون ع�ــ�  لســاني. خّيــم  حرك�ــي وتجمــد 
رقطــاء  �أف�ــ�  ببــطء  ا�ــّي  يزحــف  اليــأس  بــدأ  واب�ــي.  زوج�ــي 
فــوق رمــال ســاخنة فتملك�ــي الرعــب. و�لمــا تقــدم الوقــت أك�ــر 
تــزداد الرجفــة فــي �ل أنحــاء جســمي. لكــن الذكريــات أحاطت�ــي 
 كنــت قــد نســي��ا 

ً
مــن �ل جانــب وتذكــرت أحــداث قديمــة جــدا

 
ً
وتالشــت فــي العــدم، لك��ــا اليــوم تعــود لتث�ــت �ــي كــم كنــت شــريرا
ــي كنــت مــن ا����ديــن. 

ّ
 �عمــر اب�ــي رغــم ان

ً
عندمــا كنــت صغيــرا

الــذي  املســكين  التلميــذ  ذلــك  صــورة  �ــي  ظهــرت  ملــاذا  أدري  ال 
مــا تكلــم وتلــكأ بالــكالم. �انــت 

ّ
كنــت أ��ــك عليــھ وأ�ــ�ر منــھ �ل

الكلمــات تخــرج مــن فمــھ ناقصــة ف�شــعر با��ــرج الشــديد ويبــدأ 
بالتأتــأة وفــي ال��ايــة �ان يذهــب ا�ــ� بي��ــم يبـكـي.

      شــعرت با��ــوع والعطــش، وســيطرت الرجفــة ع�ــ� أطــراف 
جســمي، لــم أعــرف مــاذا أفعــل وال كيــف أواجــھ �ل هــذا األلــم. 
القيــود  هــذه  ســلطان  تحــت  وأنــا  الــذل  وتملك�ــي   

ً
كثيــرا حزنــت 

مــا 
ّ
الغيــر مرئيــة. أمض�ــت الوقــت فــي البــكاء ومواســاة نف��ــي. و�ل

أعما�ــي  فــي  الكامــن  الشــر  �عكــس مقــدار  تذكــرت موقــف قديــم 
يــزداد بكا�ــي وندمــي مــن �ل مــا قدمتــھ لآلخريــن مــن اذًى. تمن�ــت 
 وأّولهــم اّمــي وأ�ــي الذّيــن ماتــوا غاضبيــن 

ً
ان �ســامحوني جميعــا

م�ــي.  
 عندمــا فكــرت بأنــي ســوف أمــوت هنــا وحــدي دون 

ً
          أخيــرا

حــْد، �عــد أن أ��كت�ــي الذكريــات القديمــة وال�ــي ال 
َ
أن يــدري �ــيَّ أ

مجــال اآلن إلصــالح مــا عملتــھ أو طلــب املغفــرة مــن �ل �ــ�ص 
 بقــوة تســري 

ُ
نالــھ حّصــة مــن الشــر املتأصــل فــي نف��ــي. أحسســت

بجســمي، بــدأت مــن أخمــص قدمــي وح�ــ� ��ايــة رأ��ــي أنســت�ي 
 
ً
محطمــا املــرآة  خــارج  قوتــي  بــكل  واندفعــت  والعطــش،  ا��ــوع 

القيــود ال�ــي �انــت تشــدني دون أن أراهــا. ��شــمت املــرآة وتناثــرت 
 نف��ــي مرتميــا بجانــب الســرير 

ُ
شــظاياها فــي أرجــاء الغرفــة. رأيــت

بيــن شــظايا املــرآة خائــر القــوى، ال أســتطيع ال��ــوض. أتــت زوج�ــي 
مســرعة، انحنــت ع�ــي وســاعدت�ي ع�ــ� ال��ــوض. اجلســت�ي ع�ــ� 
الســرير ثــم رفعــت اقدامــي بحنــان ذكرنــي بأّمــي. وقبــل أن تضــع 

ع�ــّي الغطــاء ســمع��ا تقــول: -
ها أنت ثانية تكسر املرآة.     -
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ا��ياة...تتعا�ــ�  فــي  اقــص  النو بــِھ  ت�شــابك  عالــم  فــي 
 م�ــ� 

ُ
��كات...يتعا�ــ� صــراخ ...و�يــن هــذا النقيــض تذكــرت

الفنــادق أحــد  فــي   ليع�ــش  �امــل 
غرفــھ مرطو�ــھ وجدرا��ــا تعبــت مــن أثــر قــدم البنــاء ..ال يوجد 
فــي الغرفــھ ســوى ســرير مــن ا��ديــد وفــراش مــر عليــھ  أك�ــر 
 للســكن �عــد 

ً
مــن جســد فــي الســكن ا ..لكــن �امــل �ان مجبــرا

مــا  تــرك ب�ــت االيجــار   ووفــاة أمــھ رازقيــھ  وزواج اختــِھ م�ــ� 
فــي غيــر محافظــھ  ..�امــل �ان عامــل بنــاء ومصروفــھ اليومــي  
يق��ــي فــي شــراء  ال�ــ�اير والطعام..لــم ي�ــزوج رغــم كبــر ســنھ  
...كثيــر  مــاارادت امــھ رازقيــھ ان تجــد لــُھ ب�ــت ا��ــالل  لكنــھ 

 يرفــض ويمتنــع مــن االرتبــاط..
ً
�ان دائمــا

  
ً
املهــم دار بــِھ الزمــن ليكــون نزيــل الفنــدق  فــي املدينــھ  صباحــا
يق��ــي وقــت مــع  االســطوات  وا��لفــات فــي  البنــاء  ويلعــب 
معهــم  الدومنــھ لكنــُھ يك�ــر مــن شــرب ال�ــ�اير   اخــذ يك�ــر 
مــن (الكحــھ) فــي االونــھ االخيــره ح�ــ� ن��ــُھ  صديقــھ ســالم  
صدره..لكــن  ليفحــص  القريــب  للمس�شــفى  يذهــب  بــأن 
يــوم وهــو  ا��انــب...وذات  هــذا  فــي   مهمــل 

ً
�امــل �ان دائمــا

ك�ــرة كحــة �امــل   وأصبــح �ســمعُھ   الفنــدق   فــي  فــي ســريره 
بــأن   الفنــدق   صاحــب  اخبــرو   ..ح�ــ�  الفنــدق  فــي  النــزالء  
 ذهــب ا��ــاج مصطفــى  

ً
يذهــب  ليطم�ــن ع�ــ� وضعــھ  ..وفعــال

ليجــدوه  ســاقط  إ�ــ� غرفــة �امــل   النــزالء  مــن  ومعــُھ عــدد 
 نقلــوه للمس�ســفى وتــم 

ً
ع�ــ� األرض وتنفســُھ صعــب ..حــاال

فحصــھ  وطلــب الطب�ــب ان تؤخــذ لــُھ صــورة اشــعھ لصــدره   
  بالتــدرن الرئوي..كتــب 

ً
..وتــم ذلــك  وات�ــ� أن �امــل مصابــا

لــھ  العــالج  فــي املس�شــفى  ويصــرف  لــھ الطب�ــب  ان يرقــد 
الالزم...رقــد �امــل ومعــُھ أحــد األصدقــاء لغرض مســاعدتھ..

أيــام  مــرت  و�امــل يتلقــى العــالج فــي املس�شــفى وحالتــُھ تــزداد 
   ولــم �شــعر بذلــك ..

ً
  كــون املــرض �ان مزمنــا

ً
ســوءا

في ردهة املس�شفى تتعا�� ��ات لشفاء مريض  و�املقابل 
بــكاء وعويــل لفقــدان عزيــز  ..�امــل يتفحــص املنظــر  �عي�يــھ 
الــكالم   مــن  اليتكمــن   كونــُھ  اقديــن  الر نحــو   ا��دقتيــن 
افــق  �عــد ان اشــتد بــِھ املــرض وأصبــح  يقــول لصاحبــِھ املر
معــُھ ســيكون مصيــري ذات يــوم  مثــل هــؤالء الناعيــن عل��ــم 
اهال��ــم ..لك�ــي ال يوجــد �ــي أحــد  فــكل اه�ــي أصبحــو فــي عــداد 

املوتــى...
صديقــُھ ��ــون عليــھ  وكثيــر مــا�ان يــردد معــھ  ..ازمــھ وتعــدي 

يا�امــل ...
املس�شــفى.. فــي  �امــل  رقــود  ع�ــ�  شــهر  وتعــدى  ايــام  مــرت 
فــي زيارتــھ ومعهــم  لــم يقصــروا  واصدقــاءه مــن االســطوات  
م��ــم  أن  يطلــب  مــا  كثيــر  الطعام..لكنــُھ  مــن  ما�ســد رمقــھ 
يأتو لھ  �علبة  �ــ�اير  خفيھ كون مشــتاق لشــرب ال�ــ�اير 

ذلــك... اقــب املوقــف ويمنــع  ير الطب�ــب  ..لكــن 
املس�شــفى  فــي  لكامــل  افــق  املر ابــن حاتــم  جــاء  يــوم   ذات  
وقــال لــھ بابــا امــي تحتاجــك فــي الب�ــت ...فأخــذ رخصــھ مــن 
�امــل  وأو��ــ� عليــھ مــن فــي قر�ــھ للســرير وذهــب خاتــم مــع 

ابنــھ الصغيــر   ووصــل الب�ــت و�انــت زوجتــھ قــد احتاجــت حضــوره ألمــر هــام  
التا�ــي  اليــوم  فــي  ب�تــھ  ح�ــ� الصبــاح،   عــاد  فــي  ...و�قــى حاتــم ذلــك املســاء 
للمس�ســفى ليتفقــد صديقــُھ �امــل ...ومــن �عيــد  شــاهد  عر�ــة نقــل املوتــى 
�امــل وظــن ان هنــاك   با��ــوف ع�ــ�  الردهھ..اخــذ �شــعر   بوابــة  فــي  تقــف 
�ــ�ص مــا  قــد فــارق ا��يــاة ..لكــن عنــد وصولــھ شــاهد ا��ميــع فــي دهشــھ 
وســكون  دون بــكاء   وســأل  ايــن �امــل  فأخــذو �شــيرون بأيد��ــم  نحــو  عر�ــة 

املوتــى.
...مــات  �امــل  دون بــكاء مــن أحــد كــون ال احــد  ين�ــ� �امــل مــن اهلھ...ح�ــ�  
 ...  يا�امــل  يــا صاح�ــي  ...ملــاذا ترحــل دون أن 

ً
صــاح حاتــم بأع�ــ� صوتــھ باكيــا

اودعــك..  
مــات �امــل  وهــو يفتقــد �ل ��ــي فــي ا��يــاة ..ماتــت معــھ أحالمــھ.. مــات جوعــھ 

املزمــن  وان��ــت بذلــك حلقــھ مــن لغــز ا��يــاة ال��يــب...
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تأمالت  في قلب الالوعي
نشوان عزيز عمانوئيل

ي�بلل املقعد...يالل��ر
حاول أن ي��ص حياتھ بكلمة (معدن)

 وصار �شبھ علبة القرطاسية
ً
ألن أعضاؤه تقلصت �ليا

 يجعلــھ �شــعر بــأن احدهــم 
ً
ثــم إن الكر��ــي القديــم ذا املــزالج املعدنــي يصــدر صوتــا

 فــي تابــوت قصيــر فيضطــر  إ�ــ� تكســير القدميــن.. 
ً
 طويــال

ً
 أن يدفــن رجــال

ً
يحــاول دائمــا

دع�ي أريك ش�ئا في هذه الصفحة الثانية انظر ...
 ..

ً
ل�س املهم أن تفهم ش�ئا

 و�ــكل صــدق إن البــكاء 
ً
رغــم هــذا الصمــت رغــم هــذا األلــم تعلمــت أن أقــول حقــا

لــم �عــد يرعب�ــي أنــا بحاجــة إ�ــ� ماهــو أك�ــر مــن البــكاء. 
 أخــرى فــي ذلــك اليــوم القائــض خــرج وراح يحملــق فــي ذرات ال�ــراب ال�ــي تشــبھ 

ً
مــرة

زجاجــة امل�ــ� فــي الــدوالب العا�ــي... 
يتذكــر كيــف أنــھ �ان يك�شــف الكلمــات (املتف�ــ�ة) والكتــب ال�ــي تبــدو لــھ ضيقــھ 
 وتافهــة وكيــف أنــھ �ان يفضــل ا��ــوع ع�ــ� تنــاول وجبــھ مــع اآلخريــن.. وكيــف 

ً
جــدا

أن ا���يــم هــو فــي �ل مــكان مــن حولــھ.. 
ان لم تكن ا��ياه تستحق أن تعاش فإن الكتب �ي األخرى التستحق القراءة... 

ولكن ماذا عن الفراغ الهائل الذي �شغل جوانب نف��ي؟ 
أخبري�ي أي��ا الروح

ملاذا أرى الناس �أ��م مثل ال��ور
 ع�� الفور انظر...

ً
و�ما أننا كنا نجلس في مسرحية حياتي أريدك أن ترى ش�ئا

قاعــة مظلمة..هــدوء عــام �ســود ا��ميــع إال مــن �عــض مــن �ائنــات �انــت قــد نزلــت 
مــن ظلمــات كوكــب رأ��ــي أنــا..! 

يقــف أحدهــم فــوق املســرح ويتوقــف فجــاه عــن التمثيــل �عــد ان يجتاحــھ امللــل 
وال��ــر يتحــدث ا�ــ� ا��مهــور  قائــال... 

هــل ســابقى هكــذا ؟؟ هــل ســادور فــي هــذه االفــكار ال�ــي تحــاول ان تجعــل م�ــي مجــرد 
الــھ؟؟ انــھ التمثيــل ا�شــع االمــور

ويتحدث ممثل اخر....وانا  ا�� م�� سوف اخاطب هذه الراس امليتھ؟؟
يقصد را��ي انا
وثالث...ورا�ع ..

وممثل خامس
��ھ فوق املسرح   ا��مهور في دهشھ

ينطلق ا��رج مسرعا صوب املسرح �عد ان ي�تاب املمثلين هياج عام..! 
رقبتــھ  تتعلــق  لكــن  األع�ــ�..  مــن  حياتــي  مســرحيھ  ع�ــ�  الســتائر  انــزال  يحــاول 

وال��ــر املــوت  مالمــح  وجهــھ  ع�ــ�  ارتســمت  وقــد  فيختنــق  با��بــال 
ســدل الســتار ع�ــ� مســرحي�ي تذكــرت كــم انــي اكــره التمثيــل واملســارح 

ُ
�عــد ان ا

وا��مهــور.. 
لذلك هلَم ياصديقي

لنصفق معا
نصفق بااليدي اليا�سة 

نصفق للفشل والَدهشة 
مھ ال��ريھ ال�ي تخرج ا�� حيث الندري

َ
للَعظ

 سنطلب مزيدا من املاء
ً
هناك سنضيع معا

حيث الصراخ وا��زن الطويل
في قلب الالو�ي..!

�عــد  ســ�نفجر  أنــھ  لــو  كمــا  كثــب  وعــن   
ً
جيــدا أراه  كنــت 

 مــن �ل ناحيــھ باالصــوات والعالمــات 
ً
��ضــات محاصــرا

الشــ�يعھ �غطــي وجهــھ الشــيطاني بم�ــ�ھ إنســانية مؤملــة 
ومتقنــة بيــد خفيــة.

لــم يكــن ســوى إنســان فــي شــيطان�تھ ومــع ذلــك فقــد �ان 
 بحق.. ح�� تلك األجنحة الشــفافة �انت عديمھ 

ً
شــيطانا

ا��ــدوى ل��ــالص مــن زاويــھ املــوت ال�ــي اضطجــع ف��ــا. 
�ان عليــھ أن يرمــي تلــك األوراق بوجــھ العيــون ال�ــي التــرى 
ســوى األشــكال وا��راشــف...أوراق تحكــي عــن القضبــان 
وأخــرى تتحــدى وتمــوت لتــذوب فــي زمــن الالجــدوى، زمــن 

البحــث عــن األشــياء  عــن البلــورات ا��ياتيــة. 
إنــھ يــذوب فــي غيبو�ــة تشــبھ فلســفة قديمــة وي�تقــل ا�ــ� 
افــات زمنيــة مختصــره.  مرتبــة ذهنيــة والهوتيــة ��يئــة اع�ر

الطريقھ الشبحية :
وال�عــرف  بكســل  العشــاء  طاولــة  خلــف  أحدهــم  يجلــس 

يقــول مــاذا 
ي�ساب �عض املاء فوق الطاولة 
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اَْلَقـــــــا̧ص
��سن ملواني/ املغرب

أحــداث وأحاديــث لألوليــن واآلخرين...أحــداث  بــھ          بمكتــب 
بــكل األلــوان ،بــكل الطقــوس ...فــي غرفــة تضيــق بروائــح األســفار 
فيــھ  يجــد  ســقف  تحــت   ... ا��ديثــة  الكتــب  وروائــح  القديمــة 
القــاص  يقطــن   ، االتجاهــات  �ل  فــي  ال��ــ�  حريــة  العنكبــوت 
محاطا بكو�ھ امل��وك بمرارة قهوة تنفرغ فيھ بين الفينة واألخرى 
 ، وتشــطيبات   ، تحمــل خر�شــات  وأوراق   ، ال مطيــع  ســيَّ وقلــم   ،

... ت�تظــر االس�شــفاء  العلــل  �عــض  بــھ  وكالمــا 
وســيظل  ظــل  تتغيــر،  ال  وروائــح  ثابتــة  ووضعيــة  بــأدوات  مكتــب 
مر�ــض هــذا الــذي �غــادره لف�ــرة �ــي �عــود إليــھ وفق الوقت ا��دد.

فــي الســوق يدهشــھ مــا ال يدهــش غيــره ، يقــرأ الوجــوه ، والــكالم 
، وا��ــر�ات ، واألماكــن كمــا يقــرأ كتــب العــرب وال��ــم ...�عــرف 
فــي  يتأمــل   ، والتأثيــر  لل�شــويق  ا��املــة  اللقطــة  يقتنــص  كيــف 
اقــف ف��ــ�ر مــن �عضهــا وي��ــك مــن  األحــوال واملصائــر واملو
�عضهــا وقــد يبكيــھ �عضهــا فيخفــي دمعتــھ مــن قبــل فضو�ــي مــا.

واأللــوان  والقســمات  واألفاعيــل  األحــداث  ت�شــابك  ذاكرتــھ  فــي 
واآلمــال وا��يــاالت واالف�راضــات ا��لصــة ل�ــ�صيات قصصــھ.

حــذو مكتبــھ �ســ�رجع الوجــوه املناســبة لتعميــق النظــر فــي الوقا�ــع 
املســتحقة أن تصيــر جــزءا مــن دفء أب�يــة قصصــھ املتغيــرة بيــن 
يــوم �أحــوال طقــس �عــض القــرى و�عــض البلدان...يختــار  يــوم 
ألفــكاره  تخضــع  و�ــ�صيات  ألحــداث  األمكنــة  ويختــار  الزمــان 

قلمــھ... وســن 
فــي متان��ــا ، وحيــن ي�ت�ــي مــن  وحيــن يب�ــي عواملــھ ، و�عيــد النظــر 
قــراءة نصــھ جهــرا ويرتــاح لــھ ، ت�ت�ــي متاعبــھ َ�ُعــبُّ مــا تبقــى مــن 
قهوتــھ في��لــل وجهــھ كمــا لــو انتصــر �عــد حــرب ضــروس أو معركــة 

�لهــا حــذر ومنغصــات ومتاعــب.
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�لمــا نظــرت فــي املــرآة يحزن�ــي مــا بلغتــھ مــن شــعر أبيــض وح�ــ� اآلن أنــا مجــرد 
مــدرس للتاريــخ موقــوف عــن العمــل.

أفكر في جوع اآللهھ وتعطشها للدماء، أرتبك كثيرا
فيطم�ــن قل�ــي إذا مــا نظــرت للقمــر، يحدث�ــي رب املوتــى أن أزوره فــي ��ــراء 

أبيــدوس قائــال: نحــن ع�ــ� العهــد يــا حا�ــي.
تســرق�ي ذهبيــة آشــعة الشــمس فــوق معبــد آتــون، أشــعر بتعليماتــھ أنفذهــا 

ح�ــ� تر��ــ� الســماء.
أجلــس ع�ــ� مق�ــ� فــي �ــي شــع�ي، أتذكــر حينمــا أفاقت�ــي رائحــة غريبــة ألفتــح 
�شــبھ  وجســد  حيوانــي  لوجــھ  جاحظتيــن  عينيــن  طويلــة،  أذن  ع�ــ�  عينــاي 

ال�شــر. أجســاد 
 الســقف مرســوم عليــھ لوحــة فنيــة تجســد أحــد املشــاهد ال�ــي تخيلهــا اإليطا�ــي 

دان�ــي با���يم.
يقــف أمامــي رجــل غاضــب يبــدو مــن مال�ســھ أنــھ ضابــط شــرطة، مكتــوب ع�ــ� 
البدلــة ســرجون، يقــول: ســألت نفســك أمــس عــن نشــأة الكــون، أل�ــس كذلــك؟

 قلت: نعم
أحــد اآللهــھ: لقــد شــققت الطاقــة الكونيــة املقدســة نصفيــن ليصعــد أحدهمــا 
مــن  كال  تكوينــات  بيــن  مزجــت  لــألرض،  الدونــي  اآلخــر  و��بــط  للســماء  األر�ــ� 
اإلنســان والطب�بــة ننخرســاج ال�ــي هبطــت مــن الفضــاء، فارتقــى جســدك إ�ــ� 

أفضــل حــال.
فــي  ال�شــر  و�ا�ــي  أنــت  كنــت  وق��ــا  الســنين  آالف  منــذ  هنــا  إ�ــ�  هبطــت  لقــد    
الكهــوف، �ان م�ــي ��يفــة مــن ��ــر أت�ــت ��ــا مــن مركــز الكــون خصيصــا؛ 

التكويــن. كتــاب  لل�شــر  ��ــا  أشــرح 
اآلن هل هدأ بالك يا حا�ي؟

أنا:بالطبع ال؛ فلست أحمقا ألصدق تراهات.
فجــأة ســاد املــكان صمــت مخيــف، انقســم ا��ضــور فريــق جهــة اليمــن وآخــر 
جهــة ال�ســار لتظهــر امللكــة ع�ــ� العرش:»أنــا ســأقطع لــك الشــك باليقيــن، اقــرأ 

تلــك الشــفرات واغمــض عي�يــك».
ع�ــ�  معلقــة  البيــداء  كهنــة  رؤوس  ع�ــ�  ألفتحهــا  عي�ــي،  واغمضــت  قرأ��ــا   

املعبــد. جــدران 
إنھ معبد دلفى، وها هو أنو��س هبط ع�� األرض مع اكتمال القمر.

أنو��ــس: تلــك ورقــة شــفرة جئــت ��ــا مــن زمــن �ــ�يق، وذاك املعبــد يناجيــك 
بإعــادة العــرش املســروق.

قلت لھ: ملاذا سرق؟
ســرحت قليال ألتذكر معلمي ســرجون الذي خطف من العراق؛ ل�ســيل دماؤه 
ع�ــ� رمــال ال��ــراء بخنجــر بــدوي، دمــاؤه ال�ــي كتــب ��ــا إســطورة بديــن جديد.

أنو��س: انظر هناك! إ��ا بداية ا��يط، ثم اختفى مع دقات جرس املوتى.
قرأت ع�� ا��دران حيث أشار: «اعرف نفسك بنفسك».

فتحــت ورقــة الشــفرة ألقــرأ: تقــف ع�ــ� أرض ا��كمــاء األصلييــن، نيلــك ممتــد 

آلهة سومر
�سمة يح��/ مصر
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مــن كيميــت وح�ــ� اليونــان، صوفيــا ال�ــي خطفــت مــن هنــا تأمــرك بف�ــ� ســر 
معلمــك املقتــول، أمامــك رحلــة إ�ــ�(أ. ف) لتخــرج لــك آلــة الســفر عبــر الزمــن 
مــن الرمــال الســوداء، عندهــا ســتحل لغــز املا��ــي وتصنــع املســتقبل، ع�ــ� 

أن يكــون ا��يــط الثانــي فــي جيبــك.
وضعت يدي في جي�ي ألجد قرص ذه�ي المع.

تذكــرت حينمــا كنــت أســير فــي ��ــراء عــدن أفكــر فــي تناقــض روايــة ا��لــد 
اقــع الــذي رأيتــھ �عي�ــي و�ــي اإللهــھ امللكــة. األول عــن أب اآللهــھ وحقيقــة الو

قلت: هل سرق الذكر العرش من األن��؟ 
هنا بدأت ا��يوط تتجمع أك�ر فأك�ر.

الغطــاء  تغطــي  ال�ــي  الرمــال  إزاحــة  حاولــت  الفــردوس،  أرض  إ�ــ�  توجهــت 
عاصفــة وفجــأة  الذه�ــي، 

ترابيــة، الســماء تمطــر، أصــوات الرعــد تقبــض قل�ــي،  حاولــت أن أتمالــك 
الذه�ــي  القــرص  مــن جي�ــي  الغطــاء، فأخرجــت  انفتــح  و�الفعــل  أعصا�ــي، 

الــذي طــار 
�عيدا بفعل الرياح.

جريت يمينا و�سارا محاوال إيجاد القرص الذي اختفى تماما.
صعدت من بين الرمال اآللة ال�ي حير سرها ملوك سومر.

سمعت صوتا خافتا يقول: سر التعويذة بالداخل.
فتــح �ــي بــاب دائــري أزرق، دخلــت ألجــد رســالة ع�ــ� األرض باهتــة األحبــار، 
قــرأت: األمــل أمامــك يناديــك أســفل(ه. أ. خ)يوجــد ا��ــزء األعظــم مــن(ق. 

ذ)
يلتــف  الثانــي  ا��يــط  ك)،  هــو(أ.  الشــمال  ناحيــة  منحــدر  مــكان  فــي 
ح)الــذي  س.  م.  عنــد(م.  إال  بــھ  تمســك  أن  ع�ــ�  تقــدر  ولــن  حولــك 
شيده(سنموت)،وســيخفق قلبــك كثيــرا عندمــا تجــد(ع. خ. ع)الــذي يزيــن 
إصبــع مــن تكحلــت عيو��ــا ول�ســت الــرداء األبيــض ع�ــ� ا��ســد األســمر، 
مــن  ســماؤك  تكــون  أن  ع�ــ�  ا��يــاة،  مفتــاح  صفحاتــھ  بيــن  بكتــاب  ولتفــز 
ترشــدك لرمــز �عبــر عــن تاريــخ أرض تــم احتاللهــا مــن ســكان(أ. ح) ال�ــي تعبــد 
ســتجده  الذه�ــي  ا��ــزء  تأخــد  لهــا،  بالركــوع  تأمــرك  فإ��ــا  الــالت،  اإللهــھ 
معلقــا فــي رقبــة الليــث بجــوار امللكــة ال�ــي ترفــع يدهــا اليم�ــ�، وس�ســافر ع�ــ� 
جمــل إ��(أورســالم) ل��بــط عليــك طيــر فيحضــر لــك عبــدي املطيــع �عطيــك 
��يفــة ��ــا ســر تحفظــھ و�ال لعنتــك العبــاد فــي �ل البــالد، إذا أطعت�ــي فــورا 

اليونــان. فــي  قدميــك  أســفل  تتمنــاه  مــا  ســتجد 
آلهــة  عنــك  ل�ر��ــ�  والفرعــون  مو��ــ�  ســر  تف�ــ�  أن  الثانــي  الطلــب  أمــا 

ســومر.
قبــل أن أســافر باآللــة أخــذت أفكــر فــي الطلــب الثانــي؛ ســألت نف��ــي: أخان�ــي 
الذاكــرة حينمــا أخبرت�ــي بمقتــل معلمــي ســرجون أم أن ��نــة إعــادة كتابــة 

التاريــخ �ان لهــا رأي آخــر؟
و�عــد أن أغلقــت كتــاب األســاطير ��ضــت مــن ع�ــ� مق�ــ� الشــعراء أل��ــق 

النف��ــي. الطب�ــب  مــع  بموعــد 

معلمــك املقتــول، أمامــك رحلــة إ�ــ�(أ. ف) لتخــرج لــك آلــة الســفر عبــر الزمــن 
مــن الرمــال الســوداء، عندهــا ســتحل لغــز املا��ــي وتصنــع املســتقبل، ع�ــ� 

تذكــرت حينمــا كنــت أســير فــي ��ــراء عــدن أفكــر فــي تناقــض روايــة ا��لــد 

الغطــاء  تغطــي  ال�ــي  الرمــال  إزاحــة  حاولــت  الفــردوس،  أرض  إ�ــ�  توجهــت 

ترابيــة، الســماء تمطــر، أصــوات الرعــد تقبــض قل�ــي،  حاولــت أن أتمالــك 
الذه�ــي  القــرص  مــن جي�ــي  الغطــاء، فأخرجــت  انفتــح  و�الفعــل  أعصا�ــي، 

فتــح �ــي بــاب دائــري أزرق، دخلــت ألجــد رســالة ع�ــ� األرض باهتــة األحبــار، 
قــرأت: األمــل أمامــك يناديــك أســفل(ه. أ. خ)يوجــد ا��ــزء األعظــم مــن(ق. 

يلتــف  الثانــي  ا��يــط  ك)،  هــو(أ.  الشــمال  ناحيــة  منحــدر  مــكان  فــي 
ح)الــذي  س.  م.  عنــد(م.  إال  بــھ  تمســك  أن  ع�ــ�  تقــدر  ولــن  حولــك 
شيده(سنموت)،وســيخفق قلبــك كثيــرا عندمــا تجــد(ع. خ. ع)الــذي يزيــن 
إصبــع مــن تكحلــت عيو��ــا ول�ســت الــرداء األبيــض ع�ــ� ا��ســد األســمر، 
مــن  ســماؤك  تكــون  أن  ع�ــ�  ا��يــاة،  مفتــاح  صفحاتــھ  بيــن  بكتــاب  ولتفــز 
ترشــدك لرمــز �عبــر عــن تاريــخ أرض تــم احتاللهــا مــن ســكان(أ. ح) ال�ــي تعبــد 
ســتجده  الذه�ــي  ا��ــزء  تأخــد  لهــا،  بالركــوع  تأمــرك  فإ��ــا  الــالت،  اإللهــھ 
معلقــا فــي رقبــة الليــث بجــوار امللكــة ال�ــي ترفــع يدهــا اليم�ــ�، وس�ســافر ع�ــ� 
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جلــس فــي تثاقــل خلــف مقــود 
ســيارتھ، ومــن ثــم أخــذ نفســا 
عميقــا، وأدار مفتــاح تشــغيل 
ا��ــرك ببــطء، فســمع صوت 
احتــكاك مز�ــ� و غريــب، بــدأ 
تــدرج  فــي  تال��ــ�  تــم  عاليــا 

م�ســارع..
يــا  الســيارة  محــرك  إنــھ  ــــ 
بــك. يرحــب  جــون  صديقــي 

ثــم  بائنــة  تمتمــة  فــي  قالهــا 
أطلــق فجــأة ��كــة مج��لــة 
الصفــراء   أســنانھ  أظهــرت 
حيــث  جانبــھ  ا�ــ�  ينظــر  وهــو 
الــذي  جــون  صديقــھ  يجلــس 
وســادة  إ�ــ�  رأســھ   أســند 

. ملقعــد ا
ــــ يــا لــھ مــن ترحيــب عاصــف يــا 

صديقــي ســامي..!! 
جــون  صديقــھ  رد  جــاءه 
يديــھ  حركــة  عبــر  متدفقــا 
الباحثــة فــي توهــم و�ــي تم�ــ� 
افــذ  نو فتــح  فــي  و  رأســھ  ع�ــ� 
فــي فضــاء الســيارة،  متخيلــة  

املفقــودة. قبعتــھ  عــن 
و هــو اآلخــر فــي حركــة  تفت�ــش 
مســتمرة عــن هاتفــھ ا��مــول، وعي�يــھ  تتحــرك يمنــة و �ســرى و��ــ� 
مليئــة  ت��يــدة  معهــا  مصطحبــة  الداخ�ــي  الســيارة  صنــدوق  داخــل 

بمشــاعر متناقضــة و تســاؤل م�رنــح:
ــ هل رأيت هاتفي ا��مول يا صديقي جون ...؟ !!

جاءه رد صديقھ جون سر�عا: 
إ�ــ� داخــل  بالصعــود  ��ــم  وأنــت  منــك  لعلــھ ســقط   !! أره  لــم   .. ــــ ال 

املنــزل. داخــل  نســ�تھ  أو  الســيارة، 
رد عليھ وهو ما زال يف�ش عنھ:

ــ ال ال .. انا واثق و متأكد من أنھ �ان بحوزتي .. متأكد من ذلك...
قالهــا وهــو يميــل برأســھ نحــو مقدمــة الســيارة، ��ــزه تــارة و �غمــض 
فــي ترنــح شــفرات ما�ــ�ات  تــارة أخــرى و �ــي معلقــة  ويفتــح عي�يــھ 

إليــھ: كالمــھ  وأكمــل  األمامــي..  الزجــاج 
ــــ ال أرى ســوى خيــط أبيــض المــع متحــرك ع�ــ� األرض، و يبــدو أنــھ 

بــال ��ايــة .. !!
عقب صديقھ جون ع�� كالمھ في است��ان بائن:

ــ غريب هذا األمر .. إذا لعلھ في درج باب السيارة إ�� جوارك.. !!
قالها جون و هو �شير بيده نحو سقف السيارة.

نظــر ســامي ا�ــ� الســقف فــوق رأســھ �عينيــن راقصتيــن ســقطت 
فجــأة فــي يديــھ ال�ــي حرك��مــا نحــو مقبــض بــاب الســيارة الداخ�ــي 
إ�ــ� جــواره، وفجــأة جــذب عينــھ اليم�ــ� ألع�ــ� جف��ــا العلــوي و 
وهمهــم  ا��ار�ــي..  الفضــاء  إ�ــ�  الســيارة  بــاب  زجــاج  اخ�رقــت 

:
ً
قائــال

ــــ ال أرى ســوى  شــريط متعــدد األلــوان ���ــز باســتمرار، و جــدار 
 !!  .. اخضــر اللــون مضــاء 

ثم اردف قائال:
ــ لع�ي أجده ع�� األرض .. لع�ي أجده..

صــوت  ع�ــ�  يفتــح  بــھ  فــاذا  البــاب،  مقبــض  تديــر  يــده  و  قالهــا 
هزيــز ريــاح عاتيــة، و ذرات مــن الرمــال املتطايــرة ال�ــي تصاح��ــا،  
داخــل  ا�ــ�  طريقهــا  وجــدت  و  وجهــھ  ع�ــ�  م��ــا   �عــض  لطمتــھ 

قــال:  ثــم  ســرعة  فــي  قفلــھ  فأعــاد  الســيارة، 
 هنالك عاصفة قوّية تعّم املكان.

ّ
ــ يبدو أن

رد عليھ جون وهو يمد برأسھ إ�� األمام:  
ــــ يبــدو ذلــك ألنــي أرى أمامــي فــي الســماء قطــع متصلــة مــن ورق 

..و واصــل رده م�ســائال: أبيــض متطايــرة 
ــ لعل جوالك في املقعد ا��لفي ... !!

قالهــا و بــدأ جســده فــي امليــالن تجــره عي�يــھ ناحيــة املقعــد ا��لفــي 
للســيارة، فوجــده خاليــا اال مــن فســتان لفتــاة وضــع بإهمــال ع�ــ� 
ا��ــزء ا��ان�ــي للمقعــد، مــن ثــم نظــر إ�ــ� األع�ــ� فشــاهد ســيارة 
واألزرق  األحمــر  باللونيــن  متقطعــة  �اشــفة  أنــوار  تطلــق  �عيــدة 
شــفتيھ  زم  و  حاجبيــھ  بيــن  مــا  عقــد  اآلذان،  تصــم  اقهــا  ابو و 
املرتجفــة فــي غضــب وهــو ��ــم باإلنتقــال إ�ــ� املقعــد ا��لفــي قائــال:
ــ يبدو أن ص�ية ال�ي املالعين تركوا ألعا��م و سيارا��م الصغيرة 
فــوق الغطــاء ا��لفــي لشــنطة الســيارة .. دع�ــي اســتطلع األمــر، 
لع�ــي أجــد هاتفــك ا��مــول هنــاك أيضــا… لكــن.... !!  ملــن هــذا 

الفســتان االزرق..؟
جاءه رد صديقھ سامي في صوت متحشرج:

ــ إ��ا س�رتي .. س�رتي.
وفي اغتياظ بائن رد عليھ جون:

ْمر اَ�ْبَيض ُدَخان التَّ
معاوية ماجد/ السودان
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ــــ ســ�رتك .. .. !! و كيــف ذلــك..؟.. !! إ��ــا تبــدو فــي مقــاس أصغــر 
منــك... !!

ــــ ال عليــك دعــك مــن األمــر.. هاتفــي ا��مــول يــا صديقــي أشــبھ 
 توســد 

ً
اقصــة فــي مل�ــ� لي�ــي مصيرهــا ا��تــوم دومــا مــا يكــون بر

رغبــة االفخــاذ الشــبقة . 
قالها وهو  يلتفت إ�� جون، وينظر متفحصا املقعد ا��لفي.  

انتابــھ شــعور غريــب، رفــع نظــره مــع ســماعھ لصــوت فــي جســم 
نجــوم  وفجــأة  امل�راصــة،  الســيارات  مــن  عــدد  رأى  الســيارة،  
ألبــواق  أصــوات  ثــم   ناظريــھ،  أمــام  املظلــم  الســماء  تغطــي 
ثــم  ومــن  قليــال  تباعــدت  ثــم  قريبــة  بــدأت  ومتفرقــة،  متنوعــة 

فأك�ــر.. أك�ــر  اق�ربــت 
ــ هؤالء الص�ية حقا مالعين و..

وقبــل أن يكمــل ســامي حديثــھ ســمع صــوت ارتطــام قــوي ورأى 
فــي فضــاء الســيارة ويتجــھ نحــوه،  حــذاء صديقــھ جــون طائــر 
احــس بلطمــة قويــة ع�ــ� خــده و رأى صديقــھ يخطــو فــي فضــاء 
الســيارة ويخــرج مــن خــالل زجاجهــا األمامــي الــذي بــدأ لــھ �أنــھ 

موجــة متمــردة فــي بحــر هائــج.
يــا صديقــي ال تخــرج مــن الســيارة قبــل أن ت�تعــل ا��ــذاء ..  ــــ 
ا��ملــة  الريــاح   ،

ً
جيــدا وراءك  مــن  البــاب  تغلــق  أن  وأرجــو 

خــرج  إلســكافي  مســامير  �أ��ــا  مرعبــة  هنــا..  مرعبــة  باألتر�ــة 
زوجتــھ. مــن  املتالحقــة  اللعنــات  تطــارده  ب�تــھ  مــن  مغاضبــا 

تحسس جب�نھ بيده املرتعشة و صاح بصوت واهن:
ــ ما هذا السائل الداف� ما هذا السائل... اد ..اد..ااف� ...

سكون تام.
أصنــاف  ببقايــا  مليئــة  الشــكل  بيضاويــة  خشــ�ية  طاولــة 
متعــددة مــن األطعمــة وحولهــا أرائــك فخمــة مبع�ــرة، و وضعــت 
إ�ــ� مقر�ــة م��ــا طاولــة أخــرى أصغــر م��ــا قليــال، عل��ــا قنانــي 
فــي  ملقــاة  وأخــرى  ا��مــر،  رائحــة  م��ــا  تفــوح  ملونــة  مبع�ــرة 
إهمــال بائــن ع�ــ� األرض فــي شــكل أجســاد عاريــة و��ــ� جوارهــا 
طبــق بــھ بقايــا مــن أكيــاس بــودرة بيضــاء وأعقــاب لفافــات تبــغ 
أخضــر داكــن اللــون صــار أســودا بفعــل ا��ــوار الصاهــل بيــن 
شــهقة  و  البــودرة  �ــ�ابة  خلــف  الغائبــة  واالدمغــة  الشــفاه 
الســوائل الهار�ــة مــن تجاويــف كــؤوس الن�يــذ ذات النظــرات 

املســكرة.
عاريــة  ملقــاة  فتــاة  املدفــأة  جانــب  إ�ــ�  األرض  ع�ــ�  وهنــاك 
ا��ســم تعتمــر قبعــة زرقــاء تتد�ــ� م��ــا ر�شــة بيضــاء متداخلــة 
اللــون  أزرق  حــذاء  ت�تعــل  و  وجههــا   ع�ــ�  املبع�ــر  شــعرها  مــع 
مطــرز �شــكل را�ــع وجــذاب، تتوســد فخــذ رجــل يرتــدي بنطــال 
ا�ــ� األســفل ، و فتيــات أخريــات �ل  باملقلــوب منزلــق �ــ�ابھ 
واحدة ممســكة بوســادة األخرى وأرجلهن معلقة ببقايا اه�زاز 
اعمــدة الدخــان االبيــض، و ع�ــ� مقر�ــة م��ــن، رجليــن يقفــان 
فــي ترنــح، أحدهمــا ينظــر حولــھ و اآلخــر يقلــب فــي مســاند األرائــك 

املبع�ــرة و ��مهــم: 

ــ أين  الس�رة الزرقاء خاص�ي..؟
أجابھ صديقھ  جون و هو ينح�ي ليرفع  فستان فتاة من ع�� األرض:

ــ هذه �ي س�رتك خذها..
تنــاول ســامي الفســتان بيــده ووضعــھ ع�ــ� ذراعــھ وهــو ينظــر ا�ــ� طاولــة 

:
ً
قائــال القنانــي 

ــــ ن�يــذ التمــر و بــودرة الكو�اييــن و لفائــف مــن ا��شــ�ش .. يــا لهــا مــن ليلــة 
.. يمكننــا أن نســمي عالقــة هــذه األشــياء ا��ميلــة مــع �عضهــا بالـــ..ـ.. أو أن 
نصيغهــا فــي جملــة واحــدة .. دخــان التمــر االبيــض.. أجــل .. دخــان التمــر 

االبيــض... !!
 فــي مالمــح تبــدو أقــرب إ�ــ� الــذي 

ً
رد عليــھ جــون وهــو ينظــر إليــھ مب�ســما

البــكاء: يريــد 
ــــ نعــم يــا صديقــي جملــة أتممنــا توقيعهــا الليلــة ع�ــ� هــذه اللوحــات ..انظــر 
حولك إ�� هذا املشهد.. يبدو أن الفنانين  ديالكروا و  ليوناردو دا في���ي 

�انــا حاضريــن هــذه الليلــة معنــا.
��كا سويا، ومن ثم قال سامي موجها حديثھ إ�� جون: 

-دع�ــي أضــع هاتفــي ا��مــول فــي جي�ــي قبــل أن  نغــادر هــذا املــكان، مــد يــده 
ا�ــ� جيــب ســ�رة جــون و وضعــھ بداخلــھ ثــم قــال:

ــ فلنذهب اآلن يا صديقي.
رد جون وهو يضع قبعتھ ع�� رأس سامي:

ــ حسنا هيا بنا 
و خرجا

الطريــق  بجانــب  ملقــاة  محطمــة  �ســيارة  محيطــة  النــاس  مــن  جمهــرة 
جثــة  بداخلهــا  و  املــكان،  �ل  فــي  متناثــر  وزجاجهــا  األع�ــ�،  إ�ــ�  إطارا��ــا 
لرجــل فــي العقــد الثالــث مــن العمــر، و��ــ� مقر�ــة م��ــا جثــة أخــرى م�ــ�اة 
إحــدى ســيارات  و  اللــون،  أزرق  بك�ــس بالســ�يكي  ع�ــ� األرض و مغطــاة 
الشــرطة تقــف ع�ــ� مســافة غيــر �عيــدة م��ــا و أنوارهــا الزرقــاء مضــاءة فــي 
الدهشــة واالســتغراب  النــاس و مالمــح  تقطــع مر�ــي، و همهمــات وســط 

الوضــوح.. فــي  بــدأت  جان�يــة  حــوارات  و  االســتقرا�ي 
ــ ماذا حدث يا سيدي ..؟

أحد املارة مستفسرا من آخر يقف ا�� جانبھ.
ــــ انــھ منظــر مفــزع جــدا، لقــد رأيــت ســيارة تطيــر فــي الســماء، و مــن بداخلهــا 

يخــرج طائــرا فــي الســماء ايضــا انــھ أمــر مفــزع حقــا.. !!
ــ هل هنالك موتى..؟

ــ نعم .. نعم  ..�انا ��صين .. توفاهم هللا. 
ــ إ��ا السرعة.. !!  

.. الســرعة وا��مــر و ا��شــ�ش ايضــا لقــد شــممت  ا��ــا الســرعة  ــــ نعــم 
الســيارة.. حطــام  داخــل  مــن  تفــوح  الرائحــة 

ــ إ��ا املصير وال��اية لكل متعاطي.
ــ نعم لقد صدقت.

تال��� صوت ا��وار بوصول سيارة اإلسعاف و تفريق جمهرة الناس.
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ً
مركونــا  

ً
ُحطامــا نــت 

ُ
ك َدني، 

ُ
تســن ــك 

ُ
وجدت قــواّي  فيــھ  أ��كــت  الــذي  الوقــت  فــي 

ــة، هــواٌء يحــرك 
ّ
فــي إحــدٰى زوايــا شــارٍع م��ــور، ح�ــ� اإلضــاءة �انــت فيــھ ُمعطل

يفهــم  أحــد  ال  موتــٰى،  مــن  حــب  رســائل  �أ��ــا  تتطايــر  أوراق  الرذيلــة،  األبــواب 
 رأ��ــي 

ُ
 مطــٍر ي�ســاقط فــي عي�ــي �لمــا رفعــت

ُ
محتواهــا ســوٰى األمــوات مثلهــم، رذاذ

 ببــرٍد شــديد وا��ــوف مــن ظــالم صنــع فــي مخيل�ــي روايــة ال عنــوان 
ُ

للســماء، شــعرت
لهــا، مهمــا حاولــت الصــراخ ال أحــد �ســمع�ي، قــررت الســير �اتمــة لصوتــي وخوفــي 

بخطــوات ثقيلــة تجرهــا جثــة هامــدة ت�نفــس بصــوٍت مســموع..
ح�� الدموع تجمدت في عي�ي، ال أعلم إن �ان �ســ�ب البرد أو ا��وف أم قســاوة 

قلــب طفلة؟
 هناك أمل..

ُ
 ما بداخ�ي يدفع�ي للوصول، ح�� سمعت

ً
�ان صوتا

ســمع��ا مــن �ــ�ص جالــس ع�ــ� الرصيــف يلــُم شــتات نفســھ، �ان حالــھ ل�ــَس 
ألمــي  ا��يــاة، نســ�ت غصــت   يصــارع ســكرات 

ً
يبــدوا قويــا بأحســن م�ــي، لكنــھ 

 أنظــر إليــھ �غرابــة :
ُ

وخوفــي و�ــدأت
بــَك هــل أنــت حزيــن ووحيــد مث�ــي ؟! أم إنــك ميــٌت  - مــن أنــت ؟! ولــمَّ هنــا ؟ مــا 

؟! األمــوات  قريــة  فــي  روحــك  عــن  تبحــث  وجئــت 
 قل�ي فما عاد ي�بض 

ُ
 بميٍت، أنا �ي لك�ي فقدت

ُ
 وقال : لست

ً
تً�سَم ضاحكا

 �ي..
َ
ُهناك أمٌر واحد َسُيعيُد ا��ياة

- ما هو هذا األمر ؟ 
عيدني ل��ياة مرة أخرى. 

ُ
بلة من شفاه دافئة لت

ُ
- ق

ن�ٰ� من قبل ؟ 
ُ
قّبل شفاه أ

ُ
- ��ٌب !! ولّم ت

شعرني بالدف� 
ُ
- ب�ٰ�، لكن �ل شفاه ال�ساء ميتھ باردة ال ت

 ع��ا ؟ 
ُ

بلة ال�ي تبحث
ُ

- وماذا إن لم تجد تلك الق
 ع��ا، سأجدها ولو �عَد حين..

ُ
- سأبقٰى ابحث

 
ً
 الريــح ح�ــ� أرتطــَم البــاُب با��ائــط، فأصــدَر صوتــا

ُ
فــي هــذه األثنــاء اعت�ــٰ� صــوت

ذلــك  بأحضــان  نف��ــي   
ُ

وجــدت ل��ظــة  امل��ــورة،  الشــوارع  تلــك  صــداه  م�ــ� 
ل��ــا 

ُ
لــت أنــا خائفــھ، ق

ُ
الغريــب، ويــدايَّ تشــابكت حــول ُعنقــھ و�رجفــة صــوٍت ق

هــواء،  تخافــي مجــرُد  ونبــره هادئــة: ال  العينّيــن، فأجــاَب بصــوت شــ�ّي  ُمغمضــة 
 ، والبــرد  ا��ــوف  مــن  رتجــف 

ُ
امل خصــري  إ�ــ�   

ً
نــزوال ظهــري  المــس 

ُ
ت يــداُه  و�ــدأت 

 فتــح عي�ــي ألرٰى مــا يجــري مــن حو�ــي، 
ُ

حاولــت
لكــن أنفا��ــي �انــت شــديدة ا��ــرارة ودقــات قلــٍب م��ــور أك�ــر مــن تلــك الشــوارع، 
أق�ــرب مــن شــف�ّي وأحــس بحرار��ــا رغــم بــرودة ا��ــو، ضم�ــي إليــھ أك�ــر وهمــس فــي 

ِك مــن هنــا 
ُ

أذنــي ال تفت�ــي عي�يــِك ، ســآخذ
بلٍة �أن األرض بدأت ���ز من تحت قدمي 

ُ
�ي بق

ّ
إ�� حيث النجوم ثم قبل

لشــدتھ ولشــوقھ �أنــھ يرتشــف النــور م�ــي لُي��ــَيء عتمــة روحــھ، بــدأ يفتــُح بــأزرار 
ا��ــوف وهــدأت  تغيــر، توقــف  قــد  قلبــھ، �ل ��ــيء  إ�ــ�  النــور  القميــص ليصــل 
اقة الصبــاح وزقزقــة الطيــور  الريــُح وأشــرقت الشــمس تبــّدل ليــُل الظــالم بأشــر
 فــي ا��نــھ ، حي��ــا أدركنــا نحــن األثنيــن بــأن 

ً
 حتمــا

ُ
فــي تلــك الشــوارع، �أنــي اصبحــت

أرواحنــا عــادت تزهــوا مــن جديــد .. 
 حين قال �ي : 

ً
و�ن �ل حزن غادر قلو�نا، �ان صادقا

مـل..
َ
- ُهـــناك أ

ُهـنـاَك أَمــل
فاطمة الدر/ العراق
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إلُه الخّيرين.. إلُه ا�شرار
املنذر املرزو�ي/ تونس

 إذا انت�� في �ّل مكاٍن. 
ّ
         ال ي�ت�ي الشرُّ تماًما، إال

 ُ�عيــد الفجــر، بــكّل ا��ّيريــن الذيــن ضاقــت 
ُ
      أبحــرت الســفينة

 
ُ
ُصدورهــم عــن احتمــال أهلهــم، فضاقــت عل��ــم األرُض الوســيعة

لت�ــرك  أبحــرت  وال��ــراء.  والّســهوب  والغابــات  البحــر  بيــن 
الُعصــاة، أ��ــاب  أهلهــا  مــن  ف��ــا  أفســد  ومــن   

َ
القريــة وراَءهــا 

واآلثــام.  وا��طايــا  نــوب 
ّ

الذ
قــاة املتحّمســين ا��بــَل الــذي �ان �شــدُّ 

ّ
      حيــن قطــع أحــُد الت

 
َ
ســفينة نجا��ــم إ�ــ� ��ــرة ع�ــ� الشــاطئ، نظــَر نظرتــُھ األخيــرة
 إ�ــ� إخوتــھ األشــرار الذيــن تجّمُعــوا ع�ــ� الّر�ــوة، تحــت 

َ
الغائمــة

فانطلــت  األشــرعة،  برفــع  أمــر  ثــّم  لتود�عهــم،  عظيمــة  �ــ�رة 
، ثــّم ابتعــدت ح�ــ� غابــت فــي األفــق. 

ً
 نحــو اليــّم متثاقلــة

ُ
الســفينة

قــاة 
ّ
بحــرة بإخو��ــم ا��ّيريــن الت

ُ
 األشــراُر بمشــهد الّســفينة امل

َ
ِخــذ

ُ
أ

ــاس. أو أقلعــوا عــن �ّل 
ّ
نوً�ــا تذكــُر أمــام الن

ُ
الذيــن لــم يق�رفــوا ذ

 
ّ
إال ينكحــوا  ولــم   بجريــرة، 

ّ
إال يقتلــوا  لــم  فهــم  اآلثــام وا��طايــا. 

 مــن �ســتان جــاٍر. ولــم �شــرُ�وا ن�يــذا مــن 
ً
ــة

ّ
�عقــد. ولــم يأ�لــوا غل

شــعيٍر، أو خمــًرا مــن عنــٍب. 
ُهــم، اجتمُعــوا ع�ــ� مــا يرونــُھ ا��ــقَّ 

َ
 أهل

ُ
قــاة

ّ
      فبعــد أن اع�ــزل الت

وا��يــَر. ثــّم دعــوا إخوا��ــم إ�ــ� طريق��ــم فــي االســتقامة ونحل��ــم 
قــوى. ولكــن، حيــن ي�ُســوا مــن اســتجابة أغلــب أهلهــم إ�ــ� 

ّ
فــي الت

ــا، عزمــوا ع�ــ� ال��ــرة هرو�ــا 
ً
مســلكهم، ووجــُدوا فــي هداي��ــم عنت

وخوفــا مــن أن يصي��ــم قومهــم بفتنــة فــي نحل��ــم. وهكــذا قــّرُروا 
بنــاَء ســفينة تأخذهــم إ�ــ� عالــٍم بكــٍر، �ع�شــون فيــھ آمنيــن مــن 

اآلثــام والشــروِر.
بحــرة غاضبيــن. 

