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املقــاالت  فــي  الــواردة  واألفــكار  األراء 

ــة 
ّ
ا��ل رأي  عــن  تعبــر  ال  امل�شــورة 

ا��ــا ووجهــات 
ّ
و�نمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  ا��لــة  إلدارة  ول�ــس  نظرهــم 

شــأن ��ــا كمــا أن هيئــة تحريــر ا��لــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــال عــن أي ســرقات أدبيــة 

. املقدمــة  املقــاالت  فــي  تتــم 
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«بصرياثا» 
لكم ومنكم

بقلم رئيس التحرير
تشــيد  ومتا�عيــن،  أصدقــاء  مــن  تردنــا  الرســائل  مــن  كثيــر       
فــي أوســع  «ببصرياثــا» و�ا��هــد املبــذول مــن أجــل نشــر الثقافــة 
نطــاق، وهــذا مــا يزيــد مــن ثقــل املســؤولية، فالعمــل فــي بصرياثــا 
 ،

ً
جــدا ضّيــق  فالوقــت  الوقــت،  قضــاء  اجــل  مــن  أو   ،

ً
ترفــا ل�ــس 

واملشار�ات كثيرة، ال �سعها أي وقت، ا��لة �ي وسيلة للوصول 
ا�� الهدف األسم�، وهو اس�يعاب �ل األقالم املهّمشة، واألفكار 
قــة ال�ــي لــم تجــد بوابــة للولــوج مــن خاللهــا لفضــاء الثقافــة 

ّ
ا��ال

العر�يــة، والتعبيــر بحريــة مطلقــة، نحــن فــي «بصرياثــا» لــم نضــع 
 ��ريــة التعبيــر، فضاءاتنــا مفتوحــة لــكل األقــالم ا��ــّرة، 

ً
ســقفا

هــذا  وقبــل  الشــعوب،  بيــن  وا��بــة  اإلنســاني،  للســلم  اقــة  التّو
 أننا ال نسمح 

ّ
اإلبداع بأب�� صوره، نقول، فضاءاتنا مفتوحة، إال

بتعكير صفو األخاء، و�ث سموم الطائفية، والعنصرية، والتنّمر 
بمختلــف أشــكالھ ومجاالتــھ، ال ضيــر فــي أن نختلــف ونطــرح آراءنــا 
�شــفافية، لكــن دون أن ن�ــ�صن األمــور، ونتمســك بأخطائنــا، 

وننظــر لآلخــر �عيــن الشــك. 
مــن  ســواء  معنــا،  بوجودكــم  نع�ــز  مجلتكــم،  �ــي  «بصرياثــا»       
اتفــق معنــا أو مــن لــم يتفــق، النــص هــو بــؤرة التقييــم فــي ا��لــة، ال 
تعن�نــا األســماء، مــع اع�زازنــا بــكل الزمــالء، قــدر مــا �عن�نــا النــص، 
 فــي ا��لــة الرقمّيــة أو فــي املوقــع 

ً
ونعتــذر ملــن لــم يجــد نّصــھ م�شــورا

هــو  بمــا  عل��ــا  نــرد  تردنــا،  أي رســالة  ��مــل  نحــن ال  االلك�رونــي، 
 م��ــا، نتحّمــل 

ً
 بالــرد، لكننــا ال ��مــل أّيــا

ً
ــر أحيانــا

ّ
مطلــوب، قــد نتأخ

العتــب، وهــو عتــب أحبــاب، ونتحّمــل الشــ�يمة أيضــا، ونعتبرهــا 
!

ً
حرصــا

       نأمــل أن نكــون قــد قّدمنــا مــا يليــق بمنجزكــم األد�ــي والثقافــي 
والف�ــي الــذي نكــّن لــھ �ل تقديــر واح�ــرام.

ا �ل تقدير واح�رام 
ّ
       أخيرا، «بصرياثا» لكم ومنكم، وتقّبلوا من

وامتنان.