ُ
اقبــون الســفينة امل  ُير

ُ
ذنبــون

ُ
 امل

ُ
     أخــذ القســاة

ــا. فقــال أحُدهــم، و�ان قــد فّضــل 
ً

ــا وحنق
ً
و�ان األطفــاُل أك�ــر حزن

ا أّ��ــا ا�َ�مقــى. اغرُ�ــوا 
ً

ّ��مــة بالغنــاء: - ُ�ــ�ق
ُ
البقــاء مــع أّمــھ امل

 يدهــا ع�ــ� رأســھ، 
ً
تكــم البا�ســِة. فقالــت أّمــھ، واضعــة

ّ
ــا إ�ــ� جن

ّ
عن

 مــن غضبــھ:
ً
ُمهّدئــة

ــوا صفــاء الليــل بأفعالهــم 
ُ
 - ال تغضــب لُهرو��ــم يــا ُب�ــّي، لطاملــا لّوث

فــاق والّريــاء. ثــّم �ســقت فــي اتجــاه البحــر. 
ّ
شــ�نة، وال��ــار بالن

ُ
امل

وحزنــت  غادريــن. 
ُ
امل قــاة 

ّ
الت إخو��ــم  مــن  أشــراٌر  رجــاٌل  غضــب 

، يمســُك ب��ــر، قائــال   تركهــّن األزواُج واألوالُد، و�كــى ص�ــيٌّ
ٌ
نســوة

لكبيرهــم فــي الشــّر: 
ا��ــراُد  ســيل��منا  هــل  ؟ 

ُ
وا��ــرذان الضفــادُع  ســُ��اجمنا  هــل   -

ــا؟ 
ّ

؟ هــل أخــذوا هللا معهــم فــي ســفين��م حق
ُ

وتفتــك بنــا الديــدان
وأناجيــھ   ،

ُ
احتجــت مــا 

ّ
�ل أناديــھ  كنــت  م�ــي.  هللا  �ان  لطاملــا 

 
ٌ
مــا خفــت أو اشــتقت. فهــل ســي�رك�ي هللا وحيــًدا؟ بكــت ســّيدة

ّ
�ل

 
ٌ
َص�ّيــة وهمســت  ســّرها،  فــي  ��ــيٌّ  امــرأة  ون�ــ�ت  املذنبــات، 

 :
ً
دامعــة ســيم، 

ّ
لل�  

ٌ
عاشــقة

غرقهــم يــا هللا. احمهــم مــن شــّر األمــواج والعواصــف. ففــي 
ُ
- ال ت

الســفينة قلــوٌب ت�بــض با��يــاة. اجعلهــم فــي رعايــة عينــك ال�ــي 

 ويــدك ال�ــي ال ترتجــف. فأنــا هنــا مــع أّمــي و�عــض 
ّ

ال تــرف
 الُبعد. حي��ا قال 

َ
 املوج وال وحشــة

َ
أه�ي، ال أخ��ــ� ســطوة

شــيخ طاعــن فــي املعا��ــي، وهــو يتأّمــل الّز�ــد املتال��ــي وراء 
الســفينة: 

 إذا انت�ــ� فــي �ّل مــكاٍن. فكيــف 
ّ
- ال ي�ت�ــي الشــّر تماًمــا، إال

وقــد أخــذوا منــھ الكثيــر فــي ســفين��م ال�ــي مــا اســتطاعت 
لنا؟ ال تغضب  حمُّ

َ
نا، وفي قلو��م ال�ي ما استطاعت ت

َ
َحمل

أّ��ــم غــادروا تماًمــا. ال تبـكـي صغيرتــي،  ُب�ــّي. وال تعتقــد  يــا 
لو��ــم. ال 

ُ
فقــد نكــون، نحــن أيضــا، ُمغادريــن فــي مراكــب ق

فعمــِة با��ــّب وا��يــاة.. هنــا 
ُ
تجزعــوا. هنــا فــي القلــوب امل

�شــّوقة الّصادقــة.. هنــا 
ُ
فــي العقــول ا�َ�يــرى واألجســاد امل

أيضــا يوجــد هللا. 
      �ان كبيرُهــم ُيــرّدد ع�ــ� أســماعهم، مــن ع�ــ� الهضبــة 
والعــرار،  الزع�ــر  ونبــات  الصفصــاف  بأ�ــ�ار  املكســّوة 
 
ُ
حكًمــا فــي ا��ّبــة والغفــران، ب�نمــا �انــت الص�ّيــة الباكيــة
يــور املن�ثقــة 

ّ
إ�ــ� أســراب الط والطفــُل الغاضــُب ينظــران 

ــا 
َ
مــن أفــق وردّي، فــوق الســفينة الغائمــة فــي الضبــاب. �ان

نحوهــم   
َ
قــة

ّ
�ل

ُ
ا�  

َ
افة

ّ
الشــف الكائنــات  هــوٍل 

ُ
ذ فــي  يرُمقــان 

الشــتاء  فصــل  معهــم  لتق�ّ�ــي  القطنّيــة،  بأجنح��ــا 
وغابــات  تعاليــِة 

ُ
امل الهضبــة  بيــن  الواســعة  الُبحيــرة  فــي 

، فــوق 
ً
اقــة

ّ
 خف

ُ
يــوُر الوردّيــة

ّ
قــت الط

ّ
الصفصــاِف. وحيــن حل

ــت 
ّ

ُرؤوســهم، ســقط ��ــُر الغضــب مــن يــد الص�ــّي، وجف
ُدمــوُع ا��ــزِن فــي ُمقل�ــْي الص�ّيــة، وانطلقــا ُمرفرفيــن نحــو 
إل��ــم،  هاجــرة 

ُ
امل الطيــور  الســتقبال  الُبحيــرة،  ضفــاِف 

��ــيٍء. �لَّ  با�ُ�ــّب  وســعت  وقلــوٍب  راقصــٍة  بحــر�اٍت 
                                  تونس في ٣0 جوان 2021
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رقية تغنمين/املغرب 
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تساءلت
رقية تغنمين/املغرب 

النحلــة  تقــول  مــاذا  كثيــرا،  تســاءلت 
الزهــرة  تقــول  ومــاذا  تــرى؟  يــا  للزهــرة 
الفراشــة  تقــول  ومــاذا  للفراشــة؟ 

؟ للعشــب
ولكــن  بــال شــك،  يــدور  هنــاك  حــوار  تــم 
ع�ــ� مــاذا يــدور هــذا ا��ــوار، هــل يــدور 
عنــا نحــن ال�شــر أو عــن الشــمس أو عــن 

البعيــدة. ا��قــول 
لقــد بالغــت كثيــر فــي القلــق ع�ــ� أشــياء 

تســتحق. ال 
كمــا  العالــم  هــذا  فــي  ســأم��ي  لهــذا 
ل��ــيء  أنز�ــ�  لــن  تم��ــي،  الفراشــات 
بــل ســأتجاوز �ل  ل��ــيء،  ولــن أغضــب 
مــا قــد يقلق�ــي، ألن ا��يــاة ال تســعف 
أنفســنا،  إســعاف  نحــن  علينــا   ،

ً
أحــدا

إ�ــ�  ا��يــاة  ضيــق  مــن  ��ــا  والهــرب 
الكتــب. ف�ــ�ة 
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 قل للمليحة في الغمام تخّبأت
بِصَر ماخفي

ُ
هرِت لنا لن

َ
هال ظ

هرِت فإن�ي
َ
أنا شاعٌر فإذا ظ

في
َ
خت

َ
 لْن ت

ً
قوُل فيِك قصيدة

َ
سأ

ُعذِريُّ الهوى
َ
ي ل

ّ
فز�ي!  ِإن

َ
 ال ت

ِف تَصّوِ
ُ
ع�ُش مثَل الزاِهِد امل

َ
و أ

ٍة
َّ
كِشفي عنِك الغماَم ِبِرق

َ
و لت

في!
َّ
ط

َ
تل

َ
 .. ف

ٌ
فلَديَّ قلٌب ُمرَهف

 �ي
َ

و ب��ظٍة َرَمِت ا�ِ�ماَر فبان
ّدٍ رشيٍق أهيِف

َ
وجٌھ ع�ي ق

 حالوٍة
ُ

و ُعيوُ��ا خضراُء ذات
�َرِف

ُ
ها مثَل ا��ريِر امل

ُ
و رموش

ٌ
 ا��مال مع  ا��ياء   مفازة

ّ
إن

 يداَك-لتكتفي
ْ

فاظفْر-أال تر�ت

ً
 تبدي النصائح عبرة

ٌ
ة �ي قصَّ

للعابرين ع�� فؤادي املرهِف

تحت النقاب جمال
محمد أحمد عبد السالم/ مصر
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ارتجال
سناء قص�بة/ املغرب 

 أن أكــون ُمهملــة وُمســ���رة مثلهــم، أال أبا�ــي وال أهتــم، 
ُ

«حاولــت
�سالســل  قل�ــي   

ُ
ــدت وقيَّ ــبات  السُّ غيابــات  فــي  ضميــري   

ُ
أســرت

الســ�يل  ســواء  عــن  وأز�ــغ   
َّ

ــذ
ُ

أش أن   
ُ

أردت والقســاوة،  الغلظــة 
نف��ــي  حيــَق 

ُ
أ أن   

ُ
رجــوت والضــالل،  االعوجــاج  حــذو  وأحــذو 

هــم  ُعدَّ
َ
ع�ــ� وال أهتــم، أن أ

ُ
��الــة مــن الالمبــاالة و�مــا حو�ــي ال أ

أحشــو  أن  مــن  تمكنــت  مــا  لك�ــي  الَهــّم،  غيــر  تجلــب  ال  زوائــدا 
وأجن�يــة  عالمــي  فــي  أنــا  منفــردة  واالســت�ثار؛  باألنانيــة  نف��ــي 
عــن عاملهــم، فــي عروقهــم تســري دماؤهــم البــاردة ب�نمــا دما�ــي 
ِتــُك بجــدران عرو�ــي، 

ْ
ف

َ
ا��اميــة تغ�ــي ومــن شــدة �ــ�ون��ا تــكاد ت

 
ً
 ورأفــة

ً
، مرثــاة

ْ
ــُزَرت

َ
 دقــات قل�ــي وغ

ْ
لمــا تضاعفــت

ُ
 ظ

ُ
فكلمــا لقيــت

 عــن 
َّ

ــف
ُ

أقســم أال َيك  الضميــر و
َ
ــط

َ
ش

َ
ــٍع مســكين، ن

َ
بمظلــوم ُمْدق

نســِ�� مــن رذائلهــم وألتِحــف بمباد�ــي، 
َ
إقال�ــي ومضايق�ــي ح�ــ� أ

ّجــوا عــن 
َ
وح�ــ� أكســَو ��ــا �ل مــا حو�ــي، لك��ــم أعرضــوا واْحت

ــر بــزي الصــواب بــل وأك�ــر حاولــوا أن ينزعــوا ��ــاف ا��ــق 
ُّ
َدث

َ
الت

ع�ــ�   
ُ

تمــردت البحــر،  ع�ــ�  تمــردت  مــاء  كقطــرة  فكنــت  ع�ــي، 
َ�ــَل جموعهــم». 

ْ
َج� َر��ــي صياحــا 

َ
 خ

ُ
ــت

ْ
ْبَدل

َ
وأ ا��ــور وا��يــف 

------
النص الفائز في فقرة االرتجال
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في ذكرى رحيل الشاعر العراقي

سركون بولصسركون بولص

ســركون بولــص(19٤٤ -200٧) شــاعر عرا�ــي ولــد عــام19٤٤ فــي بلــدة ا��بانيــة. فــي ســن الثالثــة عشــرة، 
انتقــل مــع عائلتــھ إ�ــ� كركــوك، و�ــدأ كتابــة الشــعر، وشــكل مــع الشــعراء فاضــل العــزاوي ومؤيــد الــراوي 
 مــن قصائــده 

ً
وجــان دمــو و صــالح فائــق «جماعــة كركــوك». فــي العــام 19٦1 نشــر يوســف ا��ــال �عضــا

املكتبــة  قصــد  ال��ــراء.  عبــر  األقــدام،  ع�ــ�   
ً
ســيرا بيــروت  إ�ــ�  توجــھ   19٦٦ «شــعر».عام  مجلــة  فــي 

 ع��ــم فــي مجلــة «شــعر». فــي 
ً
 أعمــال آلــن غي�ســبرغ وجــاك كــرواك وآخريــن، وأعــد ملفــا

ً
األميركيــة، طالبــا

بيــروت ال�ــي �انــت تعــرف ��ضــة ثقافيــة، انكــّب ع�ــ� ال�رجمة.عــام 19٦9 غــادر إ�ــ� الواليــات املتحــدة، 
وفــي ســان فرانس�ســكوالتقى جماعــة الـ«بي�نيكــس» أمثــال ألــن غي�ســبرغ، كــرواك، غر�غــوري كورســو، 
بــوب كوفمــن، لورنــس فيرلينغي�ــي، غــاري ســنايدر، وعقــد صداقــات معهم.أســهم برفــد املكتبــة العر�يــة 
اقــف  ب�رجمــات مهمــة وأمينــة لشــعراء ك�ــر ونشــر��ا �عــض ا��ــالت العر�يــة مثــل مجلــة شــعر ومجلــة املو
 فــي أملانيــا حيــث حصــل 

ً
 بيــن أورو�ــا وأمريــكا، وخصوصــا

ً
ومجلــة الكرمــل. أم��ــ� الســنوات األخيــرة متنقــال

اقــع  ــح للتفــّرغ األد�ــي. �عــد صــراع مــع مــرض الســرطان، توفــي فــي برليــن صبــاح االثنيــن الو
َ
ع�ــ� عــّدة ُمن

فــي 22 أكتو�ــر 200٧.
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 مسعوٌر
ُ

«هذا املوت
أقَسَم ُيطاردنا

باك ُ��رتي
ُ

أراُه ِمن ش
 ب��يٍة َرمادية

ً
 عاريا

ً
حيال

َ
ن

 وراء جدائل الفتيات
ً
 حافيا

ُ
يلهث

وارع
َ

الصغيرات ع�� أرصفِة الش
 من ذلك الطفل

ً
ين�زُع لعبة

م
ُ
 من تلك األ

ً
وقلبا

رؤوُس األطفال الرّضع
 ك�س خ�ٍش ع�� ظهرِه

ُ
تمأل

م ع�� �ل
ّ
 عل

ً
يقطُر دما

دروب املدينة
يلمُح�ي، بم��رين خاويين

فأراُه هنا
يتقرفُص في زاوية الغرفة

 بجلٍد أبيض
ً
ويقلُب ��ال

 ن�ي؟
َ

أسألُھ، هل أنت
يحملُق �ي

وال ُيجيب»1

األمــن  رجــال  بيــن  شــارٍد  كقــٍط   ،
ً
صامتــا  ،

ً
وحيــدا �غــداد،  فــي  وأســيُر 

 بــاب ب�ــٍت 
ُ
 يتقيــا

ُ
وَ��ال��ــم الرابضــة ع�ــ� أرصفــِة أبــو نــؤاس، حيــث

 تتد�ــ� مــن 
ٌ
يــر البــاِب، أســالٌك شــائكة

َ
ُحطــام الب�ــت الــذي لــم يبــق منــھ غ

 من �انوا هنا؟»2 (أين األزهار؟ 
َ

. هل مات
ٌ
السياج ا��ار�ي، و»ال نأمة

 فــي 
ٌ
مريــات العنــب؟)، أســيُر، وفــي رأ��ــي تــدوي انفجــاراٌت �عيــدة

َ
أيــن ق

د�ــّي  الصَّ بيــن  تتطايــُر   
ٌ
َمســعورة ــظايا 

َ
ش دلهمــة، 

ُ
امل الذاكــرة  ُ�ُ�ــراِت 

 
ُ

نــي، شــذراٌت مــن أبيــاٍت لســركون بولــص: «جئــت
ُ
ذ

ُ
ذا�ــي، طنيــٌن فــي أ

َ
والق

 ا��ــالوزة، ��يــُم 
ُ

 بيــارق
ُ

رفــرف
ُ
 ت

ُ
إليــَك مــن ُهنــاك!»٣، ُهنــا، ُهنــاك، حيــث

ــوارِع َي�يعــون مــا الُ�شــ�رى: «� يــا ُمحســنين!»، وي�َبــوُل 
َ

األطفــال فــي الش
العرگچيــة قــرب تمثــال أبــو نــؤاس. يــا نــاس، يــا عالــم، ا��ســن بــن هانــئ 

ا��كمــي فــي �غــداد مجهــوُل الُهِويــة!

 
ُ
 فــي الطيــن، قن�نــة

ُ
 تتمــرغ

ٌ
، كالٌب ســائبة

ً
لفــِھ ال��ــُر صــاَر ســاقية

َ
ومــن خ

 
ً
اقصــا  البــول، دخــاٌن يأتيــَك ُم�ر

ُ
ريــن، رائحــة

َ
 فــي الغ

ٌ
«فريــدة»٤ مطمــورة

مــن  بالرمضــاء  ســتجيِر 
ُ
ير، «�امل

ّ
ِســك  

ُ
��ــا شــيخ  

ُ
ــأ

ّ
يتدف أز�ــاٍل  مــن كومــِة 

ُ�غ�ــي»٦،  ــام،  ا�َ�مَّ فــي   
ُ
«الطاغيــة خــرى 

ُ
األ ــة 

ّ
الضف وع�ــ�  النــار»٥، 

 فــي غيــِر موعــدي؟
ُ

أجئــت

عُر الغريق
َ

«ثقيٌل باملاِء ش
الذي عاَد إ�� ا��فلة

�عد أن أطفأوا املصابيح
وكّوموا الكرا��ي ع�� الشاطئ املقفر

ّيدوا بالسالسِل أمواَج دجلة»٧
َ
وق

 عنــَد ِجســر ا��مهوريــة، 
ُ
ــذ نفطــك أُ��ــا العالــم!» تقــول الرســمة

ُ
«خ

 لكن
ً
 فجأة

َ
 لبنــادق

ُ
 تســطُع ف��ــا قامــات

ٌ
ُهنــاك، «ع�ــ� ال��ــر مظاهــرة

 هذه املّرة
َ
ل��بط

 كمرساة السلطة»٨:
ً
ثقيلة

 
ُ
 العمليــة

َ
 ذبحــوا املســاكين فــي الشــوارِع ح�ــ� ال تز�ــغ

َ
ــم كيــف

ُ
أرأيت

الَ��اليــل،  أولِئــَك  واإلعمــار؟  الِبنــاء  مســاِر  َعــْن  السياســية 
�تمــِع 

ُ
ســيدخلون االنِتخابــات القادمــة �الفاتحيــن، و�ُمباركــِة ا�

الَدو�ــي!

، كقــٍط شــارٍد بيــن رجــال األمــن 
ً
، صامتــا

ً
وأســيُر فــي �غــداد، وحيــدا

بــاب   
ُ
 يتقيــا

ُ
نــؤاس، حيــث أبــو  وَ��ال��ــم الرابضــة ع�ــ� أرصفــِة 

 
ٌ
يــر البــاِب، أســالٌك شــائكة

َ
ب�ــٍت ُحطــام الب�ــت الــذي لــم يبــق منــھ غ

 مــن �انــوا هنــا؟»
َ

. هــل مــات
ٌ
تتد�ــ� مــن الســياج ا��ار�ــي، و»ال نأمــة

مئــات  تجو�ــِع  ع�ــ�  تحــدة 
ُ
امل األُمــم  ُيحاســُب  َمــن  ُيحاســُ��م؟  َمــْن 

ــْوت؟ 
َ
امل ح�ــ�  الــدواء  ِمــَن  وِحرما��ــم  العــراق  أطفــال  مــن  اآلالف 

أن  نــا 
َ
ل وَهــْل  قم�ــي؟ 

ُ
ل البيــض  ســتعمرين 

ُ
امل َســليُل   

ُ
َ�ســرق ملــاذا 

ســلم ِمــن 
َ
ــب ونحــُن نخــوُض فــي هــذا الُرغــام، يــا ســركون؟ هــل ن

ُ
كت

َ
ن

الَســكاِكين؟ ــرِب 
َ
ض

ً
 أيضا

َ
«إقتلْع، أنت

عين...
َّ
َمَك ألل

َ
ف

زين»»9 م «الرَّ
ّ
ألِق من النافذة ��ذا القل

َوي�ــُب ِعندنــا 
ُ

، والك
ً
، إ��ــم ُيجيعــون األطفــال حقــا

ً
ومــن ســيكتُب إذا

ــْن َيدفــُع أك�ــْر؟
َ
يــدأُب ع�ــ�َ فــرِد الســاقين مِل

«و�ذا ما صرخنا، إذا
ما أفَ��نا عن أصواتنا األخرى

� املالئكة
ّ
فح�

 أجنح��ا الثقيلة
َ

خفي رؤوَسها تحت
ُ
ست

لئال تسمع الصرخة».10
ْح��ــي 

ُ
اشــة الكومبيوتــر، أ

َ
ُمســمٌر هنــا، فــي عتمــِة ُ��رتــي، أمــاَم ش

أن  نّي�ــي  وفــي   
ً
«صامتــا أســما��م،   

ُ
أعــرف ال  ُمنتحريــن  أعــداد 

أصــرخ»11.
 داَر مواطن».12

ُ
 تس��دف

ٌ
 صوتية

ٌ
«عبوة

 �غداد».1٣
َ
فسها ِمن أع�� جسٍر َوسط

َ
 َرمي ن

ْ
ت

َ
 فتاٍة حاَول

ُ
«إنقاذ

ُھ لنا العناوين هذا املساء.
ّ
هذا ما تزف

«أطفئ هذا الصندوق امل�يء بقيء «األخبار»

مع سركون بولص في مدينة م��ومة
ن�يل صا�� 
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، وت��ُض في مكا��ا األشباح.
ٌ
 فيھ أَمٌم �املة

ُ
تسقط

باب والُصّبار.
ُ

جياُع إفريقيا، هيا�ُل العظم، الذ
أطفاُل العراق في أراجيح املوت

ُ��دهدُهم يُد التنين اآلتي
ل�شرب الذهَب األسوَد النا�ع من قلب األرض».1٤

ســاء: 
َ
وأ�ــي ثابــٌت أمــام شاشــِة التلفــاز، ُيدخــُن ســيجارتُھ األلــف هــذا امل

عــرف شــگد گصــوا مــن رات�ــي هــذا الشــهر؟ ســتميت ألــف دينــار!».
ُ
«ت

 الَبعثيين؟
ُ

ظايا؟ وُمطاردات
َ

أُ��ا األوغاد! والش

ال��ــر  ميــاه  وَصــاَدروا  األحــرار،  ِجســر  ع�ــ�  الكونكريــت  حواجــَز  مــوا  وَّ
َ

ك
 َســردين 

ُ
 تســبُح علبــة

ُ
حتــھ. النخــالت يولولــَن ع�ــ� الشــاطئ، حيــث

َ
ِمــن ت

 
ْ

 مــا �ســتعُد ُمنتحــٌر مــا للقفــِز إ�ــ� قــاِع ال��ــر، أيــَن َعلقــت
ً
معقوچــة، ودائمــا

ت.
َ
 بالـــ Hammer Drill ألن أمريــكا هكــذا شــائ

ْ
ِقَبــت

ُ
 َجــارِه ال�ــي ث

ُ
ُجمُجمــة

 
َ

أن الرشــيد  شــارع  َيقطــُع  ســادٌر  َمجنــوٌن  وَيجــزُم  بنــا،  َعلــوه 
َ
ف مــا  هــذا 

األيــام. قــادِم  فــي  لنــا  والَويــل  َســواعدهِم،  َعــْن  روا  ــمَّ
َ

ش ــد 
َ
ق صــوص 

ُّ
الل

م، أّ��ا الصديق».1٥
َ
ْم، أّ��ا الشاعر. ن

َ
هذا العراق، «إنھ الليل. ن

هوامش:

 ع�� املدينة».
ٌ

1- قصيدة للكاتب، «ضيف
2- ســركون بولــص، قصيــدة «أنــا الــذي»، مــن ديــوان «َعظمة 
أخــرى لكلــب القبيلــة» (م�شــورات ا��مــل، كولونيــا و�غــداد، 

.(200٨
املصــدر  هنــاك»،  مــن  إليــك   

ُ
«جئــت بولــص،  ســركون   -٣

. الســابق
٤- بيرة محلية الصنع.

٥- ســركون بولــص، «التوطئــة»، مــن ديــوان «ا��يــاة قــرب 
األكرو�ــول» (م�شــورات ا��مــل، كولونيــا و�غــداد، 200٨).

٦- سركون بولص، «جسٌد قريٌب»، نفس املصدر السابق.
مــن  الســندباد»،  ســ�نما  إ�ــ�  «مرثّيــة  بولــص،  ســركون   -٧
ديــوان «َعظمــة أخــرى لكلــب القبيلــة» (م�شــورات ا��مــل، 

.(200٨ و�غــداد،  كولونيــا 
٨- ســركون بولــص، «حيــاة امليكانيــك عبــد الهــادي مــن بــاب 
الشــيخ»، مــن ديــوان «ا��يــاة قــرب األكرو�ــول» (م�شــورات 

ا��مــل، كولونيــا و�غــداد، 200٨).
9- سركون بولص، «جسٌد قريٌب»، نفس املصدر السابق.

ديــوان  عبرهــا»،  نحيــا  «لغــة  قصيــدة  بولــص،  ســركون   -10
«َعظمــة أخــرى لكلــب القبيلــة» (م�شــورات ا��مــل، كولونيــا 

.(200٨ و�غــداد، 
ا��ديقــة»،  فــي  «��ظــات  قصيــدة  بولــص،  ســركون   -11
القبيلــة»  لكلــب  أخــرى  «َعظمــة  الشــعرية،  مجموعتــھ  مــن 

.(200٨ و�غــداد،  كولونيــا  ا��مــل،  (م�شــورات 
٧٨09٥/https://www.almirbad.com/detail -12

1٣- انقــاذ فتــاة حاولــت رمــي نفســها مــن أع�ــ� جســر وســط 
�غــداد

1٤- ســركون بولــص، قصيــدة «نيــران»، مــن ديوان»َعظمــة 
أخــرى لكلــب القبيلــة» (م�شــورات ا��مــل، كولونيــا و�غــداد، 

.(200٨
1٥- ســركون بولــص، قصيــدة «محمــود البريــكان واللصــوص 

فــي البصــرة»، املصــدر الســابق.
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هناَك طريٌق
 قرميُدها

ٌ
ترّصعها سقوف
غسلتھ الذاكرة

ح�� ابيّض تحت سماء بلغت
أوَج ُحرق��ا

حيث �لماتي
ريُد أن تعلو مثل أدراٍج

ُ
ت

مثل أصوات ترتقي
م الضا�ع

َّ
الُسل

َ
في دف�ر املوسيقّي الذي مات

في ال��ن، نوطة �عد أجرى.
أع�ر ع�� ذاك املب��

ً
أفتح بابا و

ع�� املْهوى:
�ل آثار حياتي

ھ
َ
الغابرة، �سّمي ذات

بأسمائھ، هناك.
 املوا��ي

ُ
ساقية

مازالت تجري في ا�ُ�فر
لكن أمواَجها

 من نبض الس��فاة.
ُ
أبطأ

ع تذكراتھ! زماننا وكيف ضيَّ
قالوا �ي…

إ��م هدموا س�نما السندباد!
يا ل��سارة.

ومن سُ�بحر �عد اآلن؟

من سيلتقي �شيخ البحر؟
هدموا تلك األما��ي؟

��ًرا ع�� ��ر؟
قمصاننا البيضاء، صيف �غداد

حب�باتنا ا��فراوات ح��
التج�ي…

سبارتاكوس، شمشون ودليلة
فريد شو�ي، تحية �اريو�ا،

لي�� مراد؟
حّب اآلن؟

ُ
وهل يمكننا أن ن

كيف سنحلُم �عد اليوم
بالسفر؟

إ�� أي جزيرة؟
هدموا س�نما السندباد؟

ثقيٌل باملاء شعُر الغريق
الذي عاد إ�� ا��فلة

�عد أن أطفأوا املصابيح
وكوموا الكرا��ي

ع�� الشاطئ املقفر
وقّيدوا بالسالسل أمواَج دجلة.

من قصائد الراحل سركون بولصمن قصائد الراحل سركون بولص

مرثية إ�� س�نما السندباد



قراءات



1- ياقوت ا��موي- التداوي بالذبالة والكتاب/ توفيق بوشري- املغرب

2- الذاكرة الشعرية في �عض نصوص الشاعرة التونسية روضة بوسليمي/ عوني سيف- مصر

٣- قراءة في نص النخلة للشاعر حسين عبروس/ د. ن�يلة سالم الطاهر

٤- املأساة الفلسطي�ية في (تقدم) للشاعر الفلسطي�ي صا�� هاني سويدان/ حسن االليا��ي- املغرب

٥- ريم �سيوني في رواي��ا دكتورة هناء/ مقداد مسعود- العراق

٦- قراءة في قصة امرأة وحيدة ملرفت ياسين/ ��ر عبد ا��يد- مصر

٧- وفاء عبد الرزاق في ديوا��ا ا��ديد/ أ.د. محمد عويد الساير- العراق
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10- قراءة في كتاب البصرة ��صيات وأماكن/ ع�ي ابراهيم- العراق

اقية تغادر منطقة ا��روب/ منت�� عمران- العراق 11- الرواية العر
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بأســماء  كثيــرا  ��تــم  اس�شــهاد  أو  بحــث  وعنــد  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
ل�ــس  هــذا  فــي شــأن ســيرهم وحيا��ــم،  ذكــر  ومــا  وتعاريفهــم  األعــالم 
مــن  لإلنســانية  قدمــوا  مــن  ذكــر  بإحيــاء  األمــر  تعلــق  مــا  إذا  منكــرا 
للتاليــن  ومنــح  والتقــدم  ال�راكــم  �ّســر  مــا  ا��ــاالت  شــ��  فــي  البــذل 
أن  غيــر  عليــھ،  واشــتغلوا  أسســوه  مــا  واســتكمال  التطويــر  ســبل 
ع�ــ�  االقتصــار  تــم  مــا  إذا  ل��ــدوى  فاقــدا  �عتبــر  العمــل  هــذا  مثــل 
والتحســر  للتباـ�ـي  الذرا�ــع  اتخــاذ  وأحيانــا  واإل��ــاب  التمجيــد 
وتمثلــھ  قراءتــھ  و�عــادة  وتدارســھ  أنجــزوه  بمــا  ا��قــة  العنايــة  بــدل 
فكــرا وتفكيــرا مــن جهــة عــن طريــق فهمــھ فــي ســياقھ ومــن جهــة عبــر 
تحي�نــھ مــن خــالل اســتحضاره فــي زمنــھ باملــوازاة مــع ��ظــة ا��اضــر 
و�نشــاء التقاطعات الضرورية ال�ي تعبر عن وحدة وشــمولية الفكر 
والفعــل اإلنســانيين فــي جوهرهمــا داخــل التحــوالت واالنتقــاالت فــي 

. والبراد�غمــات  واملــكان  الزمــن 
قــد أذ�ــع  تا�عــت برنامجــا وثائقيــا �ان  أنــي  مناســبة هــذه الديباجــة 
منــذ ســنوات، عنوانــھ العلمــاء املســلمون  وهــو عبــارة عــن حلقــات، 

فــي �ل حلقــة يتــم تنــاول ســيرة وحيــاة وأعمــال علــم مــن أعــالم علمــاء 
ا��مــوي   بياقــوت  األمــر  تعلــق  ال�ــي صادف��ــا  ا��لقــة  فــي  املســلمين. 
العالــم ا��غرافــي واألديــب املوســو�ي، كنــت قــد ســمعت بــھ وقــرأت 
بذه�ــي  والتصــق  متفرقــات،  متخصــص  غيــر  �ــ���ي  �شــكل  عنــھ 
البلــدان،  رأســها م��ــم  وع�ــ�  بمعاجمــھ  ا��مــوي مشــهورا  ياقــوت 
أعــاله  ذكرهــا  ســلف  ال�ــي  بالطريقــة  ا��مــوي  ع�ــ�  أطلــع  لــم  لك�ــي 
ح�ــ� ال يظــل مجــرد اســم شــهير بــال فائــدة عنــدي أو عنــد غيــري، مثلمــا 
نســتحضر ديــكارت مثــال مــن خــالل العبــارة املفرغــة فــي الغالــب مــن �ل 
مع�� أو ســياق أو فهم: أنا أشــك، أو أنا أفكر؛ أنا موجود! �ل�شــ��ات 
مكــرورة فقــدت رغبــة و���ــاح الراهنيــة وا��ــدوى وارتمــت الشــعوريا 

فــي حضــن االبتــذال والالقيمــة..
لكــي يوجــد ا��مــوي حقــا بي�نــا شــأنھ شــأن أعــالم اإلنســانية عامــة 
مــا قدمــوه اســتعادة وتحي�نــا  بــد مــن تمثــل  أيمــا ملــة �انــوا ال  فــي 
وصناعــة ل��اجــة إ�ــ� أعمالهــم ومــا أتــوا بــھ ال مجــرد اســ�ثمار نف�ــي 
مب�ــي ع�ــ� قطيعــة تاريخيــة. �عيــدا عــن كونــھ روميــا أو يونانيــا فيــم 
يــروى ويحكــى اللهــم إن �ان لتلــك الســيرة مــن داللــة تتعلــق بالعلــم 
والفكــر والعطــاء العق�ــي والثقافــي ذا��ــا و�ال فإ��ــا تظــل �عيــدة عــن 
املوضوعيــة قريبــة مــن التأويــالت املنحــازة اإليديولوجيــة مــن قبيــل 

ر�ــط عــرق وانتمــاء العاِلــم بقابليــة النبــوغ والعظمــة.
ل�س املقام هنا في هذه املقالة املقتضبة �افيا ل��وض في أعمال 
ا��موي واإلشــارة إ�� أهمي��ا وفوائدها وامتدادا��ا ولكن شــدني 
اقــع عصــره وحقيقــة زمنــھ  أمــر يتعلــق برؤيــة خاصــة ل��مــوي لو
عّبــر ع��ــا شــعريا فيمــا ي�ســب إليــھ، وتشــاُبھ تلــك الرؤيــة مــع حاجــة 
مــن شــاء فــي زمننــا أن �عبــر عــن نفــس النظــرة أو اتخــاذ نفــس املوقف 
تجــاه مثــل مــا عاشــھ ا��مــوي �شــكل �شــتغل ع�ــ� مســافة يتــوازى 
ف��ــا التقديــر والتكييــف والتجــاوز غيــر املؤســس ع�ــ� الهــدم و�نمــا 
ع�ــ� النقــد بضوابــط الئقــة ال تد�ــي شــ�ئا. فقــد جــاء فــي الفيلــم 
الوثائقــي ع�ــ� لســان الدكتــور حســن طلــب  أن ياقــوت ا��مــوي قــد 

نســب إ�ــ� نفســھ مــن الشــعر مــا ي�ــي:
إذا ما الدهر صّبح�ي بج�ـش *** طليعتھ اغ�راب واغتمــام

طلعت لـــــھ بجيـــــــــــــش *** أميراه الذبـــالة  والكتـــاب
وفــي بحــث أنجزتــھ ملزيــد التحــري عــن حقيقــة هــذا القــول الشــعري 
وجــدت أن القا��ــي شــمس الديــن ابــن خلــكان قــد أورده فــي كتابــھ: 
وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، الــذي �عــد مــن أشــهر ال�راجــم 

العر�يــة. ذكــره بالصيغــة التاليــة:
إذا مـا الدهر بي�نــــي بج�ٍش ***  طـليعتھ  اغتمام واغ�راُب
 *** أميراه الذبـــالة والكتـــــاب

ً
شن�ت عليھ من ج�ي كمينا

و�ت أنص من شيـم الليا�ي *** ��ائب من حقائقها ارتيـاب

العر�ــي  العالــم  ا��يــار  ياقــوت  عــاش 
املغــول  يــد  ع�ــ�  تباعــا  اإلســالمي 
أوردهــا  ال�ــي  أبياتــھ  جــاءت  وتحديــدا 
فــي كتابــھ ضمــن رســالتھ  ابــن خلــكان 
ســنة  خراســان  ســقوط  وصــف  فــي 
يواجــھ  فكيــف  م.  هـــ/1220   ٦1٧
عالــم شــاعر هــذه النكســة؟ فــي وضــع 
عــام تع�ــش فيــھ ا��الفــة اإلســالمية 
عــدة  ع�ــ�  وانحطاطــات  انقســامات 
واجهــات و�ع�ــي ذلــك طبعــا ف�ــرة ركــود 
العلمــي  اإلنتــاج  تواجــھ  وصعو�ــات 

وازدهــاره واألد�ــي  والثقافــي 
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��ا  أجلو همومي مس�ريحا *** كـما ج�� هموَمهُم الشـراُب
لقــد عاصــر ياقــوت ا��مــوي مــن األزمــات مــا يكفــي لينظــم مثــل 
مــا أتــى بــھ والشــاعر مــؤرخ خــاص لقضايــا زمنــھ مهمــا تعــددت 
املــدارس وتجــددت الــرؤى واألشــكال الشــعرية، خاصــة إذا �ان 
إ�ــ� جانــب القريحــة معرفــة  الشــاعر موســوعيا وعاملــا يحمــل 
وحكمــة وفلســفة، و�عتبــر الشــاعر مؤرخــا فريــدا فــي تعاطيــھ مــع 
أحــداث زمنــھ ألنــھ ال يرصــد األحــداث فيحللهــا ويؤولهــا و�شــيد 
موقــف  اتخــاذ  إ�ــ�  ذلــك  يتجــاوز  بــل  حولهــا،  تاريخيــا  تصــورا 
وتجســيد مقاومــة و�نــاء رؤيــة شــمولية تتجــاوز ا��صوصيــة إ�ــ� 
ل��قيقــة  االنتصــار  إ�ــ�  الســا�ي  اإلنســاني  والتصــور  الكونيــة 

والقيــم وجــودة املســتقبل.
يــد  ع�ــ�  تباعــا  اإلســالمي  العر�ــي  العالــم  ا��يــار  ياقــوت  عــاش 
فــي  خلــكان  ابــن  أوردهــا  ال�ــي  أبياتــھ  جــاءت  وتحديــدا  املغــول 
كتابــھ ضمــن رســالتھ فــي وصــف ســقوط خراســان ســنة ٦1٧

فــي  النكســة؟  هــذه  شــاعر  عالــم  يواجــھ  فكيــف  م.  هـــ/1220 
عــام  وضــع 

تع�ــش فيــھ ا��الفــة اإلســالمية انقســامات وانحطاطــات ع�ــ� 
عــدة واجهــات و�ع�ــي ذلــك طبعــا ف�ــرة ركــود وصعو�ــات تواجــھ 
اإلنتــاج العلمــي والثقافــي واألد�ــي وازدهــاره كمــا فــي الف�ــرات ال�ــي 
عاشــها مــن قبــل علمــاء عاصــروا أوج االهتمــام بالعلــم والعلمــاء 

فــي عهــد الدولتيــن األمويــة والعباســية.
رأى أال قبيــل لــھ باغ�ــراب املــرء فــي أرضــھ ال�ــي تعانــي الويــالت 
والغمــة ال�ــي ســب��ا ذلــك إال بالقــراءة ومتا�عــة الكتــاب، وهــذا 
ال �ع�ــي أ��مــا مقصــوران ع�ــ� وضــع كهــذا بــل يوردهمــا ا��مــوي 
واملآ��ــي  الهمــوم  ملواجهــة  م��ــة  ودفــاع  مقاومــة  كحالــة  هنــا 
ا��يطــة. فهــل مع�ــ� ذلــك أن املثقــف هنــا �ع�ــش وضع هروب؟
إن الهــروب صــوب ذبالــة تنيــر العتمــة لتفتــح أمــام الرجــل دف�ــي 
االلتبــاس  أمــام  وضــروري  م�ــزن  حضــور  هــو  األســفار  أســرار 

واألزمــة وتســارع أحــداث اال��يــار. فهــل مع�ــ� ذلــك البحــث عــن الفهــم 
وترســيخ إرادة الفهــم؟ ا��مــوي عالــم جليــل وال بــد أنــھ �ســتوعب تمامــا 
مــا �ان يحــدث آنئــذ. لهــذا فالغــرض يتعلــق بكــون االســ�يعاب يحتــاج إ�ــ� 
صفــاء الذهــن وهــو مــا يتعــذر أمــام الهــول والغــزو، ولذلــك ال ســ�يل إ�ــ� 
اســتجماع القــوة و�عــادة النظــر والتفكيــر املتأنــي إال بالعــالج، يق�رحــھ 
هنــا كــدواء فع�ــي نف��ــي عم�ــي يتمثــل فــي ج�ــش النــور والقــراءة والكتــاب، 
ع�ــ�  باالنفتــاح  ��ظتــھ  تجــاوز ضيــق  ع�ــ�  قــادر  بالقــراءة  اإلنســان  إن 
عوالــم تفــوق بكثيــر تلــك ال��ظــة وتجعلهــا �عــدة معــان، هينــة وصغيــرة 
أمــام ممكنــات الكتــاب الشاســعة والال��ائيــة معــان وتأويــالت وحقائــق 

وامتــدادات...
الفهــم  بيــن  واملتمفصــل  املتعــدد  عملــھ  ينجــز  أن  للمثقــف  يمكــن  ال 
حالتــھ  ب��ــ�يص  إال  النضــال  أو  املباشــرة  املواجهــة  فــي  واملشــاركة 
وتحصيــل  الهمــوم  بإجــالء  الكفيــل  العــالج  نــوع  وتحديــد  النفســية 
الراحــة مــن أجــل إنجــاز مهماتــھ وال�ــي قــد تختلــف مــن زمــن إ�ــ� آخــر ومــن 
تصــور إ�ــ� آخــر. وفــي زمــن ت�ســارع فيــھ التقنيــة لتقــوض الفعــل اإلنســاني 
وتعــوض الفاعليــة وال�شــاط ال�شــريين، يبــدو مــن أو�ــ� األولويــات ال�ــي 
يجــب أن تشــغل العالــم أو املفكــر أن يواجــھ، وهــذا ا��يــار الــذي يطرحــھ 
مقاومــة  ت�يــح  كونيــة  رؤيــة  هــو  مــا  بقــدر  خاصــا  خيــارا  ل�ــس  ا��مــوي 
التفاهــة والســذاجة وال��افــت وظهورهــا امللفــت بفعــل وســائل االتصــال 
والتواصــل واإلعــالم، وتمكــن مــن الوقــوف فــي وجــھ ابتــذال ا��طابــات 
والتباســها املقصــود بالعلــم والفكــر والفلســفة مــا يــؤدي أو أدى بالفعــل 
إ�ــ� تمييــع ا��قائــق وت�ســي��ا التعســفي. ج�ــش النــور والقــراءة والكتــاب 
�شــتغل ع�ــ� عــدة واجهــات؛ فهــو عــالج نف��ــي �عمــل ع�ــ� منــح الراحــة 
العقليــة والفكريــة للعالــم أو القــارئ عمومــا، وهــو ســالح يج�ــي ا��قائــق 
ــف 

ّ
ليتكش الســائد  عتمــة  ينيــر  ذلــك  خــالل  ومــن  ويناقشــها  و�عرضهــا 

الزيــف والوهــم و�ســهل فــي ضــوء ذلــك التفكيــر فــي البدائــل وطــرح الــرؤى 
اقــف، ويــكاد يكــون هــذا قمــة تحقيــق التفكيــر  املغايــرة والثبــات ع�ــ� املو

ال يمكــن للمثقــف أن ينجــز عملــھ 
الفهــم  بيــن  واملتمفصــل  املتعــدد 
املباشــرة  املواجهــة  فــي  واملشــاركة 
أو النضــال إال ب��ــ�يص حالتــھ 
العــالج  نــوع  وتحديــد  النفســية 
الكفيــل بإجــالء الهمــوم وتحصيــل 
مهماتــھ  إنجــاز  أجــل  مــن  الراحــة 
إ�ــ�  زمــن  مــن  تختلــف  قــد  وال�ــي 

إ�ــ� آخــر. آخــر ومــن تصــور 
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عامــة والتفكيــر الفلســفي خاصــة إلرادتــھ فــي الفهــم  ضــدا ع�ــ� صناعــة 
اليقي�يــات والديماغوجيــات و�ــالدة تقبــل اآلراء ال�ــي تمــت صناع��ــا 

وترويجهــا واإلقنــاع ��ــا نظــرا لغيــاب �ل شــك أو نقــد.
أن نبحــث عــن مصبــاح وكتــاب �شــكل يقظــة للشــك، فهمــوم العالــم 
ل�ســت مجــرد حالــة نفســية، بــل �ــي حالــة وجوديــة كذلــك أمــام وضــع 
العارفــة  بالقــراءة  إال  م��ــا  ا��ــروج  يمكــن  ال  واالنحــدار  االنحطــاط 
قــدر القــراءة، و�ال كنــا أمــام تــرف أو أنانيــة تــروم ��دئــة وجعهــا وشــفاء 
مرضهــا منفصلــة عــن العالــم. لهــذا تــرك ألهــل الشــراب متع��ــم ال�ــي 
ت�ســ��م �ل غــم نظــرا لبح��ــم الســاذج عــن الراحــة بمفهــوم الهــروب 
الشــهواني الســل�ي، ب�نمــا بحــث عــن االشــتغال بالكتــاب وهــو عمــل 
مســؤول ال يمكــن أن ت�تــج عنــھ إال راحــة الفهــم وطلــب املعرفــة وتعريــة 

األوهــام بكشــف ا��قائــق.
إن مــا يزيــد هــذه ا��قيقــة وضوحــا هــو أن الكتــاب الــذي ألفــى فيــھ 
و�نقــاذا،  انعتاقــا  التاريــخ  عبــر  شــكل  كمقاومــة  ضالتــھ  ا��مــوي 
واألمثلــة كثيــرة ومثيــرة م��ــا مــا غيــر وجــھ التاريــخ. فــأي مثقــف اليــوم 
اجتثــاث  ي�تظــر  الــذي  الكتــاب  ��يــج  عــن  �عيــدا  ا��قيقــة  ي�شــد 
والفلســفي  والعلمــي  الفكــري  اإلنتــاج  وخلــق  الفهــم  وتحقيــق  املع�ــ� 
الســليم بــدل تمجيــد ظاهــر األفــكار وتعظيــم األ�ــ�اص عوضــا عــن 
ا��اجــة  ابتــكار  صلــب  مــن  وتحي�نــھ  وتمثلــھ  قدمــوه  مــا  اســ�يعاب 
إليــھ لإلجابــة عــن أســئلة ا��اضــر عــن طريــق االســ�نطاق وا��ــاورة 
إ�ــ�  املشــ�رك  ا��ــس  مــن  الســذاجة  وتكر�ــس  والتقد�ــس  االج�ــرار  ال 

والعلمــي. الفكــري  االدعــاء 
وممــا تجــدر اإلشــارة إليــھ فــي ختــام محــاورة ا��مــوي وأبياتــھ الشــعرية 
وفــي  وا��ــكام  والســالطين  للملــوك  تزلفــھ  أو  تذللـــھ  �عــدم  عــرف  أنــھ 
ذلــك ان�ــ�ام قــد نفهمــھ بيــن الهــروب إ�ــ� الكتــاب والبحــث عــن العــالج 
ونشــدانھ  اقفــھ  مو ع�ــ�  املثقــف  وثبــات  ومواجهــة  مقاومــة  الفكــري 
ل��قيقــة. لــم يكــن يد�ــي امتــالك ا��قيقــة وال أدل ع�ــ� ذلــك مــن أنــھ 

�ان يدعو القارئ إذا شــك فيما لديھ أن يبحث عند غيره وكذلك 
�ان يفعــل، فرغــم أخــذه عــن الثقــات مــن العلمــاء �ان يتحــرى مــا 
ورد ع��ــم بنفســھ خاصــة فيمــا احتــاج إ�ــ� معاينــة وفحــص مباشــر. 

هــذا الشــك املعرفــي هــو مــا أدى بــھ إ�ــ� القــول ذات تأليــف:

إن ا��ياة ل�ست مقصورة ع�� كوكب األرض..
فــي هــذا  ال �عن�نــا هنــا املــراد العلمــي مــن العبــارة، بقــدر مــا ��منــا 
فعليــة  ترجمــة  ســوى  ل�ــس  الــذي  املمكــن  ع�ــ�  انفتاحهــا  املقــام 
أو  فكــري  انغــالق  �ل  عــن  والبعــد  ا��قيقــة  عــن  البحــث  لــروح 
وثوقيــة جامــدة وهــذا ال يمكــن أن يتحقــق إال بج�ــش مــن النــور 
والكتــاب لغــزو اآلفــاق والفتــك بالظلمــة �شــكل متواصــل ال ��ــادن 

ي�راجــع. أو 

إن مــا يزيــد هــذه ا��قيقــة وضوحــا 
فيــھ  ألفــى  الــذي  الكتــاب  أن  هــو 
شــكل  كمقاومــة  ضالتــھ  ا��مــوي 
و�نقــاذا،  انعتاقــا  التاريــخ  عبــر 
غيــر  مــا  م��ــا  ومثيــرة  كثيــرة  واألمثلــة 
اليــوم  مثقــف  فــأي  التاريــخ.  وجــھ 
ي�شــد ا��قيقــة �عيــدا عــن ��يــج 
الكتــاب الــذي ي�تظــر اجتثــاث املع�ــ� 
اإلنتــاج  وخلــق  الفهــم  وتحقيــق 
الفكري والعلمي والفلســفي الســليم 
بــدل تمجيــد ظاهــر األفــكار وتعظيــم 

ص �ــ�ا أل ا
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الذاكرة الشعرية 
في بعض نصوص الشاعرة التونسيةفي بعض نصوص الشاعرة التونسية
روضة بوسليميروضة بوسليمي

عوني سيف/ القاهرة
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_ كمتــذوق للشــعر،و احــب النقــد األد�ــي و �ــي ف��مــا محــاوالت قليلــة. 
اعــرف جيــدا ً أن النــص ال ي�شــأ فــي فــراغ ، بــل ي�شــأ فــي عالــم ممت�ــ� 
الكيــان  تكــون  ال�ــي  النصيــة  األب�يــة  و   ، القــراءات  و  بالنصــوص 

اللغــوي.
أو   ، الصوفــي  الغــزل  مــن  مســاحة  هــو  بوســليمي  عنــد  فالنــص   _
�ان  إذا  ا��بــوب-  انتظــار  و  للطبيعــة  عشــقها  يتخللــھ  الرومان��ــي 
املشــروطة  غيــر  ا��ريــة  مــن  أجــواء  عــن   

ً
بحثــا -و   

ً
وطنــا أو   

ً
�ــ�صا

املــكان. أو  بالزمــان 
         النــص الشــعري عندهــا كقطعــة نســيج ملونــة ، ف��ــا نقــوش 
وخطــوط تتــوازي تــارة و تتقاطــع تــارة أخــرى. فالنقــوش �ــي املصــادر 
الشــعرية املتنوعــة. بوســليمي تحلــق بالصــور بيــن الطبيعــة و التاريــخ ، 
و املفــردات القرآنيــة. و ا��طــوط عندهــا �ــي الالزمــان والالمــكان فــي 

انتظــار املعشــوق.

الشــعرية  الذاكــرة  مكونــات  �عــض  الكريــم  للقــارئ  أقــدم  أن  أود   _
بوســليمي. لــدي 

1- الطبيعة.
الطبيعة احتلت جزء غير قليل. ف�ي في نص «هطول» تقول:

     - بيدي فنجان قهوتي
       و في األعا�ي قمر معلق.

     - و أم��ي ع�ي رائحة ا��ريف.
 _ وفي نص «غزل االن�ياء» تقول :

    - يحسب�ي ابنة القمر .
    - ن�تة ال تحتاج سق��ا

     تكبر وحدها ع�� حالها
     كشمس الصباح.

2- التاريــخ فــي نصــوص بوســليمي وا�ــ� و ج�ــي ، ف�ــي تقــول فــي ثنايــا 
نصوصهــا:

     - سومرية الهوي
     - في�يقية ا��وي

     - �ليو�اترا
     - يا ذاكرة ا��ضارات البكر

٣- مورو��ــا الثقافــي ، العر�ــي ، اإلســالمي �ســقي �عــض البــذور لتن�ــت 
لنــا مفــردات ذات دالالت دي�يــة ، مثــل قولهــا:

      - يا أخت آسيا

      - يا حواء االو��
      - اس�يقظت ع�� سماء

       تمطرني منا و سلوي
     -  أجزم للنجم الثاقب.

     فالقــارئ العر�ــي �عــرف املــن و الســلوي اللــذان امطرهمــا هللا 
ع�ــ� ب�ــي إســرائيل فــي البريــة، و النجــم الثاقــب ، وا�ــ� النــور الــذي 

ذكــر فــي ســورة الطــارق.
صــور  الثقافــي  بمورو��ــا  غزلــت  بوســليمي  روضــة  _الشــاعرة      

االبــداع.  غايــة  فــي  وجماليــة  بالغيــة 
٤- الالمحدودية في استخدام الزمان.

النــص،  فــي  املــراد  انتظــار  فــي  ا��ــدد  الزمــان  تخطــت  بوســليمي    
باســتخدامها مفــردات تــدل ع�ــي الدهــر و االبديــة ، وذلــك فــي ن��ــي 

«غــزل االن�ياء»و»مــن ا��مــر مــا �عيــد الرشــد».
      - مر دهر و لم تسل ع�ي

      - تبعتھ
       إ�ي مش�ئة أبدية

ً
       - ناديت طويال

        لكن الليل ال يجيب.
 ، اقول:

ً
  و أخيرا

 النــص عنــد روضــة بوســليمي ، موثــق بادراكهــا للمــوروث الثقافــي 
 مــن خــالل ذاكر��ــا الشــعرية كمــا ظهــر لنــا.

ً
و اللغــوي وذلــك وا��ــا

غزلــت  بوســليمي  روضــة  الشــاعرة 
بالغيــة  صــور  الثقافــي  بمورو��ــا 

االبــداع غايــة  فــي  وجماليــة 

غزلــت  بوســليمي  روضــة  الشــاعرة 

عوني سيف
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فيــھ  تتج�ــ�  بالدهشــة…  مفعمــا  نّصــا  عبــروس»؛  «حســين  القديــر:  ا��زائــري  للشــاعر  أنــا  والطلــع  أنــت  بـــالنخلة  املوســوم  النــص  يبــدو 
ا��صيصــة املرجعيــة للمنِتــج عبــر تج�ــي ا��لفيــة النصيــة للشــاعر، وموروثــھ الثقافــي، إذ تســتحضر الــذات الشــاعرة نصوًصــا خارجــة عــن 
النــص ا��اضــر؛ بوصفهــا عناصــر مســهمة فــي بنــاء النــص الشــعري ال تــؤدي وظيف��ــا كممارســة لغويــة فحســب، بــل تــؤدي وظيفــة معرفيــة 
تخــدم النــص فنّيــا وجمالّيــا وداللّيــا. ســواء أ�انــت هــذه العناصــر تتمثــل فــي تنــاص دي�ــي �اســتحضار �ــ�وص األن�يــاء مثــل (آدم) عليــھ 
ي قابيــل وهابيــل واإلشــارة إ�ــ� ا��طيئــة األو�ــ� ال�ــي ارتكبــت ع�ــ� األرض، أم تنــاص أســطوري وذلــك باســتحضار 

َ
الســالم، وكذلــك �ــ�صي�

�عــض األســاطير ال�ــي بدورهــا ت��ــيء أجــواء النــص ا��اضــر وتتداخــل معــھ فــي عــدة مواضــع…
وتتمثــل أحيانــا هــذه العناصــر فــي توظيــف الــدالالت املكانيــة ال�ــي تحيــل إ�ــ� فضــاءات معينــة محــدودة األفــق أحيانــا كـ»مكــة» وغيرهــا. وفــي 
افيــة كـ»املدينــة» و�عــض أســماء املــدن األخــرى ال�ــي وظفــت �غيــة  عــدة أحيــان نجدهــا تســمو فــي فضــاء ال متنــاٍه ال يحــده إال �عــض حــدود جغر

داللــة تشــير إ�ــ� قيــم مكانيــة أليفــة اســتكانت فــي الذاكــرة ك-»الشــام» وغيرهــا.
ا��طــاب الصوفــي يبــدو جليــا. تســتوقفنا مفــردات مقامهــا العلــو وال مــكان لهــا ع�ــ� أديــم األرض: «الغيــب/ تــذوب/ الشــوق/ ا��نيــن/ حلــم/ 

خمــرة/ �ــ�ود/ خلــود/ وجــد/ رغبــات». �ل هــذه املفــردات تســمو بالنــص فــي عالــم علــوي ي�شــرب أفقــھ عنــان التصــوف…
ال نغفــل عــن املفــردة اللغويــة ال�ــي توظفهــا الــذات الشــاعرة؛ وتعتمــد عل��ــا اعتمــادا مباشــًرا تــارة ومضمــًرا تــارة أخــرى؛ إذ تباغــث املتلقــي 
فتمنحــھ دهشــة تصويــر املشــاهد والســرد ال�رات�ــي و�أنــھ يقــرأ نّصــا بكــرا بلغــة جديــدة ال �ــي مســ��لكة وال ملــك مشــاع… وهنــا تكمــن ��ظــة 

افــز التلقــي والتأويــل فينفتــح النــص ع�ــ� اآلخــر فيصيــر تعــددي القــراءة… املباغتــة وتندفــع حو
هذه العناصر جميعها انصهرت في بوتقة واحدة وأسهمت في بناء النص ا��اضر إسهاما لھ دوره الفاعل في إضاءة أجوائھ وخلق رؤاه…

قراءة
في نص

«النخلة» 
للشاعر حسين عبروس

د. ن�يلة سالم الطاهر
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النص :

النخلــة أنــت والطلــع أنــا / حسين عبروس

ْبَل أن يكتب هللا في عمرنا أجل األشقياِء
َ
ق

قبل َبْدِء ا��ليقة في أرضها
�ان ��ر ا��بة صاٍف تذوُب

ع�� شاطئيھ الطيوْب
وع�� الكون �انت ��ب ال�سائُم

في م��ٍة سرمدّي رؤاها ع�� الغيِب
�ان ينام هناك ع�� موسم الشوِق

ف�� متعبا بالسفْر
وع�� شفق ا��لد ذاب حن�نا إ�� غيمٍة

في بحار الرجاء ع�� أمل منتظْر
ها يتدانى رأى شمسها

ّ
فرأى ظل

طّل هنا في الضلوْع
ُ
من شغاف الفؤاد ت

ف��ادى قليال ع�� دف��ا في الطلوْع
َم �غٌر و ( حواء ) ِسّره وت�سَّ

في الواحدة القاتلْھ
قبل أن �ستوي وطن العاشقين

د قلب هناك ع�� سلم ا��لِد
ّ
توق

يطوف بھ الشوق في حلٍم
تائٍق في الغيوب إ�� جسٍد غارٍق
ْ
 بأندائھ املزهرة

ّ
في الشروق يرف

ومداه ا�ُ��ّي هنا وا�ُ�لْل
ورحيق ع�� وردها يكتمْل

(2)
قبل أن يكتب هللا في عمرنا أجل األن�ياْء

�ان أدم ��وى ا��مال ويطرب من خمرة في ا��ناِن
ا با��راِح

ً
لم يكن شاعرا مثخن

وحواء من من�ت الطيّباِت
ْ

ومن خفر الفاتنات هنا مرتع ل��نان
ما هّم بالذي �سكن القلب َصّدُه

ّ
�ل

غيب ال��ود عن الشعر والكلماِت
ب�ي ِ

ّ
قال: يوما إالم يظّل ا��لود ُ�عذ

ْ
ويظلُّ ال��اء ع�� عرشها رائقا واملكان

اقص�ي ثورتي في القيوِد وتظلُّ تر
وحواء من من�ت الطيباِت

ْ
ومن خفر الفاتناِت هنا مرتع ل��نان

َوَهواَي الذي صار ِمْن َوْجِدَها
ْ

طوها في ا��نان
َ

ِفي خ
َ
ت

ْ
ق

َ
لغة ت

وع�� جف��ا رسمت ، سطرها م��م الكلماِت
� بأسرارها الرغباِت

َ
مدى واسعا وحدائق ُحْب�

تميل إذا ما الفؤاد تمايل في سفٍر
مستفيض هنا با��فقات ع�� ��ر ( ا��نطة الطاهرْه )

ِري قل��ا با��لود إ�� الرغبة املاكرْه
َ
سفر َ�ْع�

(٣)
ذي حروفك حواء من قامٍة

في مؤن��ا فتنة الفاتناِت
َسِ�يُل العذو�ة منفى الهموِم

ْ
َسل

َسرُب الهمساِت
ْ
وُم�

وأدم م��ا ندًى مثقال في سنا النغماِت
�ي اآلن واحدة تشت�ي أن تراود رغبتـها

في املثوِل إليھ ع�� ��ٍل
َمخم�ّيِ السفوح هنا مرمرّيِ القمْم

طاِعٌن في ا��رائق أو مشرئب هنا بالنغْم
ما يمانع أن تحتفي بالز�رجِد

أو ُر�ى السندس األخضر املنبجْس
ما يمانع أن يبدأ القطف في الفرح املؤت�ْس

�ي تغير لون الزمان
وطعم الزمان الذي َ�ْعُد لم يختلْس

ر�ما قد يكون املكان بداي��ا ألٌق
حافٌل بالشروق ومنطلٌق في حضائرها

راِئـ��ا
َ
في غدائرها في ت

في زوايا الندى ا���رْس
ْ

وع�� سفر القلب آدم مّر ولم يك�رث
فرأى غابة من شرود الهوى

طافح الكيل في عراجي��ا يثمر اآلن في غيمها
ورأى ثمرا آخر ين�� اآلن ع�� صبحها

وهناك رأى حلمھ الداف�
منطلقا في حدائقها في املدى املنبجْس

(٤)
ِدى سهر القلب

َ
قبل أن َيْ�ت

والعين في حكمِة الشعراِء
وفي فقرات البرامج عبر الفضاء

ِمَن القنوات ال�ي تحتفي بالفرح املشت�ّي
ْ
وقبل أّي غناٍء يذاع ع�� املوجة الناقلة

�ان مزمار ( ابل�س ) يصدر في ا��لِد
��نا جميال يذيب املدى والقلوْب

وهناك عال الصوت وحّواء صاغّية
خلفها عاشق ذائب في سناه الغروْب

وخال ��ما ( مارٌد ) واعد با��لود
ذي مدائنكم في ا��نان وذي ُسرٍر

كم يطيب ��ا العمر فاق�ربا
ٌ

لم تقل أبدا وع�� يدها ارتجاف
ِمَن الغيِب ي�ت�ي في القطاِف
ع�� �غرها املتلهف بالقبالِت

ْ
ع�� أرق ساحر الواجباِت دنت

َدنى خلفها تعٌب غامٌض في ال��وِن
َ
ف

عرّى املكان ع�� غضب فائٍر
َ
ت

(اهبطا)وهناك سرى زمان عارٌم
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في غصون املدى بالشقاْء
(٥)

هو ذا زمن الهابطين إ�� تعٍب
ُموغل في التعْب

ً
زا

ُ
�

ْ
هو ذا ورق التين يلثم ُمك

ساحرا وع�� صم��ا ي�تحْب
هو ذا عنب من رأى حلوها

في العنْب
وخريف جدائلها صفرة شاحب لو��ا

وعذاب ع�� (شاطئ املا��)(1)
سمك البحر م��ا هنا راحٌل صوب

�ْب
ّ

غر���ا في ال�
جسٌد مثقٌل با��رير املطيْر

ع�� ما��ا غر�ة من سواد العيون ع�� جف��ا
ّدها

َ
واملكان هواٌء جريح ع�� خ

ْ
هل تطول ��ا غر�ة في الزمان

ع�� ��ر وارف با��ناِن
ْ

سان
ّ
� ع�� جيدها والل

ّ
ُمع�
(٦)

هو ذا آدم ا�ُ�ّر البّد أن �ستجيب النداء
والبّد أن يصنع اآلن في األرض

فاتحة من تراٍب ورغيف ��يٍق
ْ
تطول تفاصلھ املتعبة

�ي يتوب ع�� بحرها وع�� ذكرها
وهناك رأى قمرا أسودا

ساجدا ف��ْد
ع َ�َ�ٌر من وجيع القلوب تجمَّ

فيھ حنين األبْد
ً
،ورمى سبعة

ً
وس�� سبعة

وخلْد
باسط الكف رّبِ أنا واحٌد في املكان

وحواء �ع��ي هنا و البلْد
وهناك أجابھ همٌس خفيف النداء

ع�� (جبل الشوق) �ان العناق طويال 
ع�� فرٍح منفرْد

فتوّرد خدها ��ا وغفا سهٌر
في العيون ع�� همسها

واتقْد
هو ذا آدم ا�ُ�ّر �ان �عاوده الشوق

ع�� (جبل ا��زن) في قبضة من َرُهوِن املدى
وخال زمٌن واعٌد في سكون إل��ا
وحواء من ألم الذكريات ر�يٌع

يؤجلها ُحلمها في العيون

ْ
ويبعثـها في سكون

وهناك ج�� ساجدا في خواء املكان طويال
ولم يرفع الرأس نحو السماء

يفيض ��ا موسم مزهر با��ناِن
ْ

ها باألمان
ّ

ندّي ع�� كف
وهنا بين مٍدّ مريٍب وجزٍر

تواصل ��ٌر من ا��وف يدنو قليال
إ�� قل��ا هو لم �سكن ا��وف قلبھ

مهما َدنَى
ا

ً
فغريٌب نداؤه حين غدا ُمدن

ونخيال تعرش بي��ما في ال��اري
هما وطٌن مبعٌد في ��يم ال��ار

هما ��ر موغل االح�راق
ْ

غريٌب ع�� ا�ُ�ّر أن ي�ت�ي جهة االح�راق
ْ

ويمارس �ّل الطقوس ع�� أمل في العناق
(٧)

ْ
قبل أن يكتب هللا في أرضنا ترف األولين

ع�� بذخ الكبرياء
وقبل أّي جفاٍء ع�� شاطئ القلِب

في ندم �امن في ا��هاِت
توّسد آدم حلما جميال بأ�عادها في الفؤاد
وكّبر في صم��ا ل��مال �سامر شوقا منيعا

ع�� قمم األصفياْء
ي�نّدى إ�� ألق ساحر ، وهناك صبابة

وجٍد مهر�ٍة من زمان الشقاء
ْ

�ّ�ل ع�� وطن الطيبين
قوارير عطر ��ا خفٌر ذا�ع في املكان

عراجيٌن من ندم تتد�� ع�� غسق ا��رح
ما بين أرض هنا وسماْء

تلك أغنية في قديم املكان تراود فيھ الزوايا
و تطر�ھ اآلن سهوا ُمدّمى ع�� عرشها
في الزمان وحواء من شبق مستفيٍض

ْ
ع و الرغبِة ا��امحة

ّ
تصّد لهيبا من الشوق بين التمن

 بالشبْق
ٌ
ة

َ
 با��نين ِمْصَهال

ُ
َبة

َ
�ي ِمْرغا

ال تمّل السروج ع�� خيلها
ال تمّل الركوب إ�� ليلها

اقي��ا ممطٌر ��وها �ي واحدة في مو
ها صبحها في عيون الف��

ّ
وُمفّدى ع�� كف

 الف�� قارٌئ ماهٌر
ّ

غير أن
بتھ مدًى

ّ
في سطور ا��فون ال�ي عذ

غرّ�تھ ع�� أرضها في سهول ا��باْل
ا

ً
ك

َ
ما اقتفى خطوها صار في عي��ا َمل

ّ
�ل

ْ
اقع فاختصرت وتصا�ى ��ا غزل في املو
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��ا في بد�ع �ّل الغالْل
ّ
ِغل

�ي واحدة في السكون إليِھ
تقيم ع�� شرف املسكباِت غريب مفات��ا

في ال�سْب
في مخاض ع��ّيِ األلْم

هو ذا آدم اآلن صار أبا منفرط الشوِق
ذ الِقدْم

ْ
ُمن

�ي �عض النداء من ا��ب في توأم الوفديْن
ُيوثا )

ُ
( قابيل – إقليما ) ( هابيل – ل

وهناك غدا ممكنا أن تفاخر في العاملين ال�ساء
ْ

وصار لها نسب من بنين هنا و�نات
أر�ٌع يمرحون ع�� شمسها

في ر�يع الشباْب
�سكبون ا��نان ع�� قل��ا

يطردون العذاْب
(٨)

كبر التوأمان ع�� صبرها
و�دى من عيون الفتاة بريق األنوثِة

ذي ( إقليما ) شبٌھ باملها
ٍي صباها

ّ
ترفل اآلن في ُصَدٍف مشر�

غدائرها قطٌع من ليا�ي السمْر
ة في ال��ْر

ّ
ومباسمها من رق

سامق قّدها مك�ٍس من جالل النخيِل
م�شرح صدرها في دروب املساء

ً
تفاخر أختا لها في التث�ي تزيد دالال

 مدها في عيون ا��بِة
ٌ

ع�� غنجها جارف
( قابيل ) يدري الذي �ستوي ع�� أرضها

 يده اآلن
ٌ
من فتون و ( هابيل ) غارقة

في شارة الضوء و شاردة في �ستا��ا
متعٌب با��روف ا��ميلة مذ عرف ا��ّب

في مفرق الشرق مذ صار برا بوالدٍة
في تحايا ال�ساء

�ي حواء ثانية تتجدد فيھ بال موسٍم
ما هب قلب هنا بالغناْء

ّ
�ل

(9)
ً
�ي ذي ِقّصة ا��ّبِ تبدأ عمدا

ع�� أحرف ا��ر و العاطفْھ
( من إ�� . . .)ثم تبدأ في مفرد السّر

ْ
فاتحة العاصفة

هو ذا مبتدى ا��بر الشّيق اآلن
من�شٌر في روا�ي القلوب

قواريرها بالطيوْب
اُمَها

َ
رُب ) ش

ْ
�ي ذي ( مكة ) ( َي�

و ا��نوْب
افل تصدع با��ّب في حداء القو

ْ
يا �ّل عاشقة أدمنت

ُحّ��ا في الغروْب
ّرب .. �عض قر�ا��ما

َ
حينما ق

من صفاء املوّدة في سفٍر
من غيوْب

قال : أنِت أنا
ة ) زهو املدينة

ّ
َماُمك ( مك

َ
وغ

فانطقي يا َبَوادي الهوى
كم يج�ش مداه إ�� قل��ا

ْ
�عيدا ع�� النظرة الشاردة

و�عيدا ع�� الليل الذي يصطفيھ األحّبة
ْ

في غفلة النائمين وهمسة ا��املين
 الهٌب

ً
( ليوثا ) ��ٌب مارٌد و ��ا

و قطيعك ( هابيل ) تدنو إ�� حقلها
من يداري ا��نين ع�� فجرها

�ي ( حواء ) تدري الذي يتولد في غفلٍة
عن أٍب مبعٍد في صالٍة من ا��وِف

ْ
و النافلة

تائٍب عن طريق إ�� الهند منتٍح
جهة في صفاء املدى يقتفي

أثرا في فراد�س �ان لها عاشقا
في قديم الزمان يواري هواه ع�� سفٍر

من خطى القافلْھ
هو ذا آدم ا�ُ�ّر مب��ٌل بالدعاء و م�شرٌح

في سنا ا��كمة الفاضلْھ
هو لم يلعن األرض في االغ�راب ولم يلعن الفاصلْھ

ة القاتلة
ّ
م تفيء ب�يھ ا��كاية و الفتن

َ
فَعال
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المأساة الفلسطينيةالمأساة الفلسطينية 
في  (تقدم) في  (تقدم) 

للشـاعر الفلسطيني صالح هاني سويدانللشـاعر الفلسطيني صالح هاني سويدان

حسن اإلليا��ي/ املغرب
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تأتــي قصيــدة (تقــدم) كــرد فعــل حيــال مظاهــر االعتــداء الصهيونــي 
اعتــداءات  ومقدســا��م.و�ي  الفلســطي�يين  حقــوق  ع�ــ�  املتكــررة 
عامــا  وســبعين  أر�عــة  منــذ  مســتعمر  شــعب  هويــة  طمــس  تســ��دف 
تجلــت ف��ــا �ل مظاهــر املآ��ــي الوطنيــة مــن ترحيــل وتقتيــل ومصــادرة 
اإلســالمية. بأ�عادهــا  الفلســطي�ية  الهويــة  ��ــو  دؤو�ــة  ومحــاوالت 

تلــك الهويــة امل�ركــزة باألســاس فيمــا ينطــوي عليــھ املــكان   (القــدس 
الشــريف) مــن دالالت دي�يــة ع�ــ� اعتبــاره روح تلــك الهويــة.

يقول صا�� هاني :
تقدم 

هنالك ما �ستفز اندفاعك
نحو العدو

فأنت تجيد ا��لود
وأنت القيام وأنت ال��ود
أنت ا��شود وأنت الصمود

افھ ول�ست خر
فأنت تجيد اإلخافھ

*
تقدم 

�عز والتن�ن
وردد دعاء الثبات

فأنت التجمع عند الشتات
وقل ما تشاء

فأنت الفصاحة عند الهراء
إذا ما تلعثم �غر الغَرب

وجف الرجاء وعز الطلب
رأيتك تدفع ع�ي ا��نود

وتأخذ حقي بقتل
ال��ود

*
تقدم

ألنك م�ي
أحق بحزني 

أقدر عند التم�ي  أجل و
نحاصر منذ اعتقال الغمام

وذبح ا��مام 
وكسر ا��سام

ألن القضية غصب

وظلم
وحلم نقي

ألن بكاء األرامل الي�ت�ي
ألن فلسطين التنح�ي

كــرار الزمــة (تقــدم) 
َ
تتــوزع القصيــدة إ�ــ� ثالثــة مقاطــع يوحدهــا ت

الصيغــة  تدعمهــا  شــكلية  داللــة  و�ــي  التحفيزيــة،  الِداللــة  ذات 
(األمــر) اللغويــة 

ألن األمــر بالفعــل لــم يــرد فــي ســياق أمــر حقيقــي ، و�نمــا فــي ســياق 
اســ�نكار  مــع  النضا�ــي  الفعــل  عــن  التوقــف  رفــض   ، الرفــض 
اقــع االحتال�ــي ، ع�ــ� الســواء.هذا الرفــض الــذي �علــل نفســھ.. الو

ومــن ثــم، فهنــاك وحدتــان دالليتــان كبريــان :
-وحدة الرفض :1

وتتج�ــ� فــي الصيغتيــن ا��بريــة واإلنشــائية ا��قيقية واالســتعارية 
تجيــد  الثبات/فأنــت  دعــاء  تن�ــن/ردد  :(تقــدم/ال  وال�شــب��ية 
وأنــت  ا��شــود  الشــتات/أنت  عنــد  التجمــع  ا��لود/أنــت 
 : همــا  دالليتيــن  جزئ�تيــن  مــن  الوحــدة  هاتــھ  الصمود...)تتألــف 
(تقدم/اندفاعك)ب�نمــا  فــي  مضًمــن  ؛فالفعــل  والثبــات  الفعــل، 
يتمظهــر الثبــات فــي الصيغــة اإلنشــائية (التن�ــن/ردد دعــاء الثبــات) 
وا��مــل ال�شــب��ية (أنــت التجمــع عنــد الشــتات/أنت الفصاحــة 

الصمــود...) وأنــت  ا��شــود  الهراء/أنــت  عنــد 
هاتــھ ا��مــل مصطبغــة بطا��ــي اإلشــادة والتحفيــز إال أن الســياق 
املع�ــ�  ويحصــر  املعنييــن  هذيــن  شــكلية  إ�ــ�  �شــير  للنــص  العــام 
ا��قيقــي فــي الثبــات ، الثبــات ع�ــ� حالــة الكفــاح والنضــال ال�ــي 
كرار ضمير ا��اطب (أنت)هذا الضمير 

َ
�شــدد ع�� اســتمرارها بت

الــذي يحيــل ع�ــ� الــذات الفلســطي�ية ببعدهــا الوط�ــي النضا�ــي..
وحدة التعليل:-2

(هنالــك  عامــة  �ليــة  جملــة  خــالل  مــن  نفســھ   الرفــض  �علــل 
الغمام/ذبــح  (اعتقــال  أيضــا:  طريــق  وعــن  اندفاعــك)  ما�ســتفز 
تنضــوي  إضافيــا  مركبــة  �لمــات  و�ــي  ا��ســام)  ا��مام/كســر 
تحــت معان��ــا الرمزيــة معــان حقيقيــة تتجمــع فــي األلــم الفلســطي�ي 
�شــ�� تجلياتــھ ومظاهــره. مايجعــل للفعــل النضا�ــي واســتمراريتھ 
شــرعية أي أن فعــل النضــال �علــل حدوثــھ  واســتمرايتھ بتواصــل 

الظلــم واالعتــداء ع�ــ� األرض ��وي��ــا وشــع��ا.
إن مع�ــ� الرفــض نجــده مع�ــ� ثابتــا ومســتقرا مــن أول النــص ح�ــ� 

��ايتــھ ال�ــي تؤكــد ماكت�نــاه مســبقا مــن خــالل ســطر��ا األخيريــن:
ألن بكاء األرامل الي�ت�ي

ألن فلسطين التنح�ي.
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ريم بسيوني.. في روايتها:  (دكتورة هناء)ريم بسيوني.. في روايتها:  (دكتورة هناء)
الفأر والعسل / السرد والسرود الداخليةالفأر والعسل / السرد والسرود الداخلية

مقداد مسعود/ العراقمقداد مسعود/ العراق
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أرى ســردين فــي  رواية(دكتــورة هنــاء) للروائيــة ريــم �ســيوني ولــكل 
ســرد مســاره ُاملنضبــط

الســارد  خلــف  يتــوارى  �ســيوني،  ريــم  الروائيــة  ســرد   (1)
ال�ــ�وص بحركيــات  املتحكــم 

ســرد الســرد ال�ــ���ي ويتجســد أن �ل �ــ�ص يريــد أن   (2)
ســواه حيــاة  �ســرد  يتحكــم  أو  �ســرديتھ  �ســتقل 

أن  �عــد   (  ٤٥/ التاريــخ  تغيــر  أن  (تنــوي  هنــاء  دكتــورة   (1)
قســم. رئ�ــس  أصبحــت 

التخلــص  فــي  هنــاء  دكتــورة  فعلتــھ  الــذي  الغلــط  الســرد   (2)
مــن عنوســ��ا ��ــذه الطريقــة مــع خالــد، و��ــ�ص الســارد املتحكــم 
بالنــص ذلــك و�علــن ذلــك �ســردية وجيــزة شــامتة (�ــي .. �ــي تســتحق 
�ل هــذا.. �ــي فــي ��ظــة ضعــف أدخلــت هــذا الرجــل حيا��ــا../  1٥٧

(
�عــد عمليــة ازالــة الرحــم تســأل نفســها (ســي�ت�ي ��ــا األمــر   (٣)
ولــن  تاريخهــا،  تكتــب  وســوف  الب�ــت.  هــذا  فــي  وحيــدة  الســتين  فــي 
يقــرأه أحــد. وســوف تمــوت ولــن يذكرهــا أحــد / 12٤  ) هنــا ت�تــج 

مكتومــا ســردا  هنــاء  الدكتــورة 
خالد يبذل جهدا لتعطيل ســرديات دكتورة هناء(لم يكن   (٤)
ينــوي أن ي�ركهــا تكتــب �ــي التاريــخ أبــدا. منــذ البدايــة وهــو يحــاول 
نــزع القلــم مــن يدهــا. ولــم يكــن ينــوي إعطاءهــا الفرصــة أن تحــاول 

. ال يحــب مــا تكتبــھ، ال يحبــھ وال يريــده)
ً
الكتابــة مــن جديــد أبــدا

خالــد (يكتــب تاريخــھ غيــره. ويكتــب قصتــھ غيــره. ويكتــب   (٥)
توكيــال  �عطــي  أن  عليــھ  �ان  غيــره.  عذابــھ  ويكتــب  غيــره.  هزيمتــھ 
لل�ســاء فــي حياتــھ للتصــرف ف��ــا كمــا �شــأن. وتوكيــال آخــر للرجــال فــي 
حياتــھ لتحطيمهــا كمــا �شــاءون / 11٣ ) هنــا يتحــول خالــد مــن ذات 

إ�ــ� موضــوع ي�تجــھ فريــٌق مــن اآلخريــن
خالــد ��ــي (أن كتابــة التاريــخ املصــري مســتحيلة، وكتابــة   (٦)
واجــب  ال�ــ���ي  تاريخــھ  كتابــة  وأن  مســتحيلة،  بقلمــھ  التاريــخ 
عليــھ. هــو �ان يحــرك مصيــره ويكتــب تاريخــھ فــي تحــدٍ ../ 1٤٦ ) خالــد 

يحــاول أن يكــون هــو ذاتــا ونصــا 
خالــد (يريــد أن يكتــب تاريخهمــا معــا! هــل مــن العــدل أن   (٧)
يمســك غيــره بالقلــم؟ مادامــت �شــكلھ غيــره ومــا دامــت �ــ�ص�تھ 
حياتــھ  دامــت  ومــا  غيــره،  وي�تقدهــا  غيــره  و�عكســها  غيــره  يرســمها 

أصبحــت محاطــة بزجــاج يح�ســھ وال �ســتطيع ملســها، فقــد أراد أن 
�ســيطر ع�ــ� هــذا القلــم فقــط. ع�ــ� ســعادتھ ال�ــ�صية !/ 1٥1 )  
خالــد يريــد كتابــة نصهمــا هــو ودكتــورة هنــاء، �شــرط يكتبــھ وحــده. 
الوقــت  وفــي  الغيــر،  قبــل  مــن  منصوصــا  نفســھ  يــرى  وهــو  ويذعــن 
نفســھ يرفــض أن تنصصــھ دكتــورة هنــاء  .لكــن دكتــورة هنــاء تــرى 
( ل�شــكلھ �الصلصــال../٦0   بيــن أصا�عهــا  الرحمــن  (خالــد عبــد 

�عــد  تاريخهــا  تكتــب  تــزل  (لــم  هنــاء  دكتــورة  أخــت  لي�ــي   (٨)
بــل شــ�ئا  لــم تكــن نصــا.  أن أصبــح قدرهــا بيــن يد��ــا/ 11٦ ) لي�ــ� 

املســ�بد زوجهــا  بمؤثريــة 
(*)

فــي ص12٦ تطــرده و�ــي ع�ــ� ســريرها باملس�شــفى، خالــد ال يك�ــرث 
 
ً
 صغيــرا

ً
لهــا قفــاه تجاههــا ونظــره هبــط مــن النافــذة (أك�شــف فــأرا

بيــن/12٦) �عبــث 
(*)

 �عــد العمليــة ا��راحيــة الســ�ئصال رحــم الدكتــورة هنــاء �ســ�ب 
النــزف ا��ــاد حيــن يزورهــا زوجهــا وهــو الطالــب الــذي تشــرف ع�ــ� 
فــي ص�نيــة كنافــة؟  فــي الدكتــوراه �ســألها خالــد (مــا رأيــك  رســالتھ 
ا��لويــات  لهــا  ســيجلب  لكــن   (  1٣٣ أحــب../  ال  أنــا   : فتجيبــھ 
واملشــويات وحيــن تتألــم تتمســك بــھ لكــن خالــد (ال يريدهــا رئ�ســتھ، 

وال يريدهــا أن تقهــره كمــا تفعــل دائمــا../1٣٥   )
(�ان �عشــقها ويريــد تحطيــم حلمهــا/1٣٦  ) هنــا خالــد يمــارس نفيــا 

ثــم نفــي النفــي

(*)
املشــهد  الســارد  لنــا  ينقــل  الروايــة  مــن  األخيــرة  الصفحــات  فــي 
التا�ــي مــن ب�ــت دكتــورة هنــاء ، �عــد خــروج  خالــد زوجهــا وتلميذهــا 
ا��لويــات  ع�ــ�  عيناهــا  (وقعــت  بي��ــا  مــن  العليــا  الدراســات  فــي 

الروايــة  مــن  األخيــرة  الصفحــات  فــي 
التا�ــي  املشــهد  الســارد  لنــا  ينقــل 
خــروج   �عــد   ، هنــاء  دكتــورة  ب�ــت  مــن 
خالــد زوجهــا وتلميذهــا فــي الدراســات 
العليــا مــن بي��ــا (وقعــت عيناهــا ع�ــ� 
ع�ــ�  تركهــا  ال�ــي  الشــرقية  ا��لويــات 
فــي  ��ــا  أمســكت  فقامــت..  املنضــدة، 
وألقــت  املطبــخ  إ�ــ�  وذهبــت  احتقــار، 

! الز�الــة  ك�ــس  فــي  ��ــا 
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فــي  ��ــا  أمســكت  فقامــت..  املنضــدة،  ع�ــ�  تركهــا  ال�ــي  الشــرقية 
احتقــار، وذهبــت إ�ــ� املطبــخ وألقــت ��ــا فــي ك�ــس الز�الــة !/ 1٥٨) 
البقــالوة  آ�ل  أن  يخاط��ــا خالد(أريــد  للب�ــت  �عــودان  ثــم وهمــا 
معــك. فتقــول لــھ هنــاء: ألقيــت ��ــا فــي الز�الــة. يجي��ــا خالــد : لــذا 
فــي الســيارة/1٦٦ ).. حــدث ذلــك  اشــ�ريت بقــالوة جديــدة. م�ــي 
�عــد عمليــة ازالــة رحــم هنــاء خــالف محتــدم بي��مــا أوصلهمــا إ�ــ� 
ضــرورة الطــالق.. الســارد ســيقوم بتوريــة مــا �عتمــل مــن تشــظ 
أفعالهــا  ٍ فــي ذات دكتــورة هنــاء : مــن خــالل رصــد قولهــا التا�ــي و
ومشــاعرها نحــو زوجهــا الشــاب خالــد، تصفــھ ُ متخلفــا. ثــم يركــز 
الســرد ع�ــ� كفــّي دكتــورة هنــاء (نفضــت يد��ــا مــن العســل الــذي 
للقــارئ  رســالة  تحمــل  بقصديــة  �ســتدرك  ثــم   ( ��مــا  ألتصــق 
(ولكــن العســل لــم يتــالش/ 1٥٨).. وثانيــة ال�ركيــز نفســھ (لــم يــزل 
يلتصــق بيد��ــا) وثالثــة (غســلت يد��ــا فــي عص�يــة).. ثــم ي�تقــل 
الســارد مــن الكفيــن إ�ــ� مؤثريــة املال�ــس: (ثــم ذهبــت إ�ــ� ��ر��ــا، 
:هــل  أعــوام)  منــذ  مــرة  ألول  بفســتا��ا  الســرير  ع�ــ�  واســتلقت 
تعاملهــا االســت�نا�ي مــع مال�ســها ِمــن جــراء العســل..؟ ! و�ســ�ب 
(شــعور  تســرب  وجســدها،  وروحهــا  يد��ــا  فــي  الالصــق  العســل 
فــي حلقهــا كنقطــة امليــاه  جديــد إ�ــ� نفســها، يدغدغهــا، �ســقط 
بالضبــط  تعــرف  تكــن  ولــم  و�غمرهــا  ويخيفهــا  يفيقهــا  البــاردة  

الشــعور..)..   ذلــك 
(*)

�ــي ال تريــد ا��يــاة بال�شــارك الدائــم، �ــي تصــون واحدي��ــا فــي �ل 
االحــوال وال تطيــق ســواها، حيــن تجالســها أحــدى الطالبــات فــي 
ر(كيــف 

ّ
لــكالم الطالبــة، أل��ــا تفك ص�ــي 

ُ
حديقــة ا��امعــة، ال ت

تســتطيع إ�عــاد الفتــاة؟.. جلــوس الفتــاة بالقــرب م��ــا هكــذا وع�ــ� 
غطا��ــا! ســتضطر لغســل الغطــاء أك�ــر مــن مــرة وهــو غطــاء صغيــر 
ال يكفــي إال لفــرد واحــد /٣٧ )  هــذه ا��الــة التطهيريــة مهيمنــة 

ع�ــ� دكتــورة هنــاء
(*)

خالــد  زوجهــا  مــن  تطلــب  املس�شــفى  فــي  ســريرها  ع�ــ�  و�ــي  دكتــورة 
مغــادرة الغرفــة �عــد تحاورهمــا امل�شــنج القصيــر. هــو ال �غــادر الغرفــة، 
�ــي ال تــرى ســوى ظهــره هــو يرنــو مــن النافــذة (يك�شــف) كمــا يخبرنــا 
الســارد وفعــل االك�شــاف يختلــف عــن فعــل الرؤيــة ومــا يك�شــفھ هــو 
 �عبــث بيــن الز�الــة.. يقفــز ثــم يختفــي.. �عــود مــن جديــد 

ً
 صغيــرا

ً
(فــأرا

فيعيــد ا��يــاة للز�الــة / 12٦- 12٧)

نتوقف هنا :
ً
(1) خالد يك�شف فأرا

 (2) الفأر �عبث بين الز�الة
(٣) حركيات الفأر �ي ال�ي تعيد ا��ياة للز�الة !!

فــي الوحــدة الســردية نفســها يتحــول ا��الــة مــن االك�شــاف فــي املشــهد 
األول إ�ــ� ال�ســاؤل فــي املشــهد الثانــي:

الســارد ســيقوم بتوريــة مــا �عتمــل 
هنــاء  دكتــورة  ذات  فــي   ٍ تشــظ  مــن 
التا�ــي  قولهــا  رصــد  خــالل  مــن   :
زوجهــا  نحــو  ومشــاعرها  أفعالهــا  و
الشــاب خالــد، تصفــھ ُ متخلفــا. ثــم 
يركــز الســرد ع�ــ� كفــّي دكتــورة هنــاء
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هــل �ســتطيع الفــأر مقاومــة العفــن والقــاذورات وا��ائــط   (1)
مــكان �ل  مــن  عليــھ  ت��ــال  والنفايــات  القديــم 

لــو �ان قــد اعتــاد العفــن والرائحــة فهــل ســيع�ش وســط   (2)
الثقيلــة؟ واأل��ــار  الظــالم 

 مــن مصيــدة ال يراهــا 
ً
طعامــھ ر�مــا يكــون مســموما.. أو جــزءا  (٣)

األوان؟ فــوات  �عــد  ســوى  يراهــا  ولــن 
ثــم يتوقــف تواصــل خالــد مــع الفــأر ويخاطــب الدكتــورة ��ــدوء( أنــا 
لــھ  إليــك اآلن) فتقــول  يــا دكتــورة، وال أريــد أن انظــر  إليــك  ال أنظــر 
�عص�يــة : فقــط أذهــب) لكــن هــو لــم يذهــب، ل�ــس مــن أجــل دكتــورة 

هنــاء:

(1)�ان ي�تظر قدوم الفأر
(2) يتم�� قدوم الفأر

(٣) شعر بحركة وسط الز�الة   
(٤) �ان مدفونا ويتحرك في ثقة وحماس

(٥) و�لما قفز الفأر أمامھ.. شعر براحة هائلة
إذن العالقة بين خالد والفأر تومئ بتواصل مرآوي بي��ما.

فــي ص1٤٨ لــم يصــن الســر خالــد، ســيفعل كمــا فعلــت دكتــورة هنــاء 
هنــاء  أن  جامعــة  عميــد  خالــد  ســيخبر  حماتــي.   : وخاطب��ــا  أمــھ  مــع 

.. زوجتــھ 
لــم �عــد إ�ــ� الب�ــت ولــم ينــدم!! ملــاذا إذن فــي ��ــرة املعيديــن (دفــن 
تحيلــھ  )؟  لســاعات  يتحــرك  ولــم  مكانــھ..  فــي  و�قــي  يديــھ  بيــن  رأســھ 
ذاكرتھ إ�� املعادل املوضو�ي ل��صھ (يرى أمامھ مرة أخرى الفأر 
الصغيــر  وســط النفايــات والعفــن ولــم يكــن يــدري إ�ــ� م�ــ� ســيع�ش 
الفــأر؟ �ان يفيــض با��يــاة يتحســس �ل ��ــ� فــي يــأس وجــرأة. مــاذا لــو 
هــرب؟ وأيــن ��ــرب؟ وهــل عليــھ الع�ــش دوّمــا بيــن النفايات وهل للفأر 
مــن مخــرج؟...) يواصــل ال�راســل املــرآوي ســرده ع�ــ� ســعة صفح�ــّي 

1٤٨- 1٤9 بيــن خالــد والفــأر 
(*)

كمــا  موقتــھ  عالقــة  تعتبــره    : خالــد  زوجهــا  ��مــا  ال  هنــاء:  دكتــورة 

لــم �عــد إ�ــ� الب�ــت ولــم ينــدم!! ملــاذا 
(دفــن  املعيديــن  ��ــرة  فــي  إذن 
مكانــھ..  فــي  و�قــي  يديــھ  بيــن  رأســھ 
تحيلــھ  )؟  لســاعات  يتحــرك  ولــم 
املوضو�ــي  املعــادل  إ�ــ�  ذاكرتــھ 
أخــرى  مــرة  أمامــھ  (يــرى  ل�ــ�صھ 
النفايــات  وســط  الصغيــر   الفــأر 
م�ــ�  إ�ــ�  يــدري  يكــن  ولــم  والعفــن 

الفــأر؟ ســيع�ش 

يخبرنــا الســارد املتحكــم بالنــص الروا�ــي. الدكتــورة ال ��مــا ســوى 
طموحا��ــا الوظيفيــة (تع�ــش للنجــاح واألبحــاث والعلــم كمــا �انــت 

ل��ميــع/٨0 ) (قائــدة  نفســها  تــرى   ( تريــد../٧9 
امتــداد  �ــي   : مؤسســاتيا  مهيــب  خشــٍب  مــن  عالمتيــن  فــي  قو��ــا 
إ�ــ�  جالســة  و�ــي  وتحديــا  ســلطة  أك�ــر  (صو��ــا  ومكت��ــا  لكرســ��ا 
خلــف  جالســة  تكــون  حيــن  آخــر  إنســان  شــبھ  و�انــت  مكت��ــا، 

(   ٨9 مكت��ــا../ 
(*)

يمكثــان معــا فــي الب�ــت : دكتــورة هنــاء وزوجهــا خالــد. وهمــا �شــعان 
بوحــدة وصــراع االضــداد..

*ريم �سيوني/ دكتورة هناء/ دار ��ضة مصر/ ط1/ 201٥

مقداد مسعود: شاعر وناقد عرا�ي
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قراءة فى قصة ( امرأة وحيدة)قراءة فى قصة ( امرأة وحيدة)
                                                           للمبدعة مرفت ياسين للمبدعة مرفت ياسين

 ،( �عــد عنــوان القصــة مدخــال مهمــا ��يــاة ســيدة تصــادق (منبــھ 
امــرأة تخلــو حيا��ــا مــن التواصــل اإلنســاني ممــا يضطرهــا ألنســنة 
األشــياء.. مبدعــة تخالــف مــا هــو متحقــق اجتماعيــا مــن اســ�بعاد 
لــكل مــا هــو انســاني، إنمــا تســتد�ي اإلنســانية فــ� مع�ــ� راق لهــا وهــو 

الصداقــة، ونظــرا أل��ــا امــرأة وحيــدة ف�ــ� تصــادق ( منبــھ).
الوحيــدة، فهــذه  املــرأة  ��ــذه  املنبــھ) عــن رحلــة صداقتــھ   ) يحدثنــا 
قيامهــا  أثنــاء  مــن  اشــ�رتھ  ثالثيــن عامــا، عندمــا  منــذ  بــدأت  الرحلــة 

بال�ســوق.
يبــدأ ( املنبــھ ) فــ� قــص حكايتــھ مــع تلــك املــرأة بدايــة مــن وقــت الشــراء 
إ�� سرد �ل التفاصيل ال�� مر ��ا خاصة ��ظات انتظاره لالقتناء.

( املنبــھ)  بيــن قــص  مــا  تلــك املســاحة  ت�ــرك املبدعــة مرفــت ياســين 
لقصتــھ إ�ــ� مســاحة أرحــب وأ�عــد، إ�ــ� أمنيــة ( املنبــھ ) ألن يكــون 

��ــ� آخــر غيــر حقيقتــھ.
يبــدأ ( املنبــھ) فــ� عــرض مقارنــة ب�نــھ و�يــن أمن�تــھ ال�ــ� لــن تتحقــق، 
االلتصــاق  فــ�  وا��بــة  ا��لــة  رغبتــھ  ع�ــ�  اعتمــدت  وأمن�تــھ 

. حبتــھ بصا
يتم�ــ� التطلــع لــھ �عينيــن تحدقــان بــھ، فــ� شــفتين تلمســانھ، يتم�ــ� 
قــرب  يتم�ــ�  وجههــا،  ع�ــ�  الشــمس  ضــوء  انعــكاس  ليــرى  االق�ــراب 
شــعرها،  �غطيــھ  وأن  أصا�عهــا،  مــن  حضــن  يتم�ــ�  ل�شــمھ،  أنفهــا 
يقطــع  أن  تم�ــ�  ذلــك عندمــا  يتم�ــ� �ل  بلســا��ا..  تلعقــھ  أن  يتم�ــ� 
مســافة بيــن حلمــھ كفنجــان و�يــن رغبتــھ فــ� القــرب مــن صاحبتــھ..

اقــع شــكلھ الــذى يــرى أنــھ يحملــھ مغايــرا  م��ــ�قا فــ� تلــك املســافة بو
��قيقتــھ وحلمــھ.. فتتحطــم �ل أحــالم وخيــاالت ( املنبــھ) فــ� تحقيــق 

تلــك الســعادة لنفســھ بجــوار املــرأة الوحيــدة.
مالمــح  �عــض  منــح  خــالل  مــن  للتحقــق  يبحــث  مثلهــا،  هــو  وحيــد 
الســعادة ا��ســية ألمــرأة تفتقــد ذلــك النــوع مــن السعادة..ســعادة 
�ســتطيع  دافــ�  �ائــن  مــن  والقــرب  بالتمتــع  اإلنســانية  ا��ــواس 
املهمــة  الوحيــدة،  للمــرأة  مهمتيــن  وتقديــم  وملســها  معهــا  التفاعــل 
األو�ــ� ســتكون فــ� الصبــاح « تســكب القهــوة فــ� فنجا��ــا، ونجــذب 
كر��ــي أمامــى فاتحــة نافــذة املطبــخ.. يدخــل شــعاع شــمس ي�ــرك ظــال 

العســليتين. عين��ــا  ملعــان  يظهــر  وجههــا  ع�ــ� 
املهمــة الثانيــة: �عــد قيلولــة الظهيــرة ال�ــ� تأخذهــا �عــد عود��ــا مــن 

عملهــا، تشــرب فنجــان آخــر مقر�ــة أنفهــا م�ــ� ...»
هكــذا يتطلــع ( املنبــھ ) إ�ــ� التواصــل اإلنســانى ا����ــي مــع املــرأة 
الوحيــدة، وال يريــد أن يكــون محــدود داخــل دور واحــد روتي�ــي ممــل 

وهــو ضبطــھ، ثــم إعــادة ضبطــھ مــرة أخــرى وهكــذا..
اقبــة صاحبتــھ ال�ــ�  تظهــر فــ� حياتــھ نســاء أخريــات، لكنــھ ال يمــل مر
تخلــت عــن �ل عادا��ــا باســت�ناء طقســها معھ..ال�ســاء ال يقمــن إال 
بــدور واحــد مثلــھ فهــن ممرضــات لصاحبتــھ – ال�ــ� لــن تتوقــف عــن 

فعــل �ل ماتحــب – وال�ــ� تفقــد بذلــك االختيــار حيا��ــا.
املنبــھ) وحيــدا   ) ) أحيانــا يفقدنــا حياتنا..فيصيــر  ( مانحــب  فعــل 
�امرأتــھ الوحيــدة.. ترحــل �ــ� ويتــم التخلــص منــھ فــ� هــدوء ضمــن 

مخلفــات تــم التخلــص م��ــا �شــق��ا..
التواصــل  الســعادة،  ��ــدى  عالقــة  فــ�  التحقــق  ا��ــب،  الوحــدة، 
اليومــي مــع مــن نحــب، تحقيــق ســعادة �ســيطة مســتمرة ملــن نحــب، 
ا��لــم،  نريــده،  مــا  فعــل  نحبــھ،  مــن  ألجــل  ذواتنــا  بتغييــر  ا��لــم 

ا��يــال...
�لهــا قيــم ن�يلــة تدعــو لهــا املبدعــة مرفــت ياســين مــن خــالل قص��ــا 

القصيــرة ( امــرأة وحيــدة )..
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وفاء عبد الرزاق في ديوانها الشعري الجديد

قراءة نقدية

أ.د. محمد عويد محمد الساير/ العراق
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ع�ــ�  األخيــر  ديوا��ــا  فــي  الــرزاق  عبــد  وفــاء  واألديبــة  الشــاعرة  طافــت   
املضاميــن الذاتيــة ال�ــ�رية �لهــا مــن عتبــة العنــوان الرئ�ــس و��ــ� عتبة 
وموضوعاتــھ  الشــعري  النــص  جســد  فــي  ثــّم  ومــن   ، الفر�ــي  العنــوان 
صياحــات  تضمنــت  كثيــرة  مفارقــات  ع�ــ�  انطــوى  الــذي  ومضامينــھ 
افديــن والعالــم العر�ــي فــي  ا��ــوع والفقــر وشــظف الع�ــش فــي بــالد الر

ا��قــب املاضيــة ، والســنوات ال�ــي نع�شــها اليــوم !
 حيــن اتأمــل شــعر القاصــة والروائيــة األدبيــة وفــاء  عبــد الــرزاق 

ً
ودائمــا

أجدهــا تعــّري ذا��ــا وت�ــرك لآلخــر التحــدث عــن أ�ــ�ا��ا وأحزا��ــا ، و�ــي 
بــذا تميــل إ�ــ� نكــران الــذات أو أن الــذات – الشــاعرة تكونــت مــن خــالل 
آهــات اآلخــر  ا��بــب لد��ــا عبــر املــكان الطبي�ــي ، واملطــر – الطبيعــة 

الفلكيــة الكونيــة ، والبــرق والليــل والشــمس- مــن مظاهــر الطبيعــة 
 ودالال��ــا هــذه املظاهــر فــي النــص الشــعري 

ً
الفلكيــة الكونيــة أيضــا

، عبــر الزمــن املا��ــي- الذكريــات اللطيفــة ال�ــي عاشــ��ا الشــاعرة 
وفــاء عبــد الــرزاق فــي بلدهــا وموط��ــا األول – املــكان األم ، العــراق 
العزيــز. هــذه املظاهــر وتلكــم األماكــن مــع مفارقــات جمــة وصــور 
لت 

ّ
ال�ــي شــك التأليفــي مــع الســرد �ــي  إ�ــ� ا��يــال  شــعرية مالــت 

الديــوان  البــرق)  (عطــش   : ديــوان  فــي  ا��ديــد  الشــعري  النــص 
الشــعري ا��ديــد الــذي أكتــُب عنــھ اليــوم مــن نتــاج الشــاعرة وفــاء 
عبــد الــرزاق، فكلمــة شــكر لهــذه األدبيــة الرا�عــة ال�ــي أثــرت األدب 
 فــي اصدارا��ــا ودواوي��ــا 

ً
 مميــزا

ً
ال�ســوي العرا�ــي والعر�ــي ثــراًء مهمــا

 أل��ــا أهــدت 
ً
 لهــا جــدا

ً
وروايا��ــا ومجموعاتــھ القصصيــة ، وشــكرا

إ�ــ� ديوا��ــا هــذا فــي صورتــھ األو�ــ� للكتابــة عنــھ ، عــلَّ هــذه الكتابــة 
تغ�ــي وت��ــب ومــن هللا التوفيــق.

ف املزيد من :
ّ
عتبة العنوان الرئ�س : عطش البرق ... خل

-          الفقر ال�راكمي الذي �ع�شھ ا��ميع ، داللة العطش .
                                                                  ضوء البرق ( ا��يال املتوهم).

-          أهــات اآلخــر مــن خــالل هــذا العطــش ، وا��نيــن إ�ــ� ضــوء 
البــرق – املطــر املســتحب (ا��يــر املتوهــم).

-          ذات الشــاعرة وفاء (األنا) ، ســقيا العطش (غر�ة املكان – 
مــوت األنــا)، ضــوء البــرق (األمــل املتوهم).

-          ا��طايــا والذنــوب ( األنــا – اآلخــر ) ، ســقيا عطــش املغفــرة 
( املــكان – الزمــن – ال�ــ�صيات ) (ا��ــو املتوهــم).

مــن هنــا عاشــت الشــاعرة وفــاء عبــد الــرزاق مــن خــالل ألفاظهــا 
ونصوصــھ  هــذا  الشــعري  ديوا��ــا  فــي  وموســيقاها  وصورهــا 
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والروائيــة  القاصــة  شــعر  اتأمــل  حيــن 
أجدهــا  الــرزاق  عبــد  وفــاء   األدبيــة 
تعــّري ذا��ــا وت�ــرك لآلخــر التحــدث عــن 
أ�ــ�ا��ا وأحزا��ــا ، و�ــي بــذا تميــل إ�ــ� 
نكــران الــذات أو أن الــذات – الشــاعرة 
تكونــت مــن خــالل آهــات اآلخــر  ا��بــب 

لد��ــا عبــر املــكان الطبي�ــي

الــذي  املؤقــت  التوهــم  مــن  حــاالت  فــي  مــا   
ً
نوعــا الكثيــرة  الشــعرية 

تع�ــش فيــھ بيــن حنيــن املا��ــي وا��يــر ال�ــي �انــت فيــھ ، والــذي �ان 
فيــھ بلدهــا وعاملهــا بأســره ، وا��الــة ال�ــي عل��ــا اآلن وعل��ــا أهلوهــا 

العر�ــي. ووط��ــا  بلدهــا  فــي  ومحبوهــا 
اقعيــة – مفارقــة  الو الداللــة    : إ�ــ� دالالت عــدة  تتمحــور  عطــش 

ا��قيقــي. العطــش   ، التأكيــد 

 الداللة املتخيلة – مفارقة التضاد ، العطش للما��ي .

ملســتقبل  العطــش   ، الدراميــة  املفارقــة   – ا��ماعيــة  الداللــة 
. فضــل أ

عــدة  دالالت  إ�ــ�  يتمحــور  صــورة  وضــوء   ، ضــوء  صــورة   – البــرق 
:

ً
أيضــا

اقعيــة – مفارقــة التأكيــد  ، الضــوء ا��قيقــي بــال مطــر  الداللــة الو
؟!

الداللــة املتخيلــة – مفارقــة التضــاد ، الضــوء املتخّيــل باملطــر بــال 
مطــر ؟!

مــن  املتّوهــم  الضــوء   ، الدراميــة  املفارقــة   – ا��ماعيــة  الداللــة   
(مطــر)؟! شــبع  بــال  املســتقبل  إ�ــ�  املا��ــي 

العتبــة األو�ــ� – العنــوان الرئ�ــس مــن �لمتيــن فقــط ، أدتــا الداللــة 
م��ما بتأكيد وقوة ، من املضاف واملضاف إليھ وانفتاح الدالالت 
 ، ومــا تؤديــھ املعرفــة باإلضافــة مــن إجبــار 

ً
بي��مــا كمــا ذكــرت آنفــا

لهــذه الــدالالت وك�ر��ــا ، وذلــك مــا �عرفــھ النحــاة واملتبحريــن فــي علــم 
النحــو .

عن عتبة اإلهداء تقول الشاعرة وفاء عبد الرزاق ف��ا :
كم

ُ
أزحت

ال ل��يء
.
ً
بل ألن مرآتي رأت شبحا

الشبح هنا : املفارقة املتوهمة – الشبع القادم.
                       املفارقة املؤكدة – ا��وع املشبع باألحزان .

                       املفارقــة الضديــة – البــرق غيــر املمطــر  ، ا��ــوع مــن 
خــالل الشــبع .

                     املفارقة الدرامية – سرد قضايا ا��وع عبر لوحة البرق 
واملطر، ا��ير ان املنتظران.

بيــن عتب�ــي العنــوان الرئ�ــس واإلهــداء وا��اتمــة للديــوان الشــعري 
ا��ديــد هــذا مــن دواويــن الشــاعرة وفــاء عبــد الــرزاق ، والقصيــدة 
ا��اتمــة فــي ديوا��ــا أرى عمــق التالحــم البنا�ــي فــي الديــوان الشــعري 
) و�ــي آخــر قصائــد 

ْ
فــي قصيد��ــا ( مازالــت ال�ــي تقــول  ككل ، ف�ــي 

الديــوان وخاتمتــھ:
صورتي ��ينة

بين األطر وا��يال
ُھ

ُ
�ّل ما كت�ت

،
ً
لم ينقذ روحا

 ع�� خصرها
ً
امرأة

عطش البرق.

خــالل  مــن  وفــاء  الشــاعرة  ديــوان  فــي  يظهــر  البنا�ــي  التالحــم  هــذا 
: بيــن  والتكاتــف  التعاضــد 

·        عتبــة العنــوان الرئ�ــس للديــوان (عطــش البــرق ) ، وآخــر ألفــاظ 
آخر نص شــعري في الديوان ، البناء الدائري ا��دد برؤية فلســفية 

خاصة عند الشــاعرة .
·        املفارقــة الدراميــة مــن خــالل عناصــر الســرد : املــكان ، الزمــن ، 
 تكشــف عــن مــدى 

ً
ال�ــ�وص – األنــا (الشــاعرة) ، حقيقــة أو خيــاال

صــراع النفــس ال�شــرية مــع عدوهــا اللــدود ا��ــوع والفقــر.
·        العنــف النف��ــي العاطفــي الشــعوري ال�ــي تع�ــش ف��ــا األنــا 
ضديــة  بمفارقــات  املمطــر  غيــر  والبــرق  الفقــر  خــالل  مــن  الشــاعرة 
تؤكــد صراعهــا ومــن تتحــدث ع��ــم وعــن معانا��ــم مــع الفقــر وا��ــوع 

للمطــر...! والشــغف 
اقــع حالهــا وحــال  ·        معانــة األن�ــ� ا��ــادة املتأملــة الباكيــة ع�ــ� و
بلدا��ــا مــن خــالل هــذا البــرق العطــش ، ومــن خــالل ذلــك ا��صــر 

النحيــف الضــال إ�ــ� الســمنة بــال مطــر!
ــف �ــي مــن عتبــات العنــوان الرئ�ــس واإلهــداء 

ّ
هــذا مــا حاورتــھ وتكش

وا��اتمــة .

والروائيــة  القاصــة  شــعر  اتأمــل  حيــن 

ال�ربيــة  �ليــة  العر�يــة-  اللغــة  قســم   / الســاير  محمــد  عويــد  محمــد  أ.د. 
األنبــار جامعــة   - حديثــة   / األساســية 

لد��ــا عبــر املــكان الطبي�ــي

عبــد  وفــاء  واألديبــة  الشــاعرة  طافــت 
الــرزاق فــي ديوا��ــا األخيــر ع�ــ� املضاميــن 
عتبــة  مــن  �لهــا  ال�ــ�رية  الذاتيــة 
العنــوان  عتبــة  و��ــ�  الرئ�ــس  العنــوان 
النــص  جســد  فــي  ثــّم  ومــن   ، الفر�ــي 
ومضامينــھ  وموضوعاتــھ  الشــعري 

مفارقــات  ع�ــ�  انطــوى  مفارقــات الــذي  ع�ــ�  انطــوى  الــذي 
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لل�شر في مجلتنا:
1- ارسل النص او املقال عبر بريدنا االلك�روني او برسالة في ف�سبوك

2- ارسل صورة ب��م ال يقل عن ٤٥0 بيكسل
٣- ال شروط لدينا لل�شر فالنص مقبول ما لم يرّوج للعنصرية والطائفية وغيرها من االمور الالإنسانية
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نمذجه السلطة والجنس
 في رواية الكاتب (عبد الكريم العامري)  في رواية الكاتب (عبد الكريم العامري) 

عنبر سعيد
زي�ب لعيوس/ العراق
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وقهــره عبــر املؤسســات الســلطوية ال�ــي تغطــي ممارســ��ا ا���ســية 
بخطا��ــا العل�ــي و�أن �ســطاء العقــول يصدقــون تلــك ا��طابــات 
الكاتــب  يقــدم  اذ  الروايــة  ف��ــا  تجلــت  ال�ــي  الزائفــة  واملســميات 
ا��ريئــة  الواعيــة  الدراميــة  ا��ــوارات والتفاعــالت  مونتاجــا عبــر 
االنثــوي  ا��ســد  ال��ــام  و�عــد  قبــل  ملــا  القــذرة  الوجــوه   

ً
�اشــفا

العهــر  الدي�يــة واظهــار  الذهنيــة  املتناقضــات  عبــر االفصــاح عــن 
ا��تم�ــي املتخفــي تحــت رداء الديــن فــي مجتمــع الروايــة ويتج�ــ� 
العالجيــة  جلســاتھ  خــالل  مقطــوف  الشــيخ  تصرفــات  فــي  ذلــك 
لل�ســوة مــع غيــاب الو�ــي الثقافــي والدي�ــي ا��قيقــي اذ ان لعبــة 
الو�ي �ي لعبة غير مكتملة االر�ان فمع �ل ثقافة وســلطة ســائدة 
هنــاك ثقافــة وســلطة موازيــة مســتقرة ال تقــدر ع�ــ� الظهــور اال اذا 
ضعفــت االو�ــ�، و�مقــدار القهــر الــذي تمارســھ الســلطة الســائدة 
تتعا�ــ� نســبة تــواري الســلطة املوازيــة ور�مــا تتعا�ــ� معهــا لتحولهــا 

ا�ــ� ســلطة وثقافــة دغمائيــة منغلقــة قاطعــة .
وقــد عمــد الكاتــب ا�ــ� اظهــار الثقافــات املســت�رة ا��فيــة و تمثال��ــا 
الســلطوية عبــر مرئيــات جديــدة مــن خــالل مجموعــة مــن العالمــات 
فــي  االشــارية الســيميائية لرســم صــورة مغايــرة للصــورة النمطيــة 
الذاكــرة املورثــة للشــيخ بوصفــھ رمــز الرســالة االلهيــة واســتخدام 
عبــارات مغايــرة ا�ــ� ســياقات ا��طــاب مــع مقــام الشــيخ والســلطة 
الكاتــب وقــد عمــد  املــرأة ع�ــ� لســان  مــا تصفــھ  الدي�يــة وحســب 
ا�ــ�  الوصــول  �غيــة  عبــارات  هكــذا  مثــل  اســتخدام  ع�ــ�  الكاتــب 
وتعتبــر  التوقــع  وكســر  الصدمــة  عبــر  للقــارئ  الذهنيــة  الشــفرة 
بخلــق  االلفــة  كســر  االدبيــة،  التحقــق  وســائل  مــن  وســيلة  تلــك 
لــھ  تعــرض  الــذي  ال�زييــف  ��ــم  ابــراز  ��ــدف  متجــددة  عالقــات 
لصناعــة  الدي�يــة  والرمــوز  باملقــدس  املســاس  الرمز(الشــيخ)عبر 
االســتجابة  لتحقيــق  االن�بــاه  للفــت  املســتفزة  املبالغــة  االثــارة 

الفوريــة.

 مختلفــة فم��ــا الســلطة االبويــة او الســلطة 
ً
تتخــذ الســلطة اشــكاال

ور�مــا  والتقاليــد،  والعــادات  والشــرع  الشــارع  ســلطة  الذكوريــة، 
 يمكــن ادراج ســلطة املنصــب والقيــادة …. 

ً
ســلطة الرفــاق وايضــا

ا�ــ� و�ل هــذه املفــردات واالشــكال ال يمكــن تجاهلهــا.
مــن  مزيــج  عــرض  ع�ــ�  الكاتــب  عمــل  ســعيد)  (عنبــر  روايــة  ففــي 
باليــة  عــادات  خلــف  ــى 

ّ
يتخف الــذي  ا��تم�ــي  العهــر  عبــر  الســلطة 

الفــرد. لتقهــر  االحيــان  �عــض  فــي  تفــرض  ال�ــي  فانيــة  وتقاليــد 
 ســلطوية موازيــة 

ً
فتظهــر نبــرة العهــر وت�نــوع وتتخــذ لنفســها اشــكاال

أك�ــر ضــراوة وقســوة بــدءا مــن االب الــذي يدفــع اب�تــھ لشــيخ نجــس 
 منــھ ان لديــھ ا��ــل فــي زواج وشــفاء اب�تــھ.

ً
ظنــا

ويتج�� ذلك في �عض املشاهد الدرامية:
“ قال عنھ ا�ي:

شــيخ جليــل، ا��لــوس معــھ يقر�ــك مــن هللا واالســاءة اليــھ يدنيــك 
مــن النــار! لكن�ــي لــم أجــد فــي ا��لــوس معــھ، فــي تلــك الغرفــة املظلمــة 
�ــي،   

ً
ملتصقــا يجعلــھ  بــل  اليــھ،  يقر��ــي  مــا  أك�ــر  هللا  ا�ــ�  يقر��ــي  مــا 

��صرنــي…………“
�ــي و�ل  ”قــال ا�ــي ان ا��لــوس مــع الشــيخ يقر�نــا ا�ــ� هللا. فكيــف 
 بجســده، اشــعر ان الشــياطين تبــارك وحدتنــا 

ً
جســدي االن ملتصقــا

وتدفعنــا ا�ــ� املزيــد …………“
وفي مشهد اخر يظهر ا��اح االب ع�� الذهاب ا�� الشيخ مقطوف:

ان�ــي  اال  مقطــوف  الشــيخ  ا�ــ�  النــذر  أرســل  ان  ا�ــي  ا��ــاح  ”رغــم 
.  “..………… الب�ــت  فــي  معــھ  أحــد  ال  ان  ب��ــة  امتنعــت 

فــي ال�ــي والــذي يدخــل حــاالت اب�ــزاز جســدي  ا�ــ� الشــيخ   
ً
وانتقــاال

فــي  املتحكــم  انــھ  ب��ــة  ال�ســاء،  مــن  معهــن  يتعامــل  ملــن  متواليــة 
لتعاســ��ن، الوحيــد  واملن�ــ�  اقدارهــن 

وهنــا يبــدأ بممارســة ســلطتھ القــذرة والــذي �ســتمدها عبــر ســلطتھ 
املقدســة وا��هــل ا��تم�ــي مــن جهــة عبــر املشــاهد االتــي:

”�ل الطرق تؤدي ا�� الشيخ في هذه املدينة الضيقة و�ل املسارات 
تمــر بــھ هــل �ــي مصادفــة ان اهــرب مــن ��ــيء ألقــع فيھ؟“.