ت
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مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

يقــع هــذا الكتــاب فــي ٦50 صفحــة مــن ا���ــم الكبيــر , ويضــم  مقدمــة وثمانيــة فصــول وخاتمــة ..من 
الصعو�ــة بمــكان  ان تتمكــن مقالــة مخ�زلــة االحاطــة بمواضيــع هــذا الكتــاب العميــق وامل�شــعب 
الــذي رصــد التغيــرات ال�ــي حدثــت  للشــعر ا��ديــث منــذ ��ايــة القــرن الثامــن عشــر ح�ــ� عــام 1٩٧0.
ولهــذا ارتاينــا ان نلقــي الضــوء ع�ــ� الفصــل الســا�ع منــھ ..مــع ضــرورة االشــارة بــان ت��يــص االراء 
الواردة في الكتاب س�تم تسليط الضوء عل��ا بحيادية �غض النظر عما كنا متفقين او مختلفين 

مــع تلــك االطروحــات ..

كتاب االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث

اضاءة من اعلى التل اضاءة من اعلى التل 

�اظم حسن سعيد/ العراق
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بيــن  نر�ــط  ان  العبــث  مــن  ان  ا��يو��ــي  الكاتبــة  اعتبــرت 
حركــة الشــعر ا��ــر (ال�ــي بــدات مــع ظهــور الديــوان الثانــي 
السياســية  واالفــكار   (  \ ورمــاد  \شــظايا  املالئكــة  لنــازك 
الثوريــة ال�ــي اندلعــت ��ايــة االر�عي�يــات .فاعتبــرت حركــة 
التجديــد تلــك ظاهــرة فنيــة ن��ــت �ســ�ب نضوجهــا الف�ــي 
وتوقي��ــا غيــر املقصــود الــذي جــاء مالئمــا ل��الــة النفســية 
والتاريخيــة فــي الوطــن العر�ــي .. وتضيــف بــان ديــوان نــازك  
الثانــي هــو الــذي بــدا حركــة الشــعر ا��ــر رســميا واعالميــا 
وقــد كســ�ت ا��ركــة دعمــا عندمــا نشــر الســياب ديوانــھ 
القصائــد  �انــت  1٩50..وفيمــا  ســنة   ( (اســاطير  الثانــي 
ا��ــرة لنــازك ت�ســم بنقــاء االســلوب وخبــرة فــي التقنيــة �ان 
اســلو�ھ  فــي  القديــم  فحولــة  عــن  يكشــف  الســياب  شــعر 
ولغتــھ ولعــل قصيدتــھ ( فــي الســوق القديــم  ) ال�ــي نشــرت 
نطــاق  ع�ــ�  واســتخدم  الكامــل  البحــر  1٩٤٨ر�ــ�ت  عــام 
 .. االخريــن  الشــعراء  اســ��وت  ال�ــي  القصيــدة  و�ــي  واســع 
 \ والســياب  \نــازك  الشــاعرين  هذيــن  بــان  الكاتبــة  وتؤكــد 
الشــكل  ثــورة  ســيقودان  ا��مــا  وا��ــا  �ان  البدايــة  منــذ 
البياتــي حيــن  اشــ��ر  .�عدهمــا  ا��ديــث  العر�ــي  الشــعر  فــي 
نشــر ديوانــھ <اباريــق مهشــمة > ســنة 1٩5٤. تقــول هــؤالء 

ً. ثــم تحولــوا ع��ــا  بــدؤا رومانســيين  الشــعراء 
انتقال مركز الشعر ا�� العراق 