م�ــيء  ��ــن  يتوســطها  �شــمعتين  ص�نيــة  النــذر،  لــھ  ”جلبــت 
با��لــوى، فالشــيخ يحــب ا��لــوى مثــل مــا يحــب ال�ســوة الطريــات! 
هــذا مــا ســمعتھ مــن حمــام ال�ســوة وتأكــدت منــھ فــي اول زيــارة �ــي لــھ 

.“.…
ا��ســد  يتأمــل  �ان  اظنــھ  بي��مــا،  فخــذي   

ً
تــار�ا ركبتــھ  ع�ــ�  جثــا   “

الثــوب،  تحــت  مــا  يتحســس  �لــب.  �شــهوة  يتأملــھ  امامــھ،  املمــدود 
حــط فــوق ظهــري مثــل �اســر انقــض ع�ــ� فر�ســتھ …. الوقــت يتمــدد 
 كمــا فــي �ل مــرة ذلــك 

ً
ويتمــدد معــھ الدبــوس املتوثــب ثــم قــام منتصــرا

الديــك ترك�ــي مســتلقية دون ان ينطــق �لمــة ”.
ولــم تقتصــر حــاالت املمارســات الســلطوية ع�ــ� ال�ســاء فقــط فقــد 
اغتص�ــت احــالم عنبــر ســعيد وقتــل ا��ــب الكبيــر الــذي �ان ي�رقبــھ 

طيلــة عمــره.
 
ً
، اعرفــك مثلمــا اعــرف نف��ــي جيــدا

ً
 ولــم ارتــد قناعــا

ً
”لســت فاســقا

و�عرف�ــي ا��ميــع، لــم افــرق بيــن اثنيــن تحابــا مــن اجــل مــال ملــوث 
بالشــعوذة، مــن العــار ان ي��ــم املــرء االخريــن دون ان يــرى نفســھ!“
و��ــذه املشــاهد الدراميــة الدالــة ع�ــ� تعــري ا��تمــع وتكشــف عهــره 
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يقــع الكتــاب فــي 2٨٤صفحــة , ي�نــاول فيــھ البروفســور  س م بــورا 
ادت  ال�ــي  االســباب  )اهــم  اكســفورد  جامعــة  فــي  الشــعر  (اســتاذ 
ل�شــأة الشــعر ا��ديــث فــي مقتبــل القــرن العشــرين و�عــد فصــل 
ا��القــة   بالتجر�ــة  اســماه  بمــا  فيــھ  يتعمــق  ومكثــف   مطــول 
يختــار فــي الفصــول الســبعة االخــرى اهــم الشــعراء الذيــن تميــزوا 
بالتنــوع االســلو�ي وا��داثــة وهــم <�افافــي وابولينيــر , مايكوفســكي  
). صــدر  البرتــي  , وروفائيــل  لــور�ا   , اليــوت   , باســ�رانك  و�ور�ــس 
هــذا الكتــاب ســنة 19٤9 .فــي الفصــل االول �ســت�تج املؤلــف بــان  
ف�ــرة النصــف االول مــن القــرن العشــرين �انــت مرحلــة تجري�يــة 
��مــل الفنــون �الرســم والنحــت والعمــارة واملوســيقى  فقواني��ــا 
ال�ــي �انــت مقبولــة فــي القــرن التاســع  تعرضــت لل�شــكيك �عنــف 
.وقــد تمســك �عــض الشــعراء بتلــك القيــم اال ان امهــر الشــعراء 
ممــن تركــوا بصمــة ســاطعة قــد تخلــوا عــن تلــك املفاهيــم ..و�ان 
ع�ــ� الشــعراء ا��ــدد ان ي�تظــروا ليتمكنــوا مــن اقنــاع االخريــن 
القرنيــن   شــعراء  بيــن  املؤلــف  ..ويقــارن  مغايــرة  مفاهيــم  بتقبــل 
تــام  ويقيــن  درايــة  ع�ــ�  �انــوا  انطالق��ــم  منــذ  فالرومان�يكيــون 
الفــن  يتصــورون  الــذي  و�الشــكل  تحقيقــھ  يريــدون  بالــذي 
عليــھ لكــن شــعراء ا��داثــة لــم يكــن ســهال عل��ــم  ايجــاد صيغــة 
للتعبيــر عــن آرا��ــم رغــم طموحهــم املشــ�رك فقامــوا بتجــارب عــدة 
وتوصلوا لنتائج  مختلفة االشكال. يرى املؤلف ان حركة الشعر 
اليــھ  انت�ــ�  الــذي  العقــم  ضــد  فعــل  رد  تمثــل  تاريخيــا  ا��ديــث 
الشــعر قبلهــا , فهــذه املوجــة االبداعيــة ال تختلــف عــن ايــة حركــة 
ادبيــة فــي التاريــخ , ذلــك بدي�ــي , فحيــن ��ــرم الطاقــة التعبيريــة الي 
فــن فــال بــد ان ين�ثــق البديــل ,مثــل هــذه الهــزة حدثــت فــي القــرن 

التاســع عشــر فقد تحول الشــاعر يي�س من اســلو�ھ املغرق في االحالم 
متمثــال بقصيدتــھ (امليــاه الظليلــة ) ا�ــ� االســلوب املركــز ا��ــرد مــن ايــة 
زخــرة  فــي اعمالــھ املتاخــرة , وقــد شــكلت املفــردة الصعو�ــة االو�ــ� فقــد 
تجــردت باالســتعمال الطويــل عــن دالل��ــا النوعيــة , ورغــم �ل مــا تــم 
انجــازه فــي الشــعر فقــد غلــب االتجــاه لــكل مــا هــو ن�يــل ومتجانــس نحــو 
منطقــة التجر�ــة عبــر الشــكل املنتظــم  وا��ــرس املوســيقي  القــادر ع�ــ� 
ابتعــاث شــعور معيــن  فــي النفــس , لهــذا وجهــت ��مــة الشــذوذ لشــعراء 
بمــكان  الصعو�ــة  مــن  �ان   1910 جيــل  قيــم  تخطــي  الن  ا��داثــة 
..فحيــن نشــر اليــوت مجموعتــھ االو�ــ� \بروفــرروك ومالحظــات اخــرى \ 
لــم �س�ســغ القــاريء العــادي م��ــا ســوى قصيدتــھ <ال فيغليا��ــي بيانــغ 
 , ال�ــي تذكــران بالشــعر الفيكتــوري  > لتميزهــا بالسالســة وال�ســاطة 
لقــد تقــدم الشــعراء ا��دثــون مــن حيــث انت�ــ� الرمزيــون ...  الرعشــة 
الرئ�ســة بــرأي ا��دثيــن �ــي تلــك القــوة الغامــرة ال�ــي ل�ســت وظيف��ــا 
ان تمنــح االشــراق الفكــري , بــل ان تجــذر االحســاس بحيــاة اشــد دفقــا 
. عنصــر اخــر تميــز بــھ الشــعر ا��ديــث هــو الصــدق بالتعبيــر وهــو ال �ع�ــي 
ضــد الزيــف انــھ الصــدق الك�ــي  أي تقديــم التجريــة بــكل تعقيدا��ــا بــال 
ت�ســيط او ترت�ب,فا��الــة ا��القــة ت��ــم عليــھ بقــوة حازمــة مســيطرة 
بالقوالــب  التقولــب  وترفــض  املعتــاد  تفكيــره  طرائــق  ع�ــ�  فتنقــض 
ابــراز  ا�ــ�  .فيضطــر  معــا  والفكــر  االحاســ�س  ت�شــط  .هنــا  املالوفــة 
شــكلهما املوحــد .. يرفــض املؤلــف بــورا مــا اتــى بــھ التصويريــون الــروس 
(ان الصــورة �ــي النفثاليــن الــذي يحفــظ النتــاج مــن عــث الزمــن ) الن 
الصــورة فــي الشــعر ا��ديــث اصبحــت اك�ــر التحامــا  فــي ب�يــة القصيــدة 
مــن أي  وقــت ســابق فا��دثــون يبدلــون صورهــم مــع تطــور املوضــوع 
ويراكمو��ــا  فــي جملــة واحــدة فالشــاعر ال�شــي�ي نيــرودا حيــن اراد ان 

كتاب التجربة الخالقة
بحث في روح ا��داثة واعمق اسبا��ا

�اظم حسن سعيد/ العراق
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�عبــر عــن تقــززه مــن ا��يــاة اتــى بصــور تو�ــي بمختلــف احاس�ســھ دون 
ان يحتــاج ا�ــ� التاليــف بي��ــا  فــي صــورة واحــدة :

((هناك طيور بلون الكبريت , وامعاء مخيفة 
تتد�� من ابواب البيوت ال�ي اكرهها 

هناك اسنان زائفة م�سية في اقداح القهوة 
هناك مرايا 

ال بد ان بكت من ا��زن وا��وف 
هناك مظالت في �ل مكان , وسموم ,وسرر �شر�سة )).

وفيمــا اقــر شــعراء القــرن التاســع عشــر بمواضيــع جميلــة واخــرى غيــر 
جميلة فقد نســف ا��دثون هذا املفهوم فالروح ا��القة ذات مجال 
بــان  املؤلــف  .يقــر  التخيليــة  املوضــوع  قابليــة  واالهــم  شاســع  غريــب 
ا��داثــة لــدى �عــض الشــعراء قاد��ــم ا�ــ� التطــرف املتاتــي مــن الرغبــة 
امل��ــة بالتجديــد فقــد ركــز البعــض ع�ــ� القيمــة االنفعاليــة وااليحائيــة 
للكلمــة فقــد تبلــغ غاي��ــا عبــر جرســها ويضــرب مثــاال ع�ــ� ذلــك بالشــاعر 

االيطا�ــي  \الــدو باالزي���ــي \
 <تري تري  تري 

فرو فرو فرو 
ا��و ا��و ا��و 

او�ــي او�ــي او�ــي >>.. املشــكلة فــي (مــا وراء املع�ــ� ) انــھ محــدود 
للتعبيــر عــن مجــال  النــادرة  انــھ ين�ــ� فقــط با��ــاالت  التاثيــر 

االحاســ�س امل��مــة .
قلــب ا��دثــون التكنيــك فبــدال مــن اخضــاع املوضــوع للشــكل 
وااليقــاع  القافيــة  عــن  فتخلــوا  للمضمــون  الشــكل  اخضعــوا 

املنتظــم . 
لقــد تمكــن الشــعراء ا��دثــون ان يحولــوا العنصــر الفكــري ا�ــ� 

مهمــة شــعرية  خالصــة .
ســوف يحــاول املؤلــف اختبــار هــذه التحليــالت  ال�ــي اســت�بطها 
ع�ــ� عــدد مــن الشــعراء املعاصريــن وقــد اعدهــم االشــد مهــارة 
وتميــزا .. ور�مــا ال نتفــق مــع �عــض ارائــھ لكننــا نقــر بــان كتــاب 
مســاحة  ع�ــ�  دامغــة  اضــاءة  ســلط   ..< ا��القــة  <التجر�ــة 
واســعة مــن الشــعر ا��ديــث وان لديــھ احساســا باهــرا بتفهــم 

ا��ــر�ات الشــعرية عبــر التاريــخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

\ كتــاب < التجر�ــة ا��القــة > \دار الشــؤون الثقافيــة العامــة 
�غــداد 19٨٦. ترجمــة ســالفة ��ــاوي  .. الثانيــة  الطبعــة 
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قراءة في كتاب البصرة شخصيات واماكنقراءة في كتاب البصرة شخصيات واماكن
اح

ّ
اح ��مال  عابد فت
ّ
 ��مال  عابد فت

ع�ي إبراهيم/ العراق

حينمــا ال تتحقــق رؤيــة العمــل االد�ــّي باجناســھ ا��تلفــة؛ تبقــى الذاكــرة تخ�ــزن  مــكان وزمــان 
تلــك اإللتقاطــات، وقــد تكــون متناثــرة دون تجميــع لها،وت�ناســاها الذاكــرة، أو قــد تصبــح بُحلــة 
ــاح بإصــدار مؤلفھ»البصــرة �ــ�صيات 

ّ
ن�ــر جميلــة، وهــذا مــا قــام بــھ اإلعالمــي جمــال عابــد فت

اقــع /2٥٨ عنــوان البصــرة  واماكــن» والصــادر عــن دار األدب البصــرّي/2021 بطباعــة أنيقــة  بو

- تاريــخ-
عالــم  دخــل   ــھ 

ّ
اإلهداءان فــي  عابــد  جمــال   اإلعالمــي  ويذكــر 

» إ�ــ� الرجــل الــذي ســاعدني  ووقــف 
ً
ال��افــة واإلعــالم  مشــيرا

واإلعــالم»  ال��افــة  عالــم  لدخــول  الطريــق  �ــي  وفتــح  م�ــي 
م�ــي الــف بــاء ال��افــة» 

ّ
ويكــرر إهــداءه» إ�ــ�  الرجــل الــذي عل

ص٥و�شــير بذلــك إ�ــ� د. ع�ــي حســين لعي�ــي رئ�ــس مجلــس اإلدارة  
ورئ�ــس تحريــر  مجلــة اآلداب والفنــون  اإلســبوعّية، والصــادر ة 

آراء-�غــداد- دار  عــن 
واجــد انَّ اإلعالمــي جمــال عابــد قــد إســتفاد مــن مقولــة ماركيــز» 
»وقــد حقــق اإلعالمــي جمــال 

ً
إنَّ ال��افــة بإمكا��ــا ان تصيــر ادبا

حلمــھ مــن خــالل منجــزه  فــي التعريــف والتوثيــق لتاريــخ البصــرة  

و�ــ�صيات   أماكــن 
ومعــزز  موجــز،  بإســلوب 
بالصــور امللّونــة. والكتــاب 
:يبــدأ  فصــول  بأر�عــة 
عنــوان  االّول  الفصــل 
ص1٧ البصــرة  اعــالم  
ال��ا�ــي  بال�رت�ــب  وتبــدأ 

عــن عشــرين �ــ�صّية  فــي 
األدب، والطــب، وذكــر مؤلفا��ــم االدبّيــة؛ اّمــا  الفصــل الثانــي في�نــاول 
فــي  فــي دراســتھ  عــن خمــس عشــرة  �ــ�صية  اثــرت  فيــھ �ــ�صّيات 

والعلــوم. والطــب  واإلقتصــاد،  اإلدارة 
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ويخصــص  الفصــل الثالــث  لألطبــاء عبــر ســت �ــ�صيات  فــي 
شــوارش  د.  عــن  يقــول  والكســور..  والعيــون،   ، األســنان  طــب 

ص122 العيــون  وجراحــة   طب�ــب 
عليــھ  يطلقــون  و�انــوا  ؛ 

ً
جّيــدا �عرفونــھ  البصــرة  «اهــل 

إســم(الدكتور وشــواش) وذلــك لصعو�ــة  نطــق إســمھ  فــي ذلــك 
ــي زرتــھ  

ّ
الوقــت، وهــو  قــد تعــّود  ع�ــ� ذلــك اإلســم.» وانــا اتذكــر  إن

م  
ّ
فــي عيادتــھ لغــرض فحــص عي�ــي بمراجعــة ثانيــة  فا�ــى ان ي�ســل

أجــرة الفحــص، وقــال  ل�ــس �ّل ��ــيء املــال، وهــذا مــن طي�تــھ  
فــي مهنتــھ. وُحســن تعاملــھ  

مؤلفــھ   عابــد  جمــال  اإلعالمــي  يخصــص   الرا�ــع  الفصــل  وفــي 
 ،

ً
مكانــا ســتين  اقــع  بو البصــرة  وأســواق،ومعالم  محــالت،  عــن 

  رغــم ِقدمــھ. عنوانــات كثيــرة بإســلوب 
ً
 مــا زال �عضــھ باقيــا

ً
واثــرا

ل  
ّ
ــق الكاتــب بتلــك األماكــن  وال�ــي تشــك

ّ
جميــل، وعــن مــدى تعل

إرث البصــرة  التاري�ــي فقــد تنوعــت عنــده، ومــن ذلــك «تمثــال 
وحلويــات   للبنيــن،  املركزيــة  واإلعداديــة  /ص1٣0،  بابــل  أســد 
فــي  االهلّيــة  ا��نط،واملكتبــة   ســوق  االنصــارّي،  وم��نــات 
البصــرة، واملكتبــة العلمية.و�ســتذكر عــن والــده  ا��يــاط  عابــد 
إ�ــ�  جــاء  عندمــا  ا��ياطــة   فــي  عمــل  وكيــف   ص/1٦2،  فتــاح 
البصــرة  فــي ا��مســي�يات؛ وال ن���ــ� مــن اماكننــا ا��ميلــة  جبــل 
ســنام /ص2٥1 وحــالوة ��ــر خــوز، وحمــام ا��ســي�ي، وســتوديو 
�ارو، وســوق الندافيــن و�ن��ــاًء «بجامــع  ذي املنارتيــن»ص/2٥٧.

إ�ــ�   �شــير   وهــو  كبيــر،  أفــراده  و ا��تمــع،  فــي  اثــره   والكتــاب 

َمــْن كتــب ع��ــم  أ��ــاب املهــن  بالطيــب، والتواضــع،  اغلــب  
ومســاعدة الفقــراء وا��تاجيــن، وكذلــك مبادلــة اهــل  البصــرة 
ــع ا��يــل ع�ــ� التقاطــات  

ّ
بالــودَّ واإلح�ــرام معهــم. ع��ــ� أن يطل

لعقــود   بال�ــ�صّيات   رهــم 
ّ

يذك وهــو  عابــد؛  جمــال  اإلعالمــي  
مضــت  وكفاحهــم  فــي املهنــة، واإلخــالص ليجــدوا  فــرق الســنوات 
 ، عــادات  مــن  ��تمعنــا   دخــل   ومــا   ا��اضــر  عــن  املاضيــة  

والقتــل. با��ــدرات،  تتاجــر  و�ــ�صّيات  
اآلداب   مجلــة   مكتــب  مديــر  عابــد   جمــال  اإلعالمــي   إنَّ  ُيذكــر 
والفنــون  فــي البصــرة  وقــد أصــدر  كتــاب «دردشــة بصرّيــة/201٨

طبعــة ثانيــة /2019،وشــارك  فــي» ديــوان شــعر /201٦-201٨قــد 
لقــاءات   ولــھ   » ا��ــروف  أوتــار   ع�ــ�  وعــزف   خــرى 

ُ
ا مــّرة  �عــود 

ولبنــان  ســوريا  فــي  وادبــاء  البصــرة،  فــي  األدبــاء  مــع  ��فّيــة 
ــل مجلــة اآلداب والفنــون  فــي اإلتحــاد الدو�ــّي  لالدبــاء 

ّ
ومصــر، ومث

قيــَم فــي مصــر/ 
ُ
والشــعراء  العــرب، وصالــون  تحيــا مصــر  والــذي أ

2020/ آذار 
البصــرة   مؤلفــھ  فــي  عابــد   جمــال   ّ اإلعالمــي  ��هــد  مبــارك 
�ــ�صّياتھ واماكــن، والــذي ال تســتغ�ي  عنــھ املكتبــة ملــا فيــھ  مــن 
 
ً
وصــف  و�يجــاز  ولغــة ســهلة، وهــو يكتــب  بقلمــھ، ويلتقــط صــورا

معّبــرة عمــا يكتبــھ.
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 رواية ( العاشرة بتوقيت واشنطن ) أنموذجا رواية ( العاشرة بتوقيت واشنطن ) أنموذجا
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ويكتــب بأريحيــة عاليــة و�لغــة �عيــدة عــن التكلــف وتخلو ســردياتھ 
مــن التعقيــد وتميــل إ�ــ� الفضــاء املفتــوح وال تنغلــق ع�ــ� الــذات 
الفردانيــة بــل �عتمــد البــؤرة ا��معيــة كوســيلة الكتمــال الصــورة 
ال�ــ�صيات  بجميــع  الســردية 
واحــد  بطــل  ��ــ�صية  ال 
األماكــن  تعــدد  إ�ــ�  مضافــا 
البطــل  ف�ــ�صية  واألزمنــة 
الروايــة  فــي   ( ضا�ــي  �امــل   )
مســاعدا  عامــال  إال  تكــن  لــم 
قويــا فــي حبكــة الروايــة ونقطــة 
الكاتــب  رحلــة  فــي  انطــالق 
��ــذا  انشــغلت  ال�ــي  الســردية 
العالــم املتموضــع رغــم ســعتھ 
صغيــر  أحمــر  زر  رحمــة  تحــت 
فــي أي ��ظــة مجنونــة  يدوســھ 
امتلــك  لرجــل  صغيــر  أصبــع 
فيدمــر  ذلــك  تخولــھ  ســلطة 
�ســاطة.  و�ــكل  املعمــورة 
حصيلــة  �انــت  الروايــة  هــذه 
الــذي  اإلجبــاري  ا���ــس 
وضعنــا فيــھ و�ــاء (كوفيــد 19) 
نــدرك  أن  نســتطيع  و�ذلــك 
كيــف تفاعــل الكاتــب مــع هــذا 
ا��اصــة  بطريقتــھ  ا��ــدث 
لي�تــج لنــا روايــة مــن هــذا النــوع 
تحــوالت  هنــاك  أن  لنــا  ويث�ــت 
فعــال  حدثــت  أو  ســتحدث 
ســتغير الكثير من األشــياء وم��ا 

اقيــة. العر الروايــة  كتابــة 

ا��ــروب  منطقــة  تغــادر  بــدأت  اقيــة  العر الروايــة  أن  أظــن 
مــع  والتعاطــي  وا��يــال  التكنولوجيــا  عالــم  وتدخــل  وتداعيا��ــا 
اقــع ا��ا�ــي وتحــاول أن تتجــھ نحــو املســتقبل وكذلــك ا��ــروج  الو
مــن الب�ئــة الضيقــة إ�ــ� العالــم األوســع هــذا ما��تــھ عنــد �عــض 
اقييــن و�ــي محــاوالت مهمــة ســتفتح طرقــا لن�ــ�  الروائييــن العر
اقيــة وال بــأس بالتأثــر بالروايــة العامليــة وقــد أصبــح  الروايــة العر
العالم قرية صغيرة كما يقال .. من هؤالء الروا�ي والقاص باسم 
القطرانــي املولــود واملقيــم فــي البصــرة ولــھ العديــد مــن اإلصدارات 
بتوقيــت  العاشــرة  روايــة(  �انــت  آخرهــا  والروائيــة  القصصيــة 
ــاب 

ّ
واشــنطن ) وال�ــي صــدرت ضمــن م�شــورات اتحــاد األدبــاء والكت

بيــن  إ�ــ� عالــم مختلــف تجمــع  فــي العــراق فهــذه الروايــة تأخــذك 
اقــع وا��يــال فبطــل الروايــة �ــ�صية حقيقيــة التــزال تع�ــش  الو
فــي البصــرة اســ�ثمرها القطرانــي لتكــون جــزءا مــن لعبــة ســردية 
ســلس  بأســلوب  واشــنطن  إ�ــ�  البصــرة  مــن  ف��ــا  يقودنــا  خياليــة 

متطــرف  وغيــر  ومقنــع 
تحتــوي  الرحلــة  أن  رغــم 
بول�ســية  تحــر�ات  ع�ــ� 
يتدخــل  واســتخباراتية 
كبيــر  �شــكل  العلــم  ف��ــا 
ف��ــا  مســيطرا  �ان  وقــد 
ع�ــ� هــذا ا��ــط ا��ديــد 
اقيــة.  العر الروايــة  فــي 
ويبــدو أن القطرانــي �ان 
الروا�ــي  بأســلوب  متأثــرا 
بــراون)  دان  األمريـكـي( 
رغــم أن روايتــھ محــدودة 
الصفحــات( ٨9 صفحــة 
إ�ــ�  مــال  أيضــا  وأظنــھ   (
يفضــل  الــذي  القــاريء 
القصيــرة  الروايــة 
ا��انــب  �ســ�ثمر  فلــم 
البول���ــي كثيــرا ل�شــتغل 
عليھ رغم أن ذلك متاحا 
لھ و�شــكل كبير وســ�ن�� 
فــي جــذب القــاريء أيــا �ان 
أن  يمكــن  وكمــا  نوعــھ 
ي�ــرك روايــة ر�مــا ســيأتي 
إ�ــ�  لتتحــول  مــا  يومــا 
مشــّوق.  ســ�نما�ي  فلــم 
ســارد  فالقطرانــي 
أدواتــھ  مــن  متمكــن 
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تنظــر دومــا  �عينيــن تبرقــان، مزقــت رغــوة الصمــت ع�ــ� األفــواه املغلقــة 
،  ال تحــب الســكون وال ��ــوى الــكالم  ،  صرخــت بــال حنجــرة  فهــزت 
ا��ــوارح ، ولــو نطقــت بــال لســان  ألنصــت لهــا  املا��ــي  وا��اضــر معــا.

ع�ــ�  وتقــع  ا��يــاة  نســغ  بيد��ــا  تمســك  لعلهــا   األزمــن    اعتصــرت 
ســرها العميــق ، الشــاعرة  ال�ــي خطــت  فوجــم  �ل مــن تــال مــا خطــت 
لســماعھ  فاه�ــزت  قل��ــا  اعمــاق  مــن  الشــعر  ألقــت  ال�ــي  الشــاعرة   ،
القلــوب، املبدعــة ال�ــي تبــاري ابيا��ــا مــا وضعــھ االوائــل الكبــار، ومــن 

ذا الــذي يصــل ا�ــ� مع�ــ� مثــل هــذا :
تشظيت حرفا فحرفا

ومللمت حزن غيابك
وكنت اذا داهمت�ي الطيوف

عزفت بناي ال��ير
عبير انسكابك

تخيلت وجهك يمحو الفراق
كفيروزة الهم��ا الشواطي

دنيا اغ�رابك!! 

االمتداد الطبي�ي للكبار.
الدكتــوره لي�ــ� عطيــة ا��فا�ــي ل�ســت بحاجــة ا�ــ� تعريــف، ف�ــي وكمــا 
ــق فــوق املنصــات، لــم تعــرف اإلخفــاق 

ّ
توصــف دومــا كوكــب شــعر يحل

يومــا فــي قصيــدة لــم �غــب الذهــول حيــال مــا ت��ــ� اناملهــا مــن أبيــات 
شــعر محكمــة معــان و�نــاء.

الــذي ال  ا�ــ� مدرســة الشــعر العر�ــي األصيــل، ذلــك  ت�تمــي الدكتــورة 
�عــرف التكلــف واإلطالــة ويتجنــب دومــا املزوقــات اللفظيــة والكلمــات 

الرنانــة، ويحفــل دومــا باملع�ــ� العميــق واملوســيقية ا��املــة. 
شــعر مطلعــھ مثــل متنــھ كخاتمتــھ، صــدر الب�ــت يتــألأل  مثــل ��ــزة ، 
نســيج واحــد مــن جمــال ، ح�ــ� انــك ال تســتطيع تــرك القصيــدة دون 
إتمامهــا لفــرط جمالهــا ومحاولتــك فــك الغازهــا وانــت متلــذذ بروعــة 

مــا تطالــع. 
اديبــة اتخــذت لهــا موضعــا يجــاور الكبــار   �الســياب ومليعــة عبــاس 
فكانــت  احــد،  خطــى  ع�ــ�  تســير  او  احــدا  تقلــد  ان  دون  عمــاره 

بذاتــھ. قائمــا  نســيجا 
إن  موهب��ــا الر�انيــة فــي عالــم الشــعر ، يصنــع شــاعرة متمكنــھ، 
أمــا مــا يخلــق مبدعــة ��ــذا املســتوى فهــو عشــقها للغــة العر�يــة، 
مفــردات ونحــوا والفاظــا، ذلــك العشــق الــذي و�ــ� قل��ــا طفلــة، 
عنــد  باللغــة  تعلقهــا  توجــت  ثــم  جامعــة،  وطالبــة  فتلميــذة، 
و�تقديــر  العر�يــة  اللغــة  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  ع�ــ�  حصولهــا 
امتيــاز، فــي اســرع مناقشــة أثــارت ا��ــاب ال��نــة القائمــة عل��ــا.

لم تالحق شاعرتنا الكبيرة تكريما، بل الحق��ا الدروع والشهادات 
هالهــم  الذيــن  النقــاد  كبــار  عل��ــا دراســات  وتزاحمــت  ا��قيقيــة 
ان تتمكــن ابنــة املدرســة الشــعرية االصيلــة مــن الشــعر العمــود، 
والومضــة، وتســبر اغــوار ا��داثــة، وتســاير مــا �عــد ا��داثــة، دون 

ان ينقــص م�ســوب االبــداع عندهــا شــبرا.

�عض مما قالھ النقاد ع��ا

قدمــت  ا��فا�ــي  الشــاعرة  ان  الســلمان  علــوان  الناقــد  يؤكــد   
نصوصــا شــعرية وجدانيــة تقــوم ع�ــ� التكثيــف الدال�ــي والف�ــي 
واملع�ــ� االيحا�ــي ان�ــ�اما وحركــة العصــر وهــذا �ع�ــي توفيقهــا 
فــي تحديــد ماهيــة نصهــا الوم��ــي واســ�يعا��ا العميــق ��دداتــھ 
احتفــاظ  مــع  وال�رميــز  وااليحــاء  وال�ركيــب  التفــرد  فــي  املنحصــرة 

واملوضوعيــة.  بالوحــدة 
اما الناقد احمد البياتي فيؤكد ان 

نصوصهــا الومضيــة تحمــل الدهشــة وتركــز ع�ــ� املعانــي معتمــدة 
التأويــل،  يقبــل  الــذي  والرمــز  باملضمــون  ا��افــل  االيجــاز  ع�ــ� 
و�ــي نصــوص وومضــات دائمــة التخلــق بقابلي��ــا ع�ــ� التحــرك فــي 
الزمكانيــة �ســ�ب طاق��ــا الفاعلــة املكتنــزة بدينامي��ــا واملتولــدة فــي 
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ذا��ــا النصيــة �ــي تســتفز العقــل وتن�ــش املكنــون الفكــري للمتلقــي.. 
في حين يؤكد الناقد محمد يونس

أن االســ��الل فــي النــص عندهــا يكــون الفتــا عبــر الصــورة وااليقــاع 
واملنطقــي  ال�سلســ�ي  االنشــاء  بأســاليب  �ســ��ل  مــا  غالبــا  وانــھ 
أو�ــ�  ومنــذ  الشــعري  النــص  حولهــا  يتمركــز  والصــورة   ، والوضــوح 
القصائــد يت�ــ� املســتوى الف�ــي للبنــاء والقيمــة ا��ماليــة لصــورة 
ثالثــة  فــي مســتويات  يتو�ــ�  الشــعري  االســ��الل  شــعرية وفاعليــة 
 - النحويــة  الصيغــة   ) و�ــي  ايقونيــا  ومشــ�ركة  ايقاعيــا  متناغمــة 
الشــاعرة  تمكنــت   حيــث   ( الشــكلية  الصيغــة   - الفنيــة  الصيغــة 
قــد  فنيــة  صــورة  الصيــغ  تلــك  اســتغالل  مــن  ا��فا�ــي  الدكتــورة 
الصيــغ  توظــف  ان  يمك��ــا  �ــي  قصيد��ــا  وان  االبتــكار  مــن  تمك��ــا 
الثــالث �شــكل منفــرد وآخــر ب�يــوي ، وهــذا طبعــا ت��ــز عنــھ قصيــدة 

نســ�يا.. والتفعيلــة  اجمــاال  العمــود 

دواوين.. و�لمات ل�ست �الكلمات.

مــا بيــن ديوا��ــا (رقــص ع�ــ� شــفاه متمــردة) و(مســارب العطــش)، 
ومنجزا��ــا : حلــم ليلــة غامضــة، طقــوس فــي أخاديــد املنفــى وديــوان 
انــا ال�ســاء ، ســتدرك ان الشــعر العر�ــي لــم يــزل بخيــر، وأن الطارئيــن 

ع�ــ� االدب ل�ــس لهــم مــن موضــع حقيقــي فــي عالــم الشــعر ، ذاك أن  
القصيــدة امل�رفعــة بجمالهــا، الباســقة بمعان��ــا، املتكاملــة ب��ــ�ها 
وحبك��ــا وحكم��ــا ودالالت رمزهــا، ســوف تجدهــا فــي هــذه الدواويــن 

فحســب .
(أخــوة  وســتجد  سوســنة)،  نحو(حلــم  البيــادر)  (حــزن  ســيأخذك 
يوســف) يمتطــون (خيــول الفجــر) نحو(غــد بــال مالمــح)، وســتجد 

(مكامــن الــدفء) عنــد (جدائــل عشــتار)..
ت�تــديء، وا��ــا اح�ــ� وأ��ــا اجمــل، تمامــا مثــل  بأ��ــا  قصائــد تحيــر 
مــن  تشــابھ  مــا  األنفــاس  ��ــب  نــور،  مــن  زهــرة  الــف  ف��ــا  حديقــة 

عطــور. 

ألنك ك�ي و�لك أني                      سأسلو جرا�ي بقر�ك م�ي      
لقد أرهقت�ي دروب الرجاء
ون�ر شفا�ي و��كة س�ي
وان �ع�رت�ي هموم ا��ياة

س�بقى برو�ي عطر التم�ي.

ها�ــي الشــاعرة تنفــث األرض أمامهــا  زفيــر حواد��ــا، فتتأمــل  نبــض  
ا��يــاة ف��ــا ، تتفــرس فــي وجــوه ا��ــوادث لتعلــم  الصادقــة والكاذبــة  
ا�ــ� الوجــوه لتعلــم ا��ــزون والفــرح ومــن يت�ســم  واملف�ــراة، تطلــع 
وفــي فــؤاده أألف ســهم ، تتطلــع نحــو قص��ــا  املرصوصــة عنــد جــدار 
القلــب  فيــكاد أن يــذوب ذلــك ا��ــدار ويتال��ــ� ا��ــد بيــن الكتمــان 
والبــوح ، تجســد الوفــاء ونكــران الــذات حيــن تصنــع  لألمــل  كوخــا 

مــن األضلــع، �ســتمد ف��ــا الــدفء مــن ســعير قلــب يــذوب  !
وتقول في را�ع��ا بقايا ليل:
ليل ��دهده النجوم جهارا

ولھ ��ز بلوحھ األوتارا
و�عانق األقمار في صلوا��ا

��ن السماء ل�سكر األقمارا
وتداعب ال�سمات زهر مواسمي

ومواسمي فّي تداعب األزهارا. 

وم�ــ�   ، غريــب  �شــكل مدهــش  هنــا  هــا  واالماكــن  األزمنــة  تتداخــل 
�ان ل��ــب مــن موســم وزمــان ، �ائــن وان لــم يولــد لكنــھ لــن يمــوت 
، شــمس ح�ــ� وان  لــم تتقــد لك��ــا  لــن تنطفــيء، ســّر  تداخــل فيــھ 
املا��ــي وا��اضــر ، والقــادم  والبــارح ، واليــوم واألمــس  ، ال ل��ــيء 
اال ألنــھ صــادق  ، شــعور ال ي�ب�ــي عليــك أن تفهمــھ بــل أن  تتعلــق 
وتلويحــات   الشــاهقة  ال��ظــات  يتحــدى  وشــعر    ، فحســب   بــھ 
الغر�ــة والفــراق، تريــد  عبــره أن تحتفــظ بال��ظــات الكبيــرة قبــل أن 
تســتحيل ا�ــ� أكذو�ــة،  محــض ��يــج وقهقهــة ثــوان عابــرة ، مجــرد 

ســطور فــي كتــاب.
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ت
سا

درا الشــاعرات  مــن  واحــدة  ا��طيــب  ن�يلــة  األردنيــة  الشــاعرة  تعتبــر       
َمــِرَئ  فــي  الفصيحــة  االبانــة  ســارية  الهويــة  تبــوأن  الالتــي  العر�يــات 
 أســلو��ا 

َ
ــز َميَّ

َ
اللفــظ، مــن حيــث وارد أبجديــة الــذات الشــاعرة، الــذي ت

منظومهــا  تــؤدي  فالشــاعرة  التصويــري،  الشــعر  ومنــھ  با��داثــة، 
املتقــن مــن وســع تمــام املزايــا الشــعرية ا��اصلــة ع�ــ� رضــا الناقــد 
ــ� إيــراده مــن 

َ
َو�

ُ
فــي املنتــج امل العر�ــي ع�ــ� اختــالف توجهــات علومــھ 

حيــث وثــاق ا��ركــة النقديــة العر�يــة ذات الهويــة ا��كمــة مــن منظور 
ْ�ــَدث، هــذا ألن شــعر ا��طيــب نا�ــ� العواطــف 

ُ
كفــاءة رفــع الشــأن ا�

واملــراد، بــوازع حصولهــا ع�ــ� التقديــر املتمثــل طباقــھ مــع أب�يــة مفعمــة 
أعمالهــا  وجــت 

ُ
ت وقــد  والتفعيــل،  العمــود  شــاعرية  مقــام  بجــالل 

اعتبــار  ع�ــ�  يــدل  بمــا  التغايــر  بمؤثــرات  واالتصــال  بالتفــوق  األدبيــة 
اشــتقاق  يحكــم  مــا  وهــو   ،

ً
ومضمونــا  

ً
شــكال الــذات  َ�ــ�ّية  فصاحــة 

َحصــن 
ُ
البد�ــع تــارة مــن جهــة لفظــھ، وتــارة مــن جهــة مهــوى محاســنة ت

ــول اشــتقاقھ بالتلميــح الــذي �عايــن موقــع املع�ــ�، بوســيط محكــم 
َ

ق
ُ
امل

للشــاعرة،  املو�ــ�  بيــن  املقابلــة  صفــات  وارد  رافــق  الــذي  التأويــل 
و�يــن مســتوى ثقاف��ــا، بمــا يتعلــق ويتــالءم وي�ســق باملعنويــة ا��اذبــة 
لعلــم ال��ــ�يع الرائــق عندهــا، الــذي �ســتقيم وضوحــھ فــي معيــون 
اقــع جنــاس التغايــر الشــعري امل�ســكب معنــاه بالوجــوب واالرشــاد  و
ا��اصــل فــي عمــق فنيــة ت�ســامى مــع التماثــل األع�ــ� فــي مكان��ــا املميــزة، 
بمــا توصلــت إليــھ مــن بالغــة جعلــت مــن الظاهــر فــي شــعرها يكشــف 
عــن باطــن فصاحــة األلفــاظ املطوعــة لــورٍث دقيــق ا��ــرى، مــن حيــث 
اقــف املصاحبــة للتحــوالت  تــوازن املو أب�يــة �شــتق دليلهــا مــن رؤيــة 

االجتماعيــة ��ــا أحــد شــ�ئين :
 يف��ــي إ�ــ� مواجهــة الطغيــان، إذ ال تــرى لنفســها غيــر 

ً
: إمــا فرحــا

ً
أوال

الت��يــة.
 يؤ�ســها الصمــت لــو أ��ــا تــرى الغيــث مــن ظلــم يحاكــم 

ً
: و�مــا حزنــا

ً
ثانيــا

ج�ســها.
           إذا كشــفنا عــن مرجعيــة األ�عــاد األدبيــة فــي تمــدن عصــر ال��ضــة 
ا��كــم  التجديــد  نســت�تج  الكالســيكية  الشــعرية  وخاصــة  العر�يــة، 
بلوغــھ عنــد األســماء: معــروف الرصافــي، أحمــد شــو�ي، محمــد مهــدي 
ا��واهــري، جميــل صد�ــي الزهــاوي، خليــل مطــران، حافــظ إبراهيــم، 
مصطفــى جمــال الديــن، قســطا�ي بــن يوســف، مريانــا مــراس، عاتكــة 
الشــاعرة  نجــد  املعاصــر  األد�ــي  الــوارد  هــذا  معيــون  ومــن  ا��زر�ــي، 
حيــث  مــن  التعبيــر  بفصاحــة  الشــعري  جناســها  تمتــع  ا��طيــب 
مجانســة التحديــث، خاصــة فــي تفاعلهــا مــع الب�يــة التصويريــة املركــزة 
قصيد��ــا  فــي  ــْ� 

َ
َو�

ُ
امل البد�ــع  علــم  فــي  املثاليــة  ا��ــواص  تأويــل  ع�ــ� 

ــة، بواســطة تحقيــق رؤيــة التال�ــي املدعــوم با���ــة والبرهــان  القصيَّ
صــرف الوجدانــي املؤثــر وقعــھ ع�ــ� القــارئ العر�ــي، بكــون 

َ
فــي إحــكام الت

مكانتــھ  بــوازع  مســتحدث  مــن  لــھ  املشــهود  الوضــوح  �عتمــد  النــص 
ع�ــ� صفحــات النقــد العر�ــي، ألن مســتفعل الــوارد املركــز ع�ــ� جمانــة 
املشــهد الشــعري عندهــا، اعتمــد الصفــة املاهــرة فــي بيــان خلــق نظــام 
 للتلقــي، 

ً
افقــا لــم يضعــف فيــھ علــم الــكالم املصاحــب ع�ــ� مــا يكــون مو

بتأثيــر احتمــال التأويــالت ال�ــي تحاك��ــا األفــكار املســتمدة ثقاف��ــا مــن 
الصفــات الدالــة ع�ــ� تصويــر حقيقــة ال��ــيء ا��ــاري بيانــھ ع�ــ� نعــت 
التخييــل، فشــعرها يحكمــھ االيضــاح املركــز ع�ــ� الصــورة الصوتيــة 

تــوازن  فــي  الفطــن  با��ــال  رســل 
ُ
امل با��ــاز  تالقحهــا  معيــن  مــن 

تأمــالت االلتقــاء با��داثــة، ع�ــ� اختــالف ا��نــاس املو�ــ� ��لــق 
مــن  ترفــع  أن  ع�ــ�  باإلضافــة،  املقصــود  البيــان  أفانيــن  إفعــال 
تشــكيل إظهــار التوشــيع باالســتعارة النوعيــة بنفســها، مــن ســقاء 
ُروفــة املعرفــة بطا�ــع خيــال تلفــظ قوامــھ مــن حيــث 

ْ
ط

ُ
اســ�زادة أ

الــذي يح�ــرز �ــ� االطــراد  قابليــة الطــراز اللغــوي، بصفــة ا��لــق 
ــة  الف�ــي بأنــھ يحكــم التجســيد ال�ــي ا��ــالق للفكــر، بــوازع أْرَيحيَّ
املنيــع  هــذا اإلحــكام  وفــي  ا����ــي،  باالئتــالف  النــص  توافــي خاليــا 

ــوي مــن شــعره: 
َ
ن

َ
يدلنــا الشــاعر كعــب بــن ســعد الف

ُھ-
َ
َن أْهل  ا��لُم زيَّ

َ
« حليٌم ِإذا ما

ِم في َعْيِن الَعُدوَّ َمِهيُب 1».  
ْ
                                               َمَع ا�ِ�ل

فــي نصائحــھ            وفــي هــذه ا��اصيــة يدلنــا فريدريــك ني�شــھ 
إ�ــ� مــا: « يمكننــا ��ــذا املع�ــ� أن نشــعر بنفــس مــا �عبــر عنــھ مبــدأ 
القواعــد املتقنــة لوحــدة و�لــوغ النــص الشــعري والدتــھ املوفقــة 
بقــوة  تتح�ــ�  الشــاعرة  نجــد  األســاس  هــذا  معيــون  ومــن   .«2
باِيــن مــن 

َ
ت
ُ
املالحظــة املســ��ل قرارهــا فــي اليقيــن ا��اصــل خبــرُه امل

بتأثيــرات لطــف  الف�ــي امل�ســوج  حيــث اختــالف مجمــل ا��نــاس 
لــزوم املاهيــة الذكيــة، أن  فــي  اللغــة، ومتعــة املطالعــة ا��اصلــة 
يكــون التمثيــل �عكــس وظيفــة ا��ــاز املركــب بيــن صــورة تجانــس 
عرفــة 

َ
امل يبلــغ  أن  ا��الــص  ميــم  الصَّ بتقديــم  أخــرى،  صــورة 

با���ــة ا��صنــة، باج��ــاد وحــدة ا��نــاس ســواء أ�ان فــي العمــود 
وا��ــة  اســتمرارية  ع�ــ�  املب�ــ�  �ســتقيم  ح�ــ�  التفعيــل،  فــي  أم 
اللفــظ الــالزم بيــن جــواب أفعــال مختصــة بالتحويــل، و�يــن أفانيــن 
الفائــدة باملســتوى الــذي �عبــر عــن املطلــب الــذي تجــده الشــاعرة 

ي�ســاوى مــع شــعر األوليــن مــن غيــر طمــع وال جــزع، 
1-بــن ســعد، كعــب الفنــوي، كتــاب الطــراز، ا��ــزء الثالــث، دار 

األهليــة الكتــب 
2-ني�شــھ، فردريــك: كتــاب العقــول ا��ــرة، دار أفريقيــا الشــرق، 

الثانيــة 2010، ص٦٤. املغــرب، الطبعــة 
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ت
سا

بيــن اإلكمــال والتتميــم فــي ظاهــره و�اطنــھ،  مــن حيــث فصيــح الــكالم درا
بمــا يقتضيــھ النحــو الــدال ع�ــ� تحقيــق مؤثــرات املضاميــن ع�ــ� أن 
ُه املتمثــل فــي 

ُ
ُه با��ائــز قيامــھ الوا�ــ�، وان�َ�ــاؤ

ُ
يخالــط املبــوب اْبِتــَداؤ

لغــة العــرب عامــة فــي الشــكل والباطــن ب�بــات تعييــن جــوازه، ومــن وارد 
هــذا �أنــي أجــد ا��طيــب تســتمد علمهــا غزيــر الفوائــد مــن تاريخــھ 
األول ع�ــ� يــد الف��ــاء، فيمــا ســمي بالعصــر ا��اه�ــي ومــا تــاله، ع�ــ� 
أســاس االرتبــاط اللغــوي املتبايــن وضوحــھ فــي اســتدرار التال�ــي الــالزم 
فــي قضــاء ا��صانــة الشــعرية، عبــر ا��ايلــة ع�ــ� نمــط يطابــق �عضــھ 
البعــض مــن منظــور ا��يــاة اليوميــة، ع�ــ� أســاس اتصــال اإلنســان 
بالطبا�ــع  املألــوف  التغييــر  بأثــر  ا��تم�ــي،  محيطــھ  ضمــن  بموقعــھ 
والعــادات املف�رضــة، وعليــھ فاملف�ــرض أن يمــارس الفــرد حالــة التلقي 

مــن حيــث ارتقــاء ب�يويــة تخلــق الفاعليــة نحــو 
الشــاعرة،  الــذات  افــق  تو معنــوي  ازدهــار 
ا��سوســة  األفــكار  تواصــل  خــالل  مــن 
متعــة  املوصــول  الشــعري  النــص  فــي 
تمــدُه املوهبــة  إ�ــ� غيــر ذلــك ممــا  للنفــس، 
بماهيــة تجانــس األعــراق االجتماعيــة عبــر 
تأســ�س  فــي  تشــ�رك  تشــريحية  خصائــص 
املتطــورة  العلميــة  املغايــرة  تســتمد  هويــة 
ــرات ا��اصلــة عنــد  كمــا هــو ا��ــال فــي التغيَّ

 . األورو�يــة  الشــعوب 
     وعليھ يجب أن تتوجھ طال�ع الشاعرات 
إ�ــ� وفــاق منظــور فــي �ــ�صانية القصيــدة 
جهــة  ع�ــ�   ،

ً
محكمــا بنــاًء  مب�يــة  تكــون  أن 

يتقــدم  نجــده  الــذي  الفكــري  َ�صــن 
ُ
ا�

فــي  العر�يــات  الشــاعرات  مــن  الكثيــر  ع�ــ� 
مســاق مناهــل الشــعر، إ�ــ� مقار�ــة تســود 
 تو�ــ� إ�ــ� أفــق 

ْ
ازدهــار الصــورة الصوتيــة أن

افــق  تو ال�ــي  املقارنــة  تبغيــة  بمــا  معرفــي، 
االختــالف  واســع  إجــراء  مقار�ــة  تحصيــل 
الشــعرية  املكانــة  تفــاوت  فــي  ا��اصــل 
املعكــوس فــي نحوهــا املتماثــل بيــن شــاعرة 
وأخــرى، وفــي حقيقــة هــذا الــرأي ال أقصــد 
الشــعري  ا��نــاس  تمثيــل  فــي  املواجهــة 
الذاتــي،  افــق  التو حصانــة  ترســمھ  الــذي 
القــادر ع�ــ� أن  افــد املعنــوي املتخيــل  بالر

 
ً
يخضــع الشــعر لضبــط قواعــده ا��اصــة، وهــذا قــد ال يكــون حاصــال

عنــد شــاعرة قصيــدة الن�ــر، باعتبــاره �عتمــد ســهولة النطــق اللســاني 
 مــن ا��ــاص وان��ــاء 

ً
با��ــرف، الــذي يطابــق املكاملــة اليوميــة، بــدءا

الشــعر،  هــو  فــاألول  والن�ــر  العمــود  قصيــدة  بيــن  والفــارق  بالعــام، 
والثانــي مــا يقــارب أك�ــره جنــاس إنشــا�ي، ألن الشــعر الكالســيكي هــو 
املنبــع ا��قيقــي لألصــل ا��ــرز للب�يــة الشــعرية، بحكــم تاريخــھ األد�ــي 
العظيــم، ومــن أجــل هــذا ومنــذ بدايــة قصيــدة الن�ــر و��ــد يومنــا هــذا 

ا��التيــن.  بيــن  افــق  التو يجــوز  ال 
     من حيث وقع اختالف الزمكان املستحدث في خاص�تھ التوليدية، 

الــذي مــن خاللهــا �شــتق الشــاعر اقتنــاء الصــورة الشــعرية بتأثيــر 
هــذا  فــي  ا��ائضيــن  رأي  راجعنــا  فــإذا  ا��يــط،  ا��ــو  معاشــرة 
��ذيــب  ســبك  فــي  املشــ�رك  الب�يــوي  الظاهــر  فــي  املقــارن  العلــم 
عبدالوهــاب  عصــر  و�يــن  الق�ــس  أمــرئ  عصــر  بيــن  القصيــدة 
البياتــي، فــال يوجــد مــا هــو فــي محاقلــة الرمــاح والســيوف وا��يــام 
فــي زمــن البياتــي، وال قصيــدة الن�ــر وا��ز�يــة والتص�يــع والكهر�ــاء 
فــي زمــن أمــرئ الق�ــس، ومــن أجــل هــذا فــإن الشــعر ميال لالختالف 
حســب املعاصــرة، والدليــل الوا�ــ�  فــي عبقريــة الســياب عندمــا 
ركــز ع�ــ� حداثــة التغييــر فــي شــاعرية التفعيلــة، أي مــا أحكــم املــراد 
َســاَمَرة الشــعرية، وفــي رأينــا هــو 

ُ
عنــد البعــض فــي ســياق تبديــل امل

ــس فيمــا يق��ــي وزنــھ فــي حــق األر�ان الشــعرية، �عــد 
َ
تخصيــص امل

ومك�ــَر   
ً
واســعا الن�ــري  النــص  أصبــح  أن 

التــداول واالســتخدام بموســوعة عمــت 
اليومــي  امل�شــور  تحاـ�ـي  أخــذت  ح�ــ� 
فــي  الف�ــي  املقــود  باعتبــار  ا��تلــف، 
مثــل  بنفســها  نفســها  تحاـ�ـي  شــاعرية 
«قصيــدة الهايكــو املســتوردة املبع�ــرة»، 
ب�نمــا تكــون نصــوص التفعيلــة ناطقــة 
بمــا يحتمــل التأويــل مــن جــزاء ا��كمــة 
الشــعراء  بيــن  تداولــت  ال�ــي  الشــعرية 
النظــم  �شــرط  العــرب،  الشــاعرات  أو 
األوزان  ب�يــة  تخصيــص  فــي  املعيــون 
املشــتقة بحــول اتســاع وشــمول املعانــي 
تخليــص  مشــتمل  ضــوء  ع�ــ�  املالئمــة 
تضميــن  حســب  املعاصــرة،  مفاهيمهــا 

للتلقــي. ا��اذبــة  الشــعرية  الصــورة 
الشــاعر املعاصــر         و�ذلــك تســامى 
التفعيلــة  قصيــدة  مــن  يجعــل  أن 
الصائــن  الوجــود  فــي  را�ــ�ة  كحالــة 
بيانــھ فــي امل�شــور اليومــي ع�ــ� صفحــات 
إيمــان  بخاطــر  الورقيــة،  ال��افــة 
بــأن الشــعر ل�ــس ثــوب ا��داثــة وتمثــل 
الوجــدان  صقــل  بــوازع  بالعفويــة 
إنمــاء  مــن وازع  للتنويــر املعرفــي،  املنتــج 
األحاســ�س وتكوي��ــا وتوج��هــا ع�ــ� أن 
هذا اللون الشعري ال مرد منھ باعتباره 
 
ً
تبــوأ الصــف األول فــي قيــام القصيــدة العر�يــة ا��ايلــة، اســ�نادا
إ�ــ� مــا قدمتــھ ا��طيــب مــن إحيــاء يرتكــز ع�ــ� قواعــد مســتوى 
قصيــدة العمــود ال�ــي مــا زالــت تتمتــع باالح�ــرام الواســع فــي مقامهــا 
 بخصوصية 

ً
امل��ــوظ مــن منظــور ا��ركــة األدبيــة العر�يــة عمومــا

ذات شــأن، خاصــة فــي متنــاول علــم النقــد العر�ــي الثقافــي، الــذي 
البصــري  الناقــد  بــھ  أجــاد  بمــا  ونافعــة،  واعيــة  دراســات  قــدم 
العرا�ــي د. ســلمان �اصــد، الــذي حــدد معالــم خاصــة ت�ســاق فــي 
البحــث والتحليــل فــي توثيــق التجديــد، فأثــاب ينــزه صفــات الشــعر 
أن  ع�ــ�  الواهــب،  ا��لــم  الشــاعرية  ��قيقــة  تقيــم  دراســة  فــي 

أن  املعاصــر  الشــاعر  تســامى   
التفعيلــة  قصيــدة  مــن  يجعــل 
الوجــود  فــي  را�ــ�ة  كحالــة 
امل�شــور  فــي  بيانــھ  الصائــن 
صفحــات  ع�ــ�  اليومــي 
بخاطــر  الورقيــة،  ال��افــة 
ثــوب  ل�ــس  الشــعر  بــأن  إيمــان 
بالعفويــة  وتمثــل  ا��داثــة 
املنتــج  الوجــدان  صقــل  بــوازع 
للتنويــر املعرفــي، مــن وازع إنمــاء 
وتوج��هــا  وتكوي��ــا  األحاســ�س 
ع�ــ� أن هــذا اللــون الشــعري ال 
مــرد منــھ باعتبــاره تبــوأ الصــف 
األول في قيام القصيدة العر�ية 

. يلــة ��ا ا
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ت
سا

درا الشــعر ي�ســاب مــن التصويــر املو�ــ� بالرؤيــة واملقــام املقبــول فــي 
ســائر منا�ــع النقــد الثقافــي �إنتــاج أصيــل فــي جوهــر امتيــاز الفراســة 

األســم�. البحثيــة 
     وع�� ضوء ما تقدم نشير إ�� أن القصيدة ا��رة توسعت تمثل 
الفوقيــة الشــاملة عنــد الغالــب األعــم مــن الشــعراء والشــاعرات 
ن مبادئ ال�راث من حيث تناص القصيدة الكالسيكية  ممن راَعّيِ
ع�ــ�  الــدال  اللــون  وهــو  الرصافــي،  شــاعرية  فــي  امل��ــوظ  بتمامــھ 
مع�ــ� بذاتــھ مــن لــزوم التــداول باملفاهيــم ا��اصلــة ال�ــي تفســر لنــا 
غاياتنــا وحاجاتنــا ع�ــ� مبــدأ أن الشــعر لغــة زمنيــة خاصــة �عبــر ��ــا 
قائلهــا عــن منظــور يحاـ�ـي املرتبــة الفنيــة بو�ــي منــھ ينبــري بوحيــھ 
اإلنســانية،  املعانــاة  �عا�ــ�  كشــأن  الثقافــي،  التمــدن  واجهــھ  مــن 
فــي  الغاويــة  األوهــام  مــن  ا��الصــة  الب�يــة  اســ�تاب  عــن  املعبــرة 
ا��تمــع الــذي هــو محــط اختــالف العالقــات ع�ــ� مــا يفســر إ�ــ� حــد 
�عيــد تقبــل األفــكار لبعضهــا البعــض، باســت�ناء �عــض املعا��ــات 
ا��زئيــة ال�ــي تــالزم جفــاء التقنيــة فــي الفكــر املنبعــث بقدرتــھ مــن 
موقــع النحــو والصــرف. وفــي هــذا ا��صــوص علــق األصم�ــي ع�ــ� 
بابــھ  ِكــٌد، 

َ
ن «والشــعر   :

ً
قائــال شــعره  فــي  ثابــت  بــن  حســان  تراجــع 

الشــر، فــإذا دخــل فــي ا��يــر ضعــف، وهــذا حســان بــن ثابــت فحــل 
مــن فحــول ا��اهليــة، فلمــا جــاء اإلســالم ســقط شــعره.»٣

ووهــاب  نفــاع  مــن  الشــعر  بإدامــة  تنقيحــھ  تواصــل  فيمــا  أمــا      
ا��قيقــي  االتجــاه  تمثــل  زالــت  ومــا  �انــت  فتلــك  الشــاعرة   رؤيــة 
الــذي يحافــظ ع�ــ� املقــدار املعرفــي فــي مخاضــھ ا��ــاص، مقابــل 
نل�ــزم  ا��داثــة، ونحــن هنــا  بمــا اصط�ــ� ع�ــ� تســميتھ بقصيــدة 
املركبــة  الشــعرية  األعمــال  بمتا�عــة  النقــدي  للمع�ــرك  ب�ناولنــا 
ْهرانيــة 

ُ
باإلفــادة عنــد الشــاعرة النجــالء ن�يلــة ا��طيــب، بتأثيــر ط

حســب  املرتجــل  النو�ــي  متخيلهــا  ملقحــة  فــي  ا��كــم  حافزهــا 
العي�ــي  بمأخــذه  املل�ــزم  الشــعري،  بيا��ــا  فــي  الوا�ــ�  اعتقــادي 
فــي ســياق القصيــدة  افــد ��قيقــة وجودهــا املتقــن واملعيــون  الر
بيــن  خصوصي��ــا  اختــالف  مــع  عفوي��ــا،  فــي  الوا�ــ�  العموديــة 
مــع  تتفــق  أن  الشــعرية  ا��الــة  َ�َســطوا  الذيــن  ا��داثــة  شــعراء 
فــي  ا��ــدد  التطــوري  املســار  تحاـ�ـي  تقنيــة  توليــد  فــي  املعاصــرة 
شــقرا،  أبــو  شــو�ي  اللبنانــي  الشــاعر  عنــد  املســتحدثة  القصيــدة 
إحكامهــا،   فــي  فأجــاد  التفعيلــة  قصيــدة  مــع  بوفــاق  تنــاص  الــذي 
املتأصــل  األد�ــي  اقــع  بالو امل�ســابة  الشــعرية  التطــورات  ضمــن 
العر�يــة ع�ــ� اختــالف ســماتھ  الشــعري  باملــوروث  ابتــداؤه  كيــان 
الــذي  ا��انــب  مــن  بــھ  لبنــان  وصفــوة مفاهيمــھ، فاتجــھ شــعراء 
والشــاعر  بز�ــغ،  شــو�ي  الســادر  الشــاعر  وم��ــم  حالــھ،  حســ�ت 
العمــود  مــع شــعراء وشــاعرات  إ�ــ� جنــب   

ً
بيضــون، جنبــا عبــاس 

القصيــدة  تطــورات  شــاعرية  ��ركيــة  الرفــد  فــي  بيانــھ  ا��اصــل 
  . والــرداءة  الغثاثــة  عــن  ــة  بَّ

َ
ُمَجن التفعيــل،  فــي  العر�يــة 

بلغــة أشــد بمــا تحتمــل مــن ايضــاح اشــتمل عليــھ املألــوف املنتظــم 
فــي حداثــة املــوزون الشــعري األك�ــر ��ــة تــوازي اقتضــاء توليــد 

ــْع متحــد ا��داثــة.  حديــث اســتلزم العلــم الطيَّ
     وفــي ســياق ا��ركــة الشــعرية العر�يــة بــرزت شــاعرات عر�يــات 
الــدول العر�يــة بالدرجــة  فــي �عــض  ع�ــ� قــدر واســع مــن األهميــة 

ولبنــان،  والســودان،  وموريتانيــا،  واملغــرب،  العــراق،  وم��ــا  األو�ــ� 
ومــا تبقــى مــن الــدول العر�يــة فقــد قــل ف��ــا العــدد املوجــود كمــا هــو 
بصــدد  نحــن  الــذي  املســتوى  ع�ــ�  أعــاله، خاصــة  الــدول  فــي  ا��ــال 
فــي التعيــنَّ واالختيــار األد�ــي، بمــا اقتضــاه محتــوى  تناولنــا املطلــوب 
لــكل  الصفــوة  �عت�ــي  منــاخ  مــن  أســرة  جمــع  الــذي  الوحيــد  كتابنــا 
تؤثــر ع�ــ�  لهــا مكانــة  الشــعري يحقــق  َمرجئــة ملرســلها  تال�ــي  شــاعرة 
صفحــات التاريــخ األد�ــي العر�ــي، ولنــا أن نشــير �عمــق وا�ــ� إ�ــ� أن 
الشــاعرة ا��طيــب وجد��ــا تتعمــق فــي ب�يويــة القصيــدة الشــعرية مــن 
رؤى عصاميــة تجلــت فــي مذه��ــا الفكــري الــذي يتحــد فيــھ التلميــح 
االحدا�ــي ا��صــن فــي محــاوره املتمثلــة بقريــن مناهــل ال�ــراث فــي علــم 
البد�ــع املســدد، فــي إتقــان الصــرف كمــا هــو ا��ــال الف�ــي الــوارد فــي 
اجتــذاب التواصــل فــي أصــول اللغــة العر�يــة ال��يحــة، ومحصلــة 
االملــام الظاهــر فــي علــم العــروض، واالغتنــاء بامللكــة الواهبــة للشــعر 
مــع قصيد��ــا،  املتفــق  البحــر  اختيــار  ع�ــ�  الشــاعرة  بقــدرة  املــوزون 
أقســام  أي  التفاعيــل  واســ�يعاب  اللفظيــة،  البدا�ــع  اتقــان  كذلــك 

بمكا��ــا. الــكالم 

 مكانــة الشــاعرة 
ّ

    ومــن أجــل مــا تقــدم ومــا احص�نــا وو��نــا ع�ــ� أن
التوريــد  مــع و�ــي حالــة  يتفــق  بمــا  العلــوم  فــي اتقا��ــا أصــول  تو�ــ� 
بخصوص�تــھ الذاتيــة مــن مــوروث إلهــام توليــدي يتفــق مــع قــراءات 
املرتبــة  ضــوء  ع�ــ�  تتكيــف  ا��طيــب  نجــد  وهنــا  مصادرهــا،  تعــدد 
الكليــة مــن وصــول مهواهــا الشــعري الناجــع إ�ــ� مكنــون البــادئ، و�ــي 
تصطحــب التــوازن التق�ــي املتفــوق فــي أرفــع موضــع، فالشــاعرة ال�ــي 
تم��ــن الفطــرة والتمــرس بالنظــم ال��يــح تجدهــا تحكــم النضــوج 
املب�ــي ع�ــ� �ــ�اء هوي��ــا األدبيــة، ذات امل��ــل اإلبدا�ــي الــذي ت�زاحــم 
فيــھ لذائــذ نفســانية مســت�بتة املركــب ا��يــوي، الــوارد نضوجــھ مــن 

رؤى وأصــداء تتحــد مــع
اللبنانيــة،  املصريــة  الــدار  الشــعر،  فــن  عبدالعزيــز:  النعمانــي،   -  ٣

 .19 األو�ــ�،  الطبعــة 
 
ً
مفضــال يجــده  الــذي  النــص  فــي  القــارئ،  بجــذب  املعنيــة  عاطف��ــا 

لديــھ، فــي مفهومــھ املناســب ل�رجيــح ��ييــج ا��ــاورة املطلو�ــة فــي املع�ــ� 

العر�يــة  الشــعرية  ا��ركــة  ســياق  فــي 
قــدر  ع�ــ�  عر�يــات  شــاعرات  بــرزت 
الــدول  �عــض  فــي  األهميــة  مــن  واســع 
العر�يــة بالدرجــة األو�ــ� وم��ــا العــراق، 
والســودان،  وموريتانيــا،  واملغــرب، 
ولبنــان، ومــا تبقــى مــن الــدول العر�يــة 
فقــد قــل ف��ــا العــدد املوجــود كمــا هــو 
فــي الــدول أعــاله، خاصــة ع�ــ�  ا��ــال 
تناولنــا  بصــدد  نحــن  الــذي  املســتوى 
املطلــوب فــي التعيــنَّ واالختيــار األد�ــي.
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ت
سا

درا

بيــن الفطرتيــن وهمــا النحــو فــي مقصــده النظــري، وا��كمــة الدالــة 
ع�ــ� االســت�ناء البدي�ــي عنــد الشــاعرة. وفــي هــذا التتويــج يصاحــب 
يكشــف  الــذي  ومقصدهــا  قرارهــا  ع�ــ�  املعانــي  تث�يــت  ال�ــ�ع 
هــذا  وفــي  الشــعري.  النــص  ب�يــة  فــي  االســت�ناء  مّيــز 

ُ
ت حقيقــة  عــن 

ا��صــوص يدلنــا ع�ــي بــن أ�ــي طالــب إ�ــ� حكمــة: « ال�ــ�اء مــا �ان 
ٍة فحياٌء، فال غ�� �العقل، وال فقر 

َ
ابتداًء، فأما ما �ان عن مســأل

�ا��هــل، وال ميــراث �األدب، وال ظهيــر �املشــاورة.٤»   
     وهــذا ممــا يدلنــا ع�ــ� أن اختــالف املواهــب األدبيــة ال�ــي حققــت 
ل��الــة  اإلبانــة  هــو  إنمــا  ا��نــاس  فــي  ا��تلــف  الف�ــي  الســياق 
فــي  الظاهــر  خــالل  مــن  الشــعري،  املنظــوم  فــي  املاهــرة  التوليديــة 
نتــاج ا��كمــة ع�ــ� اختــالف فصيــح الســياقات ا��دثــة ف��ــا، أّمــا 
مــا اختــص با��ــو الــذي يمكــن للشــاعرة اإلبحــار فيــھ إ�ــ� حــد بلــوغ 
 تســري بأجود �لمات الشــعر املركب 

ْ
إشــاعة الرعشــة الفجائية أن

ة حيــث 
ْ
رســل

ُ
التــام، حيــث نجــد ا��يــال يصاحــب تثويــر املوهبــة  امل

افــق املطلــوب اعتمــاده فــي  ســامرة املوجبــة باالمتيــاز، وهــو مــا يو
ُ
امل

املســار الفصيــح املتمّيــز فــي 
االســتقامة،  مطبعــة  البالغــة،  ن�ــ�  كتــاب  ع�ــي:  طالــب،  ابــن   -٣
 ،1٨٨٥ الثانيــة  الطبعــة  عبــده،  محمــد  شــرحھ  األول،  ا��ــزء 

  .1٦٤ ص
مــع  يتواصــل   معنويــا، 

ً
رافــدا العق�ــي  ا��ــاز  مــن  تتخــذ  أســلو�ية 

املشتق من خيال يختلف في بالغھ النطق ال��يح، بلغة تعبيرية 
يتوســم فصاحــة  الشــعر  ف�ــ�  مــا  العر�ــي الع�ــزازه بحســن  خلقهــا 
التعبيــر، فقــد تبــارى العــرب باملنطــق ا��ــرد مــن ا��لــل منــذ قديــم 

الزمــان وم��ــم الفقهــاء والشــعراء أمثــال ع���ــ� بــن عمــر الثقفــي، وأياد 
بن لقيط، وق�س بن ساعده االيادي، وطرفة بن العبد، وأبو األسود 
الدؤ�ــي، وع�ــي بــن أ�ــي طالــب، وصا�ــ� بــن إ�ــ�اق ا��رمــي، وحمــاد 
بــن ســلمة، وابــن ج�ــي، وآخريــن ك�ــر، وهنــا فالفصاحــة �انــت ومازالــت 
القيمــة العليــا ال�ــي ترســم درجــات الشــعراء، وتحــدد ميــزة �ل شــاعرة 
لوحدهــا، أو شــاعر لوحــده، شــريطة ثقافــة ومعرفــة ومكانــة ا��الــة 
اإلبداعيــة باإلشــادة والتقديــر، و��ــذه القيمــة تســتطيع الشــاعرة أن 
أع�ــرف  أن  إال  �ــي  ول�ــس  واملــدرس،  والناقــد،  القــارئ،  ا��ــاب  تنــال 
أن الشــاعرة ا��طيــب اســتحقت أخــذ مكان��ــا فــي كتا�ــي «التبايــن فــي 
الشــعر ال�ســوي العر�ــي املعاصــر» باعتبارهــا تمتلــك اللســان الفصيــح 
وثبــات البد��يــة ا��كمــة فــي علياهــا، الــذي أجــاز النظــم مــن أحســنھ، 
فقــد وجد��ــا تجعــل مــن إثــارة لغ��ــا الشــعرية مفتونــة بطالقــة فصاحــة 
اللســان، وألن حالهــا الشــعري بد�ــع ا��صوصيــة مــع البعــض القليــل 
مــا  ضــوء  وع�ــ�  إذن  شــعرهن،  املســتحب  العر�يــات  الشــاعرات  مــن 
ن�يلــة  العليــاء  الشــاعرة  تناولنــا  معيــون  مــن  ا��ــاص  رأينــا  فــي  تقــدم 
ا��طيــب، ومــن مدخــل علــم الصــرف فــي شــعرها الــذي ســوف ن�ناغــم 
معــھ بالدقــة وا��ايــدة، أل��ــا شــاعرة ال يحــد رأ��ــا إطــراء أو مجاملــة، 
صــواب  فــي  اللبقــة،  وا��ــرأة  البد��يــة  بفصاحــة  امتــازت  بكو��ــا 
قصيد��ــا وهــذا بحســاب مــا نأتيــھ بالشــرح والتحليــل ا��ايــد فــي ُمــدرك 

ة:  صور��ــا ا�ِ�ْســِميَّ
قصيدة: هل جادك الوجد؟

ُ
 تح�رق

ُ
هل جادك الوجُد واألشواق

ُ
وأمعَن الّسهُد في عي�يَك واألَرق
 ِمن عاشٍق ال �ستقيُم لُھ

َ
فّديت

 التباريَح في األضالع تختفُق
ّ
إال

 كبدي
ْ

رت
ّ
لزفرة اآله ناٌر فط

و�ات م��ا ا��شا �غ�ي و�ستلق
الشــاعرة  عنــد  الفكريــة  األ�عــاد  مزايــا  مــع  با��ــوار  ابــدأ  أن  قبــل     
واألحاســ�س  املشــاعر  نعايــن  أن  يجــب  ا��طيــب،  ن�يلــة  األردنيــة 
ِحهــا املؤصلــة بالتصــور  الكامنــة مــن وراء ملمــس ا��الــة اإلبداعيــة ورّوِ
املعبــر عــن ســوا�غ النظــم الفنيــة ال�ــي تب��ــا مراتــب الصــّور الدالــة ع�ــ� 
بــِرز مكنــون مشــاعرها 

ُ
صنــوف ثمــرات إبداعهــا املنبعــث مــن ســرائر ت

فهــا الروحانــي، وههنــا  ��ــا وتصرُّ
ُّ
َصــّور فــي تفن

َ
ا��لميــة كيــف شــاءت الت

تخلــص الشــاعرة إ�ــ� خلــوة تكشــف عــن منزل��ــا املتخيلــة، و�ــي تشــا�ي 
انســياب  بــوازع  الصوفــي  املنبــع  إ�ــ�  تف��ــي  ال�ــي  الوجدانيــة  املعانــي 
الباطــن الوجدانــي إ�ــ� القــارئ املثقــف أن ��ــي ا��كمــة، بلغــة يختلــف 
تدفقهــا بوضــوح مالمــح ســما��ا امللبيــة ��كمــة وســيلة التأويــل الــذي 
�ســتفيض مراتــب الو�ــي، ومــن هنــا فــإن اهتمامنــا �شــاعرية ا��طيــب 
يلزمنــا فــي مواضــع نقديــة تــالزم عيــار النــص األد�ــي، بحــرص يكشــف 
فــي نحوهــا، عبــر  ِبــْع هــدى األولييــن املنج�ــي 

َ
ت
ُ
امل التنويــر اإلبدا�ــي  عــن 

جنــاس تغــذى ع�ــ� مهــارة تحريــك املتخيــل النو�ــي فــي تجليــات الــذات 
ا��مــول  املعانــي،  و�الغــة  األلفــاظ،  فصاحــة  حيــث  مــن  املاهــرة، 
مــن مســاق ا��واطــر واألفــكار ا��املــة، ح�ــ� تجــري خلو��ــا  تصورهــا 
تســتخرج مزاياهــا املعنويــة مــن كمائــم تتصورهــا الشــاعرة تنفتــح ع�ــ� 
مزاجهــا املتخّيــل، وهــذا املنــال هــو الوا�ــ� فــي أغلــب قصائدهــا، كمــا 
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ت
سا

درا وأمعــن   /  
ُ

تح�ــرق  
ُ

واألشــواق الوجــُد  جــادك  هــل   » قولهــا:  فــي  ورد 
 
ّ
 مــن عاشــق ال �ســتقيم لــھ / إال

َ
 / فديــت

ُ
الّســهد فــي عي�يــك واألرق

التباريــح فــي االضــالع تخفــق / لزفــرة اآله نــار فطــرت كبــدي / و�ــات 
م��ــا ا��شــا �غ�ــي و�ســتلق « ناهيــك عــن تناولهــا مــا يحــوج الفكــر 
القومــي مــن خاطــر يحا�ــي الضميــر ال�ــ���ي بالوقــوف إ�ــ� جانــب 
ــَواالة اإلنســانية 

ُ
امل مــا يمليــھ عل��ــا الواجــب الوط�ــي، ومــن أجــل 

بأثــر  املاهــرة  ا��كمــة  شــاعري��ا  وأجــادت  أعــارت  فقــد  لوط��ــا  
مســتوى وع��ــا الــذي تج�ــ� فــي قصائدهــا التوليديــة بأثــر فيــض ف�ــي 

يجانــس معان��ــا ا��لميــة.
  

«التال�ــي  معيــون:  مــن  للشــاعرة  املو�ــ�  الفهــم  أن  شــك  ال    
الثقافــي»، و»املشــاعر ا��ســية»، باعتبارهمــا صفتيــن وجوديتيــن 
فيــھ تجانــس مســتوى  تســامى  الــذي  الــكالم،  ميــزان  فــي  تتالقيــان 
الك�ــي  ا��يــال  يف��ــي  حيــن  النظــم،  فــي  والرفعــة  الســماع،  ذوق 
إ�ــ� كيــان لغــوي محكــوم بمعيــار إعــراب ُيَحــس متعــة، مــن متنــاول 
التأويــل  ي�ســط  الــذي  الشــعري  مذه��ــا  انفتــاح  الشــاعرة  بلــوغ 
افــق مرســل  الشــمو�ي للنــص، القائــم بــوازع وارث االلهــام إ�ــ� مــا يو
التنــاص  بدليــل قط�ــي، عبــر  ا��الــة اإلبداعيــة  فــرض  فــي  الو�ــي 
تــراث األولييــن، خاصــة بتال�ــي حضــور الفراســة مــع  البدي�ــي مــع 
فــي  ا��داثــة  يــد مؤســس  املا��ــي ع�ــ�  مــن منظــور  الفطنــة  إبانــة 
القصيــدة العر�يــة الشــاعر �شــار بــن بــرد، ومــن ثــم ســاهم الشــاعر 
أبــو فــراس ا��مدانــي فــي مفهــوم التحديــث، كذلــك عنــد حب�ــب بــن 
أوس الطا�ــي «أ�ــي تمــام»، هــذا مــن حيــث الســيرورة التاريخيــة، 
املتألقــة  الثوابــت  ســياق  فــي  ا��تلــف  ا��اضــر  إ�ــ�   

ً
وصــوال

امليــول  معا��ــة  فــي  وخاصــة  والفكريــة،  االجتماعيــة،  بالتغيــرات 
الدي�يــة املتخلفــة بــوازع اعتنــاق مــوروث األحــزاب العميلــة، وهــذا 
ينعكــس بالســلب ع�ــ� ا��صــال ا��مــودة عنــد الشــاعر املثقــف 
ال�ســاري، الــذي بلــغ حــد االختــالف فــي تفاعــل معا��اتــھ املقبولــة 
فــي الوســط املؤمــن با��ريــات العامــة، ألن النظــم املعرفــي ا��ما�ــي 

املتخلــف.  االجتما�ــي  النمــط  يجافــي 
افــرة فــي ميز��ــا االيجابيــة،         ومــن خــالل االل�ــزام بالقدســية الو
 ،

ً
 را�ــ�ا

ً
اقعيــة مرجــع هــذا اليقيــن الــذي أصبــح اعتقــادا بتأثيــر و

بيــن  الكبيــر  ا��ياتــي  الفاصــل  فــي   
ً
و�ــارزا  

ً
مباشــرا  

ً
تأثيــرا أثــر  أنــھ  ح�ــ� 

بمــا  باملعرفــة  التمييــز  ثــم  ومــن  الشــاعرة،  عنــد  ســكوني  ترا�ــي  و�ــي 
مــع الفكــر ا��ضــاري، وهــو املطلــوب املنظــم  بالتجــاوب  هــو متصــل 
النقــد  ت�نــاه  االعتقــاد  وهــذا  اشــكالها،  باختــالف  الفرديــة  ل��ريــة 
الشــاعر  يــد  ع�ــ�  الــذوق  جهــة  مــن  التنويــري،  والعلمانــي  الثقافــي، 
ا��ــرض  العقــل  أخــذ  أخــرى  ومــن جهــة  الرصافــي،  معــروف  ا��الــد 
الــذات املتمدنــة  بيــن  اقــب وارد الثقافــات  الن�يلــة ير ع�ــ� ا��ريــات 
ال�ــي نحــن  بتأثيــر االتجــاه الفلســفي، كمــا هــو ا��ــال عنــد الشــاعرة 
بصــدد تناولهــا، باتســاع عمــق تأثيــر التصــوف ا��كــم فــي علنيــة النــص 
ــاس الــذي يقــوم ع�ــ� إبداعهــا  َصــّور ا��سَّ

َ
الشــعري عندهــا، ُ�شــاد الت

�ــِدث، بواســطة إدراك خلــوة تــروي املتخيــل التعبيــري ا��ص�ــب، 
ُ
ا�

وذلــك فــي نشــر مضاميــن ينفــذ إ�ــ� شــأ��ا العاطفــي ا��ــاص إ�ــ� الــروض 
 يتواصــل مــع محيطهــا ا��تلــف، وأن �ان هــذا االيمــان 

ْ
األريــض أن

العلــم  موضــع  يالمــس  عاطفــي  معيــون  مــن  العقــول  تليــن  موعظــة 
قــح بالنــادر الشــعري. وهنــا يدلنــا الناقــد الفرن��ــي 

َ
ن
ُ
بمرجــع التال�ــي امل

 للمخيلــة 
ً
ألبير�ــس قولــھ: « أصبحــت الكتابــة األدبيــة تمثــل اشــباعا

والعاطفــة �عــد أن ات��ــت تعبــر عــن القلــق والســرائر واملســؤوليات 
ال�ــي �انــت فيمــا م��ــ� موضــوع امل��مــة والبحــث االخال�ــي والتصــوف 

فــي الشــعر٤». 

ٌ
مللْم جراَحَك فاألياُم سادرة

 وتم�شُق
ً
ھ سيفا

ُ
سلط

ُ
بالبين ت

 ُيجدي في تَوّدِدها
ُ

ف
ّ
َعط

ّ
فال الت

 نرتفُق 
َ

وال التماُس األماني حين
بيداُء َبْيَد ��ا األمواج صاخبة    

ُ
جرداُء ُيحِكُم في أنوا��ا الغَرق

يمتّد ُحزٌن ع�� أطراِف ب��تنا
كفكفھ فينا وي��رق

ُ
نم��ي ن

      وللتواصــل مــع ســياق هــذا التوليــف الذ�ــي فقــد أجــازت الشــاعرة 
غيــر  للغــة  حيــاة  التلقــي  �عــد  أن  ا��ــزاء  ع�ــ�  القابضــة  لل�ــ�صية 
الفلســفي  البيــان  وجــھ  إ�ــ�  �عمــد  الــذي  املعنــوي  العمــق  ف��ــا  زائــل 
عندهــا، وهــذا ينــم عــن التعاطــف االيجا�ــي مــع نحّوهــا املقبــول لزومــھ 
ا��لــل  مــن  الســليمة  لغ��ــا  فــي  ســراجھ  املتمثــل  القــارئ،  قبــل  مــن 
نســب  فــي  القريــض  التوشــيح ومنتقــى  أن  مــع  والت��يــن،  واملباشــرة 
املعانــي يؤكــد أنَّ مؤهلهــا الشــعري ومــا لــھ وفيــھ مــن نزعــة تجديديــة 
إحيائيــة أنــھ جعــل مــن ن�ــ� الصــرف يتخــذ ا��فــاظ ع�ــ� مســار نو�ــي 
فــي لغــة ا��طيــب، يحا�ــي متعــة اإلشــراق والبيــان، ســواء أ�ان حــرص 
ا��ــر�ات  يحكــم  التال�ــي  بحالــة  الســكون  يكــون  أن  ع�ــ�  الشــاعرة 
 » قولهــا:  فــي  كمــا  البيــن  بــھ  ي�ت�ــ�  أم  الشــعرية،  الصــورة  فــي  الفنيــة 
 وتم�شــق» ومــن 

ً
ســلطھ ســيفا

ُ
مللــم جراحــك فاأليــام ســادرة / بالبيــن ت

هــذه الرؤيــة نجــد الشــاعرة وقــد بلغــت الظــن أن النصيحــة تــدور فــي 
حلق��ــا �ــي، ألن خطــاب لغــة التعطــف �القابــض ع�ــ� املــاء، ورأ��ــا 
أن تســ�نجد باألمانــي لتو�ــ� أن البيــداء أي ال��ــراء «��ــا األمــواج 
صاخبــة» إذا �انــت الشــاعرة تع�ــي ب»األمــواج» الرمليــة فهــذا جائــز 
مــن  املائيــة  باألمــواج  جــاءت  و�ذا  ا��ــاز،  ��ــا  ت�شــد  اســتعارة  ألنــھ 

تكشــف  خلــوة  إ�ــ�  الشــاعرة  تخلــص 
تشــا�ي  و�ــي  املتخيلــة،  منزل��ــا  عــن 
إ�ــ�  تف��ــي  ال�ــي  الوجدانيــة  املعانــي 
الباطــن  انســياب  بــوازع  الصوفــي  املنبــع 
��ــي  أن  املثقــف  القــارئ  إ�ــ�  الوجدانــي 
ا��كمــة، بلغــة يختلــف تدفقهــا بوضــوح 
وســيلة  ��كمــة  امللبيــة  ســما��ا  مالمــح 
التأويل الذي �ســتفيض مراتب الو�ي.
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ت
سا

�عــّد درا فهــذا  شــاهدة، 
ُ
امل األشــياء  مــن  يؤخــذ  الــذي  ال�شــ�يھ  بــاب 

األمــواج  تكــون  أن  مــن   
ً
بــدال الت��ــم،  لغــة  مــع  ي�ســاوى   

ً
خلــال

مائيــة جعل��ــا الشــاعرة رمليــة دون االشــارة إ�ــ� تــوازن املقصــود 
 يخــل 

ً
ا��كــم، وأّمــا جــرداء ال تســهل الوصــول إل��ــا وهــذا ايضــا

اقــع ا��لــق ألن تيمــة ا��ــرداء تع�ــي ا��لــو التــام، وفــي الوقــت  بو
ذاتــھ أصبــح الســياق النحــوي ال �عا�ــ� موطــئ البيــان مــن حيــث

٤- البير�س، ر – م، تاريخ الرواية ا��ديثة، م�شورات عويدات، 
بيروت- بار�س، الطبعة الثانية، 19٨2، ص٥.   

��الــة  البيــداء  مــن  املســتعارة  الرؤيــة  ح�ــ�  وصــداه،  تأثيــره   
بنــاء  تعييــن  مــن  التوليــف  ضعيفــة  با��ــرداء  التخصيــص 
اقعــة تمثــل  الالقحــة، ألن ل�ــس �ل بيــداء �ــي جــرداء، بكو��ــا و
عنــد  الســبك  هــذا  فــي  والشــاعرة  املطلقــة،  ا��يــاة  صعو�ــة 

إنمــا  «ا��ــرداء»  للتميــة  اســتعار��ا 
العق�ــي  ا��ــاز  بيــن  التماثــل  أرادت 
و�يــن االســتعارة املشــ��ة ب «جــرداء» 
التوثيــق  تتق��ــ�  أن  أرادت  إذا  إال 
اقعــة  مــن كو��ــا و املعانــي  ��ذيــب  فــي 
تمثــل صعو�ــة ل�ــس لهــا ســ�ب ســوى 
ومــع  دليلهــا،  مــن  املعانــي  اســتفراغ 
والبصيــرة  الــرأي  فــي  التفــاوت  هــذا 
الالحــق  مــن  فجعلــت  توســعت  لك��ــا 
املعانــي  تكــون  ال  أن  ع�ــ�  يح�ــرس  أن 
فــي  العــام  املفهــوم  فــي  خاصــة  م��مــة 
بيانــھ  املتصــل  الف�ــي  التوظيــف  هــذا 
باإلحــكام واملناعــة مــن وقــع يميــل إ�ــ� 
أن يكون النص ال �عبر عن ما افضت 

القصيــة. الشــعرية  صور��ــا  إليــھ 
       وع�� ضوء هذه األســس املباشــرة 
أخــرى  أحاييــن  فــي  وا��كمــة   

ً
حينــا

املعتمــدة  نصوصهــا  أغلــب  فــي  تعبــر 
افقــة مــع توشــيح قــوة األلفــاظ  واملتو
ع�ــ�  ا��ــاز،  منتقــى  ع�ــ�  الدالــة 
اإلصالحيــة  لغ��ــا  بيــن  تفــرق  ال  أن 

املعاصــرة، و�يــن مــا جــاء بــھ النحــاة ا��تصيــن وخاصــة املؤســس 
األول ع�ــ� مــر التاريــخ لهــذا العلــم وهــو أ�ــي األســود الدؤ�ــي، حيــث 
امللقحــة  باألوصــاف  ا��كــوم  النــص  تحاـ�ـي  ا��طيــب  وجدنــا 
املتأصــل  اإلبدا�ــي  الطبــاع  بذاكــرة  اإل��ــاز  دالئــل  وازع  مــن 
حضــوره فــي حــال اســتحصل النــداء الشــعري، باعتبــاره املتفاعــل 
األسا��ــي مــع املوهبــة عنــد حصــول املعطــى الشــعري، وهــذا نظــم 
العي�ــي  التصــور  مــن  ذا��ــا،  فــي  التقديــر  يتمثــل بحكمــة مضافــة 
يكــون  أن  ح�ــ�  البيانيــة،  الصــورة  ظاهــر  تخريــج  عبــر  ال�ر�ــي  فــي 
املنقــح  الــكالم  ســراج  و�يــن  الــوزن،  بقــدرة   

ً
مأخــوذا التوليــف 

الفاعــل  إ�ــ�  الضميــر  �ان جــواب  فــإن  تمدنــت نظر��ــا،  بأصالــة 
ــف 

ّ
�اطــب فهــذا ُيؤل

ُ
املتقــدم يلــزم رجــوع املعانــي بأوصافهــا إ�ــ� ا�

فــي  املشــاهدات وا��سوســات  أمــا  التأليــف،  مــن   
ً
 خاصــا

ً
ضر�ــا

مــن  املوصــوف  مقــدار  يتوســط  نجــده  العرفانيــة  مــن  ا��ــرد  اللــون 
حيــث املعلومــة ا��اصــة، ال�ــي تبعــد الشــاعرة ا��طيــب عــن األوليــاء 
وا��رجانــي  مضــاء،  وابــن  ســ�بويھ،  مثــل  البالغــة  أئمــة  والســادة 
والغايــة فــي هــذا التعريــف هــو وصــل �عا�ــ� التبصــر فــي مقــام تجــارب 
الشــعري،  مقدراهــا  حاصــل  ع�ــ�  قدر��ــا  اختلفــت  مهمــا  الشــاعرة، 
بــل  الصــرف،  م��مــة  تكــون  ال  أن  الشــاعرة  الــذات  قــوة  مــن  بدعــم 
العكــس مــن منظــور مختلــف نجــد التمــدن فــي شــعر ا��طيــب بوضــع 
ة األوصــاف 

َ
ســد منيــع فــي خصوصيــة الــذات محكمــة القيــاس، وُمْرَســل

ب��تنــا». أطــراف  ع�ــ�  حــزٌن  «يمتــد  قولهــا:  فــي 
لھ جناحان �الغر�ان يفردها

ُ
 أمان�نا وتف�رق

َ
تنضّم فوق

نا
ُ

ُيِطّل مثَل فضو�ّيٍ ُيماِحك
تطاوَل الصدُر والكتفان والُعنُق
ومعَوُل الصبر كم ي�بو ون��ذه

فهل عليھ ��وُر الهّم تنفلُق؟
 بأثواب الرجاء ��ا

ُ
دنيا نلوذ

ِلُق
َ

والثوُب م��ا رقيٌق واهٌن خ
فكلما راحت األحالُم ترتقھ

ا وهو ينفتُق
ّ
 تضاحك من

ً
وهما

نعدو، تكّل بنا األعماُر الهثة
ُ

ا الدمُع والَعَرق
ّ
وقد تمازَج من

هــذه  فــي  املعانــي  تال�ــي  أن  الشــك       
تفضيــل  تجانــس  عــن  �عبــر  القصيــدة 
املهــارة  وازع  مــن  واإلبانــة  اإلفصــاح 
ال�ــي  الداللــة  حكــم  فــي  الشــمولية 
ســاق��ا الشــاعرة إ�ــ� ال�ركيــز الروحانــي 
الــذي  املركــب  مــن  املك�ســب  املعرفــي 
ي�بــوأ الــذ�اء الداخ�ــي فــي أخــذ الســياق 
التنويــر واالرشــاد،  إ�ــ� فصاحــة تجمــع 
بمعيــن إجابــات بنائيــة متصلــة ال تخلــو 
مــن التفاعــل فــي مضامي��ــا بحكــم املــراد 
وصلــة املناجــاة، أو ا��هــر بالدعــوة ع�ــ� 
 / يفردهــا  �الغر�ــان  جناحــان  «لــھ   :

ّ
أن

 مــن 
َ
» وهنــا أصبــح التحميــل فــي املع�ــ� دليــال

ُ
 أمان�نــا وتف�ــرق

َ
تنضــّم فــوق

ُ�عــرف ع�ــ� أنَّ �ل ��ــي يرتبــط ���ــي، و��ــي عــن �ل ��ــي بديــُل  مبــدأ 
فــي غايــات األهــداف وامليــول، ألن علــم الــكالم عنــد الشــاعرة ا��طيــب 
َصّوْر وت�ت�ي بالســلطنة من وازع منازلها، 

َ
تمثل بالرؤية ال�ي تبدأ في الت

افقــھ مــن حيــث إيقــاع فني��ــا ال�ــي تشــير إ�ــ� الر�ــط بيــن  �صــل تو
ُ
ا�

عاطفــة املــرأة والقصيــدة فــي خاصيــة مشــاعر عاطفيــة تنا�ــي التم�ــي 
فــي هــذه ا��اصيــة فقــد  أمــا ا��كمــة  الــذي يدانــي املصيــر االيجا�ــي، 
شــكلت التجانــس فــي نظــم القصيــدة، مــن  بلــوغ التواصــل مــع الصفــة 
ألن  خبرهــا،  عــن  تعلــن  ح�ــ�  الشــاعرة  الــذات  ��ــا  تبــدأ  ســلطنة  مــن 
فــي  القريــب  ومليــح  البعيــد،  غمــار  بيــن  التلقــي  يحكــم  الف�ــي  الضــرب 
ــم 

َ
حك

ُ
ت أن  الوجدانــي  التــوارد  هــذا  مــن  والغايــة  املشــاعر،  نجــوى 

العالقــات  موقعهــا ال��يــح، وهنــا  نتوقــف عنــد مصاحبــة الــرؤى 

النــص  تحاـ�ـي  ا��طيــب  وجدنــا 
مــن  امللقحــة  باألوصــاف  ا��كــوم 
وازع دالئــل اإل��ــاز بذاكــرة الطبــاع 
فــي  حضــوره  املتأصــل  اإلبدا�ــي 
الشــعري،  النــداء  اســتحصل  حــال 
مــع  األسا��ــي  املتفاعــل  باعتبــاره 
املعطــى  حصــول  عنــد  املوهبــة 
الشــعري، وهــذا نظــم يتمثــل بحكمــة 
مــن  ذا��ــا،  فــي  التقديــر  مضافــة 
التصــور العي�ــي فــي ال�ر�ــي عبــر تخريــج 
أن  ح�ــ�  البيانيــة،  الصــورة  ظاهــر 
بقــدرة   

ً
مأخــوذا التوليــف  يكــون 

الــوزن.
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ت
سا

درا ا��اصلــة فــي العيــان وتحكيــم الظــن كمــا تتفاعــل الــذات مــع ســريان 
ضــوء  وع�ــ�  املك�ســبة.  واملهــارات  ا��صــن،  بالســلوك  الشــاعرية 
ســياق رأينــا ننظــر فــي ب�يويــة الشــاعر الرو�ــي الفرن��ــي بودليــر قولــھ: 
« أعيــدوا النظــر فــي �ل مــا هــو طبي�ــي، فــي �ل األفعــال والرغبــات ال�ــي 

تصــدر عــن إنســان طبي�ــي وحللوهــا. ٥ « 
نازعنا

ُ
 عن ماٍض ت

ُ
  نرتّد نبحث

ذكرًى تفيُض بنا من طيفها َعَبُق
 في ذوائ�نا

ً
تستوطُن الشمُس ش�با

فُق
َ

وفي العيون لهاتيَك اللظى ش
ُب والدنيا ع�� َسفٍر؟

ّ
َرق

ّ
فما ال�

ِبُق؟
َ
 واألعماُر تس�

ُ
وما ال�رّيث

ٌ
وما ال�َرّجُل واألياُم عادية

 وتنطلُق؟
ً
صَهُل إيذانا

َ
دهماَء ت

ٍن
َ

تظّل تضبُح ال تلوي ع�� َسك
ُق

ُ
مضمارها األرض والدنيا لها أف

أيا الشفيُق �ي األياُم نافرة
كا ومن يثق؟

َ
���ها ش

َ
من ذا ُي�

     تعتمــد الشــاعرة ا��طيــب مــن موســوعة البيــان وضــع قوانيــن 
النحــو ع�ــ� أســاس ا��مــول املــدّور، وغاي��ــا تلطيــف ســقاء املعانــي 
 بالقــدر 

ً
 محكمــا

ً
بوضــوح ع�ــ� أتمــھ، ولهــذا جعلــت مــن ال�شــ�يھ رابطــا

بأمــور  تختــص  مســألٍة  مــن  ابتــداًء  �ان  مــا  يحاـ�ـي   
ْ

أن لــھ،  املركــب 
مــن  تســتقي  أن  األصــل  مثابــة  فــي  غايــة  ا��كمــة  لــھ  الدنيــا، وتضــع 
وجــود الوقا�ــع العقليــة مؤثــرة الوجــود فــي تيمــة «الشــمس»، وحالهــا 
مــن  لــھ،  مخصــص  هــو  كمــا  ذكــرى  منــھ  تجعــل  أن  الزمــن  اقــب  تر
منطلــق النــزاع الذاتــي الــذي اســتعارت لــھ الشــاعرة املا��ــي فــي قولهــا: 
ْيِفهــا َعَبــُق 

َ
نازعنــا / ذكــرى تفيــض بنــا مــن ط

ُ
 عــن مــاٍض ت

ُ
« نرتــّد نبحــث

«، فــكان مــن الطيــف مــا اســتوحت قناع��ــا أن ا��ــذر واجــب، ومتعــة 
ا��يــاة لهــا قياســات توجــب ا��ــذر، فتكــون املعا��ــة البيانيــة أشــبھ 
ولكــن  بالشــفق،  عبــرت عنــھ  الــذي  الرومان��ــي وحســب،  بالوصــف 
ــَر الســياق الف�ــي الــذي وِضَعــت لــھ اســتخدام الوعــد  يَّ

َ
فــي ��ــيء م��ــا غ

فــي قولهــا: « فمــا ال�رقــب والدنيــا ع�ــ� ســفر / ومــا ال�ريــث واألعمــاُر 
تســ�بق» ومــا بيــن الوصــف وا��ــذر ��ــيء جــاز بــھ موضعــھ ا��تلــف 
األعمــار»،   فــي  و»ال�ريــث   جهــة،  مــن  «ال�رقــب»  م�ســوب  بواســطة 
بيــن األمريــن هــو غ�ــ� النفــس أن تكــون صل��ــا ع�ــ� مــا  والفــارق مــا 
�ــي عليــھ ا��يــاة فــي مــا تكــره ومــا تحــب الشــهوات أن �ســتفيق ف��ــا 
العبــق، وهــذا يرتبــط بالقناعــة ال�ــي ال ينفــد م��ــا �ائــن مــا �ان، ع�ــ� 
اعتبــار أن ا��ــذر مــن الدنيــا شــفيع الطالــب بمــا يــراه قناعــة، وفــي هــذا 
املع�ــ� نلمــس أن الشــاعرة فــي لغ��ــا لغــة براعــة ا��كيــم، مــن ب��ــة 
 ملــن 

ً
شــعرية تديرهــا ا��طيــب كيفمــا تجدهــا نافعــة للتلقــي، ودرســا

شــاء.
هل جاَدَك الوجد؟ َهْدِهْد �عض ثوَرِتھ      

 الروُح تنَعِتُق
َ

 ا��ّق حين
ُ
    فالَهدأة

 نخ��� أن ُيداِهَمنا
َ

هناَك ال بين
ُ

َرق
َ
وال يقظ تدان�نا ��ا ف

نرتاُد في زمرة األحباب صفوتنا

 وقد َصَدقوا
ً
َمن عاهدوا هللا أبرارا

 
ّ

َعْمِر الذي سّواَك إن
َ
فافرح ل

لنا ف��ا حياة من النعماء تن�ثق
         تســتمر الشــاعرة ا��طيــب تعا�ــ� الوعــد با��يــاة ومــا ف��ــا 
مــن خيــر تطلبــھ النفــس، �عــد تأملهــا الصفــوة بيــن األحبــاب وتدانــي 
إ�ــ�  بالدعــوة  أشــبھ  فأحوالهــا  هكــذا  والدنيــا  معهــم،  الشــاعرة 
باألرحــام  املعبــود  بالعــزة واملــرام  الــذات  �عتمــد طلــب  لفــھ 

ُ
أ ظــٍل 

املتصلــة أر�ا��ــا بخضــرة الدنيــا، ألن اعتــدال الفــرد ي�ســاوى مــع 
حصيلــة ذ�ائــھ، خاصــة وأن العواطــف نجدهــا فــي حيــن متفقــة، 
ب�نمــا فــي أحاييــن آخــرى موزعــة النوايــا، حيــث ال دار بــھ تجتمــع وال 
 نخ��ــ� أن ُيداهمنــا / 

َ
طريــق فيــھ تلتقــي، فــي قولهــا: « هنــاك ال بيــن

 « والبيــن هــو الشــر أو الفشــل فــي تجــاوز 
ُ

ــَرق
َ
وال يقــظ تدان�نــا ��ــا ف

األخطــاء، وأّمــا نعــت اليقظــان مــا تشــير بــھ الشــاعرة إ�ــ� ��ــوٍة 
ــرٍق �شــاطرنا، ثــم تعــود وتحاـ�ـي الصفــوة 

َ
فوجدنــا أنفســنا ع�ــ� ف

بيــن األحبــاب �ــي املتعــة والعهــد، �عــد هــذا الت�شــير با��يــر ورحمــة 
ت�نــاص  ال  أن  يف�ــرض  مألــوف  قــول  مــع  ت�نــاص  نجدهــا  التال�ــي 
فاألجــدر  صدقــوا»  وقــد   

ً
أبــرارا هللا  عاهــدوا  مــن   » وهــو:  معــھ 

بالشــاعرة أن ال تحاـ�ـي ا��كمــة بمــن ل�ــس لهــا، فهــذا يحــط مــن 
أقــول أنَّ االعتــدال فــي املوهبــة �ــي أن  قيمــة أد��ــا وشــاعري��ا، و
 عنــد 

ً
تتمثــل الشــاعرة بالتناســب ا��كــم كمــا �ان اإلحــكام واردا
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ت
سا

البلغــاء مثــل ابــن رشــد، وا��احــظ، وابــن دريــد، وقدامــة الكاتــب، درا
مــن حيــث تأصيــل مطلــوب النزاهــة فــي طــرح مبتكــر الشــاعرة.

 ال �غيُض بھ
ً
قد �ان قلُبَك نبعا

ُوّد فيقصدُه الظامي وَ�غتِبُق
ً
 َعِبقا

ً
 ناديا

ً
 ذكرَك زهرا

َ
و�ات

 ويأتلُق
ً
يضفي ع�� الشعر إيناقا

؟
ً
َدا

َ
ُھ َجل

َ
مت

ّ
كم جادك الوجد؟ هل كت

ُق. 
َ
رتقى فل

ُ
 لهم في امل

َ
فالصابرون

بال�شــعيث  املع�ــ�  يحاـ�ـي  دليــل  املعنــوي  فال��ــ�يص  إذن       
بكونــھ ُ�عيــن املــرام الــذي ت�تغيــھ الشــاعرة ��الــة تطلــب االســتعارة 
مــن معيــون املقــام الشــعري املنظــور فــي االس�شــهاد باإليجــاز، وهــو 
فــي  البيــان  توليــف  حيــث  مــن  التصويــري  النــص  ــَض  ريَّ أو  أثــار  مــا 
الصــورة الشــعرية التصويريــة، ألن الشــاعرة القحــة الذكــرى مــع 

واالضافــات  بالصــوت  املركبــة  الصــورة 
بمــا  النفــس  تطم�ــن  حالــة  ضــوء  ع�ــ� 
فضلــت، بحســاب أ��ــا �انــت فــي و�ــي اختير 
لها نســبة تشــب�ب بي��ا و�ين الكلم املركب 
تصريــف  مــع  تتفــق  معلومــة،  فنيــة  ع�ــ� 
التعريــف ع�ــ� ك��ــھ فــي الصــورة الشــعرية 
بكو��ــا كثيــرة الرجــاء بالهــدى، فالشــواهد 
النحــو  تصطحــب  ا��ــا�اة  تثيرهــا  ال�ــي 
خاصــة  ال��يحــة،  مكانتــھ  حيــث  إ�ــ� 
املع�ــ�  تالئــم  ال�ــي  للقافيــة  اختيارهــا  فــي 
ا��ملــة  ولــدت  مــا  ولــواله  بجودتــھ، 
الفنيــة بإشــاعة مرتبــة خصوصي��ــا، ألن 
الشــاعرة ل�ســت رســامة والرســم بمعنــاه 
الف�ــي �عا�ــ� الصــورة أو املنظــر بأك�ــر مــن 
قلــم، و�حكــم هــذا املع�ــ� املن�ــزع مــن أفــكار 
«الشــاعرة»  املفــرد  بيــن  علمهــا  تالقــح 
فــي  عامــة»  ا��يــاة   » ب  املع�ــي  وا��مــع 

ــُھ 
َ
مت

ّ
كت هــل  الوجــد؟  جــادك  كــم   » قولهــا: 

ــُق « فيكــون األمــر املرســل 
َ
ل

َ
رتقــى ف

ُ
 / فالصابــرون لهــم فــي امل

ً
ــدا

َ
َجل

مــا  بيــن  ا��مــول  بال��ــيء  ال��ــيء  ــر  ُيَصّيِ تم�ــي  مجــرد  للشــاعرة 
و��تــھ بيــن الوجــد والســؤال ا��اكــم بمعنــاه، وهــذا اعتبــار بال�ــي 
اقــع ���ــيء ســوى الضعــف فــي املطلــق، بقــدر مــا يمنــح  ال يخالــف الو
ال�ســبة حالــة معنويــة تبــرز الســياق اعتبــاره اللغــوي مــن حيــث بيــان 
ُمــَراَءاة خلــق اســتجالب يحكــم الب�يــة الالزمــة  التيمــة ال�ــي تعا�ــ� 

الشــعرية.   ا��ملــة  بنــاء  وحــدة  يوا��ــي  الــذي  للتجديــد 
 وفي قصيدة أخرى ن�ناول ف��ا: 

قصيدة: مزامير العشق...
  

ِعشٌق منفرٌد
تعزفھ الروح

ع�� وتر القلب املبحوح

ً
�عزف�ي عمري امرأة

في ر�ش حمام
ي…

ّ
لك�

حين ت�ّ� مزاميُر ا�ُ�ب
ع�� أر��ي

يحدوني حرٌب وسالم
ُ

حين أهادن
تغزل أجنحة النار مدًى

من شفق التيھ
     فــي هــذه القصيــدة تختلــف القــراءات فــي  ا��ــوار الدائــر بيــن الــذات 
بيــن  األخــرى  الــذات  مــع  الشــاعرة  خطــاب  فــي  املقصــود  واملســتوى 
لــھ مــا يجــزي  ا��ــرب والســالم، ومــا ينصــرف ف��ــا مــن قــوام لغــوي 
وم��ــا  الشــعري،  ا��نــاس  تأثيــر  ومحاصلــة  الدليــل  قــوة  الفصاحــة 
مــا تســتخرج األلفــاظ الذكيــة قدر��ــا ع�ــ� 
املعاصــر،  العر�ــي  أمالهــا األدب  حصيلــة 
فــي  مــن رؤيــة ا��ــد الــذي ابتــدأه الســياب 
ســار  مــا  وهــو   «

ً
حبــا �ان  هــل   » قصيدتــھ 

فــي  أ�ان  ســواء  ا��داثــة  شــعراء  عليــھ 
التفعيــل أم الن�ــر املركــب، فأصبــح الفــرق 
وشــعراء  األمــس  شــعراء  بيــن   

ً
وا��ــا

هــل  التطبيــق  هــذا  ســياق  وفــي  اليــوم، 
فــي  باألوهــام شــبھ  املمثلــة  للمعانــي  يكــون 
فــي حــال التئــام األضــداد  تأليــف املتبايــن 
التمثيــل  يكــون  أيــن  والســؤال  ببعضهــا؟ 
الن�ــر؟ حيــن  فــي  أم  التفعيــل  فــي  ال��يــح 
تأصيــل  منــھ  الشــعر  فــي  يؤثــر  مــا  يــك  لــم 
تل�زمــھ القصيــدة ا��كمــة بب�ي��ــا وف��ــا، 
الشــاعرة  أو  الشــاعر  ع�ــ�  فيحســب 
تمثيــل املهادنــة بالبــراءة مــن تــوارد األفــكار 
 / تغــزل أجنحــة 

ُ
فــي قولهــا: « حيــن أهــادن

التيــھ «، إذن ففــي  مــن شــفق   / مــدى  النــار 
اســتعارة املــدى والشــفق فــي هــذه الصــورة املركبــة جــاز أن نقــول هــو 
افــده النحــوي فــي نصهــا بــوازع  مــا تعنيــھ الشــاعرة با��كــى املنظــوم تو
مــا  تســتلهمھ أفــكار الشــاعرة، وخاصــة فيمــا احصــت للشــعر غايتــھ 
ب�يمــة «النــار»، والتوضيــح فــي هــذا أن مــن مبــدأ مــا ههنــا أن �عبــر عنــھ 
اقــع وصــف صــورة املــرأة بمعيــون خيــارات مهواهــا  فــي املبتــدأ، مــن و
الشــعري ا��ــاص، املتمثــل بأســلو�ية تســتد�ي الثنــاء املركــب إملامــھ 
فــي شــعرها  بقــوة تســتأثر  ال�رت�ــب والتبويــب ا��صــن  مــن  فــي ��ــيٍء 
ت�ســم النظــم فــي ج�ــس مــن الكلــم �عينــھ، ألن الصفــة: «ر�ــش حمــام» 
الوصفيــة،  مــن  ــزال 

ُ
ت  

ْ
أن  

ّ
إال «املزاميــر»  املوصــوف:  ع�ــ�  تتقــدم  ال 

املع�ــ�،  بالوقــوف ع�ــ�  تحــاور اإلصابــة  التفصيليــة  أدل��ــا  هــذا ألن 
وهــو فهــم حــدد غــرض الشــاعرة بــوارد إحــكام النظــر والتأمــل، بكــون 
خلــوب  بتأثيــر  الفكريــة،  النوا�ــي  اقعيــة  و �عتمــد  الذاتــي  ســياقها 
القوافــي بأمــر يقــع مــن الشــعر فصاحــة ألفاظــھ، ح�ــ� ُعــدت ا��طيــب 
العر�يــات  الشــاعرات  مــع  تنــال شــرف جمعهــا  أن  تســتحق  شــاعرة 

إ�ــ�  ا��طيــب  الشــاعرة  تميــل   
خصوصيــة التيمــة ال�ــي تتمثــل 
القافيــة  ر�اكــة  مــن  خلوصهــا 
املف�ــرض  متفرقــة،  أحاييــن  فــي 
 
ً
ناطقــا االئتــالف  يكــون  أن 

�عضــھ،  مــع  املركــب  بالصــوت 
التأمــل  خيــال  ومصاحبــة 
ا��ملــة  ارتبــاط  ــس 

َ
يأن الــذي 

الشــعرية بمــا قبلهــا ومــا �عدهــا 
اإليقا�ــي. النطــق  بــذات 
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ت
سا

درا

ذات الشــأن املميــز فــي كتا�ــي، �عــد أن نالــت قصيد��ــا إيفــاء ا��ضــور 
الواســع مــن القــراء والنحوييــن والبلغــاء والنقــاد ع�ــ� شــرف التمييــز، 

نقــرأ ونســتطيب:   بمــا  فــي شــعرها  ا��اصــل  بالتمثيــل 
ُق �ي

ّ
وتحل

بين فضاءات جموح ال��ظات
اقع نكران الذات وو

يا داود..
 للكلمات

ٌ
صم�ي مشكاة
ُ

 الصوت
ُ

يح�رق
بلفح الصمت
ووقع السوط

وو�� أنين الزفرات
من للملهوِف

 الضيق؟
ُ
إذا اشتّدت آونة

أعتصُم ب��ظة ميالٍد عاقر
         تميــل الشــاعرة ا��طيــب إ�ــ� خصوصيــة التيمــة ال�ــي تتمثــل 
خلوصهــا مــن ر�اكــة القافيــة فــي أحاييــن متفرقــة، املف�ــرض أن يكــون 
خيــال  ومصاحبــة  �عضــھ،  مــع  املركــب  بالصــوت   

ً
ناطقــا االئتــالف 

ــس ارتبــاط ا��ملــة الشــعرية بمــا قبلهــا ومــا �عدهــا 
َ
التأمــل الــذي يأن

بــذات النطــق اإليقا�ــي، وال شــك فــأن قصيــدة ا��طيــب باختــالف 
ا��ــر�ات  الزمــت  أل��ــا  العيانــي،  ال�ســامي  �عمــق  تتمتــع  موازي��ــا 
الطبــاق  وتقر��ــا م��ــزة  اللفظيــة،  العوامــل  يفرضهــا جنــاس  ال�ــي 
عــن  يبعدهــا  ومــا  البعــض،  �عضهــا  ع�ــ�  املعانــي  انفتــاح  وحــدة  فــي 
ِ�ــي 

َ
االْصِطال الفعــل  مواطــن  جــودة  فــي  املقارنــة  علــم  هــو  الضيــق 

الــذي يحاـ�ـي ثقافــة القــارئ، ب��ــة بيــان مخــارج الــكالم العفــوي، 
ومــا �ع�ــري قصيد��ــا مــن ســعة ال�شــكيل بال�ســوير املشــيد بالثابــت 
األســود  أ�ــي  وفصاحــة  بالغــة  أمــام  أجدنــي  و�أنــي  مقبوليــة،  األوفــر 
الدؤ�ــي فــي عظمتــھ، خاصــة �عــد تنقيطــھ للقــران، بكــون الدؤ�ــي مــن 
مدرســة الرجــل ا��صــن بالقــوة واإليبــاء والعلــم املطلــق هــو ع�ــي بــن 
أ�ــي طالــب، فلــو قرأنــا فــي التحليــل والتعليــل مقــام هــذه القصيــدة 
 / ال��ظــات  جمــوح  فضــاءات  بيــن   / �ــي  وتحلــُق   » قولهــا:  الشــيماء 
 

ُ
اقــع «نكــران الــذات» يــا داود / صم�ــي مشــكاة للكلمــات / يح�ــرق وو

 / بلفــح الصمــت» وهنــا فا��طيــب تتمســك باملع�ــ� املركــب 
ُ

الصــوت
تؤمــن  الــذي  املقــدر  إ�ــ�  مع�ــ�  �عــض  وتحيــل  وعصمتــھ،  داللتــھ  فــي 

 
ً
أر�عــة وعشــرين مقطعــا مــن  تتكــون  ال�ــي  البحــور  مــن منظــور  بــھ 
ممــا جعــل قولهــا يــالزم معيــون الفكــر العر�ــي وهــو: « وو�ــ� أنيــن 
/ أعتصــم  آونــة الضيــق  إذا اشــتدت   / للملهــوف  َمــْن   / الزفــرات 
ب��ظــة ميــالد عاقــر» ��ــذا تكــون الشــاعرة القحــة العرفــان بذا��ا، 
 بيــن العلــوم العر�يــة، بــوارد املن�ــ� 

ً
 موفقــا

ً
وجعلــت لعلمهــا امتيــازا

العــام الــذي وضعــھ ســ�بويھ مــن بدايــة العصــر اإلســالمي وليومنــا، 
ح�ــ� أ��ــا الزمــت النــص ال��ا�ــي، ومــن أتبــع مــن بــدأ ال�شــأة �علمهــا 

ا��كــم، نتواصــل مــع القصيــدة ذا��ــا: 
وتظل مزاميُر الغر�ِة

تسفح�ي في الطرقات
ُ

ت
ْ
حين تكفل

 ب�ت الوجْد
َ
سدانة

 بزاويٍة
ُ

وقبعت
في صومعة الزهْد

أتق�ّ�� مفتاَح األسراْر
 �ي

ْ
��دت

�ل مالئكة ا��نة
 النار ..