تــرى الكاتبــة ان (فــي ��ايــة االر�عي�يــات لــم يبــرز شــعراء جــدد 
فــي مصــر وتضــرب امثلــة ع�ــ� ذلــك ..فــي تونــس  مشــهورون 
لــم تســمع اصــوات شــعرية جديــدة مهمــة �عــد وفــاة الشــا�ي 
...االقطــار االخــرى �املغــرب ولي�يــا وا��زائــر  والســعودية 
واليمــن وغيرهــا بقيــت فيمــا فرضتــھ مــن عزلــة ع�ــ� نفســها 
...فــي  اصالتــھ  يفقــد  الشــعري  ال�شــاط  بــدا  لبنــان  فــي   ..
ســوريا ظهــر شــاعران مهمــان : ابــو ر�شــة وقــد حــدد نفســھ  
امــا  والوطنيــة  ا��ــب   : القــراء  �ســتقطبان  بموضوعيــن 
نــزار قبانــي فرغــم مقدرتــھ الفــذة ع�ــ� اســتخدام املصط�ــ� 
فــي  واملوقــف  املوضــوع  حــدود  فــان  املعاصــر  االجتما�ــي 
رائــد  بــدور  قيامــھ  دون  حالــت  الشــعرية  مســيرتھ  بدايــة 
..امــا فــي العــراق فقــد تمكــن الشــعراء الــرواد مــن احــداث 
ثــورة حقيقيــة فرغــم ان اثــر الرصافــي والزهــاوي قــد تضــاءل 
فــان شــاعرا كبيــرا قــد ولــد هــو ا��واهــري فقــد �ان لشــعره 
القــدم  فــي  ضار�ــا  �ان  انــھ  اال  ا��مهــور  ع�ــ�  اثــر  الالهــب 
شــعراء  بــھ  يقتــدي  الــذي  املثــال  يكــون  ان  �ســتطع  فلــم 
اللفــظ  فــي  الســياب  ورث منــھ جزالــة  لكــن   .. االر�عي�يــات 
اقيــون اكبــر القــراء فــي  وعاطفيــة فــي االســلوب .. و�ان العر
النقــدي  ا��ــدل  متاهــة  فــي  يتورطــوا  ولــم  العر�ــي  الوطــن 
ولــم  مرتيــن   \ \ا��ــداول  ابوما��ــي  ديــوان  ا  طبعــو  وقــد 
فــي  الشــباب  للشــعراء  �افيــا  املعاصــر  العر�ــي  الشــعر  يكــن 
العــراق فمضــوا لي��لــوا مــن الشــعر  االور�ــي والغر�ــي فقــرؤا 

اليــوت  ولــور�ا  , حكمــت  ونيــرودا , ســتويل  ويي�ــس واودن. لقــد بزغــت 
ا��ركــة ا��ديــدة مــن الشــعر  ا��ــر اســتجابة ��اجــة حقيقيــة نبعــت 
مــن طبيعــة  الفــن \ا��اجــة للتغييــر والتجديــد\ .�ان الشــكل القديــم 
 .. س.م.بــورا  حســب   ( الشــعري   مصط��ــھ  امكانــات  (اســ�نفذ  قــد 
مقــاال  املالئكــة  كت�ــت  وقــد   .. ص2   <  the creative experiment>
عــام 1٩5٨يتحــدث عــن رفــض جيــل الــرواد ملــا اســمتھ بالنمــط الرت�ــب 

وتطلــع لشــكل جديــد ..
ظاهــرة  ل�ــس  ا��ــر  \الشــعر  بــان  يؤكــد   الســياب  نجــد   1٩5٤ عــام 
اقعيــا جديــدا   عروضيــة فحســب بــل بنــاء ف�ــي جديــد يجســد موقفــا و
, جــاء ليحطــم امليوعــة الرومانســية  والصرامــة الكالســيكية  والشــعر 
ا��طا�ــي وادب االبــراج العاجيــة ..وتــرّد الكاتبــة ع�ــ� جــواد الــذي كتــب 
بــان الشــكل ا��ديــد جــاء ن�يجــة للمحتــوى ا��ديــد بــان < هــذا القــول 
�انــت  ا��ــر  الشــعر  مــن  االو�ــ�  القصائــد  الن  تمامــا   ��يحــا  ل�ــس 

. تقليديــة ا��تــوى 
فــي ا��انــب االخــر �ان شــعراء ونقــاد يقّومــون هــذه التجر�ــة ا��ديــدة 
فقــد اصــدر ا��ــال < مجلــة شــعر > فــي 1٩5٧والقــى محاضــرة حــول \
الشــعر ا��ديــث \ ســنة  كمــا 1٩5٩اكــد ادون�ــس ع�ــ� عنصــر الرؤيــا فــي 

الشــعر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عــن كتــاب <االتجاهــات وا��ــر�ات فــي الشــعر العر�ــي ا��ديــث  > \د. 
ســلم� خضــراء ا��يو��ــي  \ ترجمــة  د. عبــد الواحــد لؤلــؤة , الطبعــة 