ُ
فاخ�رت

 فــي ��ظــات تنزيــل الو�ــي بال�ســبة، 
ً
        كيــف يكــون الشــعر بريئــا

ا��لــم،  بيــان  وارد  مــن  الشــاعرة  بــھ  تف�ــ�  مــا  حســب  باملطلــق  أو 
ومــن هــذه املذاهــب قــول القــرآن قــول: « ومــا ا��يــاة الدنيــا» و�أن 
ا��ياتيــن  حــال  فــي  القرآنيــة  ا��كمــة  هــذه  لنــا  تشــرح  الشــاعرة 
فــي قولهــا: « وتظــل مزاميــر الغر�ــة / تســفح�ي فــي الطرقــات / حيــن 
 بزاويــة / فــي صومعــة الزهــْد 

ُ
 / ســدانة ب�ــت الوجــد / وقبعــت

ُ
تكلفــت

َســمها ع�ــ� طرقــات الغر�ــة 
َ
/ « فالشــاعرة هنــا تدعــو إ�ــ� الــذات فــي ق

 
ْ

ــت
َ
وقــد احتمــت فــي صومعــة الزهــد، و��ــذا يدلنــا املع�ــ� إذا أصَرف

الشــاعرة نحوهــا فســوف تم��ــن التلقــي، وتظــل آتيــة بالهدايــة فــي 
بيــان اإلشــارة إ�ــ� يــوم العهــد، ح�ــ� �ســتطيب فــي النــص نحــو �عانــق 
تقــول  أن  املزاميــر  ف��ــا  تســتعير  لغــة  باح�ســاب  الســبك  مجــرى 
اقــع  قول��ــا، مــن منظــور الغر�ــة ال�ــي طوحــت لهــا الشــاعرة مــن و
بمــا هــو متبــع ومــا هــو  العقــل،  االســتعارة وجعلهــا مجــازا يحاـ�ـي 

طوحــت  ال�ــي  الغر�ــة  منظــور  مــن 
اقــع االســتعارة  لهــا الشــاعرة مــن و
وجعلها مجازا يحا�ي العقل، بما هو 
متبــع ومــا هــو مســتولد بقلــم شــاعرة 
م�ســو�ة إ�ــ� العمــود الكالســيكي، فــي 
َجهــا ا��واهــري با��داثــة،  وَّ

َ
بالغــة ت

حيــن أعــاد للشــعر موقعــھ ال��يــح 
�عــد مــوت الرصافــي والزهــاوي.
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ت
سا

فــي درا الكالســيكي،  العمــود  إ�ــ�  بقلــم شــاعرة م�ســو�ة  مســتولد 
َجهــا ا��واهــري با��داثــة، حيــن أعــاد للشــعر موقعــھ  وَّ

َ
بالغــة ت

ال��يــح �عــد مــوت الرصافــي والزهــاوي، وأمــا قو�ــي ا��ــدد 
ل��قيقــة نقــول أن الشــاعرة ا��طيــب تكلفــت �ســدانة ب�ــت 
الوجــد، تــرى هــل ُيق�ــرح عل��ــا اختيــار صومعــة الزهــد؟ أو هــو 
الشــعر يلتقــط َحــْوم األســرار، كمــا لــو أ��ــا تأخذنــا إ�ــ�  أبــواب 
ال�شــب�ب ليكــون التق��ــي نــوع مــن أنــواع التم�ــي: « أتق��ــ� 

مفتــاح األســرار «، .
ظــَم فــي التجديــد مــن 

ُ
     وفــي م��مــة شــعرية أخــرى ن�نــاول مــا ن

مــرح شــعري بقصيــدة عنوا��ــا: يــا عــازف النــاي.
قصيدة: ياعازف الناْي.. 

ما أبكاك أبكانا
��اني

َ
 الناي أ

ُ
 الناِي صوت

َ
يا عازف

 من آه�ي الثاني
ْ

ذ
ُ

 وخ
ً
 ب�تا

َ
نت

َ
قل أ

ْ
َمت

َ
ت

َ
 ح�� باَح ما ك

ُ
 تنفخ

َ
ما ِكْدت

أنفاُس صدِرَك من حزٍن فأبكاني
* * *

     ر�مــا أجدنــي أمــام را�عــة العدويــة 
فــي التنامــي فــي مقــام العرفــان املتــدرج 
فــي قواعــد تأصيــل البنــاء، لكــن هــل 
را�عــة؟  فلســفة  تســتوفي  ا��طيــب 
إبــداع  اســتدعاء  ألن  ال،  بالتأكيــد 
 ذاتيــا ذا حصيلــة 

ً
اآلخــر لــم يــك إبداعــا

فــأن  ذاتــھ  الوقــت  وفــي  مماثلــة، 
وا��كمــة  الفلســفة  أجــادت  را�عــة 
تبقــى  ولكــن  أقصاهــا،  والعرفانيــة 
الكلمــات  مســك  شــاعرة  ا��طيــب 
تثيــر املشــاعر، فــي قولهــا: « يــا عــازف 
النــاي / مــا أبــكاك أبكانــا» هــو التكامل 
النــاي  عــازف  و�يــن  بي��ــا  والتال�ــي 
الــذي  باالعتقــاد  الــوارد  حيــث  مــن 

تحاـ�ـي  جمل��ــا  ألن  ا��قيقــة،  يالمــس 
اقــع فهــو مرســل مــا بي��ــا و�يــن  ا��ــاز املركــب بأفعالــھ، أمــا والو
قــد  تطلبــھ  بمــا  وحالهــا  أني��ــا،  بــھ  تســامى  الــذي  النــاي  أنيــن 
أحــزن العــزف وارد حز��ــا بالتواصــل واملشــتكى، ألن الصــوت 
املعبــر عــن املع�ــ� فــي تمثيالتــھ الناطقــة �ســند القناعــة بتأثيــر 
ال�ســوير املشــيد ع�ــ� نفســية الشــاعرة بفتــح أكمامهــا، أل��ــا 
جانســت فصاحــة الشــعر ببالغــة العــزف بالقلــم، فأصبحــت 
اإلبــداع  أن  أي  البعــض،  �عضهــا  تســا�ي  ال��نيــة  املشــاعر 
والشــاعرة  النــاي،  بمذهــب  ا��انــي  الســامر  يحاـ�ـي  ال�شــري 
تنا�ــي الصــورة الصوتيــة �عزفهــا ع�ــ� مذهــب ريــاض املعانــي،  
بالعواطــف كعاشــق  �شــعر  املثقــف  القــارئ  �ان  إذا  فكيــف 
�عــد تحليــل املفاهيــم امل��ــ�مة بيــن الشــعر واملوســيقى، وفــي 
توجــد  ال  ودو��ــا  ودنيــا،  أم،  �ــي  الشــاعرة  فــإن  ذاتــھ  الوقــت 
حيــاة بحكــم املع�ــ� والدليــل. و��ــذا يقــول فردينانــد سوســير: 

التاســع  القــرن  ال�ــي عرفهــا  الدالئــل �ــي وليــدة القطا�ــع املعرفيــة  « أن 
العلــوم اإلنســانية ٦».  فــي �ل منا�ــي   

ً
تأثيــرا عميقــا أثــرت  عشــر، وال�ــي 

يريــده  الــذي  مــا  إذن  باأللفــة،  ا��طيــب  الشــاعرة  يحيــط  فالعــزف       
العازف حين تشــاركھ الشــاعرة دون علمھ بقصيدة روحانية  موســيقاها 
 

ُ
 النــاِي صــوت

َ
أشــبھ بالعــزف التصويــري الرحمانــي كمــا تقــول: « يــا عــازف

 
ُ

 تنفــخ
َ

 مــن آه�ــي الثانــي / مــا ِكــْدت
ْ

ــذ
ُ

 وخ
ً
 ب�تــا

َ
نــت

َ
�ــ�اني / قــل أ

َ
النــاي أ

 / أنفــاُس صــدِرَك مــن حــزٍن فأبكانــي» وهنــا فالشــاعرة 
ْ

َمــت
َ
ت

َ
ح�ــ� بــاَح مــا ك

مــن  ا��ســّية،  الصــورة  فــي  با��يــال  امل�ــرع  اإلحســاس  نبــرة  لنــا  تكشــف 
منظــور املناجــاة الكامنــة بمؤثــرات الظاهــرة الفنيــة وارتباطهــا باملــدى غيــر 
املر�ــي عندمــا تنــاص خيالهــا مــع خيــال العــزف املوســيقي، وهــذا ما تحدده 
الرؤيــة الفنيــة فــي مقامهــا و�عدهــا النحــوي املباشــر ع�ــ� الســمع، بواســطة 
ل��طيــب  ولنقــل  القــارئ،  يرتض��ــا  �ســهولة  النــص  محتــوى  اطــالق 
واملعلــوم  املنظــوم  فــي  املعنــوي  البيــان   

ّ
إن

بأعتــاب  أعذبــھ،  مــن  التجليــات  وا�ــ� 
بمحكــم  ا��ــاص  شــأنھ  لــھ  شــعرك  مفهــوم 
االســتجابة لطلــب التلقــي مــا بيــن الصــوت فــي 
الصــورة الشــعرية وجنــاس املشــاعر، ع�ــ� مــا 
تكشــف األلفــاظ مــن إحــكام يرتقــي باملعانــي 
ألن  بليــغ،  عاطفــي  ســراج  إ�ــ�  النفســية 
املناظــرة النفســية آتيــة مــن العقــل الشــعري 
، يجانســها التضــرع الروحانــي، 

ً
 و�ســطا

ً
قبضــا

أمــرأ  شــاورت  هــذه  العرفانيــة  قصيد��ــا  ألن 
الق�ــس ع�ــ� األقــل فــي تراثــھ الكونــي، فكيــف 
وعــزف النــاي مــن أو�ــ� ل��طيــب أن تشــوق 

النــاي.     ذا��ــا ��ــن ذات 
   

م نوُح؟!
َ
ْدٌو ذاك أ

َ
يا عازف الناي ش

راك تبكي، أعزَّ القول والبوح؟!
َ
أ

م الدنيا بأكملها
َ
 أ

�
 ِخال

َ
ضعت

َ
أ

عماقك ا��رح؟
َ
م غاَر فيَك إ�� أ

َ
أ

* * *
     وضعــت الشــاعرة تمثيــل املعانــي أن يكــون 
جــزي 

ُ
ت لـكـي  الصوتيــة  األلفــاظ  يحكــم  أن  باإلضافــة،   

ً
ظاهــرا تعبيرهــا 

مشــاعر تفــوق ��ــن العــازف فــي العطــاء والنمــاء، أن يجــاري مــا اك�ســ�تھ 
مــا حصــدت هــذا االمتيــاز مــن 

َّ
شــاعري��ا مــن أ��ــان وصــوت النــاي، و�ــي إن

بيــان جهــة قصيد��ــا ا��كمــة بــوازع مأتــاه الفصيــح كمــا تقول: « يا عازف 
ــْدٌو ذاك أم نــوُح « ففــي معاينــة هــذا التمثيــل تصافــ� أثــره بيــن 

َ
النــاي ش

تحريــك عاطفــة النفــس و�يــن املتصــرف املتصــوف فــي نبــض اإلحســاس 
املتمكــن مــن ا��وابــات املوحيــة باإلتقــان واإلمعــان بالنظــارة واإليقــاع فــي 
خاليــا املع�ــ� الفصيــح املشــ��ة بمقــدور إحكامهــا فــي ثنايــا اللغة، ا��ســو�ة 
ل بالغ��ــا أ��ــا  وا��اريــة ع�ــ� �عضهــا البعــض مــن منظــور علــم البد�ــع، فــأوَّ
اقــع  ــا إ�ــ� و أخرجــت ا��فــي إ�ــ� ا���ــي بحكــم ثقاف��ــا العلميــة ال�ــي تردهَّ
 للبيــان فــي جمــع جهــات النــص، وأنــا 

ً
علمهــا فــي بالغــة تبــرز املعرفــة دليــال

أشــاطرها الــرأي فل�ــس �ل جــراح عليــم، ســواء أ�ان فــي العلــم ا��را�ــي، 
الــذي �ســ�بطن ا��يــال  فــي ا��انــب  أم  الســبك الشــعري،  فــي تقنيــة  أم 

ر�مــا أجدنــي أمــام را�عــة العدويــة 
العرفــان  مقــام  فــي  التنامــي  فــي 
املتــدرج فــي قواعــد تأصيــل البناء، 
تســتوفي  ا��طيــب  هــل  لكــن 
فلســفة را�عــة؟ بالتأكيــد ال، ألن 
يــك  لــم  اآلخــر  إبــداع  اســتدعاء 
 ذاتيــا ذا حصيلــة مماثلــة، 

ً
إبداعــا

را�عــة  فــأن  ذاتــھ  الوقــت  وفــي 
وا��كمــة  الفلســفة  أجــادت 
والعرفانيــة أقصاهــا، ولكــن تبقــى 
ا��طيب شــاعرة مســك الكلمات 

املشــاعر. تثيــر 
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ت
سا

درا عنــد وروده للشــاعرة فــي حــال أن يناج��ــا الطيــف ال���ــي ف�ســك��ا، 
وهكــذا نســ�ت الشــاعرة ا��طيــب ال��ــيء لل��ــيء �شــأنھ الروحانــي، 

بمكانــھ وعلمــھ وثقافتــھ وطــرازه. 
     ومــن خــالل مــؤدى النظــم الصوتــي فهــذه جملــة شــعرية واســعة 
جهــة  مــن  ــم 

َ
ُ�عل لــم  مــا  إ�ــ�  الفصيــح  الفكــر  اتســاع  تســتو�ي  املع�ــ� 

تســ�يد  املل�ــي ملســتوى  النظــر  إحــكام  فــي  الثابــت  فــي نظمهــا  التنا�ــ� 
القــرار الشــعري، فــي قــرار يق��ــي أن تكــون املعاينــة ســادرة تناشــدها 

بلــوغ جهــة  ع�ــ�  الدالــة  املفاهيــم  تســا�ي  ومــن  الشــاعرة، 
وسوســير،  بــورس  بيــن  اللــة  الدَّ موضــوع  فرينانــد:  سوســير،  دو   -٧
مركــز  املعاصــر،  العر�ــي  الفكــر  مجلــة  اســماعيل،  حافــظ  ترجمــة 

ص101.   ،2000 األو�ــ�  الطبعــة  بيــروت،  القومــي،  االنمــاء 
إذن  نفســها،  مــن  لنفســها  بالشــفاعة  ال�شــ�يھ  كنظــم  ال�شــذيب 

الشــفاعة  مناجــاة  تالمــُس  فقصيد��ــا 
والشــعر  النــاي  بيــن  ا��كــم  تكــون  أن 
الشــاعرة،  الــذات  فــي  ا��اصــل  بالتعييــن 
تع�ــي  �انــت  و�ن  أحكامهــا  معاينــة  مــن 
وصــف الــذات والتبا�ــي ��ــا، لك��ــا ملســت 
مــا  إ�ــ�  يصــاغ  كيــف  الشــعري  النبــض 
 » قولهــا:  فــي  بالضــرورة  ا��ــواس  تدركــھ 
أراك تبكــي، أعــزَّ القــول والبــوح؟ / أضعــت 
خــال أم الدنيــا بأكملهــا / أم غــاَر فيــَك إ�ــ� 
أعماقــك ا��ــرح؟» أمــا ا��اصــل فــي هكــذا 
�لمــا  أك�ــر  يتعمــق  نجــده  ب�يــوي  تتويــج 
إ�ــ�  يحــن  أو  ّ�َبــُھ 

َ
ن �شــكي  العــازف  اســتمر 

ال�ركيــب  �عا�ــ�  ألنــھ  ال��ــن،  �شــت�ي  مــا 
يجيــد  ذا  وهــو  وال�شــويق،  والتوصيــف 
البــريء،  والتمثيــل  الصفــة  بيــن  ا��ــا�اة 
النــاي  ل�ــ�ن  تســتجيب  والشــاعرة 
وأملهــا  النــاي،  ي�شــدها  ال�ــي  باأل��ــان 
أن تشــاطر ال��ــن مــن بد�ــع النظــم وهــو 
ي�شــد املنافســة ب�نــھ و�يــن نــاي الشــاعرة 
فــي تث�ــت  هــو «الشــعر»، ع�ــ� أن تطيعــھ 

عليــھ.  هــو  مــا  ع�ــ�  املــدور  ال�ــ�ن 

يا عازف الناي ما أبكاك أبكانا
نبكي ديارا وأحبابا وجيرانا

 واملر ملء فمي
ً
وّدعُ��م َ�َ�را

والشوق أوقَد في األحشاء نيرانا
* * *

مي
َ
يا عازف الناي قل للناي عن أل

دم�ي ودمي
َ
 من أ

ْ
 سيوال جَرت

ْ
وِصف

لعلَّ ��نك يحكي ما أحسُّ بھ 
ِلم

َ
بلغ تعبيرا من الك

َ
فال��ن أ

* * *
 الدمع من عي�ي

َّ
يا ساكب الدمع جف

 فابحث ��ذا القفر عن عين
ُ

ظمئت
 صوتي في مسامعهم

َ
ت

َ
ا تخاف

ّ
مل

سأُل عن أخبارهم عي�ي
َ
 أ

ُ
أرسلت

* * *
املســ��ل  النــاي»  عــازف  يــا   » جملــة:  مــن  الشــاعرة  جعلــت       
ا��صــب أخذتــھ بمذهــب عزفــھ ينا�ــي عــزف مذه��ــا الشــعري، 
الّزاجــر  تحاـ�ـي  و�أ��ــا  فتبــدأ  وا��اصصــة  واملعا��ــة  بالتكويــن 
��نــھ  يــُزل  ولــم  �ســتمر  أن  بالعــزف،  العــزف  ُســلم  بمهابــة  املــدور 
جعلــت  أن  �عــد  العــزف،  بفاعــل  املتخيلــة  مشــاعرها  �ــ�و  يثيــر 
النــاي  الذكــرى، و�أن  يــؤرق  قــد  ألــم  الكلمــات يطفــو ع�ــ�  إيقــاع 
�عــزف إمضــاء ع�ــ� صفحــة حيا��ــا، لــذا ف�ــي تحتــاط للمع�ــ� بــأرق 
مناجــاة الصــور الصوتيــة، ف�ــي تختــار ا��ــروف الالقطــة للصــوت 
 فــي قولهــا: « 

ً
مــن حيــث مــا تســمعھ بأْرَيَحيــة

يــا عــازف النــاي مــا أبــكاك أبكانــا / نبـكـي 
 وجيرانــا «، وحــال شــعرها 

ً
 وأحبابــا

ً
ديــارا

ــى 
َ

ألق ��نــھ  طــال  إذا  أنــھ  النــاي  يجيــب 
بيــن عين��ــا عزمــھ ع�ــ� االســتمرار، ألنــھ 
باملشــبھ  امتــألت  نفســها  أنَّ  يبــدو  كمــا 
تنا�ــي  صــورة  وا��ــرف  العــزف  بيــن 
املقصــود  ا��اصيــة  ��ــا  تحاـ�ـي  صــورة، 
مــن غاي��ــا واجتــالب �شــ�رك بيــن حرفهــا 
القائــل فصيحــھ لغــة ســامية انعكســت 
أ�انــت  ســواء  الشــعرية،  بالغ��ــا  ع�ــ� 
أجــادت  بمــا  التفعيــل  فــي  أم  العمــود  فــي 
فاســتطاب ا��ــرف العر�ــي فــي لغ��ــا كمــا 
اســتطاب فــي لغــة ا���ســاء مــن قبــل فــي 
ا��طيــب  أن  بحكــم  األلــق،  حضــوره 
تنظــر إ�ــ� تشــ�يھ العــزف بالشــعر وتطابــق 
عــازف  يــا   » قولهــا:  فــي  النــادرة  حالتــھ 
 

ْ
َوِصــف  / ألمــي  عــن  للنــاي  قــل  النــاي 

لعــلَّ   / ودمــي  أدم�ــي  مــن  جــرت  ســيوال 
فال��ــن   / بــھ  أحــس  مــا  يحـكـي  ��نــك 
طوعــت  وهنــا   » ِلــم 

َ
الك مــن  تعبيــرا  أبلــغ 

اإلحســاس بال��ــن فذلــك الوصــف شــأنھ أن �عّضــد التعبيــر بالغــة 
بيــن مشــاعرها  نــوادر املكاملــة  الكلــِم، فتكــون املقارنــة تحكــم  مــن 
املرهفــة و�يــن صــوت النــاي الــذي أغــرم بــھ شــعرها، وهــذا ُمجــاز 
 نســميھ فيــض البــراءة، أل��ــا تخاطــب النــاي باملفــرد فتقــول: 

ْ
لنــا أن

وفــي  املنظــوم،  ســبك  فــي  املفــردة  الــذات  وتع�ــي   » بــھ  أحــس  «مــا 
ملقحــة الب�يــة الشــعرية، لــذا فالصــورة محكمــة بمــا يكتنفهــا مــن 
معــان تخاطــب معنوي��ــا أن تحيــل املشــبھ بــھ إ�ــ� تــوازن املواجهــة، 
وهنــا نســتطيع أن نقــرر مــا قــرأت مــن شــعر ا��طيــب منــذ صباهــا 
 شــعرها يحتكــم إ�ــ� البالغــة مــن 

ُ
األول وح�ــ� اليــوم، حيــث وجــدت

مصــادر اطالعهــا املكثــف بالقــراءة والنقــد، فلــو قلنــا فــي اإلحــكام 
با��مــع  املقصــود  فــي  ا��صيــن  املهــوى  عــن  شــعرها  �عبــر  وكمــا 
 فصيحــھ مــدر�ا للمع�ــ�، ومــا أجــادت بــھ الشــاعرة 

ْ
ــّون

َ
ك

ُ
ومذهبــھ امل

جملــة:  مــن  الشــاعرة  جعلــت   
املســ��ل  النــاي»  عــازف  يــا   »
بمذهــب  أخذتــھ  ا��صــب 
مذه��ــا  عــزف  ينا�ــي  عزفــھ 
واملعا��ــة  بالتكويــن  الشــعري، 
و�أ��ــا  فتبــدأ  وا��اصصــة 
بمهابــة  املــدور  الّزاجــر  تحاـ�ـي 
أن  بالعــزف،  العــزف  ُســلم 
�ســتمر ولم يُزل ��نھ يثير �ــ�و 
بفاعــل  املتخيلــة  مشــاعرها 
إيقــاع  �عــد أن جعلــت  العــزف، 
قــد  ألــم  ع�ــ�  يطفــو  الكلمــات 

الذكــرى. يــؤرق 
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النحــوي.   درا ا��مــال  تعــدى  قصائدهــا  أغلــب  فــي 
 الدمع من عي�ي

َّ
يا ساكب الدمع جف

 فابحث ��ذا القفر عن عين
ُ

ظمئت
 صوتي في مسامعهم

َ
ت

َ
ا تخاف

ّ
مل

سأُل عن أخبارهم عي�ي
َ
 أ

ُ
أرسلت

* * *
     مــا ذكرنــاه فــي تحليــل قصيــدة «يــا عــازف النــاي» وجدنــا النظــم 
التخييــل  شــأن  وعلــو  املقابلــة،  فــي  موضــٍع،  أرفــع  فــي   

ً
م�ســوطا

العيــن  أن  الشــاعرة  �ســطت  أن  �عــد  العيــن،  محــا�اة  فــي  الظاهــر 
ال تخطــئ فــي أمرهــا، فطوعــت املشــاركة بالســؤال املع�ــي بال��ــر 
مــن  الدمــع   

َّ
جــف الدمــع  ســاكب  «يــا  قولهــا:  فــي  املعيــون  قضــاءه 

 
ً
 فابحــث ��ــا القفــر عــن عيــن» فــكان ال��ــر رابطــا

ُ
عي�ــي / ظمئــت

وظفتــھ الشــاعرة كتخصيــص يناشــد البيــان فــي  ضيا��ــا، وكذلــك 
ــر شــأ��ا بالبحــث فــي وســط القفــر، وهــو  فــي الظمــأ الــذي ســادها فحيَّ
الفعــل املــدّوْر الــذي ال يخــل بــھ ال الــوزن وال النحــو، أل��ــا ســاقت 
الســؤال عــن أخبارهــم بواســطة العيــن، فأصبــح ا��نــاس محــط 
 بمعنــاه فــي 

ً
موضــع البــد منــھ فــي الصــورة ا��ياليــة، باعتبــاره ُمعرفــا

الــذات والصفــة، وأمــره فــي هــذا الســبك ا��كيــم يثيــر الظاهــر مــن 

لــم نجــد فيــھ مــن  اســتظراف الرمــز بقــوة داللتــھ و�حكامــھ، ألننــا 
 

َ
ــا تخافــت

ّ َ
الغرابــة ���ــيء، خاصــة فــي تواصلهــا فــي مقطــع آخــر: « مل

مــا  عي�ــي»  أخبارهــم  عــن  اســأُل   
ُ

أرســلت   / مســامعهم  فــي  صوتــي 
مناشــدة  فــي  املتصليــن  تشــبھ  ف�ــي  املاهــرة،  ا��ــا�اة  هــذه  أجمــل 
» و�يــن «أخبارهــم» باعتبــار العيــن روح ا��يــاة، 

ُ
العيــن بيــن «ظمئــت

بــوازع  الســؤال،  بــھ  اتســم  الــذي  بالتماثــل  خليــق  االختيــار  فــكان 
يحــرك  الــذي  بالتصــور  نظمهــا  فــي  الشــاعرة  نالتــھ  الــذي  البد�ــع 
إ�ــ� كيفي��ــا أن تجعــل مــن الت�ييــن يناشــد  ــَوى املناعــة الهاديــة 

ُ
ق

محاســنة بمــا توعــز بــھ األلفــاظ مــن بالغــة فــي إحــكام املعانــي.

م��� فيَّ ما أم���
َ
رف أ

ّ
يا ساهد الط

ق���
َ
 قاٍس، ولكْن ��رهم أ

ُ
املوت

 نجوم الليل كيف م���
َ

َما سألت
َ
أ

ليٌل ع�� املرِء ال �غفو وال ي����؟!
* * *

 ع�ــ� 
ً
      ولذلــك أصبــح العــازف يأخــذ ســ�يلھ ألن يكــون ��نــھ عونــا

تواصــل الشــاعرة عزفهــا ع�ــ� األلفــاظ مــن بحــور بالغــة �ــ�رها، وهنــا 
 لبعضــھ 

ً
 مــا اختــص فــي هــذا ا��ــوار مــن كونــھ متلقيــا

ْ
َبّيــن

ُ
يجــوز لنــا أن ن

افــر فــي ا��يــال، ألن مرامــي الســبك فــي هــذه القصيــدة  فــي اإلحســاس الو
ھ «النــص الشــعري»  أثــار اســ�يالء تــداور التبايــن بيــن محســوس املشــبَّ
واملشــبھ بــھ «عــازف النــاي»، ومــن أجــل هــذه األحــكام ا��كــم املســّدد 
�ــت نظمهــا بمــا  لعقــد آليــة النظــم بجمانــة شــاعرية ا��طيــب، الــذي عيَّ
بــھ، وهــذ مــا يحــرك  اختــص باســتدعاء الرمــوز كمصــدر للمحســوس 
قــوة النــص فــي املطلــوب عيانــھ الصوتــي مــن حيــث ســقاء امللمــوس مــن 
الفكــر ا��ليــم، بقولهــا: « يــا ســاهد الطــرف أم��ــ� فــيَّ مــا أم��ــ� / املــوت 
افــق مــع  قــاس، ولكــن ��رهــم أق��ــ�» املقارنــة بيــن املــوت وال��ــر تو
ا��ــزن بتأثيــر العتــاب غيــر الوا�ــ� فــي نع��ــا وشــكواها، أمــا الوضــوح 
فقــد حصــل فــي ســؤالها املــراد منــھ بيــان  قــوة ا��ــاز فــي قولهــا: « أّمــا 
ســألت نجــوم الليــل كيــف م��ــ�؟ / ليــٌل ع�ــ� املــرِء ال �غفــو وال ي���ــ�!» 
فــي جمل��ــا الشــعرية األخيــرة تقــول: « ليــل ع�ــ� املــرء» لي��ــا لــم تضــع 
املــرء فــي هــذا املــكان بكونــھ تفعيــل مســتقطع غيــر مناســب أل��ــا مزجــت 
املــرء بجنــاس مختلــف، أل��ــا جعلــت مــن «املــرء» ال�ــ�ص غيــر املشــار 
إليــھ بالتخصيــص لهــذا املع�ــ� ألنــھ فــي لســان علمــاء البيــان «مقــول»، 
ببعضهــا  الصــورة  تالقــح  مــن  ويضعــف  بــھ،  املقصــود  ير�ــك  وهــذا 
و�غفــو  ي���ــ�،  وال  �غفــو  ال  «املــراد»  ع�ــ�  ليــل  قالــت،  فلــو  البعــض، 
 
ً
 وقر�ــا

ً
هنــا يكــون مجــازا �عمــق التعييــن ع�ــ� صــورة أدق وأوفــ� تعبيــرا

 �ان، وهــذا خــارج عــن املقصــود بــھ 
ً
للشــاعرة، باعتبــار «املــرء» �ع�ــي أيــا

فــي اطــار الوضــوح والســياق املالئــم للنــص ا��كــم.
داِر ا��راَح فال يدري ��ا �شُر

ْل لنفسك ذا ما شاءه القدر
ُ
وق

واصبر فإنَّ هموم النفس تفت��ا
 صبروا!! 0

ْ
فخيرة ا��لق نالوا ا��ير إذ

** *

منــذ  ا��طيــب  شــعر  مــن  قــرأت  مــا 
حيــث  اليــوم،  وح�ــ�  األول  صباهــا 
البالغــة  إ�ــ�  يحتكــم  شــعرها   

ُ
وجــدت

مــن مصــادر اطالعهــا املكثــف بالقــراءة 
وكمــا  اإلحــكام  فــي  قلنــا  فلــو  والنقــد، 
�عبــر شــعرها عــن املهــوى ا��صيــن فــي 
 

ْ
ــّون

َ
ك

ُ
امل ومذهبــھ  با��مــع  املقصــود 

فصيحــھ مــدر�ا للمع�ــ�، ومــا أجــادت 
قصائدهــا  أغلــب  فــي  الشــاعرة  بــھ 

النحــوي.    ا��مــال  تعــدى 
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ت
سا

درا

بد�ــع خلــق  �ســا�ي  الف�ــي  العلــم  هــذا  فــي  الوضــوح ا��صــن       
بي��مــا  يتفــق  حيــث  والنحــوي،  اللغــوي  الســبك  فــي  التفويــض 
التماســك املعبــر عــن داللــة تقت��ــي تحريــر مقصدهــا املركــز ع�ــ� 
مع�ــ� بظاهــرة، يح�ــرز املــراد الســائر فــي معيــون البد�ــع املقصــود 
بيــن ا��ملــة  الــوارد ع�ــ� جهــة إحــكام األحــكام  بتوظيــف ضبــط 
وأخ��ــا ح�ــ� توحــد شــاعري��ا ع�ــ� نفــس ت�بــض بمــرآة البصيــرة 
للعقــل  افقــة  مو تكــون  مــا  ع�ــ�  الظواهــر  توحــد  فــي  املعلنــة 
ا��كمــة  ســياق  ع�ــ�  العق�ــي  البرهــان  قــام  إذا  ألنــھ  نصهــا،  فــي 
اقــع  افقــة للو  ال�شــب��ات تصبــح مو

ّ
املطروحــة هنــا فهــذا �ع�ــي أن

بــوازع اللفظيــة الوضعيــة ال�ــي عبــرت ع��ــا الشــاعرة بقولهــا: «دار 
ا��ــراَح فــال يــدري ��ــا �شــُر / وقــل لنفســك ذا مــا شــاءه القــدر / 
واصبــر فــإن همــوم النفــس تفت��ــا / فخيــرة ا��لــق نالــوا ا��يــر إذ 
 
ً
هــة صبــروا» بجنــاس ا��كمــة ال�ــي وضع��ــا الشــاعرة أن تكــون منزَّ

عــن ا��ســمية ع�ــ� جهــة التخييــل، حيــث يكــون ظاهــر املع�ــ� فــي 
 ع�ــ� مــا وضعــت لــھ الشــاعرة.  

ً
 حــذرا

ً
هــذه الالزمــة تأويــال
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ت
ارا

مد

نجيبــة بوغنــدة مر�يــة، ممــا ســّهل عل��ــا التعامــل مــع شــريحة عمريــة هامــة وجعلهــا تخــوض تجر�ــة الكتابــة ب٤ أعمــال ثــم تل��ــا ٤ أخــرى ف9
أعمــال ليصيــر العــدد ا��م�ــي ملــا نشــرت مــن كتابــات موجهــة إ�ــ� األطفــال 1٧ عنوانــا ترجمــت إ�ــ� الفرنســية وســتكون قريبــا فــي حلــة ثالثــة 

باللغــة األنكليزيــة، �ــي ناشــرة وتديــر دار �ــس لل�شــر.
الناشــئة: مشــا�لهم  اقــع  ت�نــاول و بــك حلمــا و�ــي مجموعةتضــم 19 قصــة  لهــا مجموعتــان قصص�تــان، األو�ــ� �عنــوان ســأكتفي  صــدر 

ثانيــة  ومجموعــة  الســابقة  األجيــال  مــع  النف��ــي  وصراعهــم 
بنفــس املن�ــ� إذ تضــم 1٨ عنــوان وتعا�ــ� قضايــا التدخيــن 
األعمــال  هــذه  تلــت  واملــرأة…  وا��ريــات  والعمــل  واإلدمــان 
مــن  افقهــا  ير ومــا  الروحيــة  الغر�ــة  عــن  تتحــدث  روايــة 
إ�ــ�  وصلــت  الروايــة  هــذه  التــوازن.  الســتعادة  نف��ــي  ��ــوء 

. كتــارا  ��ائــزة  ال��ائيــة  التصفيــات 
تســتعد الكاتبــة هــذه االيــام إلعــادة طباعــة ونشــر مجموعت��ــا 
القصص�تيــن ورواي��ــا �عــد نفاذهــا مــن الســوق، كمــا تســتعد 

ل�شــر 10 أعمــال جديــدة موجهــة إ�ــ� األطفــال.
اليــوم  �ــي  بــل  فحســب  بالكتابــة  تكتــف  لــم  بوغنــدة  نجيبــة 
تخــوض تجر�ــة ال�شــر مــن خــالل دار �ــس لل�شــر وال�ــي تعمــل 
ال�شــر  عل��ــم  ر 

ّ
تعــذ ملــن  ا��انــي  ال�شــر  ع�ــ�  خاللهــا  مــن 

ا��ــاص، كمــا ��ــدف مــن خــالل ذلــك إ�ــ� نشــر فكــرة التثاقــف 
اآلخــر. ع�ــ�  واالنفتــاح 

فــي جــراب الــدار الــذي ترأســھ صــدر مــا يزيــد عــن 1٦0 إصــدارا 
لألطفــال، نشــر أغل��ــا ف�ــرة الكورونــا، كمــا نشــرت الــدار �عض 
األعمال الروائية والبحوث واألعمال القصصية والدواوين 

الشــعرية والدراســات النقديــة تجاو�ــا مــع حاجيــات الســوق.
مثــل  مختلفــة  عر�يــة  دول  مــن  كتابــا  ا��انــي  ال�شــر  شــمل 
األســتاذة أســماء البحيــري وهــدى املشــا�ي مــن مصــر وســوريا 
وحــال  أعمــال   ٤ فــي  حســن  منــذر  صبــا  الكاتبــة  خــالل  مــن 
جديدانــي فــي ٤ أخــرى ،عمــل للكاتــب ا��زائــري أحمــد مــروان 

،عمــل لألســتاذ عبــد هللا جدعــان مــن العــراق، و�قيــة األعمــال لكتــاب 
لبنــان  مــن  الــدار لكتــاب  القادمــة ت�شــر  مــن خــالل املشــار�ع  تونســيين، 
للغــة  أول  أســتاذ  بوغنــدة)  نجيبــة   ) والناشــرة  االديبــة  والســعودية. 
العر�ية ــ باحثة في مجال أدب الطفل ــ مرشد بيداغو�ي ــ �اتبة في رجا�ي 
٣٨ عمــال م��ــا ٣٤ لألطفــال: 1٧بالعر�يــة ترجــم جميعهــا إ�ــ� الفرنســية ــــ 
لد��ــا مجموعتــان قصص�تــان الناشــئة �عنــوان حديــث وســك الســكون 
ال��ائيــة ��ائــزة كتــارا  بلغــت التصفيــات  بــك حلمــا، وروايــة  وســأكتفي 

ــــ وقريبــا ســيصدر لهــا 12 عمــال. �عنــوان الإلئجــة 
أســرة تحريــر مجلــة ( بصرياثــا الثقافيــة ) تتم�ــ� لألديبــة التونســية املزيــد 

مــن النجاحــات.
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ت
ارا

مد ال�ــ�صّيِة  اليومّيــِة  الهمــوم  ع�ــ�  تقتصــُر  ال  ا��يــاِة  أعبــاُء      
أْســرِتِھ  حــدوِد  ع�ــ�   

ُ
التقليدّيــة ــُھ 

ُ
بات

ّ
متطل تنغلــُق  وال  للمواطــن، 

جــذوَر  وتتعــّدى  وانتماِئــِھ،  ُهوّيِتــِھ  لغــِة  إ�ــ�  تتجاوُزهــا  بــل  و�لــِده، 
صمــوِدِه،  نخــاَع  تمتــصُّ  احتــالٍل   

ُ
ثيمــات �أّ��ــا  ووالِئــِھ،  ج�ســّ�ِتِھ 

التحــّدي! أتــوِن  فــي  صْبــِرِه  أبجدّيــاِت  ــُب 
ّ
قل

ُ
وت

ا وتطــّوًرا،  ا إ�ــ� بلــدان أك�ــَر نمــو�  آالِف العائــالِت ُ��اجــر ســنوي�
ُ

    مئــات
وآخــرون  أمواِلهــم،  واســ�ثماِر  االقتصادّيــِة  أوضاِعهــم  لتحســيِن 
وأم�ــّيٍ  سيا��ــّيٍ  اســتقراٍر  عــن  بحثــا  والقتــل  القْمــع  ِمــن  ��ر�ــون 
ٌب ُ�ســافرون إ�ــ� دول أجن�ّيــة للِعلــم، فم��ــم 

ّ
ودي�ــّيٍ وِعْر�ــّي، وطــال

ــا فــي تلــك الــدول، ويحظــى بكافــِة 
ً
َمــن ي�ــزّوج بأجن�ّيــٍة ويصبــح مواطن

حقــوق املواطنــِة أو بجــزٍء م��ــا و�فــرِص عَمــل واســتقرار، وم��ــم َمــن 
أقر�اِئــِھ و�لــِدِه، وم��ــم  ــس ويحافــظ ع�ــ� تواصِلــھ مــع أهِلــِھ و

ّ
يتج�

َمــن �عــوُد إ�ــ� وطِنــِھ �عــَد حيــن، وم��ــم َمــن ينخــرط فــي وطِنــِھ ا��ديــد 
ــر النتماِئــِھ ولغتــھ و�ّل مــا 

ّ
ــا عــن وطِنــِھ األم، ��ــّد التنك ي�

ّ
وي�ســ�� �ل

يرتبــط بالوطــِن القديــم!
واآلشــورّية  والبابلّيــة  �الفي�يقّيــة   

ْ
اندثــرت حضــاراٍت  ِمــن  كــم     

االحتــالل؟ بِفعــل  هــا 
ُ
معامل ِمســت 

ُ
ط كثيــرة،  وأخــرى  والقبطّيــة 

   كم ِمن شعوٍب مشّردة مظلومة، مقهورة ومهّددة باالندثار؟
 ع�ــ� إرِ��ــا اإلنســانّي والوط�ــّي وا��ضــارّي ع�ــ� 

ُ
    فكيــف تحافــظ

غــراِر فلســطينّ�ي إســرائيل عــرب ٤٨؟

شــعٍب  ع�ــ�   
ُ
القْســرّية  

ُ
وا���ســّية االحتــالل  ينعكــُس  كيــف     

ا��تــّل؟ وج�ســّيِة  وُهوّيــِة  للغــِة  خِضعــوا 
ُ
أ فيــن 

ّ
ومثق

 
ُ
 أو نقمــة؟ م�ــ�؟ وم�ــ� تكــون ا���ســّية

ً
   هــل تعتبــُر ا���ســّية نعمــة

 تصــل ��ــّد ال��مــة با��يانــة 
ً
 وممنوعــة

ً
 وُمتاحــة، أو ُمحّرمــة

ً
شــرعّية

والتطّبــع؟
للوطــن، وأولئــك  انتماِ��ــم   ع�ــ� 

َ
الذيــن ســُيحافظون تعــداُد  مــا     

ــس؟
ّ
التج� مطــاراِت  فــي  ميالِدهــم  شــهاداِت  مون 

ّ
سُ�ســل الذيــن 

   مــا وجــُھ الشــبھ بيــن هــؤالء و�يــن العالقيــن ع�ــ� ا��ــدوِد ِمــن حَملــِة 
يحملــون  مّمــن  لي�يــا  فــي   

َ
�الفلســطي�ّيين الوطنّيــة،  ا���ســّياِت 

ابا��ــم ُمغلقــة،  ، و�ّو ا���ســّية اللي�ّيــة؟ أيــن مأواهــم ووطُ��ــم ُمحتــلٌّ
بحــّق  ــا  أممي� ــا 

ً
اف اع�ر ي�تظــُر  الوطــن  أجــزاء  ببا�ــي  شــْمِلهم  ــمُّ 

َ
ول

العــودة؟

   
ت 

ّ
واملشــ� العر�ــّي  ِمــن عاملنــا  ــا  يومي� كثيــرة تصل�ــي  إلك�رونّيــة  رســائُل 

 بالِفكــر وأســلوب الطــرح فــي املقالــة 
ً
فــي أرجــاء العالــم، تتضّمــن إشــادة

املالمــس  الشــعرّي  ��ْرفــي  اقــة  ذّو وأخــرى  اإلخبارّيــة،  والتقاريــر 
االســتفاضِة  إ�ــ�  بقلمــي  ويدفــُع  اإلطــراُء  ا��يــال، فيطرُ��ــي  لشــغاف 
 
ٌ
العابقــِة بمواجــِع ا��يــاة ع�ــ� أمــل ا��ــدوى، لكــن تســتوقف�ي أســئلة
أكــون؟ وَمــن  وج�ســّي�ي  ُهوّي�ــي  عــن  تستفســر   ،

ٌ
وجــاّدة  

ٌ
فضولّيــة

، و��ــ� اســمي املســتعار 
ّ

 إ�ــ� بداياتــي فــي النــت
ُ
   وتقفــُز ذاكرتــي الشــقّية

جديــًدا،  ــا 
ً َ
عامل بصمــٍت   

ُ
أستكشــف  

ُ
كنــت حيــن  الكلمــات“،  ”�ــ�ر 

ج�ســّي�ي! �ســ�ب  البالتــوك  غــرِف  ِمــن  طــَرُد 
ُ
وأ

ــك بأغــالِل التصهيــِن 
ُ
 و�كيــت حي��ــا! فمــا أشــقاَك حيــن يكّبل

ُ
   بكيــت

العر�ــّي! أخــوَك  وا��اسوســّية 
�ِ�فة بتخويِنك، 

ُ
     وما أشقاه أ�ي بَجفلِتِھ منك و�جهلھ وأحكاِمِھ امل

 أن 
ّ
، أ�ــى إال تســوقُھ إ�ــ� هاويــِة االحتــالِل الفكــرّي بحــّق فلســطي�ّيٍ عر�ــّيٍ

ر فــي بلــِدِه رغــَم �ّل الرغم! 
ّ

يتجــذ
انــي 

ّ
 حــروِف عاشــٍق كن

َ
 ذاكرتــي املوجوعــة و�يــن

َ
    وتتقافــُز عي�ــي بيــن

خليجّيــٍة  ــٍة 
ّ
مجل ِمــن  ��ــواٍر  أخــرى  وحــروٍف  (��ودّيــة)،  مو��ــ�  بابنــة 

منبــر  ِمــن  آخــَر  حــواٍر  وحــروِف  رضــوان،  آمــال  الداعيــة  ف��ــا  ُيحّ�ــي 
عــدم اعتمــاري  با���ــاب، وعــن ســ�ب  رأ�ــي  عــن  الداعيــات �ســأُل 

�ْعــد؟ ا���ــاب 
اقّيــة!  �ــي عر

ّ
    وتســتوقف�ي رســائُل أخــرى تخاطُب�ــي بــكّل ثقــٍة ع�ــ� أن

 ،
ٌ
لبنانيــة! �ّل االحتمــاالِت واردة ســورّية! مصريــة! أردنيــة! خليجيــة! 

فلســطي�ّية؟ لكــن؛ 
غيــَر  آخــر  ببلــٍد   

َ
أكــون أن  ي�ب�ــي  فهــل  تقطنيــن!  غر�ــّيٍ  بلــٍد  أّي  فــي      

اختــاَر  ــا 
ّ
من َمــن  ع�ــ� ج�ســّ�ِتِھ؟  املــرِء   

ُ
يمكــُن محاكمــة هــل  موط�ــي؟ 

 
ً
نعمــة ا���ســّية  تعتبــُر  هــل    

تكــون  وم�ــ�  م�ــ�؟  نقمــة؟  أو 
أو  وُمتاحــة،   

ً
شــرعّية  

ُ
ا���ســّية

��ــّد  تصــل   
ً
وممنوعــة  

ً
ُمحّرمــة

والتطّبــع؟ با��يانــة  ال��مــة 
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ُھ 
َ
وج�ســّ�ت والِعرقّيــة   

َ
والدي�ّيــة والقومّيــة   

َ
الوطنّيــة ــُھ 

َ
ُهوّيت

لقْســرّية؟ ا
    وصلــت خبيــرة اآلثــار وا��يولوجيــا األميركيــة د. جنفيــر آلنمــا 
للبحــِث  �غــداد،  الناصرّيــة جنــوب  غــرب مدينــة  أور  زقــورة  إ�ــ� 
عــن املرشــِد الســيا�ّي ُمحســن املغ�ــِرب، وفوجئــت بــھ يتحــّدث 
 
ً
ــھ يجهــُل لغتــھ العر�ّيــة قــراءة

ّ
أك�ــَر ِمــن خمــس لغــاٍت عاملّيــة، لكن

ــَد بذلــك ع�ــ� شــكٍل آخــر الغتصــاِب واحتــالل اللغــِة 
ّ

وكتابــة، ليؤك
والُهوّيــة، غيــَر االحتــالِل ا��قيقــّي القائــم ع�ــ� غطرســِة القــّوِة 
ــُل 

ّ
يتمث احتــالٌل  فهنــاَك  واالضطهــاد،  والقهــر  القتــل  بــأدواِت 

ســاع رقعــِة الضيــاع!
ّ
با��هــِل و�ــَدْوِرِه فــي ات

العســكرّي  االحتــالَل  ِمــن مرشــدين ســياحّيين خدمــوا  ــم 
َ

فك    
درايــة؟ بــدوِن  أو  بدرايــة 

وال��ــارى  الرمــال  فــي  اآلثــاِر  ُمت�ّب�ــي  ِمــن  بــدوّيٍ  ِمــن  وكــم      
االحتــالل؟ خدمــوا 

تلوا 
ُ
رَجموا لقّوات االحتالل، وق

َ
 ت

َ
�رجمين

ُ
    وكم ِمن عشــراِت امل

�عــَد إ��ــاِء ُمهّماِ��م؟
اقــع إنســانّي      منــذ ســنين خضــت غمــاَر املقالــِة املن�ثقــة ِمــن و
�ي 

ُ
غّيُر طعوَمُھ ال األّياُم وال األعواُم وال الدهور، ووجدت

ُ
مرير، ال ت

فــي حالــِة إغــراٍق فكــرّي ُمرهــق بــكّل مــا يــدوُر ِمــن حو�ــي فــي هــذا 
العالــم القريــب البعيــد الضّيــق الشاســع، فمــّرة �شــّدني التاريــخ 
 إ�ــ� جــذوِرِه الغارقــِة بدمــاِء 

ً
لّوثــِة باملآ��ــي، ومــّرة

ُ
ا�ــ� ســموِمِھ امل

األبريــاِء ِمــن الَ�شــر!
افّية، تاريخّية، عرقّية، دي�ّية      و�إنسان ال يؤمُن بحدوٍد جغر
 أل�ــي اإلنســان، ذاك الــذي يقــُع فــي �ّل مــكان 

ُ
أو سياســّية، كت�ــت

وزمــان ومنــذ األزل، فــي ظــالل الصراعــاِت وا��رو�ــاِت واملــآزق، 
 
ً
ضريبــة ويدفــُع  الغالــب،  ع�ــ�  اإلنســان  أخيــِھ  ��ّيــة  فيكــون 

ــُھ وزعزعــة اســتقراِر أْســرِتِھ و�لــِده!
َ
ــُھ حيات

ُ
ف

ّ
كل

ُ
 قــد ت

ً
باهظــة

ســّيجة 
ُ
امل حــدوَدُه  يتعــّدى  أن  ا��ــرُّ  الكاتــُب  �ســتطيُع  فهــل      

ضطَهديــَن فــي األرض ِمــن جميــِع القومّيــاِت 
ُ
باأللــم، �ــي ُيحا�ــي امل

ذاكرتــي   
َ

بيــن عي�ــي  وتتقافــُز   
عاشــٍق  حــروِف   

َ
و�يــن املوجوعــة 

(��ودّيــة)،  مو��ــ�  بابنــة  انــي 
ّ
كن

ــٍة 
ّ
ِمــن مجل ��ــواٍر  أخــرى  وحــروٍف 

خليجّيــٍة ُيحّ�ــي ف��ــا الداعيــة آمــال 
ِمــن  رضــوان، وحــروِف حــواٍر آخــَر 
رأ�ــي  عــن  �ســأُل  الداعيــات  منبــر 
عــدم  ســ�ب  وعــن  با���ــاب، 

�ْعــد؟ ا���ــاب  اعتمــاري 

وا���ســّيات؟
هــا  وتج�رُّ القمــع،  ألســنة  هــا  تج�زُّ ــُھ 

ُ
وحكايت ــم، 

َ
العال ُيحاـ�ـي  كيــف       

الســواء؟ ع�ــ�  ا��ْهــل   
ُ
غوغائّيــة

فــي هــْدم  ســاهمين 
ُ
، ويخــدُم امل

َ
هيمنيــن

ُ
ــُر الكاتــُب لصا�ــ� امل     هــل ُيجيَّ

تســوق  وحز�ّيــة،  سياســّيٍة  ظــم 
ُ
ون قوانيــن  خــالِل  ِمــن  ا��تمعــات، 

ا��تمعــات  بيــن  وال��ــب  والقتــل  واالســتغالل  الشراســِة  تفاقــم  إ�ــ� 
والشــعوب؟

    وأخيرا..
املعاييــر االجتماعيــة  توتيــِر  العامليــن ع�ــ�  ُيناهــُض  كيــف  الكاتــُب؛      
االقتصادّيــة،  واألطــر  السياســّية  األر�ان  اختــالل  ويمنــُع  والدي�ّيــة، 
ا��تمــَع  فَيحمــي  والهيمنــة،  واالنتقــام  الِف�ــن  ِمــن  أجــواًء  تخلــق  ال�ــي 
 
ً
 احتــالٍل فكــرّي وسيا��ــّي وِعر�ــّي ودي�ــّي، أو ��يــة

َ
ِمــن صيرورِتــِھ رهينــة

حــّد  نفســّية، تصــُل  املآ��ــي وعذابــاٌت وضغوطــاٌت  ريــاُح  ��ــا  تتالعــُب 
واللعنــِة؟ والنــزاع  الرعــب 

آمال عواد رمضان: شاعرة و�اتبة فلسطي�ية
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والكــوارث  ا��ــروب  فــي  وخصوصــا  لآلخريــن  لهــا  المع�ــ�  و�حصائيــات   ، عظيــم  مبــدٍع  ل�ــ�ٍص  تراجيديــا   
ُ

املــوت
 ( مــودي) رســام عالمــي �ان ينافــس بيكاســو لكنــھ نشــأ مريضــا منــذ 

ً
ُيلقــب تخفيفــا الطبيعيــة . موديجليانــي �ان 

 اذا لــم 
ً
طفولتــھ بالســّل الرئــوي وفــي عــام 1919 ن��ــھ األطبــاء مــن أن املــرض الزال ينخــر برئ�يــھ وانــھ ســيموت قريبــا

ي�ــرك التدخيــن والكحــول ، لكنــھ ذلــك العب�ــي الــكاره ل��يــاة املشــّرد واملطــارد مــن قبــل الســلطة أنــذاك ، فاســتمرع�� 
دأبــھ غيــر مك�ــرٍث باملــوت. فــي يــوم املعــرض الــذي أعــد لرســوماتھ مــع بيكاســو دخــل البــار وعــّب فــي جوفــھ مــن الكحــول 
 فضر�ــھ النادلــون ضر�ــا مبرحــا فتفاقــم الســّل 

ً
وخــرج ��ضــور املعــرض دون أن يدفــع ثمــن ماشــر�ھ لكونــھ مفلســا

عليــھ فادخــل املشــفى فــي ا��ــال عــام 1920 أمــام محبيــھ وزوجتــھ( جــان) ال�ــي رســمها بلوحــٍة فاقــت كثيــرا ع�ــ� تلــك 
 
ً
ال�ــي رســمها بيكاســو. وهــو يحتضــر قــال لرفاقــھ وزوجتــھ : لقــد حــان وقــت اإلن��ــاء مــن ا��نــون وأغمــض عي�يــھ تــار�ا

 عظيمــا مــن اإلبــداع والعبــث . زوجتــھ العاشــقة 
ً
تأريخــا

 مــا مع�ــ� أن 
ُ

الفريــدة مــن نوعهــا �انــت تقــول ( هــل تعــرف
تحب ، �أنك أدنتَ  نفسك با��لود في ا���يم ) . لذلك 
فــي نفــس ال��ظــة ال�ــي مــات ��ــا زوجهــا لــم تســتطع تحمــل 
هذا الفقد فوجدت أن نبض ا��ياة من دون موديلياني 
قــد توقــف فذهبــت ا�ــ� صديقــھ بيكاســو وقالــت لــھ : قــد 
تع�ش حياة م�رفة غنية مناقضة لزو�ي املفلس ، لكنك 
أثنــاء موتــك ســ��مس بإســم موديليانــي إشــارة للتوتــر بيــن 
ثــم   ،. أنــذاك  األفضليــة  ع�ــ�  املنافســة  �ســ�ب  اإلثنيــن 
ذهبت فورا ورمت نفسها من النافذة مع طفلها الذي في 
بط��ا ودفنوا الثالثة مع �عضهما بمشــهٍد مؤلم بحضور 
الــذي  الزمــن  ذلــك  فــي  الرســامين  مــن  والعديــد  بيكاســو 
جمــع الرومانســية والســريالية ( ســوتي�ي ، ديجــو رايفيــرا 

بيكاسو ـ موديلياني ـ وحظوظ الحياة
هاتف �شبوش/ العراق

، �اســيلينج ، يوتيريلــو ، جوتــرود ) . مــات موديليانــي وهــو 
فــي ذروة عطــاءه فــي عمــر ا��امســة والثالثيــن ب�نمــا بقــي 
بيكاســو ا�ــ� مــا فــوق ال�ســعين . وحيــن مــات موديليانــي 
رثــاه الرســام العالمــي الشــهير ( أوغســط رينــوار) و�ان فــي 
عمــر الثمانيــن أنــذاك وقــال : ذات يــوم رأيــت موديليانــي 
 وهــو يرقــص 

ً
ا��نــون ماســكا زجاجــة ا��مــر رشــيقا ثمــال

ويــدور و�غ�ــي بخفــة را�عــة حــول تمثــال الفنــان بــالزك) 
. إ��ــا ا��يــاة تبقــي مــن تريــد وتأخــذ مــن تريــد ع�ــ� حيــن 
مــن مفارقــات غيــر  املــرء  �عانيــھ  بمــا  غفلــة غيــر مباليــة 
عادلــة فــي البقــاء وا��ظــوظ . حيــن مــات بيكاســو رائــد 
ا��ركــة التكعي�يــة ، لفــظ إســم موديليانــي ع�ــ� شــفاهھ 

---------------
هاتف �شبوش/شاعر وناقد عرا�ي
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فــي  اآلن  اشــ��ھ  ال  الــذي  و�ان  الوطــن،  �شــارع  لــدّي    ُ اســمھ  ارتبــط 
الثانــي متوســط. نتجــول فــي خريــف بد�ــع أنــا وصديقــي مشــتاق جميل. 
كالنــا مــن أوالد زهــرة الرمــان. حيــن تجاوزنــا مطعــم ومشــرب ع�ــي بابــا، 
وقفنــا وطالــت وقفــات أمــام واجهــة محــل صغيــر ��نــا كراســة خضــراء 

(ذكريــات شــريد) بيــن الروايــات وكتــب التاريــخ ودواويــن الشــعر..
خاطب�ي صديقي  ما بك؟ 

 : .. اش�ر��ا.
ُ

قلت
نقدتــھ،  ا��ضــراء  الكراســة  منــھ   

ُ
طلبــت ا��ــل،  صاحــب  بنــا  رحــب 

خمســة وعشــرين فلســا. لليوم أرى اخضرار الكراســة الزا�ي واألوراق 
الناصعــة البيــاض، مطبعــة حــداد/ 19٦9 مــا زالــت ذاكرتــي تحفــظ 
�عــض املقاطــع مــن معلقتــھ (ذكريــات شــريد) بــدءا مــن هــذا اليــوم مــن 
 إ�ــ� شــاعرية الشــاعر الكبيــر عبــد الــرزاق حســين.. 

ُ
تلــك الســنة تعرفــت

(*)
فــي منتصــف تســعينات القــرن املا��ــي فــي قاعــة اتحــاد أدبــاء البصــرة 
مخصصــة  ا��لســة  �انــت  ا��معــة  يــوم  ض�ــ�  العزيــزة،  منطقــة   /
القطــرب)..  (نــار  وديوانــھ  اللطيــف  عبــد  حســين  الشــاعر  أل�ــي 
بصوتــھ  التحيــة  ويلقــي  يدخــل  حســين  الــرزاق  عبــد  الشــاعر   ُ ��ــت 
ا��فيــض. حيــن ان��ــت ا��لســة و�عــد مغــادرة الشــاعر عبــد الــرزاق 
حســين.. اق�ــرب  م�ــي أبــو رســال: حســين عبــد اللطيــف معاتبــا ألن�ــي 
أقــرأ لــھ  مــا حفظــت ُ مــن  لــم اســتوقف الشــاعر عبــد الــرزاق حســين و

فــي وقــت آخــر  :  قائــال 
ُ

(ذكريــات شــريد).. اكتفيــت
(*)

امللتقــى)  (إذاعــة  فــي  الثقافــي  القســم  عــن  مســؤوال  كنــت   2009 فــي 
اقيــة م��ــا  امل��ــن  ُ مقابــالت مــع أســماء كبيــرة بصريــة وعر أجريــت 

الع�ــي جاســم  مجيــد 
وال�شــكي�ي عبــد الــرزاق ســوادي والشــاعر واإلعالمــي محمــد صا�ــ� 
عبــد الرضــا والدكتــور طــارق العــذاري والدكتــور مجيــد حميــد جاســم 
والشــاعر عبــد الــرزاق حســين قبــل املقابلــة حدث�ــي عــن جانــب معيــن 
ينحــت  الــذي  العصامــي  الرجــل  عبقريــة  أمــام  فرأيت�ــي  حياتــِھ  مــن 

بيديــھ ��ــَر ســيرتھ املبجلــة
(*)

فــي 2٥/ �انــون الثانــي/ 2020  كنــت مــن املشــاركين فــي األصبوحــة ال�ــي 
ا��لســة  و�انــت  البصــرة  أدبــاء  اتحــاد  فــي  الثقافيــة  ال��نــة  اقام��ــا 
أســماء  ا��لســة  فــي  الــرزاق حســين وشــاركت  عبــد  للشــاعر  مكرســة 

ثقافيــة  م��ــا اإلعالمــي والشــاعر الكبيــر محمــد صا�ــ� عبــد الرضــا
(*)

الثقافــة.. ال تعتمــد ع�ــ� اإلبــداع فقــط. األديــب الذ�ــي  ســالحھُ  قبيلــة 
إعالميــة. و قــوة داعمــة سياســيا واجتماعيــا واالديــب عليــھ أن يكــون 
حاضــرا فــي �افــة املهرجانــات و�الطريقــة هــذه ســيكون مــن الشــعراء 
بالتقــاط صــورا  اليــوم  االول مــن املهرجانــات  الكبــار  وي�زاحــم رواد 

معــھ وت�زاحــم الفضائيــات ع�ــ� مقابالتــھ  وهكــذا ســ�نال أطنــان 
مــن دروع وقالئــد اإلبــداع

(*)
شــهرة  ينــال  ح�ــ�  �ــ�صُھ  يمســرح  لــم   : حســين  الــرزاق  عبــد 

فضائلــھ أجمــل  مــن  الرفــض  وهــذا  جماهيريــة 
(*)

عبــد الــرزاق حســين يمــارس الشــعر ل�ــس فقــط ع�ــ� الــورق . بــل 
فــي �ل مجــاالت حياتــھ الكادحــة النظيفــة وشــعريا لــم يصبــح مــاءه 
غــورا فهــو يأت�نــا دائمــا بمــاٍء معيــن منــذ 19٥٧ إ�ــ� 2022 والب�نــة 
�ــي كراســتھ ُ الشــعرية ( االوراق االخيــرة قصائــد لــم ت�شــر) هــذه 
ا��ــوزة  قعــر  وتكســر  ا��ســدي  وااللــم  الســرير  تصفــع  االوراق 
لــن �غيــب..  نــوره  الــرزاق حســين ملــكا ومــال�ا  وتجعــل مــن عبــد 
هــا هــو ي��ــ� شــرنقة مــن ورق التــوت وي�ــث ســالملھ ا��ضــر مــن 
نســ�ي مفتــون ٍ بجماليــات اإلبــداع إ�ــ� مطلــق ٍ هــو ا��ــول والقــوة 

نقت�ــس اســ��الال مــن �ل نــص مــن نصوصــھ :
حس�ي غ��، بل حس�ي جوِدك  (1)

فقط املسافات القريبة ال تساعد ع�� الضياع  (2)
ا يدري

ّ
الليل قد يدري ومل  (٣)

 وحدي
ُ

كنت  (٤)
مش�نا في الطريق بال دليل  (٥)

الزمن ال ي�تظر ل��دي الضالين  (٦)
الكلمات البصيرة  (٧)

اإلنسان ال��يء  (٨)
لنغادر الدنيا مودعين  (9)

الورقــة  ُ ع�ــ�  الشــعرية أحصــل  هــذه االســ��الالت   ُ إذا نضــدت 
الــرزاق  الشــاعر عبــد  مــن عطايــا  الورقــة األخيــرة و�ــي  ت�ــي  ال�ــي 
الكريمــة  ا��ــاره  علينــا  �غــدق  الــذي  الكريــم  فهــو  حســين  

الصيــف. كنجــوم  واملض�ئــة  �األزهــار  الفواحــة 
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وداعــا إســطورة «الوطــن العر�ــي» ال�ــي ســطرت بأنامــل جمــال عبــد الناصــر رئ�ــس مصــر ســابقا؛ فمــا �انــت «القوميــة العر�يــة» و»ا��لــم 
العر�ــي» إال ألســباب سياســية بحتــة.

ســكن العر�ــان شــبة ا��زيــرة العر�يــة واليمــن ثــم احتلــوا العديــد مــن البلــدان ب��ــة نشــر اإلســالم؛ فهــل هنــاك فتحــا �غيــر لغــة الشــعوب 
أنــھ �ان احتــالال همجيــا؟! فا��قيقــة التاريخيــة �ــي أن مصــر كيمي�يــة، العــراق ســومرية أ�اديــة آشــورية، الشــام ســيريانية،  للعر�يــة أم 

ا��زائــر واملغــرب وتونــس املعروفــون بإســم»إفريقيھ» أصلهــم أماز��ــي، «فلســطين» كنعانيــة في�يقيــة آراميــة ول�ســت عر�يــة أبــدا.
أمــا عــن ��ــة االحتــالل العر�ــي و�ــي نشــر اللغــة العر�يــة لتعليــم النــاس �علــوم القــرآن فدعونــا نســألكم كيــف ان�شــر اإلســالم فــي تركيــا وماليزيــا 

بــدون نشــر اللغــة العر�ية؟!

من أين 
جاء العرب

د. �سمة يح��*/ مصر

«القدس إسالمية عر�ية» �ي أكذو�ة تاريخية كبرى؛ فمن املعروف 
أن البــالد خضعــت ل��كــم الرومانــي منــذ القــرن األول قبــل امليــالد 
،وفــي ظــل ا��كــم الرومانــي ولــد الســيد املســيح، و�ــدأت املســيحية 
تن�شــر بيــن الســكان ا��لييــن، خاصــة �عــد أن اعتنــق الرومــان حــكام 
البــالد الديانــة املســيحية وجعلوهــا الديانــة الرســمية، وذلــك خــالل 
القــرن الرا�ــع ميــالدي. ولقــد أطلــق مســيحيو الغــرب اســم األرض 
يــد  ع�ــ�  محتليــن  دخلوهــا  املســلمون  البــالد.  هــذه  ع�ــ�  املقدســة 

عمــرو بــن العــاص؛ والدليــل نــص العهــدة العمريــة.
(جينات تشهد بالهوية القبطية)

(لسنا عر�ا أو أفارقة)
�ســ�ب املنــاخ واملــواد الكيميائيــة ال�ــي حفظــت ��ــا ا��ثــث �ان مــن 
الصعــب جــدا فــك الشــفرة ا��ي�يــة لقدمــاء املصرييــن لكــن حديثــا 
ا��مــض النــووي (DNA)مــن أســنان وعظــام املوميــاوات مــن مقابــر 

اإللــھ أوزير�ــس.
تعــود لعــام 1٣٨٨ ق.م فــي عهــد الدولــة ا��ديثــة. آخــر املوميــاوات 

؟

ال�ــي أجريــت عل��ــا الدراســة تعــود لعــام ٤2٦م حيــث احتلــت مصــر و 
أصبحــت تا�عــة لإلمبراطوريــة الرومانيــة.

صــرح العالــم يوهانــس كراوســھ مــن معهــد «ماكــس بالنــك» لعلــوم 
التاريــخ ال�شــري فــي أملانيــا والــذي قــاد الدراســة امل�شــورة فــي دوريــة 
«ني�شــر كوميونيك�شــنز» إنــھ «�ان هنــاك الكثيــر مــن النقــاش عــن 

األصــول ا��ي�يــة للمصرييــن القدمــاء».
املصــري  للشــعب  ا��ي�ــي  ال�ركيــب  تغيــر  هــل  ن�ســاءل  لكــن دعونــا 

احتاللهــا؟  �عــد 
أجــاب العالــم األملانــي كراوسھ:»�ســتطيع ا��مــض النــووي القديــم 
القدمــاء  املصرييــن  أن  وات�ــ�  األســئلة».  هــذه  مــع  التعامــل 
يختلفــون عــن املصرييــن املعاصريــن فــي أن صل��ــم ا��ي�يــة �شــعوب 
ومــن  ومنعدمــة،  محــدودة  بيــن  ت�ــراوح  ال��ــراء  جنو�ــي  أفريقيــا 
املعــروف أن �عــض هــذه الشــعوب مثــل اإلثيو�ييــن القدامــى �انــت 

لهــم تفاعــالت كبيــرة مــع مصــر.
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أضاف:»لــم يكــن هنــاك تغيــر م��ــوظ فــي تلــك األعــوام 1٨00 مــن 
التاريــخ املصــري، التغيــر الكبيــر حــدث بيــن ذلــك ا��يــن واآلن».

وفــق «ني�شــر كومونيك�شــنز» املشــيرة بالدراســة امل�شــورة ف��ــا 
إ�� أن املصريين القدماء أي الفراعنة «ارتبطوا ع�� مدى آالف 
الســنين �شــكل وثيــق مــع ســكان الشــرق األوســط، ب�نمــا يظهــر 
ع�ــ� الســكان ا��الييــن التأثــر بقــوة �ســكان املناطــق األفريقيــة 
جنــوب ال��ــراء الكبــرى»، وفــق مــا قــرأت «العر�ية.نــت» ممــا 
كتبــھ علمــاء الدراســة ال�ــي تســلم��ا الدوريــة م��ــم فــي 19 أكتو�ــر/

تشــرين األول املا��ــي، وقبل��ــا فــي 20 أبريل/ن�ســان 201٧م ثــم 
نشــر��ا أمــس الثالثــاء.

حيــث نــزح العبيــد مــن ســكان جنــوب ال��ــراء األفريقيــة الكبرى 
إ�ــ� مصــر فــي القــرن التاســع عشــر.

الدولــة  لف�ــرة  تــؤرخ  موميــاوات  ع�ــ�  أجريــت  علميــة  دراســة 
محافظــة  فــي  ابوصيــر  مدافــن  موقــع  مــن  �عدهــا  ومــا  ا��ديثــة 
MT-DNAوال  Y-DNAال تحاليــل  شــملت  ا��اليــة  ا��يــزة 
ا��اصــة   SNPال تحاليــل  و�عــض  األتوســومال  ا�ــي  باإلضافــة 
بمعرفــة لــون الشــعر والعيــون و املقارنــات بيــن التكويــن ا��ي�ــي 
للمصرييــن القدمــاء مــع ا��الييــن و عينــات مــن شــعوب قديمــة 
وحالية من املناطق ا��اورة . املصريون ا��اليون لد��م نســبة 
ض�يلــة مــن العــرق الزن�ــي. لكــن ذلــك ال �ع�ــي أبــدا أن املصرييــن 
القدمــاء انتمــوا إ�ــ� تلــك الشــعوب أو أن تلــك الشــعوب �ــي مــن 
صلــب املصرييــن القدمــاء. حيــث أثب�ــت الدراســة أن املصرييــن 
Y-DNA القدمــاء لهــم نفــس ا��صائــص والطبا�ــع ا��ي�يــة مــن

وMT-DNA Autosomal , SNP’S كمثــل املصرييــن ا��الييــن، 
وهــو مــا �ع�ــي أن املصرييــن ا��الييــن هــم مــن صلــب املصرييــن 
للمصرييــن  الكاملــة  ا��ينــات  لنــا  خرجــت  �عدمــا  القدمــاء 

ا��الييــن. باملصرييــن  وقارناهــا  القدمــاء 
افيك دراسة ناشيونال جيوجر

يتكــون ا��مــض النــووي املصــري مــن ٦٨٪ مــن جينــات شــمال 

أفريقيــا، و٣٪ م��ــم مــن جنــوب أورو�ــا، و٣٪ مــن آســيا الصغــرى، 
و٣٪ مــن شــرق أفريقيــا، و٤٪ مــن ال��ــود. مفاجــأة فــي الدراســة و�ــي 

أن جينــات مواط�ــي مصــر مــن أصــل عر�ــي بلــغ 1٧٪ فقــط.
من أين جاء العرب؟

قــال الباحــث اإلماراتــى ع�ــ� بــن محمــد الشــ�� فــ� كتابــھ «ا��مــض 
عــن  يتحــدث  الــذى  للعــرب»،  ا��ي�يــة  الســاللة  يكشــف  النــووى 
الفحوصات ا��ي�ية ف� دول مثل األردن وفلســطين وســوريا ومصر 
الفحــوص  مــن  العديــد  و�جــراء  البحــث  «�عــد  وا��زائــر:  وتونــس 
الســالالت  تنــوع  ملعرفــة  النــووى  ل��مــض  ا��بريــة  والتحاليــل 
ال�شــرية، وجــد الباحثــون أن املــوروث ا��ي�ــ� العر�ــى يقــع ضمــن 
وفــ�  الفلســطي�يين،  مــن   ٪٣٨,٤ م��ــا  ينحــدر  حيــث   ،«J1 الســاللة 
ســوريا ٣0٪، وفــ� ا��زائــر ٣٥٪، وتونــس ٣0٪، وفــ� القبائــل البدويــة 
ترتفــع إ�ــ� ٦٥,٦٪ وتصــل الــذروة فــ� البــدو فــ� ��ــراء النقــب ب�ســبة 

٨2٪. حيــث ســكن البــدو ا��يــام فــي شــبة ا��زيــرة العر�يــة.
حلم حير ا��يال كثيرا، ترى أتعودين بالدي تنويرية كما كنت؟

فلســفة  ســالحنا  الذه�ــي،  نيلــك  فــي  صغيــر  زورق  ع�ــ�  فرســانك 
مصريــة عتيقــة بمعبــد دلفــى، وقــد علقنــا رؤوس كهن��ــم الهوجــاء 

النيــل. ضفــاف  ع�ــ�  مصرنــا  نلتقــي  فم�ــ�  املعبــد؛  جــدران  ع�ــ� 
عرشــك ع�ــ� املــاء املقــدس أعددنــاه أبيــا يحطــم أصنــام دي��ــم ال�ــي 

كبلتنــا عقــودا فــوق عقــود.

* ��فية وروائية مصرية
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حدث في مثل 
هذا الشهر
1 نوفمبر 1٨٦9

ليفورنــو)  (مــن  أفوســكاني»  «بي�ــرو  املعماريــان  وقــام  الســو�س  قنــاة  بافتتــاح  إســماعيل لالحتفــال  ا��ديــوي  مــن  بأمــر  األو�ــرا  دار  بن�ــت 
و«روتســ�ي» بتصميــم مب�ــي األو�ــرا. وقــد صنعــت مــن ا��شــب و�انــت تســع ٨٥0 مقعــدا. أمــا موقعهــا فــكان بيــن منطقــة األز�كيــة وميــدان 

فــي عاصمــة مصــر. اإلســماعيلية (ميــدان التحريــر حاليــا) 
تــم اختيــار معزوفــة ر�غوليتــو (باإليطاليــة: Rigoletto)  ��وزي�ــي فيــردي لكــي تكــون أول عــزف فــي حفــل افتتــاح األو�ــرا فــي 1 نوفمبر 1٨٦9، لكن 
ا��ديــوي إســماعيل �ان يخطــط فــي احتفــال أك�ــر فخامــة الفتتــاح األو�ــرا، �عــد أشــهر مــن التأجيــل و�ان��ــاء ا��ــرب البروســية - الفرنســية، 

تــم تقديــم عمــل فيــردي األو�را�ــي عايــدة فــي افتتــاح عالمــي فــي دار األو�ــرا ا��ديويــة فــي 21 د�ســمبر 1٨٧1.
فــي ســاعات الصبــاح الباكــر مــن يــوم 2٨ أكتو�ــر 19٧1، اح�رقــت دار األو�ــرا عــن آخرهــا. ودمــر املب�ــي املصمــم مــن ا��شــب، فــي حيــن لــم ينــَج 

مــن ا��ريــق ســوى تمثــاالن مــن تصميــم محمــد حســن.
�عــد أن دمــرت دار األو�ــرا األصليــة، ظلــت القاهــرة بــدون دار لألو�ــرا قرابــة العقديــن مــن الزمــن، إ�ــ� أن تــم افتتــاح دار أو�ــرا القاهــرة فــي 

.19٨٨
موقــع دار األو�ــرا القديمــة ال زال موجــودا، إال أنــھ قــد تــم بنــاء مــرآب متعــدد الطوابــق للســيارات ذا شــكل «عــادي»، عكــس الشــكل املميــز 

الــذي �ان يميــز دار األو�ــرا، لكــن امليــدان الــذي �انــت األو�ــرا تطــل عليــھ ال زال يحتفــظ باســمھ القديــم (ميــدان األو�ــرا).

افتتاح دار ا�وبرا الخديوية في مصر



مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

283    العدد 229 (1) نوفمبر 2022
Issue 229 | 1 Nov. 2022

ث
حدا

أ

حدث في مثل 
هذا الشهر
1 نوفمبر 19٤٥

تأسيس منظمة ا�مم المتحدة
 للتربية والعلم والثقافة - يونسكو

املتحــدة  األمــم  منظمــة  ت�بــع  متخصصــة  و�الــة  �ــي 
 الفرنســية أودري 

ً
تأسســت عــام 19٤٥. ترأســها حاليــا

عــام  أجريــت  ال�ــي  االنتخابــات  فــي  فوزهــا  �عــد  أزوالي 
 متقدمــة بذلــك 

ً
201٧ م، حيــث حصلــت ع�ــ� ٣0 صوتــا

الكــواري  العزيــز  عبــد  بــن  القطــري حمــد  املر�ــ�  ع�ــ� 
بفــارق صوتيــن. هــدف املنظمــة الرئ���ــي هــو املســاهمة 
بإحالل السالم واألمن عن طريق رفع مستوى التعاون 
بيــن دول العالــم فــي مجــاالت ال�ربيــة والتعليــم والثقافــة 
القانــون  ولســيادة  للعدالــة  العالمــي  االح�ــرام  إلحــالل 

ا��ريــة األساســية. اإلنســان ومبــادئ  وحقــوق 
فــي  الرئ���ــي  مقرهــا  يقــع  دولــة.   19٥ اليونســكو  ت�بــع 
وعــدة   

ً
مكتبــا  ٥0 مــن  أك�ــر   

ً
أيضــا ولليونســكو  بار�ــس. 

معاهــد تدر�ســية حــول العالــم. للمنظمــة خمســة برامــج 
الطبيعيــة،  والعلــوم  والتعليــم،  ال�ربيــة  �ــي  أساســية 
والثقافــة،  واالجتماعيــة،  اإلنســانية  والعلــوم 
مــن  العديــد  اليونســكو  تدعــم  واإلعــالم.  واالتصــاالت 
املشــار�ع كمحــو األميــة والتدريــب التق�ــي و�رامــج تأهيــل 
وتدريــب املعلميــن، و�رامــج العلــوم العامليــة، واملشــار�ع 

العالمــي  التعــاون  واتفاقيــات  والتاريخيــة،  الثقافيــة 
الطبي�ــي  وال�ــراث  العامليــة  ا��ضــارة  ع�ــ�  ل��فــاظ 

اإلنســان. حقــوق  وحمايــة 
التعبيــر  بحريــة  ال��ــوض  املنظمــة  تحــاول  ســنة  �ل  فــي 
حقــوق  مبــادئ  مــن  أ��مــا  باعتبــار  اإلعــالم  وحريــة 
اليــوم العالمــي ��ريــة  اإلنســان األساســية عــن طريــق 
هــذا  يقــام  مــن �ل ســنة.  مايــو  مــن  الثالــث  فــي  اإلعــالم 
اإلعــالم  أهميــة حريــة  وال�ركيــز ع�ــ�  ا��ــدث لالحتفــال 

ديمقراطــي. حــر  ســليم  مجتمــع  ألي  أسا��ــي  كمبــدأ 

عادت للمنظمة �ل من بريطانيا عام 199٧ والواليات 
فــي  املتحــدة عــام 200٣. ان�ــ�بت الواليــات املتحــدة 
 املنظمــة 

ً
 مــن اليونســكو م��مــة

ً
أكتو�ــر 201٧ مجــددا

بالعــداوة والتحيــز ضــد إســرائيل، فيمــا أعلنــت األخيــرة 
 فــي 1 ينايــر 2019.

ً
ان�ــ�ا��ا رســميا
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اندلعــت فــي الفاتــح نوفمبــر 19٥٤ بمشــاركة حوا�ــي 1200 مجاهــد �ان بحوز��ــم ٤00 قطعــة ســالح و�ضــع قنابــل تقليديــة، 
فســارعت حكومــة «منــداز فرانــس» إ�ــ� �ــ�ن كثيــر مــن ا��زائرييــن فــي محاولــة فاشــلة إلحبــاط الثــورة مــن مخططــات 

عســكرية كبــرى.
ــرب مســتغانم. وفــي 0٥ نوفبــر 19٥٤ بــدأت فرنســا 

ُ
فــي الرا�ــع مــن نوفمبــر ُيقتــل رمضــان بــن عبــد املالــك، أحــد القــادة 22، ق

الثــورة  إلخمــاد  ا��زائــر  إ�ــ�  عســكرية  إمــدادات  إرســال 
أســر  نوفمبــر   0٨ ل��ــ�ل  املعــارك،  فتوالــت  مهدهــا؛  فــي 
الثالــث  وفــي  جليــدة»،  بــو  «غــار  معركــة  فــي  ز�انــة  أحمــد 
اقــع  ملو بالطائــرات  جــوي  بقصــف  فرنســا  شــرعت  عشــر 
ا��اهديــن فــي األوراس؛ وُيقتــل با�ــي مختــار أحــد مفجــري 
الثــورة قــرب ســوق أهــراس؛ ل�س�شــهد �عــده بلقاســم ڤريــن 
جمعيــة  مــن  بيــان  يصــدر  ثــم  ومــن   ،19٥٤ نوفمبــر   29 فــي 
العلمــاء ا��زائرييــن املســلمين الــذي وقعــھ الشــيخ ال�شــير 
اإلبراهيمــي فــي القاهــرة د�ــ� فيــھ إ�ــ� االلتفــاف حــول الثــورة.

جويليــة   ٥ فــي  ا��زائــر  اســتقالل  بإعــالن  ا��ــرب  ان��ــت 
احتــالل  فيــھ  أعلــن  الــذي  التاريــخ  نفــس  وهــو   ،19٦2
ا��زائــر فــي ســنة 1٨٣0. وقــد تــال إعــالن االســتقالل ا��نــرال 
 الشــعب الفرن��ــي. 

ً
شــارل د�غــول عبــر التلفزيــون، مخاطبــا

جــاَء االســتقالل ن�يجــة اســتفتاء تقريــر املصيــر للفاتــح مــن 
جويليــة، املنصــوص عليــة فــي اتفاقيــات إيفيــان في 1٨ مارس 
19٦2، وأعلــن ع�ــ� إثــره ميــالد ا��مهوريــة ا��زائريــة فــي 2٥

ســ�تمبر ومغادرة مليون من الفرنســيين املعّمرين با��زائر 
منــذ ســنة 1٨٣0م.

اندالع الثورة الجزائرية
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1٤  نوفمبر 190٨

عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين
 يعلن عن نظرية كمية الضوء 

Albert (باألملانيــة:  شــتاين 
ْ
أي� ِبــْرت 

ْ
أل

1٨  –  1٨٧9 مــارس   1٤)  (Einstein
املولــد،  أملانــي  فيزيــاء  عالــم   (19٥٥ أبريــل 
األملانيــة  ا���ســية  عــن  تخ�ــ�  (حيــث 
ا���ســية،  وأمريـكـي  سو�ســري  الحقــا) 
بــأب  �شــ��ر  وهــو  ��ودييــن،  أبويــن  مــن 
ا��اصــة  ال�ســ�ية  واضــع  كونــھ  ال�ســ�ية 
وال�ســ�ية العامــة الشــهيرتين اللتيــن �انتــا 
ا��ديثــة،  النظريــة  للفيزيــاء  األو�ــ�  اللبنــة 
ولقــد حــاز فــي عــام 1921 ع�ــ� جائــزة نو�ــل 
التأثيــر  عــن  بحثيــة  ورقــة  عــن  الفيزيــاء  فــي 

الكهروضو�ــي، ضمــن ثالثمائــة ورقــة علميــة أخــرى لــھ فــي تكافــؤ املــادة والطاقــة (E=mc²) وميكانيــكا الكــم وغيرهــا، وأدت 
اســت�تاجاتھ املبرهنــة إ�ــ� تفســير العديــد مــن الظواهــر العلميــة ال�ــي فشــلت الفيزيــاء الكالســيكية فــي إثبا��ــا. بــدأ أي�شــتاين 
«بال�ســ�ية ا��اصــة» ال�ــي خالفــت نظريــة نيوتــن فــي الزمــان واملــكان لتحــل �شــكل خــاص مشــا�ل النظريــة القديمــة فيمــا 
يتعلــق باألمــواج الكهرومغناط�ســية عامــة، والضــوء خاصــة، وذلــك مــا بيــن (1902 - 1909) فــي سو�ســرا. أمــا «ال�ســ�ية 
مثــل الوصــف ا��ا�ــي ل��اذبيــة فــي الفيزيــاء ا��ديثــة. 

ُ
العامــة» فقــد طرحهــا عــام 191٥ حيــث ناقــش ف��ــا ا��اذبيــة، وت

تعمــم ال�ســ�ية العامــة �ل مــن ال�ســ�ية ا��اصــة وقانــون ا��ــذب العــام لنيوتــن، بتقديمهــا لوصــف موحــد ل��اذبيــة ع�ــ� 
الزمــكان. أو  واملــكان،  للزمــان  هندســية  خاصيــة  أ��ــا 
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اطلقــت مجلــة بصرياثــا الثقافيــة األدبيــة مســابق��ا الســنوية للشــباب وقــد خصصــت هــذا العــام للقصــة 
القصيــرة جــدا.

حــددت شــروط املشــاركة فــي املســابقة فــي ان ال يتجــاوز عمــر امل�ســابق ٣0 عامــا وان ال تتجــاوز عــدد �لمــات 
القصــة 100 �لمــة واملســابقة مفتوحــة لــكل الشــباب العر�ــي .

آخر موعد الستالم املشار�ات سيكون 1٥ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
الرحمــن  عبــد  محمــد  البروف�ســور  هــم:  ــاب 

ّ
وكت أدبــاء  أســاتذة  مــن  للمســابقة  التحكيــم  ��نــة  شــكلت  

اقيــة وفــاء عبــد الــرزاق والناقــد القــاص املغر�ــي نقــوس ااملهــدي واألديبــة  يونــس مــن ســوريا واألديبــة العر
املغر��يــة لي�ــ� مهيــدرة.

فــي العشــرين مــن شــهر تســريين الثانــي/ نوفمبــر 2022 وســيمنح املشــاركون باملســابقة  ســتعلن النتائــج 
شــهادات مشــاركة فيمــا ســتمنح للفائزيــن الثالثــة  شــهادات  الفــوز  باملســابقة.

alamiry58@gmail.comترسل �ل املشار�ات ا�� البريد االلك�روني
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افتتحت في ش�شل مول وسط مدينة البصرة مكتبة صيدلية الروح للمدر�ة اسراء طھ . 
وتأتي فكرة هذه املشــروع ضمن ما تســ�� إليھ طھ في إشــاعة ثقافة ال��ة النفســية في ظل الضغوطات العديدة 
ال�ــي يواجههــا الفــرد فــي الوقــت الراهــن ن�يجــة لألزمــات املتعــددة ال�ــي تلقــي بظاللهــا ســلبا ع�ــ� نفســية اإلنســان،  
حيــث تتضمــن املكتبــة مجموعــة مــن املؤلفــات املعنيــة فــي جوانــب ال�شــافي النف��ــي والتنميــة ال�شــرية إضافــة إ�ــ� 
االس�شــارات  ا��انيــة ال�ــي تقدمهــا اســراء إ�ــ� عامــة النــاس ضمــن هــذا ا��ــال؛ ملــا تحملــھ مــن رســالة إنســانية 

تس�شــعر خاللهــا دورهــا إزاء ا��تمــع. 
بدعــم  املــول  أر�ان  أحــد  ضمــن  املكتبــة  تقــع 
الحتضــان  ســعاد��ا  عــن  عبــرت  ال�ــي  إدارتــھ  مــن 
ش�شــل  الســيد  بحســب  الطو�ــي  ال�شــاط  هــذا 
الدرا�ــي صاحــب املــول الــذي بيــن دعمــھ املســتمر 

الشــبابية.  املبــادرات  مــن  النــوع  لهــذا 
جديــر بالذكــر أن اســراء طــھ تولــد البصــرة ســنة 
فــي  البكالوريــوس  شــهادة  ع�ــ�  حاصلــة   199٣
فــي  باحثــة  العر�يــة،  واللغــة  اإلســالمية  العلــوم 
مجــال علــم النفــس ومدر�ــة تنميــة �شــرية ،مهتمــة 
�ــ�صية  و�نــاء  الــذات  واك�شــاف  بالو�ــي  

اإلنســان.ً

صيدلية الروح
 أول مكتبة مختصة با�رشاد النفسي في البصرة

عبد العزيز حسين ع�ي
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الثانــي»   العر�ــي  الثقافــي  القمــة  «مؤتمــر  جلســات  ان��ــاء  �عــد 
ملكافحــة الت��ــر فــي م�ســان  برعايــة كريمــة مــن البنــك املركــزي 
العرا�ــي و�حضــور وا�ــي ومســؤول مــن قبــل  د. قاســم رهيــف مديــر 
عــام البنــك املركــزي العرا�ــي فــي البصــرة وصلــت إ�ــ� قناعــة تامــة 
إ�ــ� أن االســباب ا��قيقــة ال�ــي تقــف وراء مــوت االهــوار وجفــاف 
اال��ــار والبحيــرات ونــزوح الفالحيــن إ�ــ� املصيــر ا��هــول عديــدة 
عــدم   / ا��ــدود  مــن خــارج  الســدود علينــا  بوابــات  ( غلــق  م��ــا 
وجــود ســد فــي البصــرة ل��فــاظ ع�ــ� امليــاه ا��لــوة ال�ــي ��ــدر �ل 
ثانيــة / السياســة املائيــة غيــر نا��ــة / قصــور وا�ــ� فــي هــدر املــاء 
مــن اغلــب طبقــات ا��تمــع العرا�ــي عنــد الرجــال مــن خــالل( هدر 
وتــرك م��ــات  املنــازل  أمــام  الســيارات والــرش  فــي غســل  املــاء 
امليــاه فــي البيــوت تعمــل ليــل ��ــار لهــدر امليــاه العذبــة بــدون واعــز 
بطريقــة  املــاء  هــدر   ) خــالل  مــن  ال�ســاء  ومــن  اخال�ــي)  و  وط�ــي 
فــي غســل ال��ــون واملال�ــس واالســتحمام) كذلــك  غيــر واعيــة 
األطفــال مــن خــالل ( هــدر املــاء بطريقــة غســل االيــادي واللعــب 
وا�ــ�  قصــور  هنالــك  ان  كمــا   ( مســؤولة  غيــر  بطريقــة  والــرش 
فــي ثقافــة الفــالح إلســ�ثماره الســقي بالــرش و التنقيــط  ومؤشــر 
ال  ال�ــي  القديمــة  بالطــرق  الســقي  واعتمــاده  ا��ديثــة  بالطــرق 
فــي  التكنولوجيــا  اســ�ثمار  فــي  الــذي حصــل  التطــور  مــع  ت��ــ�م 

الزراعــة والــري .
وان الــذي يحــدث االن مــن مــوت الــزرع والضــرع و��ــرة الفالحيــن 
ل�ســت  �ــي  قســري  �شــكل  مجهولــة  مناطــق  إ�ــ�  االهــوار  وأهــل 
رســالة و�نما(برقيــة للعالــم) ت�بــأ ان منطقــة االهــوار فــي م�ســان 

(قنبلــة  عــن  عبــارة  �ــي  بــل  فقــط  منكو�ــة)  (منطقــة  فقــط  ل�ــس 
موقوتــة) ســ�نفجر فــي ��ظــة مــا لتدمــر و��شــم وتقتــل وتفتــك �ل 
واالنســان  هللا  اغض�ــت  ال�ــي  ا��ــازر  هــذه  وراء  ســ�با  �ان  ��ــيء 

والطبيعــة.
لــذا أجــد علينــا نحــن كمثقفيــن ومــن خــالل فعاليــات مؤتمــر القمــة 
الثقافــي العر�ــي ال�ــي س�ســتمر أجــد ان ا��لــول تكمــن فــي اتجاهيــن... 
األول هــو مســؤولية حكوميــة بحتــة مــن خــالل ت�ســيق دبلوما��ــي 
عبــر وزارة ا��ارجيــة بإجــراء حــوارات ســر�عة لفتــح بوابــات الســدود 
وع�ــ� ا��كومــة إعــادة النظــر فــي السياســة املائيــة الداخليــة وامل��ي 
فــرض غرامــات  البصــرة كذلــك تفعيــل  فــي  إنشــاء ســد  فــي  الســر�ع 
ماليــة قاســية بحــق �ل مواطــن او مواطنــة او أســرة تســهم فــي هــدر 

امليــاه ....
يت��ــص  مجتم�ــي  ثقافــي  ســلوك  انتــاج  اعــادة  هــو  الثانــي  وا��ــل 
فــي بــث الو�ــي عنــد ا��تمــع مــن خــالل املنظمــات الثقافيــة كذلــك 
افــالم  و قصيــرة  افــالم  عــرض   ) فــي  املكثــف  االعــالم  دور  اســ�ثمار 
وثائقيــة هادفــة / طباعــة كتــب/ فواصــل  اعالنيــة /معــارض فنيــة ) 
تســهم فــي كيفيــة اســتخدام املــاء فــي البيــوت وكيفيــة اســ�ثمار امليــاه 
لــدى الفالحيــن والقطاعــات  فــي الســقي ا��ديــث واملبرمــج  العذبــة 
�ان  خبــر  فــي  نصبــح  أن  قبــل  املائيــة  ثروتنــا  نســ�رد  لـكـي  الزراعيــة 

وندخــل ( منطقــة الظمــأ ) .

االهوار في ميسان ... قنبلة موقوتة
محمد رشيد- م�سان
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ال أََحـد ِسـواِك جديد الشاعر العراقي د. ستار البياتي 
عن مؤسسة شمس لل�شر واإلعالم بالقاهرة؛ صدر للشاعر العرا�ي «د. ستار البياتي» ديوانھ الشعري ا��ديد « ال أَحد ِسواِك ».

الديــوان يقــع فــي 10٨ صفحــة مــن القطــع املتوســط، ويضــم خمًســا وعشــرين قصيــدة مــن الشــعر الرومان��ــي، رقيقــة اللغــة واملشــاعر؛ 
ت�ــت جميعهــا المــرأة واحــدة، لهــا ومــن أجلهــا دون ســواها. لذلــك تســتمد الصــورة الشــعرية مكونا��ــا مــن 

ُ
موغلــة ا��صوصيــة؛ حيــث ك

اقيــة ال�ــي تفاعلــت مــع �عضهــا البعــض اآلخــر، ع�ــ� امتــداد حيــاة مشــ�ركة امتــدت ألك�ــر مــن ثالثيــن ســنة، شــهدت ع�ــرات  هــذه املشــاعر الر
اقعيــة، فــي �ل قصيــدة مــن  ــا ل��ــب الصــادق الرا�ــي.  «ال أحــد ســواِك» تجر�ــة �ــ�صية و

ً
وصدمــات وظــروف صعبــة، لك��ــا ظلــت عنوان

ــد «البياتــي» اهتمامــھ باملــرأة، فــي لغــة شــاعرية ســهلة �عيــًدا عــن الكالســيكية املتصنعــة،  قصائــد الديــوان املفعمــة با��ــب وا��مــال؛ جسَّ
وصــور رقيقــة �عيــًدا عــن الغمــوض واإل��ــام، وتعابيــر صادقــة عــن العواطــف الفرديــة واملشــاعر العميقــة ال�ــي تخت�ــ� فــي أعمــاق النفــس.

فــي قصائــد الديــوان، مــن خــالل ا��ضــور الكثيــف لفضــاءات مفتوحــة تتداخــل ف��ــا ال�ســاتين  كمــا أن الب�ئــة الطبيعيــة حاضــرة بقــوة 
والنخيــل والــدروب واأل��ــار والبحــار واألطيــار وال�ــ�اب والليــل والقمــر. فالشــاعر يركــن إ�ــ� أحضــان الطبيعــة و�ســتعين بمفردا��ــا مــن أجــل 

تشــكيل صــورة رومانســية �ــ�رية، والتغ�ــي ��ــا.
ســتار  للدكتــور  الثانــي  الشــعري  الديــوان  هــو  ســواِك»  أحــد  «ال 
البياتــي؛ األ�اديمــي وأســتاذ االقتصــاد والتمويــل الدو�ــي، والــذي 
العلمــي،  والبحــث  ا��ام�ــي  التدر�ــس  فــي  كبيــًرا  ا 

ً
شــوط قطــع 

ا بــاألدب بيــن 
ً
واملشــاركة فــي املؤتمــرات العلميــة، لكنــھ ظــلَّ شــغوف

الشــعر والقصــة القصيــرة. صــدر ديوانــھ األول «تأمــالت فــي ذاكــرة 
الوجــع» عــام 2020، أيًضــا عــن مؤسســة شــمس لل�شــر واإلعــالم.

ًسيرة ��صية:
• أ. د. ستار جبار خليل ع�ي البياتي

• من مواليد كركوك – العراق ، في عام 19٥9م
• أستاذ بكلية اقتصاديات األعمال / جامعة ال��رين

• حاصــل ع�ــ� درجــة الدكتــوراة فــي االقتصــاد والتمويــل الدو�ــي مــن 
ا��امعة املس�نصرية ، عام 200٣

• شــارك فــي عشــرات املؤتمــرات والنــدوات العلميــة داخــل العــراق 
وخارجــھ ( لبنــان ومصــر واألردن ).

اقية  شــر معظمها في مجالت عر
ُ
ا علمًيا ، ن

ً
• أنجز أك�ر من ٥0 بحث

وعر�ية.
شرت مقاالتھ ونصوصھ في العديد من ال��ف وا��الت.

ُ
• ن

• املؤلفات :
- العالقة بين البنك املركزي العرا�ي والت��م.

 : واملتوســطة  الصغيــرة  املشــار�ع  فــي  لالســ�ثمار  التنمــوي  الــدور   -
مختلفــة. تجــارب 

زاد  أنموذًجــا:  العــراق  األه�ــي/  ا��ام�ــي  التعليــم  فــي  االســ�ثمار   -
.2022  ، األردن   ، عمــان   ، وموزعــون  ناشــرون 

و�عــض  النظريــة  ســس 
ُ
األ  / ال�شــري  املــال  رأس  فــي  االســ�ثمار   -

التجــارب العمليــة : شــركة دار األ�اديميــون لل�شــر والتوز�ــع ، عمــان 
.2022  ، األردن   ،

- كمــا وردنــي بتصــرف (جزأيــن) : زاد ناشــرون وموزعــون ، عمــان ، 
.2022 ، األردن 

- تأمــالت فــي ذاكــرة الوجــع : شــعر. شــمس لل�شــر واإلعــالم ، القاهــرة 
.2020

- ال أحد ِسواِك : شعر. شمس لل�شر واإلعالم ، القاهرة 2022.
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الرغــم  ع�ــ�  املغر�ــي  الغريبــل  محمــد  عبدالقــادر  :شــعر  املقدمــة   
قويــة  الوقــع،  شــديدة  بنبــرة  اقعيــا،  و من�ــ�  ينحــو  أغلبــھ  أن  مــن 
عصرتــھ  الــذي  العصــر،  إلنســان  املــزري  اقــع  الو تصــور  األثــر، 
املأســاة، وضغطــت عليــھ اآلالم، إال أنــھ يظــل ين�ــر ا��ــاز، بيــن ثنايــا 
القصيــدة، ويلقــي اإلســتعارة بيــن طيــات ســنا ا��ــرف، وي�بــع مــن 
جناتــھ املــاء، كنبــع ال��ــر، �ســتقر فــي الذاكــرة، الســتقطار الــدالالت، 
رؤيــة  �عكــس  بنائيــا،  نســقا  ال��ايــة  فــي  ليكــون  املرامــي،  وتكثيــف 

والدرامــا. بال�راجيديــات  املفعــم  والوجــود  لإلنســان  الشــاعر 
اق�ي،  ملمحان يبرقان في شعر عبدالقادر محمد الغريبل، ملمح و
وملمــح شــعري، ملمــح ملمــوس اليــد، محســوس الشــكل، وملمــح 

خيا�ــي يتأ�ــى ع�ــ� القبــض، انزيا�ــي �ســتع��� ع�ــ� الســيطرة.
الشــاعرة ســامية خليفــة مــن لبنــان، يولــد شــعرها مــن ب�ئــة لبنــان 

أخضــر، لكــن تعلــو مالمحــھ �عــض الوجــع األصفــر، واملــوت املعفــن 
مجروحــة،  مكلومــة  روح  مــن  الكلمــات  تخــرج  الصقيــع،  بمرايــا 
ومكاشــفة  صــارخ،  بــوح  إنــھ   محطــم،  منكســر  قلــب  مــن  تندفــع 
إ�ــ� جرحهــا، وتســمو  ـ�ـي تدخــل  افــذ للطبيعــة  مدويــة، تفتــح النو
��ــا فــي أطيــاف ا��لــم والســفر وا��ريــق املومض.....تتلــوى الــروح، 
املــدى  عبــر  وتنعطــف  تح�ــرق،  البعيــدة،  ا��يــاة  أثيــر  عبــر  وتتمــوج 
الواســع القريــب مــن �ــ�ر األحــالم، ال�ــي تر�ــك الشــاعرة ســامية 
إ�ــ�  وت�ــ���ا   العبــارة،  جمــال  مــن  ألــوان  فــي  وتغرقهــا  خليفــة، 
إشــكال مــن فــن القــول ا��ــارق، املشــتعل با��ــاز املفتوح-أبدا-ع�ــ� 
اقــع، واإلســتعارة املشــرعة -دومــا- ع�ــ� الفرار  الهــروب مــن زيــف الو

مــن قبــح ا��يــاة ..

 مجموعــة نصــوص شــعرية لألديــب املغر�ــي عبــد القــادر محمــد الغريبــل واألديبــة اللبنانيــة ســامية خليفــة 
املوســوم (ل�ــس هــذا رأ��ــي وال تلــك أفــكاري  ) وهــذا هــو املنجــز الثانــي �عــد ديــوان (ديــدان األرض الطيبــة ) 
يتضمــن بيــن دفتيــھ ٣0نصــا عــدد صفحاتــھ ٧2 مــن ا���ــم املتوســط صــدر عــن جامعــة املبدعيــن املغار�ــة فــي 
حلــة أنيقــة لوحــة غالفــھ للفنــان املغر�ــي محمــد العلــوي ا��مــدي كتــب مقدمتــھ األديــب املغر�ــي املقتــدر عبــد 

العزيــز أمزيــان.

مجموعة شعرية مش�ركة للشاعرين
عبد العزيز أمزيان عبد القادر محمد الغريبل وسامية خليفة
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العالــم،  عبــر  والثقافــي  األد�ــي  وز��ــا  لهــا  ودوليــة  وطنيــة  أســماء 
تؤكــد انخراطهــا الفع�ــي فــي تأســ�س هــذا الصــرح األد�ــي والثقافــي 
العالمــي، كمــا عبــرت عــن دعمهــا القــوي لالتحــاد الــذي ســيطلق 

.(IFA) عليــھ اســم: اإلتحــاد الدو�ــي لألدبــاء
العــام، يذخــر  ا��ســين بنصنــاع ومنــذ قرابــة  الكاتــب املغر�ــي 
�ل جهــده مــن أجــل الت�ســيق لتنظيــم هــذه التظاهــرة الثقافيــة 
واألدبيــة الدوليــة بمدينــة تاويريــرت، ويضــرب موعــدا مــع أواخــر 
وجعلــھ  الدو�ــي،  االتحــاد  هــذا  لتأســ�س   ،2022 د�ســمبر  شــهر 

قاطــرة للتنميــة الثقافيــة وطنيــا ودوليــا.
و�ســ�� هــؤالء األدبــاء الذيــن يجتمعــون فــي أول عمــل أد�ــي دو�ــي 
عبــارة عــن أنطولوجيــا أدبيــة دوليــة، �أول إصــدار ور�ــي لإلتحــاد 
الدو�ــي لألدبــاء، باإلضافــة إ�ــ� العمــل ع�ــ� إصــدار أعمــال ورقيــة 

و�لك�رونيــة أخــرى فــي الســنوات القليلــة القادمــة.
واالتحــاد هــو جمعيــة دوليــة، ســيكون مقرهــا املركــزي بمدينــة 
واألدبــاء  األدب  دعــم  إ�ــ�  و��ــدف  املغر�يــة،  اململكــة  تاوريــرت/ 
وقبــول  والســلم  ا��ــوار  ثقافــة  نشــر  إ�ــ�  وتســ��  والثقافــة، 
األخــر واعتمــاد ثقافــة االعتــدال وال�ســامح والوســطية وتقويــة 

فــي بــادرة ثقافيــة عامليــة جديــدة بتاوريــرت/ اململكــة املغر�يــة، تأســ�س إتحــاد دو�ــي 
لألدبــاء، وذلــك أواخــر شــهر د�ســمبر 2022، مــن طــرف أدبــاء مــن مختلــف املــدن 
كمــا  بتاوريــرت،  وط�ــي  تأس���ــي  عــام  جمــع  فــي  املباشــرة  العضويــة  عبــر  املغر�يــة 

ســ�تم تزكيــة أدبــاء مــن مختلــف دول العالــم، مــن جميــع القــارات.

الروابــط بيــن شــعوب العالــم، مــن خــالل نشــر اإلبداعــات ال�ــي ��ــدف 
إ�ــ� عــدم التفريــق ع�ــ� أســاس الديــن أو العــرق أو اللــون أو املذهــب.

من أهدافها:
- تنظيم جائزة عاملية في ا��االت األدبية.

- تبادل الزيارات بين األدباء حول العالم، في إطار لقاءات وتظاهرات 
ثقافية وأدبية دولية.

(كتــب،  إبداعــات فرديــة وجماعيــة وأنطولوجيــات دوليــة  - إصــدار 
ورو�ورطاجــات...). وثائقيــة،  أفــالم  مجــالت، 

الثقافيــة واألدبيــة ع�ــ�  فــي ا��ــاالت  الكثيــر  - تكريــم أســماء أعطــت 
ا��صــوص.

- إحيــاء ال�ــراث األد�ــي والفكــري والتعريــف بأعــالم الفكــر والثقافــة، 
ع��ــا  والدفــاع  اإلبداعيــة  األعمــال  مــن  اإلنســانية  ا��وانــب  و�بــراز 

وتعميمهــا.

تاوريرت تضرب موعدا مع تأس�س اتحاد دو�ي لألدباء
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كشــف مجلــس إدارة مســابقة “ أوســكار املبدعيــن العــرب “ األدبيــة عــن نتائــج أفضــل كتــاب م�شــور وهــو «موســوعة ا���ســانية العر�يــة 
و اإلســالمية قديمــا و حديثــا»، الكتــاب الثانــي ، مظاهــر ا��ــب و ا���ــس فــي الروايــة العر�يــة الصــادر عــن دار دجلــة األ�اديميــة ، �غــداد، 
العــراق إعــداد و إشــراف أ.د. محمــد عبــد الرحمــن يونــس، يفــوز فــي مســابقة أفضــل كتــاب م�شــور للعاميــن 2021 ــــ 2022 م فــي جوائــز 

أوســكار املبدعيــن العــرب لعــام 2022م
وقالــت ��نــة املســابقة فــي رســال��ا «�ســعدني أن أبــارك لكــم فــوز موســوعتكم فــي مســابقة أوســكار املبدعيــن العــرب ال�ــي نظم��ــا ا إدارة 

مؤسســة املبدعيــن العــرب بمصــر، و فــي فــرع ( أفضــل كتــاب مطبــوع)، للعاميــن 2021 ، و 2022م .
مؤلفو الكتاب الثاني من املوسوعة هم:

1 ـــ أ.د. ع�ي جميل السامرا�ي، رئ�س قسم اللغة العر�ية جامعة دجلة األهلية، �غداد، العراق.
2 ــ أ.د. محمد عبد الرحمن يونس، نائب رئ�س جامعة ابن رشد في هولندا للشؤون العلمية، التعليم عن �عد.

٣ ــ أ.د. سعيد عبد الهادي املر��، رئ�س جامعة دجلة األهلية، �غداد/ العراق.
٤ ـــ أ.د. عايدة حو��ي، عميد �لية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ا��زائر.

٥ ـــــ أ.د. فريــدة مو�ــ� ، أســتاذة بجامعــة عبــد الرحمــن ميــرة، بجايــة. 
�ليــة اآلداب و العلــوم اإلنســانية.

ــــ د. بوقــرط الطيــب، أســتاذ محاضــر، جامعــة أحمــد بــن بلــة، (   ٦
ا��زائــر.  ،(1 وهــران 

ـــــ د. نســيم حــرار، أســتاذ محاضــر، جامعــة عبــد الرحمــن ميــرة،   ٧
ا��زائــر. بجايــة، 

٨ ــــ أ. جعفــر كمــال، قــاص و شــاعر و ناقــد و م�رجــم عرا�ــي مقيــم فــي 
لنــدن.

مغر�ــي،  مــدّون  و  باحــث  و  وناقــد  قــاص  نقــوس،  املهــدي  أ.  ــــ   9
. املغــرب  اليوســفية، 

الهيئــة  ألعضــاء  أيضــا  العميــق  الشــكر  و  الطيبــة  التحيــات  و 
للموســوعة العلميــة  االس�شــارية 

السادة األساتذة الكرام :
مرتبة حسب ال�سلسل األلفبا�ي ألسماء أعضاء الهيئة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Prof. Dr. Tayseer Abdul اآللو��ــي  ا��بــار  عبــد  ت�ســير  أ.د. 

ابــن رشــد، برنفيلــد هولنــدا،  Jabbar Al-Alousi ، رئ�ــس جامعــة 

املفتــوح. اإللك�رونــي  التعليــم 
جامعــة   Prfessor: Jamal Boutayeb بوطيــب،  جمــال  د.  أ.  ـــــ   2
بــن عبــد هللا، فــاس، �ليــة اآلداب، مديــر مؤسســة  ســيدي محمــد 

املغــرب. الثقافيــة.  للصناعــات  مقار�ــات 
٣ ـــــــ أ.د. الســعيد بوطاجيــن Professor: Said Boutadjine . �ليــة 
مســتغانم،  باد�ــس،  بــن  ا��ميــد  عبــد  جامعــة  اآلداب،  و  الفنــون 

ائــر. ا��ز
Professor: Saeed Almurhij �٤ ـــــ أ.د. ســعيد عبــد الهــادي املر�ــ
، معــاون رئ�ــس جامعــة دجلــة للشــؤون اإلداريــة ، �غــداد، العــراق.

٥ ـــــ أ.د. شــريف ��ــي ��ــي تونــغ، جامعــة الدراســات األجن�يــة، بكيــن، 
Professor: Shi Xi Tong .الصيــن

Professor : Abdelhamid بورايــو،  ا��ميــد  عبــد  أ.د.  ــــــ   ٦
وادا��ــا  العر�يــة  اللغــة  �ليــة  ا��زائــر2،  جامعــة   ،Bourayou

. الشــرقية  واللغــات 
Professor: Issam Noureddine الديــن،  نــور  عصــام  د.  أ.  ـــــ   ٧

بيــروت. األول،  الفــرع  اللبنانيــة،  ا��امعــة 
أ�اديميــة   ،  Prof. Faruq Mawasi املوا��ــي،  فــاروق  أ.د.  ــــــ   ٨
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فلســطين. حيفــا،  الغر�يــة،  باقــة  القاســمي، 
Professor: Mohammed Aboul ،9 ــ أ.د. محمد أبو الفتوح العفيفي

Fotouh Al Afifi جامعــة املنوفيــة، �ليــة اآلداب، قســم اللغــة العر�يــة، 
مصر.

Professor: Mustafa الســالم،  عبــد  بيومــي  مصطفــى  أ.د.  ـــــ   10
Bayyumi ، Salam Abd Al ، جامعــة املنيــا، �ليــة دار العلــوم، رئ�ــس 

مصــر. املقــارن،  األدب  و  األد�ــي  النقــد  قســم 
ا��امعــة  �ليــة   ،  Professor: N.Shamnad شــمناد،  ن.  د/  أ.  ـــــــ   11
العاصمــة  مجلــة  تحريــر  رئ�ــس  العر�يــة،  اللغــة  قســم  ترون�تبــرام، 

الهنــد. كيــراال،  ا��كمــة،  األ�اديميــة 
Professor : Hind Abbas Ali AL- 12 ــــــ أ.د. هنــد عبــاس ع�ــي ا��مــادي

Humady ، جامعــة �غــداد، �ليــة ال�ربيــة للبنــات، قســم اللغــة العر�يــة، 
�غــداد، العــراق.

أســاتذة  خيــرة  مــن  مكونــة  التحكيــم  ��نــة  أن  إ�ــ�  اإلشــارة  تجــدر  و 
ا��امعــات العر�يــة فــي لبنــان، و العــراق، و مصــر، وفلســطين، وســورية، 

املغــرب. و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكتــاب  ــــ  حديثــا  و  قديمــا  اإلســالمية  و  العر�يــة  ا���ســانية  موســوعة 
الثانــي مظاهــر ا��ــب و ا���ــس فــي الروايــة العر�يــةـ ــــ إعــداد و إشــراف أ.د. 

محمــد عبــد الرحمــن يونــس
الناشر: دار دجلة األ�اديمية، �غداد، العراق، الطبعة األو�� 2021م

عدد الصفحات: ٥12 صفحة ، طبعة فنية فاخرة و مجلدة.
األصدقــاء األعــزاء كتــاب الكتــاب األول مــن املوســوعة: أعتــذر عــن عــدم 
قبــول الكتــاب األول مــن هــذه املوســوعة فــي هــذه ا��ائــزة ألنــھ مطبــوع 
( إي  فــي عــام 201٨م، عــن دار  قبــل عــام 2021، أي  فــي طبعتــھ األو�ــ� 
لل�شــر و الكتــب ــــ لنــدن) و ا��ائــزة اشــ�رطت أن يكــون الكتــاب الداخــل 

إ�ــ� مســابقا��ا مطبوعــا حكمــا فــي عــام 2021 أو فــي عــام 2022 م
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صــدر للشــاعر اللبنانــي شــو�ي بز�ــع عــن دار مســكيلياني كتــاب جديــد �عنــوان «زواج املبدعيــن»، وي�نــاول هــذا 
ا من أشهر املبدعين، لعّل أك�ر ما �ستوقف القارئ املتأّمل في ِسَيرهم،  ا زوجي� الكتاب حياة اثنين وثالثين ثنائي�
ــوق إ�ــ� املطلــق، 

ّ
حــاد باآلخــر والت

ّ
ــق بجناَ�ــي ا�ُ�ــّب، وشــغف االت

ّ
حل

ُ
 معظــم العالقــات ال�ــي حاولــت أن ت

ّ
هــو أن

مت في ما �عد ع�� ��رة املؤّسســة وتبعاِ��ا 
ّ
قد تحط

املرِهقــة. وقــد تكــون األعبــاء املادّيــة �ــي ا��انــب األقــّل 
بيــن  البا�ــي  ع 

يتــوزّ ب�نمــا  التبعــات،  هــذه  مــن   
ً
وطــأة

اختــالف األمزجــة، ونزعــة االمتــالك، وتصــادم األفــكار 
ــص مســاحة ا��رّيــة.

ّ
والقناعــات، وتقل

 هــذه اإلشــكالّيات تأخــذ أ�عــاًدا أك�ــر احتداًمــا 
ّ

ع�ــ� أن
ــاب واملبدعيــن، الذيــن يحتــاج �لٌّ م��ــم إ�ــ� 

ّ
لــدى الكت

�ــي �شــغلها، و�امــل الفضــاء 
ّ
�امــل املســاحة املكانّيــة ال

فــال  ســھ. 
ّ

ي�نف الــذي  الهــواء  بــھ، و�امــل  الــذي يحيــط 
ا 

ً
ــاق

ّ
عش عــاّمٍ  نحــٍو  ع�ــ�  املبدعــون  يكــون  أن  غرابــة 

املــواّد  مــن  ى 
ّ

يتغــذ عمقــھ  فــي  ا��ــّب   
ّ

ألن نا��يــن، 

ي اإلبــداع، وفــي مقّدم��ــا الغيــاب 
ّ

نفســها ال�ــي تغــذ
الّزمــن  وكثافــة  الّداخــل  وعواصــف  واملســافة 
ومتعــة االك�شــاف. وأن يكونــوا فــي املقابــل، عــدا 
اســت�ناءاٍت قليلــة، أزواًجــا فاشــلين، ألّ��ــم �ائنــاٌت 
دجيــن. 