الثانيــة  200٧\ مركــز دراســات الوحــدة العر�يــة
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(1)
قــرأت  اللندنيــة  العر�ــي  القــدس  ��يفــة  أقــرأ  وأنــا  الصبــاح  هــذا 
للكاتــب   “ توريــث الضغينــة   : زيــادة  الكســندر  مقالــة قيمــة ”ذكريــات 
الكبيرالروا�ــي األســتاذ واســي�ي األعــرج ، الــذي أجلــھ وأكــن لــھ محبــة 
كبيــرة ودائمــا ��م�ــي أن اواكــب مــا يكتــب فــي هــذه ال��يفــة وذالــك 
ألســباب عديــدة م��ــا أن هــذا الكاتــب ا��زائــري األصيــل فــي �ل كتبــھ 
الظالل.ســيدة  حارســة  الغائــب  .ضميــر  اللــوز  نــوار   : لــھ  قرأ��ــا  ال�ــي 
املقــام .ان�ــي الســراب . طــوق الياســمين .شــرفات بحــر الشــمال .كتــاب 
األميروأخري التحضرني ،مبدع أصيل . ذا ثقافة واسعة ولغة جميلة 
تأســر القــاريء .وزيــادة ع�ــي ذالــك يكتــب ب�شــاط وحيويــة نــادرة ، منــذ 
يكتــب  فيمــا  أملــس  القــدس ودائمــا  ع�ــ�  أتا�ــع مقاالتــھ  وأنــا  ســنوات 
روح ا��ــدة والصــدق والعمــق. �أنــھ ييحــث عــن ا��قيقــة مهمــا �ان 
األمــر .يواجــھ �ل ��ــيء و�ســتميت فــي الدفــاع ع��ــا ، مــن أجــل ابرازهــا 
ناصعــة ،وهــذا فــي نظــري مــن ا��صــال الن�يلــة ومــن صفــات الكاتــب 
ال�ــي  الضميــر  صاحــب  االعــرج  واســي�ي  كتــب  ســنوات  منــذ   ، ا��يــد 
املولــع بتق��ــي ا��قائــق ،والبحــث فــي البقــع املعتمــة عــن النــور �غيــة 
املعرفــي  برمنيــدس  خطــي  ع�ــي  االفالطونــي“.  ”الكهــف  تحريرأســري 
.تحملــھ ا��يــاد فــي �ل واد ،يخــوض ا��ــرب مــع ســدنة التاريــخ مراهنــا 

ع�ــي انتصــاره ع�ــي ��افــل الظــالم ،
كتــب واســي�ي : مــي / ليا�ــي إيز�ــس كو�يــا و�ــي ســردية أدبيــة تاريخيــة 
توثيقيــة / عــن مــي زيــادة ، وظــل بيــن ا��يــن واآلخــر �عــود فــي مقاالتــھ 
ع�ــي القــدس إ�ــي تراجيديــا هــذه املبدعــة العر�يــة الكبيــرة ال�ــي ظلمهــا 
�عــد مما��ــا  الكثيــرة ولــم ينصفوهــا  ال��ــم  ��ــا  بنــو جلد��ــا .وألصقــوا 
وظلــت صور��ــا مهــزوزة كمــا �انــت فــي حيا��ــا ،إهتمــام واســي�ي األعــرج 
��ــا  لي�ت�ــي  معذبــة  حيا��ــا  عاشــت  ال�ــي  املســكينة  هــذه  زيــادة  بمــي 

املطــاف فــي م��ــة لالمــراض العقليــة ومــن ثــم املــوت .
بالرغــم مــن الدراميــة فــي ســيرة مــي أعتقــد ل�ــس �ل ذالــك هــو الســ�ب فــي 
شــغف واســي�ي بكتابــة ســير��ا وان �ان ذالــك دافعــا ســرديا وانســانيا 
قويــا ،و�نمــا رهــان الكاتــب ورؤيتــھ األدبيــة ع�ــي البحــث عــن ا��قيقــة 
ال�ــي اليــري األدب مهمــا وال جديــرا باالح�ــرام إال عندمــا �ســتطيع ان 
عليــھ  عــزف  وترحســاس  وهــو  وتجــرد  صــدق  بــكل  ويكشــفها  يقولهــا 
الكاتــب فــي ســيرة االميــر عبــد القــادر ا��زائــري فــي كتــاب األميــر و�عكــس 
لــألدب .اذ الكتابــة تصبــح ��ــذا املع�ــي نضــاال وصراعــا  رؤيــة واســي�ي 
.كمــا  لذالــك  يدعــو  مقاالتــھ  فــي  كثيــرا  ،فنــراه  ا��قيقــة  لقــول  قويــا 
يكتــب فــي ســيرتھ عندمــا تعــرض ��اولــة اغتيــال وأدرج اســمھ فــي قائمــة 
ا��زائــر“  فــي  الســوداء  العشــرية  أيــام  للقتــل“  املبرمجيــن  املطلو�يــن 