ّ
للت قابلــٍة  وغيــُر  ــب، 

ّ
والتطل ــزق 

ّ
الن  

ُ
شــديدة

ال�ــي  نائّيــات 
ّ
الث معظــم  عبــر  ــا  جلي� يظهــر  مــا  وهــو 

نابــذ 
ّ
الت أفســدها  وال�ــي  بالّدراســة  تناولناهــا 

رجســّية الفاقعــة والعنــف األســرّي، 
ّ
وا��يانــة والن

االنفصــال  بيــن  املأســاوّية  مآال��ــا  عــت  فتوزّ
امل�ّ�ــات. وارتيــاد  واالنتحــار  والقتــل  ــالق 

ّ
والط

شوقي بزيع وزواج المبدعين
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«ِضْحكت تاني» جديد الكاتب د. موسى برهومة

صــدرت روايــة «ِ�ْ�كــت تانــي» للكاتــب د. مو��ــ� برهومــة، عــن املؤسســة العر�يــة للدراســات وال�شــر فــي بيــروت. وقــد أهــدى الكاتــب روايتــھ 
إ�ــ� روح صديقــھ الراحــل ماهــر ســالمة.

 وجوديــة حــول ا��يــاة واملــوت، مــن خــالل ر�ــط تجر�ــة ذاتيــة بأســئلة فلســفية تســ�بطن مواجهــات حــاّرة، عبــر لغــة 
ً
ت�نــاول الروايــة أفــكارا

متوتــرة ومؤملــة.
فــة ال�ــي جــاءت فــي 1٣٦صفحــة مــن القطــع املتوســط، ع�ــ� تقنيــة تعــّدد األصــوات أو مــا �عــرف بـ«الروايــة 

ّ
اعتمــد برهومــة، فــي روايتــھ املكث

البوليفونية»، حيث يتصدى للسرد مجموعة من ال��صيات 
الواعيــة والالواعيــة، مــن أجــل رســم مشــهد تغلــب عليــھ األســئلة 
قضايــا  �شــأن  حاســمة  أفــكار  تقديــم  أو  القطــع  ــ� 

ّ
تتو� ال  ال�ــي 

ملت�ســة و�شــكالية.
ا��لفــي  الغــالف  ع�ــ�  حمــاد  حســن  د.  املصــري  املفكــر  وكتــب 
كــئ، �شــكل أسا��ــّي، ع�ــ� أزمــة الوجــود اإلنســانّي 

ّ
للروايــة إ��ــا «تت

املــوت  شــبح  ورغــم  والعــدم.  واملــوت  بالتال��ــي   ،
ً
دومــا املهــّدد، 

 
ّ

فــي �ل ��ظــة ع�ــ� مســرح األحــداث، إال أن الــذي يطــّل برأســھ 
 بالِشــعر واملوســيقى 

ً
البطــل يرفــض االس�ســالم، ويظــل متحّصنــا

 
ً
م�شــّ�ثا ويبقــى  املــوت،  مواجهــة  فــي  املراهقــة  وط�ــش  وا��نــون 
با��يــاة القصيــرة، الهــادرة، العابــرة، الغــادرة، ويواصــل مســيرتھ 

ــف».
ّ
توق دون 

 «األجمــل فــي 
ّ

أمــا املفكــر اللبنانــي د. مشــير باســيل عــون فــرأى أن
هــذه الروايــة هــو عمــُق التفكيــر الفلســفّي املبثــوث فــي تضاعيــف 
نقذ الســردّيات من فتن��ا العابرة، 

ُ
 الفلســفة ت

ّ
أحدا��ا. ذلك بأن

 
ً
وتغــوص ��ــا ع�ــ� معانــي االختبــار الوجــودّي فــي أشــّد إر�ا�اتــھ اســت��اضا

ر».
َ

للعقــل املســ�نف
أن  يحّرض�ــي  ولــدي،  يــا  نــداٌء،  داخ�ــي  فــي  «�ان  الروايــة:  أجــواء  مــن 
ــد مــا جــرى فــي تلــك ال��ظــات ال�ــي ترســم ا��يــط 

ّ
أع�ــش. لعلــھ أمــٌر معق

 ��ظــة املــوت قــد أِزفــت. 
ّ

 أن
ً
الرفيــع بيــن ا��يــاة والعــدم. لــم أكــن متأكــدا

لقــد رفــض عق�ــي الفكــرة مــن أساســها، ولــم يكــن لهــا وجــود فــي تفكيــري. 
إشــارات  ظلــت  ــّم 

َ
ث ومــن  عق�ــي.  فــي  متم�رســة  املــوت  مقاومــة  �انــت 

الرفــض ت�بعــث مــن الذهــن إ�ــ� ا��ســد �عــدم االس�ســالم. ثمــة تحفيــز 
خــارق �ان ينطلــق مــن منطقــة مــا مــن دما�ــي، و�عطــي أوامــره للبــدن 
لــم تكــن  ال�ــي  بــأن �ست�ســل وال ير�ــ� لغطرســة ا��رثومــة العنيــدة 

تقبــل بأقــلَّ مــن إفنــاء ا��ســد والــروح».
للكاتــب مو��ــ� برهومــة �عــد  الثانيــة  تانــي» الروايــة  وتعــد «ِ�ْ�كــت 
«ح�ــ� مطلــع الشــغف» ال�ــي صــدرت فــي بيــروت والــدار البيضــاء، كمــا 
صــدر للمؤلــف كتــاب ن�ــري، وكتابــان فــي الفكــر العر�ــي املعاصــر، وكتــاب 

عــن مهــارات الكتابــة اإلعالميــة.
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االســ��الل : طبــع : افعــال يجبــل عل��ــا العبــد ، ويتخلــص م��ــا مــن 
خــالل الرياضــة الروحيــة ا��ــادة ( واملــرء ال ي�ــرك افعالــھ / ح�ــ� 

يــوارى ع�ــ� جثمانــھ ال�ــرى ) .
الطبع والطبيعة : طبع في ان اكذب ولو كنت اقول ا��ق .

املعرفة قوة : انسب وقت للذهاب ا�� النوم هو العاشرة مساًء . 
فــي الصيــن صــدر قــرار فــي العــام 191٨ يلــزم �ل مــن يبلــغ   -
�ل  تكــون  ��ــذا   : تعليــق   . �ــ�رات  ثــالث  زراعــة  عامــا   11 عمــرة 
الصيــن بمســاحا��ا الشاســعة (جنــة خضــراء ) وروا�ــي خضــر .. ال 
ت��ــب فهــذه الشــعوب �ــي ال�ــي تصنــع قدرهــا وتتحــدى ا��ــال . 

 ! واملف��ــات    ، النفايــات  نــزرع  (لألســف)  بالدنــا  فــي  ونحــن 
- فــي انكل�ــرا قطــارات تعمــل بالبطاريــات بــدال مــن التيــار   -
فــي  واالقتصــاد   ، الصــادرة  االصــوات  مــن  للتخفيــف  الكهر�ا�ــي 

! شــك  دون  الكهر�ائيــة  الطاقــة  حــرق 
-  ادخــال لعبــة الشــطرنج فــي املــدارس (دراســة مــا زالــت قائمــة ) 
مــن قبــل خبــراء ومــدراء تر�وييــن إلقــراره ألنــھ ي�شــط الفكــر وينمــي 

الــذ�اء والقيــادة .
فــي اليابــان جهــاز مبتكــر لقيــاس مقــدار الســعادة ومقــدار   -
انــھ يرفــع ســعادة األ�ــ�اص  رضــا املوظفيــن عــن رؤســا��م كمــا 

ز انتاجهــم  يزيــد  ح�ــ� 
مســكينة الزرافــة تتحمــل الظمــأ اك�ــر مــن ا��مــل ،تغيــر   -
فــي  يوجــد  الباحثــون  العلمــاء  يقــول   ! تطيــر  الطيــور ولك��ــا ال  مــن 
افريقيــا ثمــان فصائــل م��ــا �ل فصيلــة تتمتــع بخصائــص ال تتمتــع 
��ــا الثانيــة ، طيــر ال يــأ�ل ال��ــم بــل �عتــاش ع�ــ� العشــب وانــواع 
مــن اوراق اال�ــ�ار ارتفاعهــا يصــل ا�ــ� ٦ م�ــر تســ��لك مــن الطعــام 
اك�ر من 1000 كغم طول لسا��ا يزيد ع�� ٤٥ م وتستطيع البقاء 
٣ اسابيع بال ماء ، تحصل ع�� حاج��ا من املاء من اوراق ال��ر 
، ا��مــل ال �ســتطيع البقــاء �ل هــذه املــدة بــدون مــاء . والشــهرة 

ذهبــت ا�ــ� ا��مــل ب�نمــا �ــي اك�ــر صمــودا مــن العطــش .
للشــر  وحــد  ل��يــر  حــد   .. حديــن  ذو  ســالح  التكنلوجيــا   -
، القنبلــة الذريــة لهــا جانــب يدمــر وآخــر فــي معا��ــة العديــد مــن 
وقــد   ، وتدمــره  العــدو  تك�شــف  طيــار  بــدون  الطائــرة   . االمــراض 
تقــوم مــن جانــب آخــر باســتطالع البــراري والوديــان ال�ــي يصعــب 
طيــار  بــدون  الصغيــرة  الطائــرات  هــذه  تد�ــ�   ، ال��ــا  الوصــول 
(درون) فــي كشــف حقــول زراعــة ا��ــدرات ال�ــي يصعــب الوصــول 
تلــك  اســتخدمت  وقــد   ، ا��كوميــة  الســلطات  قبــل  مــن  ال��ــا 
تلــك ا��ــدرات او  الطائــرات ايضــا مــن قبــل العصابــات لســرقة 
قــد تبلــغ الســلطات ع��ــا وفــي جانــب آخــر ســتعلن ناســا عــن اطــالق 
االجســام  بيــن  تســبح  ا��ار�ــي  الفضــاء  فــي   2٨ عددهــا  مكعبــات 
الســماوية ليــرى االنســان مــن خاللهــا ��ائــب الكــون ، �ل مكعــب 

 . ســم   10 وعمــق  وعــرض  بطــول 
محطــات مــن حيــاة ام �لثــوم : اســمها ا��قيقــي فاطمــة   -
بمركــز  الزهايــرة  طمــاي  قريــة  فــي  ولــدت   ، البلتا�ــي  ابراهيــم 
القاهــرة  ا�ــ�  انتقلــت   .  1٨9٨ عــام  الدقهليــة  فــي  الســنمبالوين 
عــام 1922 ، احيــت اول قطعــة موســيقية لهــا فــي العــام 192٦
، فــي العــام 19٣9 دخلــت االذاعــة املصريــة �أول فنانــة مصريــة ، 
اسســت في العام 19٤٣ أول نقابة للموســيقيين برئاســ��ا و�قيت 
10 ســنوات ع�ــ� رأس هــذه النقابــة ، ��ــن لهــا ريــاض القصب�ــي 
��نــا  زكريــا ٧٥  والشــيخ  ��نــا  والســ�باطي 9٥  ��نــا  حوا�ــي ٧0 
ومحمــد عبــد الوهــاب 10 ا��ــان . يجمــع ترا��ــا الغنا�ــي بـــ ٧00
وحوا�ــي  رامــي  ألحمــد  عمــال   1٣٦ حوا�ــي  م��ــا  وقصيــدة  اغنيــة 
122 ��نــا لبيــرم التون��ــي . قدمــت للســ�نما ٦ أفــالم . نالــت عــدة 
جوائــز وطنيــة وعر�يــة . فــي الرا�عــة و والنصــف مــن عصــر يــوم 

 . لبار��ــا  الــروح  مــن شــباط 19٧٥ اســلمت  الثالــث  االثنيــن 
هناك ول�س هنا : مهندسان يابانيان متقاعدان �عمر   -
٧0-٧2 ســنة قدمــا طلبــا ا�ــ� ا��كومــة ان يقومــا بإصــالح محطــة 
تعمــل باإلشــعاع الــذري . بــدل املهندســين مــن الشــباب ال ســيما 
و تأثيــر االشــعاعات الذريــة تظهــر �عــد عشــرين ســنة مــن التعــرض 
هــذه  ا��يــاة  هــذه  فــي  بالبقــاء  لهمــا  �ســمح  ال  �عمــر  وهمــا   ، لهــا 
املــدة   . حمايــة للمهندســين الشــباب وحفاظــا ع�ــ� حيا��ــم مــن 
تلــك ا��اطــر .. مــع �ل هــذه الت��يــة مــن قبــل الــرواد رفضــت 
ا��كومــة الطلــب ، الظاهــر ا��ــم ال يفرقــون بيــن صغيــر وكبيــر ، 

فــي مجــال عملــھ ومســؤوليتھ . و�ل 
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 الغر�ــة و االغ�ــراب : مصط��ــان يحمــالن 
في طيا��ما كثيرا من الشــعور الســل�ي إذا ما 
اق�رنــا باإلنســان، فالغر�ــة �ــي ��ــرة ســواء 
مــا  تحــت ضغــط  قهريــة  أو  أ�انــت طوعيــة 
تق�ــرن   ، نف��ــي  أو  اجتما�ــي   ، اقتصــادي 
فــي األذهــان برحلــة خــارج الوطــن ، بتود�ــع 
بتود�ــع  و   ، الفــرد  ف��ــا  نشــأ  ال�ــي  لــألرض 
تختلــف  و   ، واألصدقــاء  األهــل  و  األقــارب 
األهــداف املتوخــاة م��ــا ، فهنــاك مــن ��اجــر 
لتحقيــق  أفضــل  آفــاق  عــن  بحثــا  موطنــھ 
ذاتــھ ســواء بالدراســة او العمــل ، او تحــت 

 ، وطــأة ظــروف نفســية 
الصــارخ  باالختــالف  الفــرد  �شــعر  وهنــا 
وفــي  التفكيــر  فــي  أفــراد مجتمعــھ  بقيــة  عــن 
الثقافــة ..ا�ــ�، و قــد يكــون فــي ال��ــرة نــوع 
نفســھ  الفــرد  يجــد  بحيــث   ، القهريــة  مــن 
مــع  افــق  التو النعــدام  نظــرا  عل��ــا  مجبــرا 
وجــود  عــدم  و   ، األفــق  النســداد  أو  الغيــر 
أرضيــة مشــ�ركة للتعا�ــش مــع اآلخــر باعتبار 
أن الهويــة ا��تمعيــة تقت��ــي مــن �ل منــا 
الــذي  ا��تمــع  مفاهيــم  و  لقيــم  ا��ضــوع 
..أيــا �ان فهنــاك مــن يتعا�ــش  وجدنــا فيــھ 
الــذي توجــھ  البلــد  فــي  ا��ديــد  مــع وضعــھ 
قابليــة  لديــھ  تكــون  بحيــث   ، طوعــا  إليــھ 
االن�ــ�ام فــي مجتمعــھ ا��ديــد ف�ســتطيع 
تكويــن  فــي  يبــدأ  و  الســابقة  عاداتــھ  تغييــر 

 ، وصداقــات  عالقــات 
فيمــا  إال  مــا  نوعــا  عاديــا  الوضــع  فيصبــح 
للموطــن،  با��نيــن  الشــعور  يخــص 
لألقــارب و األصدقــاء القدامــى و الذكريــات 

املاضيــة...
مــن  متقبــال  الوضــع  يصيــر   ، الوقــت  مــع  و 

الغربة و ا�غترابالغربة و ا�غتراب
إشكالية هوية و بحث عن الذاتإشكالية هوية و بحث عن الذات
تورية لغريب/ املغرب

�اتبة و��فية
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ا��ديــد  مجتمعــھ  وســط  االندمــاج  فــي  يبــدأ  ثــم  املهاجــر   الفــرد 
دون إ��ــاء عالقتــھ الذاتيــة بجــذوره الثقافيــة و الدي�يــة وروابطــھ 

العائليــة ...إ�ــ� هنــا يبــدو األمــر منطقيــا إ�ــ� حــد مــا .
ومــن  االســ�يالب  مــن  نوعــا  �عــد   ، باالغ�ــراب  الشــعور  لكــن   
إلغــاء لذاتيــة الفــرد كهويــة حقيقيــة ، وهــو ل�ــس مق�رنــا بتغييــر 
املوطــن ســواء أ�ان طوعــا أو قســرا ، بــل االغ�ــراب شــعور مدمــر 
فــي ظــل  يمكــن أن ي�تــاب ال�ــ�ص ح�ــ� وهــو داخــل أســرتھ ، و 
مجتمعــھ ووطنــھ ، بحيــث يط�ــ� هــذا الشــعور الســل�ي ع�ــ� الفــرد 
ف�ــراه منعــزال ومنطويــا ع�ــ� نفســھ ، ال �شــارك أحــدا بمــا يجــول 
فــي خاطــره ، اعتقــادا و�يمانــا منــھ أنــھ ال أحــد س�شــاركھ أفــكاره 
وهواجســھ ، ولعلــھ مــن الصعــب تنــاول موضــوع االغ�ــراب نظــرا 
لتداخــل عــدة عوامــل كمــا وأن مجــاالت عــدة تناولتــھ ومازالــت 
ت�ناولــھ م��ــا الفلســفة ، علــم االجتمــاع ، علــم النفــس االجتما�ــي 
العصــر  فــي  أنــھ  إ�ــ�  ،إضافــة  تخصصــھ  زاويــة  مــن  �ل  و  ...أ�ــ� 
ا��ديــث، حــاول الباحثــون إخضــاع مفهــوم االغ�ــراب للعلميــة - 
مــع صعو�ــة ذلــك نظــرا لتداخــل العوامــل املســ�بة لــھ - و��ــذا تــم 
تناولــھ مــن قبــل الباحــث االمريـكـي   « دي ديــن وي�ــي نتلــر « ســنة 
19٦2 دراســة أميريكيــة نشــرت فــي إحــدى ا��ــالت تحــت عنــوان 
ســبقھ  فقــد   ، فقــط  لإلشــارة  و   ،» قياســھ  و  معنــاه  االغ�ــراب   »
لهــذا الفيلســوف و االقتصــادي املغمــور « �ارل ماركــس « ، الــذي 
قــرن مفهــوم االغ�ــراب بالعامــل ال�ســيط ، بحيــث يــرى أن ظــروف 
العمــل القاســية ال�ــي أوجد��ــا ا��تمعــات الرأســمالية ، �ــي مــا  
الرفاهيــة  مــن  جــراء حرمانــھ   ، العامــل  اغ�ــراب  أنتجــت مفهــوم 
االجتماعيــة �ســ�ب انعــدام الفــرص ال�ــي تؤهلــھ لذلــك و بالتا�ــي 
..و  اإلنســانية  الطبيعــة  عــن  باالغ�ــراب  إحساســھ   : فالن�يجــة 
يجعلنــا  ا��تمعيــة  بالطبقيــة  اإلحســاس  أن  ع�ــ�  تأكيــد  هــذا 
نع�ــش خــارج الهويــة ا��قيقيــة ، إننــا نع�ــش كمســ��لكين لقيــم 
، و نظــم لــم نخ�رهــا أو نؤســس لهــا ، ��ــذا املفهــوم و�غيــره لشــ�� 
، يوجــد داخــل �ل  ، فاالغ�ــراب  للباحثيــن  العلميــة  التفســيرات 
منــا ...مــع اختــالف التعا�ــش معــھ ، فكلمــا زاد الو�ــي ا��قيقــي 
لدي�نــا  باملرجعيــة  و   ، باالغ�ــراب  اإلحســاس  زاد  �لمــا   ، بالــذات 
قــد  ســلم  و  عليــھ  هللا  ص�ــ�  محمــد  الكريــم  فالرســول  ا��نيــف 

الكــرام  ال��ابــة  مــع  تجلياتــھ  أو�ــ�  فــي  االغ�ــراب  عــاش 
خــالل ال��ــرة و مــا القــوه مــن أنــواع العــذاب فــي ســ�يل الدعــوة 
للديــن ا��نيــف ح�ــ� قــال عليــھ افضــل الصــالة و الســالم : « 
جــاء اإلســالم غريبــا و ســيعود غريبــا فطو�ــى للغر�ــاء « و كــذا 
دعــاؤه ص�ــ� هللا عليــھ و ســلم جــراء معاناتــھ مــع املشــركين : « 
اللهــم إليــك أشــكو ضعــف قوتــي و قلــة حيل�ــي و هوانــي ع�ــ� 
النــاس ، يــا أرحــم الراحميــن أنــت رب املســتضعفين و أنــت ر�ــي 
، إ�ــ� مــن  تكل�ــي ؟ إ�ــ� �عيــد يتجهم�ــي ؟ أم إ�ــ� عــدو و�لتــھ أمــري 
؟ إن لــم يكــن بــك ع�ــي غضــب فــال أبا�ــي و لكــن عافيتــك �ــي 
أوســع �ــي ، أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أشــرقت لــھ الظلمــات ، 
و ص�ــ� عليــھ أمــر الدنيــا و اآلخــرة مــن أن تنــزل �ــي غضبــك أو 
يحــل ع�ــي �ــ�طك ، لــك العت�ــ� ح�ــ� تر��ــ� ، و ال حــول و ال 
قــوة إال بــك « . فهــذا الدعــاء يحمــل فــي طياتــھ ألــم االغ�ــراب و 

املعانــاة فــي ســ�يل الدعــوة إ�ــ� العبوديــة ا��قــة ..
يبقــى االغ�ــراب إذن معانــاة نفســية مــرت م��ــا جــل ا��تمعــات 
 ، اختالفهــا  ع�ــ�  و  مغار��ــا  و  األرض  أقا��ــي  فــي  اإلنســانية 
لك��ــا تجتمــع فــي إشــكالية واحــدة ، و�ــي االختــالف فــي الــرؤى 
والتصــورات عــن األفــراد ا��يطيــن ممــا يجعــل  «املغ�ــرب « ، 
يتقوقــع حــول نفســھ، ويتــآ�ل فــي صمــت وســط عاملــھ الهالمــي 

اقــع . �عيــدا عــن الو
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رقصــة الهيــوة البصريــة يرجــع اصولهــا مــن افريقيــا ونقلهــا زنــوج الســودان عــن طريــق البحــر االحمــر عندمــا �انــوا يأتــون للبصــرة للتجــارة عبــر 
مرا��ــي شــط العــرب و اســتقر قســم م��ــم فــي البصــرة فشــكلوا فرقــة وميدانــا خاصــا ��ــم علقــوا  فــي احــدى واجهاتــھ رايــة تســم�  (الشــ�يار).  
ثــم يتــوزع ا��الســون ف��ــا فيمــا ي�ــرك الوســط فارغــا ملمارســة الرقصــة ويجلــس الرجــال قبالــة ال�ســاء و�شــكل ا��ميــع قوســا ،، نصــف 
دائــرة ،، ا�ــ� مواجهــة الكعبــة الــذي �عــد شــرطا الزمــا مــن شــروط تأديــة الرقصــة وعندمــا �شــتد القــرع وتشــتد ضر�اتــھ ع�ــ� ايقــاع الهيــوة 
يبــدأ الرجــال وال�ســاء بتأديــة الرقصــة حيــث تبــدأ ال�ســوة ب�شــكيل دائــرة حــول العازفيــن مــع ضــرورة ا��افظــة ع�ــ� شــكل الدائــرة عنــد 

بــدأ ال حركــة امــا الرجــال ف�شــكلون دائــرة اخــرى  حــول ال�ســاء 
و���ــز ارجلهــم واكتافهــم مــع حىــكات رؤوســهم فتمتــد الرجــل اليم�ــ� 
ا�ــ� االمــام بخطــوة واحــدة وتحريــك اليــد اليم�ــ� ع�ــ� مقر�ــة مــن 
القــدم  ت�بعهــا  ثــم  الظ�ــ�  خلــف  ال�ســرى  اليــد  وتكــون  الصــدر 
ال�ســرى بنصــف خطــوة وهكــذا تتكــرر ا��ركــة ع�ــ� ايقــاع الهيــوة.

وهــو  (صرنــاي)  املزمــار  ف�ــي  املصاحبــة  املوســيقية  االالت  امــا 
آلــة نغميــة مــن ا��شــب تشــبھ البــوق  ويجلــس عــازف الصرنــاي 
ع�ــ� كر��ــ� مــن ا��شــب عــاى �ســار عــازف الطبــل ( املســوندو ) 
اقصيــن وايضــا  ويجــوز لــھ ان ي��ــض خــالل العــزف و�شــارك مــع الر
�ســتعمل ايقــاع كبيــر �ســم� ( الب�بــة ) ويضــرب عليــھ باثنيــن مــن 
الع��ــي   وكذلــك آلــة (الباتــو ) و�ــي علبــة مــن الصفيــح ( تنكــة ) 
�عمــل لهــا صنــدوق مــن ا��شــب ويقــرع عل��ــا �ع��ــي مــن ا��يــزران 
وللهيــوة مجالــس وتقاليــد لــن تتغيــر وقــد اصبحــت مــن الرقصــات 
مياديــن  عــدة  فــي  الرقصــة  هــذه  تجــري  و�انــت  البصريــة  ال�راثيــة 
القديمــة   البصــرة  فــي  امليــادي  هــذه  منــھ   ( املكيــد   ) هــو  وامليــدان 
ا��يبــرة  ميــدان محلــة  والفــاو  وخاصــة  والز�يــر   الســا�ي  ومحلــة 
�شــير  الشــيخ  ميــدان  وكذلــك  ســنة   1٥0 مــن  اك�ــر  عمــره  الــذي  
ابــو شــكر واخيــھ ابــو حســين متخصصيــن بفــن الهيــوة وا��شــابة  
وغنا�ــي   الدي�ــي  بطا�عهــا  تتصــف  فرقــة  و�ــي  حســ�بة  ام  وفرقــة 
وتمثــل باملــدح ودك لطــور الســادة والقــادري والســامري وا��مــاري 

والنو�ــان والــزار  و�ــي فرقــة نســائية وكذلــك فرقــة ( ونيكــھ )  فــي 
محلــة الصفــا قــرب ســاحة الدواليــب و�ان رئ�ــس املكيــد االســتاذ 
عبــد ( ا��ليــل ونيكــة ) وهــو والــد الفنــان املســر�ي صــالح ونيكــة 
املطــرب  والــد  وكذلــك  الــرزاق  عبــد  املــال  املرحــوم  الفنــان  ووالــد 

نوفــل عبــد ا��ليــل  والســيدة  (ونيكــھ ) �ــي والد��مــا
الفرقــة  فــي  بصريــة  فلكلوريــة  كرقصــة  الهيــوة  رقصــة  اعتمــدت 
القوميــة البصريــة للفنــون الشــعبية ونالــت استحســان ا��مهــور 
مســارح  �عــض  ع�ــ�  وكذلــك  الدو�ــي  بابــل  مســرح  ع�ــ�  وقدمــت 

العــراق. خــارج  الفرقــة  بتجــوال  واالجن�يــة  العر�يــة  الــدول 

من الفولكلور البصري
رقصة الهيوة

عبد املهدي علوان املظفر
باحث موسيقي عرا�ي
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عــْود للــبـدء:
اقتھ ؛ وتقويــة صولتــھ  دفاعــا عــن شــرعية الفْعـــل املســر�ي ، الــذي �انــت األغلبيــة تدافــع  عـــنھ  باســتماتھ ؛ و�ــدل ا��هــد، مــن أجــل إشــر
فــي ال�ســيج ا��تم�ــي ( لكــن ) ال خــالف بــأن ( اآلن) أقــالم املســرحيين فــي املغـــرب، َجـــفت وانكَســـرت أمــام الدْعـــم والر�ــع والصدقــات 
املاليــة مــن هنــا وهنالــك !  ألنــھ تبيــن أن أغل��ــم ( مؤســف) ضعــاف النفــوس ومهرولــون أمــام ( در��مــات) مــن حقهــم االســتفادة مــن 
التْعـــويضات ، ولكن �شــرف وعـــزة نفـــس؛ ول�س تْحـــت الطلب( ا��الت ا��ليجية) و�االســتعطاف والتملق ( املهرجانات) و�التنازالت 
افــات الكامنــة فــي ال�ســيج الثقافــي/ الف�ــي ؛ لــم نختلقهــا أو�ــي شــطحات  واالنبطــاح ( ��ــن الدعــم/ التحكيــم)  وهاتــھ املســلكيات و االنحر
لتبريــر حمولــة وهــدف[ املقالــة] بــل �ــي مكشــوفة وطفـــت �شــكل مفضــوح وعــاٍر �عــد الدعــم املســر�ي ( الثالــث /2000) بحيــث العديــد 

مــن الصرخــات تمــت وف��ــت  مــا يــروج فــي الكوال�ــس؛ 

أين مسرح الهواة
                        بطبعته الخليجية ؟؟

نــجـيب طــالل/ املغرب
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حقهــا  تنــل  لــم  أ��ــا  بحكــم  ذاتيــة)   ) بــل  محايــدة  ل�ســت  ولكــن 
مــن «صنــدوق العمــل اإلجتما�ــي» وأمامنــا رســالة ��نــة الدعــم 
ع�ــ�  �ســ�ند  (1)الــذي  أعقــاب  ع�ــ�  وردت  ســنة201٧  املســر�ي 
اقــع الدعــم املســر�ي“  ”تقريــر لــوزارة الثقافــة واالتصــال حــول و
ويوجــھ العديــد مــن االنتقــادات ل��نــة الدعــم ع�ــ� أســاس أ��ــا 
مصــدر عــدد مــن هــذه االختــالالت. و�التا�ــي: و�ذ تتأســف ال��نــة 
للمســتوى الهزيــل الــذي وصلــت إليــھ معــارك تصفيــة ا��ســابات 
الضيقــة هنــا وهنــاك، وفــي ظــل صمــت الــوزارة رســميا عــن تفنيــد 
الثقافيــة  الســاحة  تمــس  ال�ــي  املزاعــم  مــن  العديــد  إثبــات  أو 
نزاهــة  عــن  ودفاعــا  با��صــوص،  واملســرحية  عامــة  بصفــة 
ومصداقيــة أعضا��ــا فإنــھ تضطــر إ�ــ� توضيــح املغالطــات ال�ــي 
وردت فــي املقــال املشــار إليــھ أعــاله (2) فالــذي ��منــا مــن �ل هــذا[ 
املســر�ي]  الدعــم  آليــة  �شــأن  االختــالالت  الــوزارة]+[  صمــت 
املقــال  :أشــار  الرســالة تشــير كمــا  تتَعـــدل؟ والســيما أن  لــم  ال�ــي 
مــن  مجموعــة  رصــدوا  املســر�ي  ا��ــال  فــي  ”مهنييــن“  أن  إ�ــ� 
الثقافــة  لــوزارة  ”تقريــر  حســب  وذلــك  األخيــرة  الســنوات  خــالل 
واالتصــال“. إال أنــھ لــم يو�ــ� مــن هــم هــؤالء املهنيــون. هــل هــم 
أ�ــ�اص معينــون معروفــون؟ أم نقابــات؟ أم جمعيــات مهنيــة؟ 
هل هم من املستفيدين من الدعم؟ أم من غير ا��اصلين عليھ؟ 
ِتـــم اإلجابــة ع�ــ� ذلــك ؟ و�التا�ــي فاملســرح 

َ
(٣) ��ــد اليــوم ! لــم تـ

أو  فهمهــا  الصعــب  مــن  ؛  ســوريالية  أوضاعــا  �ع�ــش  املغــرب  فــي 
التحصيــل  بــاب  ومــن  مؤخــرا  إذ  خيوطهــا؛  عتبــة  ع�ــ�  القبــض 
حاصــل: عبــر عــدد كبيــر مــن الفنانيــن املغار�ــة خاصــة املن�ســبين 
م��ــم  إ�ــ� قطــاع املســرح  .عــن غض��ــم الشــديد ورفضهــم املطلــق 
للمبــررات ال�ــي ضمن��ــا ��نــة دعــم املشــار�ع املســرحية فــي قــرار 
رفــض دعــم عمــل مســر�ي ل «رشــيد العدوانــي»(٤) و�التا�ــي مــا 
ــنا  ـ ��منــا هاهنــا [اســ�نكار ثلــة مــن املســرحيين ] لكــن قبــل مــا( َ��مُّ
ــفاقم  الوضــع �ْعـــد دخــول املســرح ا��لي�ــي ع�ــ� ا��ــط، 

َ
) فلقــد تـ

ويمكن االع�راف ��ذا ، و�دون َحـرج . و�ن �ان ا��رج انعدم و لم 
�ُعـــد لــھ وجــود محقــق فــي املشــهد املســر�ي؛ باعتبــار أن القاعـــدة 

« األخالقيــة» تَعـــطلت أمــام اإلغـــراءات املاديــة والســفريات  إ�ــ� [شــط 
الَعـــرب ]وال�ــي لــم يحلــم ��ــا ( ذاك) الفنــان !! و�التا�ــي فمــن الصْعـــب 
أن يك�ســب ( املســر�ي) آلياتــھ ويجددهــا للدفــاع عـــن املســرح الــذي 
ا��تمعيــة  للتحــوالت  طبقــا   / تنظيمــا   / فعاليــة   / ممارســة  ؟  نريــد 
الســياق  َهـــذا  وفــي  ؛  العالــم  ــة 

َ
منـ

ْ
ورقـ والتواصليــة؛  والتكنولوجيــة 

 والــذوات َأم 
َ

هــل اســ�نكار وغضــب ثلــة مــن املســرحيين يخــدم الــذات
فــي تقديــري فاإلجابــة   املوضــوع ا��ايــث للفعــل املســر�ي الفعــال ؟ 
تكمــن فــي تواريــخ االستفســار؛ وفــي تشــطيب ع�ــ� اســم  رئ�ــس ��نــة 
و  �انــت  ال�ــي  القضايــا  مــن  الَعـــديد  هنالــك  ألن  املســر�ي؟  الدعــم 
الزالــت تحتــاج لالســ�نكار والغـــضب  والرفــض أو إ�ــ� نقاشــات جــادة 
ومســؤولة ، مثــل أيــن مســرح الشــباب؟ أو ملــاذا اإلنــزال الــذي أحدثتــھ 

الهيئــة الَعـــر�ية للمســرح تجــاه [ مســرح الهــواة ] ؟...؟
 بـين اإلنزال والنـزول :

املســر�ي  املشــهد  فــي  نوعيــة  إضافــة  أيــة  بــأن  مــرة:  مــا  عبرنــا  كمــا   
والف�ــي ف�ــي ضروريــة ومحمــودة ومبــارك بتفعيلهــا، ألن املهرجانــات 
العالــم.  دول  �ل  فــي  ســائد  تقليــد  والثقافيــة،  الفنيــة  والتظاهــرات 
و�ساهم في ا��راك املسر�ي نفسھ ترسيخ هذا الفن االنساني الذي 
يفــوق الطاقــة االنســانية اعتبــار أن التفاعــالت االبداعيــة والثقافيــة 
بيــن الفاعليــن فيمــا بي��ــم و�يــن املنفعليــن واملهتميــن جــزءا ال يتجــزأ مــن 
ا��ــراك االقتصــادي واالجتما�ــي محليــا وجهويــا وعامليــا(٥) وعمومــا 
الفعــل  تخــدم  ونوايــا  بأهــداف  ولكــن  عنــھ.  غ�ــ�  ال  مكســب  ف�ــي 

املســر�ي ؛ بــدل تســميم األجــواء ؛ وخلــق وضــع ف�ــي ملت�ــس؛ 

والســيما  اللو�يــات،،،  وتشــكيل  والصفقــات  اإلغـــراءات  حــو 
َ
ن ينحــو 

:أنــھ إذا انعـــدمت املوهبــة فإننــا ن�تــج ”أعمــاال“ تن�ــ� بؤســا و�دقاعــا 
فنيــا. و�ذا مــا حصلنــا ع�ــ� دعــم ما�ــي، فإننــا ن�تــج ”أعمــاال“ أك�ــر بؤســا؛ 
فاملــال ال ُيمكــن مــن شــراء ا��يــال أو التخييــل أو اإلبــداع، و�ن �ان 
أدت  ا��قيقــة  هاتــھ   (٦ األوليــة(  واملــواد  اآلليــات  شــراء  مــن  يمكــن 
باغتيــال مســرح الهــواة فــي ظــروف (؟؟) ولقــد أشــرنا لذلــك ( ٧) وال 
أحــد مــن املســرحيين �ان فــي املوعــد برأيــھ وموقفــھ ، أل��ــم أصبحــوا 
والدعــم)  الفــرز  ��ــن   ) وفــي  النقابــات)   ) وفــي  االح�ــراف)  شــق(  فــي 

املشــهد  فــي  نوعيــة  إضافــة  أيــة   
ضروريــة  ف�ــي  والف�ــي  املســر�ي 
ألن  بتفعيلهــا،  ومبــارك  ومحمــودة 
الفنيــة  والتظاهــرات  املهرجانــات 
والثقافيــة، تقليــد ســائد فــي �ل دول 
العالم. و�ساهم في ا��راك املسر�ي 
االنســاني  الفــن  هــذا  ترســيخ  نفســھ 

االنســانية الطاقــة  يفــوق  الــذي 



ون
فن

   العدد 229 (1) نوفمبر 3042022
Issue 229 | 1 Nov. 2022

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

وفــي( دهاليــز مســرح ا��ليــج) ونحــن �عتبرنــا البعــض ( خــارج 
الســرب) كنايــة مقبولــة ؛ ألننــا نحــن نكتــب للتاريــخ ؛ ول�ــس 
 » آمــن  بمــا  ول�ــس  آمــن «ديونيــزوس»  بمــا  ،ايمانــا  للقطيــع 
َهـــذا الســياق،  فاوســت « أو « بروتــس» قاتــل قيصــر؛ وفــي 
للمســرح  العر�يــة  الهيئــة  أحدثتــھ  الــذي  لإلنــزال  أشــرنا 
جوانية ( مسرح الهواة ) في دورتھ األو�� بمراكش( 09/2٨/ 
إ�ــ�  آســفي( 09/2٧/  بمدينــة  والثانيــة   ( إ�ــ�10/02/201٨ 
واالتصــال؛  الثقافــة  وزارة  مــع  �شــراكة   (  2019/10/01
و�بــان األشــغال و�عدهــا : يالحــظ و�شــكل ج�ــي صمــت مريــب 
عل�ــي  تقييــم  ع�ــ�  املســرحيين  أقــالم  و أصــوات  و���ــام 
لدوراتيــھ ، ومحاولــة كشــف خبايــا هــذه التظاهــرة ال�ــي ال 
تمتلــك أســباب النــزول ( ! ) وهــو أمــر موكــول إ�ــ� رغبــة الذيــن 

يطبلــون للمســرح فــي املوائــد واملنابــر تالفيــا للْعـــنة 

وغضــب مــن يدبــر خيــوط الهيئــة . ال��ــيء الــذي قــد يحرمهــم 
مــن إمكانيــة اســتضاف��م أو اســتفاد��م [ الدوالريــة ] وهــل 
�ســتطيع أن يصــرح مــن هــم من�ســبين للمســرح (االح�رافــي) 
مــا  فــي رحــاب  ؛ ســ�ب تواجدهــم  الدعــم وال�رويــج  وينالــون 
�ســم� مســرح الهواة (د/2) بآســفي كـــفاعلين ومســاهمين؟؟ 
(٨) واألخطر من �ل َهـــذا فمســرحيو ( آســفي) أصدروا بيانا 
ُمـــرفقا بوقفــات احتجاجيــة ؛ جــراء إقصا��ــم مــن التظاهــرة 
وفــي عقــر دارهــم؛ وال أحــد ســاندهم : لــم تتحــرك النقابــات 
ال  األمــر  هــل  البيــان،  فــي  مطروحــة  مادامــت   ، املســرحية 
لكــن  (الهــواة)؟  �ســم�  ملــا  مهرجــان  (هـــو)  مــادام  �عن��ــا 
فــي فضائــھ  انوجــدوا  �عــض أعضا��ــا  ملــاذا  الــواردة  ا��يــرة 

ودواليبــھ وســاهموا �شــكل أو آخـــرفي محاولــة إنجاحــھ، ولــم �عــط النتائــج 
املتوقعــة ورغــم ذلــك نالــوا حقهــم مــن (الــدوالر) ألن هنــاك اتفاقيــات مــع 
القانونيــة  املقتضيــات  طــرح  إغفــال  تــم  ممــا   ! للمســرح  العر�يــة  الهيئــة 
فــي مهرجــان  والتنظيميــة ولــو �ســؤال ك�رويــج: هــل ا��معيــات املشــاركة 
الهــواة- الــدورة (2) تا�عــة: لــوزارة الثقافــة واالتصــال؟ أم لــوزارة الشــب�بة 
والرياضــة؟ أم للهيئــة العر�يــة للمســرح؟ أم للنقابــة الوطنيــة للمســرح؟ 
أم لــوزارة الســياحة؟ أم للمجالــس البلديــة؟ أم ألحــزاب سياســية ؟  وفــي 
نفــس ا��ــدث ال أحــد تســاءل عـــن دخــول الهيئــة الَعـــر�ية للمســرح ع�ــ� 
خـــط املســرح املغر�ــي ، وملــاذا أمســت تَحـــوم ع�ــ� مســرح (الهــواة) هنــا فــي 
املغـــرب/ موريطانيــا / فلســطين/ ا��زائــر/ األردن/هــل ألن الــكل أصبــح 
اقفاتــھ و�رادتــھ و�ــ�ص�تھ ؟(9) فمــن  بقــدرة قادرتا�عــا لـــها ، باخســا تمو
لل��ــوض  والتعــاون  الشــراكة  تتــم  أن  جميــل  النوعيــة؛  اإلضافــة  بــاب 
باملســرح العر�ــي» عمومــا» وذلــك  بجعلــھ ورشــا مســاهما فــي التنميــة، فــي 
ظــل صناعــة ثقافيــة حقيقيــة؛ لكــن شــريطة الشــفافية ومبــدأ الوضــوح و 
تحقيــق الفــرص بيــن الفاعليــن ؛ وأن يكــون اإلنــزال ذو أ�عــاد اســ�راتيجية 
ول�ــس نــزوة واســتحكاما للــذات( بمع�ــ�): فاالحتجــاج الــذي وقــع فــي  مدينــة 
آســفي �ان باإلمــكان أن �عا�ــ� با��ــوار والشــفافية بحيــث: كيــف رفــض 
اإلعتذارعن اإلقصاء وال��م�ش وهو في مقام [[مدير إدارة املهرجانات]]؟ 
لكــن كمــا يقــال ا��قيقــة تظهــر مــن زلــة اللســان، بحيــث تبيــن حســب قولــھ 
أنــھ صاحــب فكــرة إنــزال مســرح الهــواة بصيغــة - الهيئــة العر�يــة للمســرح 
– مؤكــدا بالقــول الصريــح: أردنــا أن نرجــع للهــواة شــأ��م وقيم��ــم؛ فقبلــت 
الهيئــة العر�يــة مق�رحنــا؛ ح�ــ� أن وزيــر الثقافــة رحــب بالفكــرة وأكــد ع�ــ� 
إرجــاع مســرح الهــواة مــن جديــد (10) ولكــن رجوعــھ تــم بممارســة قطيعــة 
تمظهــر  إصــرار  عــن  الناتجــة  العب�يــة  مــن  نــوع  وَهـــذا  ؛  االســتمرارية  مــع 
الــذات خــارج ســياقها ؛ و�التا�ــي �عيــد اجتيــاح فيــروس كورنــا الــذي أوقــف 
بصيــص  وانقشــاع  ؛  والسياســية  واالقتصاديــة  الثقافيــة  األنشــطة  �ل 
العــودة ل��يــاة الطبيعيــة ؛ طرحنــا ســؤاال فــي إطــار بْحـــث مفــاده [مهرجــان 
َمــــسرح الهــــواة : تأجيــل أم إلــــغاء ؟؟]( 11) فـــال رد وال جــواب  وال توضيــح 

مــن لــدن املســاهمين وال مــن مديــر إدارة املهرجانــات ؟
صـْمـت الـوزارة :

أشــرنا لصمــت الــوزارة تجــاه مــا ورد فــي «اختــالالت فــي آليــات دعــم املســرح» 
وحســب رســالة ��نة الدعم(201٧) ونؤكده هاهنا في باب الدورة الثالثة 
ملســرح الهــواة ، مــن خــالل بــالغ الــوزارة  الــذي يؤكــد با��رف[أعلنــت وزارة 
الشــباب والثقافــة والتواصــل – قطــاع الثقافــة عــن فتــح بــاب ال�رشــيح 
املزمــع  املســرح  لهــواة  الوط�ــي  للمهرجــان  الثالثــة  الــدورة  فــي  للمشــاركة 
تنظيمها بمدينة آسفي خالل الف�رة ما بين ٧ و10 أكتو�ر املقبل]... [�شار 
إ�ــ� أن الــدورة الثالثــة للمهرجــان الوط�ــي لهــواة املســرح تنظــم بتعــاون مــع 
ا��ماعــة ا��ضريــة آلســفي] (12) ولكــن أيــن الهيئــة العر�يــة للمســرح مــن 
الشــراكة والتعــاون ؟ وهــل هنالــك ملفــات خفيــة بيــن اإلنــزال والنــزول ( 
االن�ــ�اب)؟ ألن مجلــة الهيئــة ، لــم تشــر لبــالغ الــوزارة ؛ وال وجــود لــھ فــي 
صفحا��ا وموقعها ؟ و�التا�ي  لم تدخل وزارة الثقافة ع�� ا��ط، لتبديد 
أي ل�ــس مــن شــأنھ أن �َعـــمق مســاحات التأويــل. بيــن اإلنــزال والنــزول ع�ــ� 
األقــل بتوضيــح  ديبلوما��ــي �شــرح مــن خاللــھ  هــل الهيئــة العر�يــة ال�ــي 
�انــت فــي الدورتيــن؛ الزالــت شــريكا فــي الــدورة الثالثــة، أم ال ؟ ولكــن ح�ــ� 
املســرحيين وخاصــة املهرولــون وراء الهيئــة؛ لــم يطرحــوا ولــو ســؤاال عابــرا 

فــي  املشــاركة  ا��معيــات  هــل 
تا�عــة:  الــدورة  الهــواة-  مهرجــان 
أم  واالتصــال؟  الثقافــة  لــوزارة 
أم  والرياضــة؟  الشــب�بة  لــوزارة 
أم  للمســرح؟  العر�يــة  للهيئــة 
أم  للمســرح؟  الوطنيــة  للنقابــة 
للمجالــس  أم  الســياحة؟  لــوزارة 
سياســية  ألحــزاب  أم  البلديــة؟ 
أحــد  ال  ا��ــدث  نفــس  وفــي  ؟  
تساءل عـــن دخول الهيئة الَعـــر�ية 
للمســرح ع�� خـــط املســرح املغر�ي 
، وملــاذا أمســت تَحـــوم ع�ــ� مســرح 

(الهــواة) 
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ع�ــ� جداري��ــم أو تدوينا��ــم ألننــا: نْعـــلم أن هنــاك أصــوات لطباليــن 
يــن وأبــواق ســ�نبري لتدافــع عــن مصــدر رزقهــا وســياح��ا وهــذا 

ّ
وهتاف

لــن يث�ينــا عــن عزمنــا ألننــا نتكلــم بدافــع ا��ــرص واالنتمــاء ا�ــ� كيــان 
العر�ــي  االبــداع  و�ــ�  ع�ــ�  ل��فــاظ  وضروريــا  مهمــا  نجــده  عر�ــي 
حــرا ؛ دون ت��يــم واثقــا دون تقزيــم ، طليعيــا دون قيــود، يدفعنــا 
وي�ــ� علينــا مــا يحــدث فــي أوطاننــا الَعـــر�ية اليــوم مــن عنــف وتحــزب 
اقتتــال وضعــف ونكــوص(1٣) ففــي ظــل هـــذا التصريــح ، نكــون  و
الكوال�ــس؛  فــي  يــروج  مــا  فهــم  أمــام إشــكالية أعمــق؛ مفادهــا عــدم 
وهل الهيئة ان�ــ�بت فعال من املشــهد املهرجاني ؟ وملاذا ؟ والســيما 
أن صمت الوزارة يذ�ي عـــدم الفهم؛ بحيث �ان املهرجان سيقام ما 
بيــن [ ٧ و10 أكتو�ــر2022] ولــم تتــم  أشــغالھ ؛ فمــا �ــي األســباب و 
الدوا�ــي؛ آل أحــد �علــم ؛ و�ن �انــت الــوزارة أو ا��لــس البلــدي بآســفي 
، ملزمــان بوضــع املهتميــن املســرحيين وجمهــور آســفي – تحديــدا-  فــي 
الصــورة بــكل شــفافية ومســؤولية ، وهــل هنالــك تأجيــل للمهرجــان 

أم إلغــاء؟
اإلســتـئــناس :

فــي 0٨/2٥/ 201٧ / ص1٣-  1) انظــر ��ريــدة الصبــاح  ع/ ٥٣9٤ 
آليــات دعــم املســرح“ فــي  مقــال �عنــوان ”اختــالالت 

2) انظر��ريــدة بيــان اليــوم فــي 10 /09/ 201٧ توقيــع عـــن ال��نــة 
الرئ�ــس: حميــد الزو�ــي /املقــرر: عبــد ا��بــار خمــران

٣) نــفســـــھ
٤)  �عــد ��ــة» طوطــو» وزارة الثقافــة تثيــر ا��ــدل لرفضهــا دعــم 
عــرض مســر�ي قالــت إنــھ يخــدش ا��يــاء-  لعبــد االلــھ    بو�ــ�ابة - 

��يفــة أخبارنــا  بتاريــخ 2022/10/0٣

طــالل  لنجيــب  باملغـــرب!!  املســرح  هـــــواة  مهــــرجان  فــي  حـر�ائيـــة   (٥
2019/10/0٧ فــي  العــرب  ديــوان   – ��يفــة 

٦) مكاشــفة مــع الطيــب الصديقــي: أدار ا��ــوار: عبــد العزيــز جديــر 
نقلتــھ مجلــة الفرجــة عــن أ�اديميــا فــي2٣ مايــو، 201٦

فنــون  مجلــة  طــالل  لنجيــب  املغر�ــي  الهــواة   مســرح  أهــدر  مــن   (٧
201٨/0٥/12 بتاريــخ  مســرحية 

٨) مهرجــان الهــواة بيــن الغوايــة والهاويــة – لنجيــب طــالل ��يفــة: 
ا��وار املتمدن-ع: ٦٣٧٧ – في 2019/10/12

ا��ور: االدب والفن
طــالل  لنجيــب  باملغـــرب!!  املســرح  هـــــواة  مهــــرجان  فــي  حـر�ائيـــة   (9

2019/10/0٧ فــي  بر�ــس  كفــى   – ��يفــة 
10) مهرجان الهواة بين الغواية والهاوية -  ا��وار املتمدن- 

11) انظر ��لة الناقد العـرا�ي-  بتاريخ - 09/2020/2٦
اقــع وفــي موقــع الــوزارة وفــي –  12) البــالغ م�شــور فــي العديــد مــن املو

املنــارة- # حــرر فــي 9 /شــ�نبر/ 2022/
1٣) الهيئة العر�ية للمسرح وحلم اإلبداع الَعـر�ي...حقيقة مخفية 
مســرحية  ومخرجــة    �اتبــة   ) نعيــم  لعواطــف  م�ســلط...!!  وتــداع 
اقية)  م�شــور فــي مجلــة الفرجــة: بتاريــخ -  1٤/ أكتو�ــر / 2022/ عـــر
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�عنــوان  جديــد  لفيلــم  لو�يــز  جي�يفــر  تحضــر 
بــراد  إخــراج  مــن  انتاجــھ،  فــي  Atlas وتشــارك 
Sanفيلــم أخــرج  أن  ســبق  الــذي  بايتــون 

2 بطولــة املمثــل  Journey و فيلــم Andreas
ليــو  تأليــف  مــن  والفيلــم  جونســون،  دويــن 
أفــالم  فئــة  تحــت   Atlas وينــدرج  ســاندريان. 
ا��يــال العلمــي، وتــدور أحداثــھ حــول ضابطــة 
أمضــت  لو�يــز)  (جي�يفــر  مخابــرات عســكرية 
بيــن  (هــارالن)  اإلرها�ــي  مالحقــة  فــي  ســنوات 
ا��ــرات الــذي قتــل عائل��ــا خــالل ��ــوم ع�ــ� 
مقــر و�ال��ــا ع�ــ� األرض، واآلن �ــي فــي الفضــاء 
والقضــاء  هــارالن  العصورع�ــ�  محاولــة  فــي 
دور  ويلعــب  مشــوقة.  أحــداث  وســط  عليــھ 
لو�يــز  جي�يفــر  املمثلــة  بجانــب  البطولــة 
املمثــل ســيمو ليــو، ســتيرلينج بــراون، أبراهــام 

باريــال. النــا  بو�وال،واملمثلــة 
لو�يــز  جي�يفــر  لفيلــم  األول  اإلعــالن  وطــرح 
Shotgun �عنــوان  أمــازون  ع�ــ�  املقبــل 

حــول  الفيلــم  وتدورأحــداث   ،Wedding
دار��ــي (جي�يفــر لو�يــز) وخطي��ــا تــوم (جــوش 
مــن  مجموعــة  يدعــون  الذيــن  دوهاميــل) 
ع�ــ�  املقــام  زفافهــم  حفــل  ��ضــور  النــاس 
األمــور  تأخــذ  ذلــك  ومــع  اســتوائية  جزيــرة 
ــا غيــر متوقــع عندمــا تنــزل مجموعة من 

ً
منعطف

القراصنــة الدولييــن ع�ــ� ا��زيــرة، ممــا أدى 
الثنا�ــي،و  فــي حفــل زواج  إ�ــ� حــدوث فو��ــ� 
ســيصدر الفيلــم فــي 2٧ مــن ينايــر املقبــل ع�ــ� 

.Prime Video

جينيفر لوبيز 
ضابطة

 مخابرات عسكرية
Atlas بفيلم 
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لوسي تهاجم فيلم الممر ..
 قلت �حمد رزق :

 ليه تشوهوا صورة الرقاصة

كتب: محمد ز�ى:ً
ا��ديــدي  مل�ــس  اإلعالميــة  مــع  حوارهــا  خــالل 
الــذي تقدمــھ عبــر قنــاة  ببرنامــج ”�لمــة أخيــرة“ 
ال�ــي  الطريقــة  لو��ــي  الفنانــة  انتقــدت   ،  ON
”عزيــزة  اقصــات  الر �ــ�صية  ��ــا  ظهــرت 
الرعاشــة وروحيــة معدمكــش“ فــي فيلــم ”املمــر“ 
بطولــة أحمــد عــز وأحمــد فلوكــس و�يــاد نصــار.
حيــث قالــت لو��ــي مدافعــة عــن مهنــة الرقــص : 
“ الفــن أو الرقــص مهنــة جميلــة ومح�رمــة، لكــن 

ممكــن حــد يم����ــا و�عمــل لهــا ســمعة ســ�ئة“.
وأضافــت لو��ــي أ��ــا تواصلــت مــع أحــد نجــوم 
قائلــة  اقصــات  الر �ــ�صيات  �ســ�ب  الفيلــم 
املمــر  فيلــم  ع�ــ�  يــوم  �ام  مــن  اتفرجــت  ”أنــا   :
ألول مــرة، و�لمــت أحمــد رزق وقلــت لــھ الفيلــم 
يجنــن لكــن عنــدي عتــاب، ليــھ تشــوهوا صــورة 

الرقاصــة“.
وتا�عــت لو��ــي فــي حدي��ــا مــع مل�ــس ا��ديــدي 
الرقاصــة  تقــول  النــاس  حــق  ”مــن   : قائلــة 
ســلوكها مــش كو�ــس، إحنــا ال�ــي بنعمــل كــده فــي 

أفراحهــم“. فــي  يطلبونــا  اآلخــر  وفــي  نفســنا، 
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) نوفمبر     العدد  (

فنان ولوحۀ

الفنانۀ التشکیلیۀ العراقیۀ
 أسماء الرومی

عنوان اللوحة: ما �عد العاصفة
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کاریکاتیر العدد
رسام الكاريكاتير  العرا�ي أر�ان ال��اد�ي

مدينــة  فــي  ا��يانيــة  مبد�ــي  مــن 
البصــرة.  الشــباب النو�ــي املنتــج . 
أر�ان ال��اد�ــي .  مــن شــارع الســيد 
�اريكاتيــر  كرســام  هوايتــھ  بــدا   ..
 .. . تخصــص . ركــز . اج��ــد . ن�ــ� 
اهــم  عرفــھ  مهــم  �اريكاتيــر  كرســام 
 .. ا���ــار  ضيــاء  العــراق  رســامي 
مجلــة  تحريــر  فــي  أر�ان  مــع  عملــت 
خاصــة الطفــال جنــوب العــراق ٧٥
ثــالث  فــي   تــوزع  �انــت  ن�ــ�ة  الــف 
محافظــات .. و�ــي مجلــة الســندباد  
ســندباد  رســام  �ان   .. املصــورة 
وكنــت   . ال��اد�ــي  ار�ان  ومصورهــا 
و�اتــب  ا��لــة  س�نار�ســت  انــا 
انــا  نعلــم  نكــن  لــم  لهــا  القصــص 
وار�ان اننــا مــن منطقــة واحــدة اال 
عندمــا طلبــت منــھ توصي�ــي للب�ــت 
القصــة  اســلمھ  كنــت   .. يــوم  ذات 
STORYوالســ�ناريو وهــو يرســم ال

.. تقنياتــھ  ..ار�ان صبــور   BOARD
ومضامينــھ  متنوعــھ  بالرســم 
. ماهــر  رام  رصــاص  مثــل  قانصــة 

                                  فائز الكنعاني
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