.فنــراه يراهــن ع�ــي الكتابــة ويلــوذ ��ــا مــن أجــل ا��قيقــة وا��يــاة .
(2)

ع�ــي  نع�ــر  أن  النــادر  مــن  املتواضــع،  علمــي  وحســب  العر�ــي  أدبنــا  فــي 
وجوهريــة  أساســية  ركيــزة  يكتــب  فيمــا  املصداقيــة  مــن  يجعــل  �اتــب 
فــي مشــروعھ األد�ــي، ور�مــا �عــود ذالــك ألســباب كثيــرة م��ــا أن العقــل 
العر�ــي وان �انــوا علمونــا انــھ يحــب الفصاحــة فهــو ل�ــس كذالــك .انمــا 

يحــب الرطانــة واللــف والــدوران و��ــب ا��قيقــة .ومــن يجــرؤ 
بالشــك  ســيقع  ذالــك  نفســھ  لــھ  تســول  أو  ا��قيقــة  قــول  ع�ــي 
ظهــر  .عندمــا  املــوت  ســوي  م��ــا  اليخرجــھ  قــد  كبيــرة  ورطــة  فــي 
وانــھ  النبــوءة  اد�ــي  .قالــوا  اآلفــاق  ومــأل  الدنيــا  وشــغل  املتن�ــي 
مغــرور باإلثــم ؟ وتحــرك ســدنة التاريــخ ع�ــي مقصلــة النصــوص 
بــن  أحمــد  لقــول  الفهــم  ســوء  .يدفعهــم  أنصالهــم  ��ــ�ذون 

: ا��ســين 
ما مقامي بأرض نخلة إال كمقام املسيح بين ال��ود

(وتم تنميط املتن�ي في هذه الصورة )
ونفــس ال��ــيء مــع حكيــم معــرة النعمــان الــذي ألصقــوا بــھ ال��ــم 
الكثيــرة ثــم أدرجــوه فــي قائمــة امل��ديــن (وتــم تنميــط حكيــم املعــرة 
فــي هــذه الصــورة ) واليــزال أ�ــي العــالء عظيمــا وأنــي للــذي يقــول 

فــي الشــيوخ ا��هــالء :
يتلون أسفارهم وا��ق يخبرني

بأن آخرها مين واولها
صدقت يا عقل فليبعد أخو سفھ

صاغ األحاديث إفكا اوتأولها
أني لهذا املبصر العظيم ا��ارب للكهنوت البا�س أن يموت ؟!

وعندمــا تفتقــت عبقريــة االورفل���ــي ا��الــد إبــن لبنــان جبــران 
خليــل جبــران قالــوا ســ�� ابداعــھ مــن ني�شــة وعــدوه غريبــا وخــارج 

العصــر (وتــم تنميــط هــذه الصــورة )
والكارثــة  كثيــرون  وامثالهــا  زيــادة  مــي  .ومثيــالت  كثيــرة  واالمثلــة 
الكبــري ان ســدنة التاريــخ والنقــد يحشــون الــرؤس بثقافــة الزيــف 

والتعــود ع�ــي ��ــب ا��قيقــة
وتعاطــي األدب ع�ــي هــذا الفهــم واألفــق الــذي �ســ�بعد التفكيــر فــي 
ا��قيقــة / ألن مــداره فــي نظرهــم هــو الكــذب و�ذا �انــت النظريــة 
النقدية القديمة تقول أصدق الشــعر أكذبھ / و ان �ان الكذب 
والكتــاب  الشــعراء  مــن  الكثيــر  فــإن  ا��ــاز   / هــو  هنــا  املقصــود 
نتجــة تمثلهــم لهــذه النظريــة اصبحــوا كذابيــن فــي �ل موقــف وفــي 

�ل ��ــيء
(3)

األدب العر�ي اليوم بحاجة إ�ي من �ساهم في التكر�س املؤسس 
ملفهــوم الكتابــة بحثــا عــن ا��قيقــة واســ�بعاد الفكرالــذي كرســھ 
ســدنة التاريــخ فــي التعاطــي والفهــم األد�ــي ، الكتابــة ��ظــة صــدق 
مــع الــذات ومســؤولية ضميــر وأخــالق وع�ــي الكاتــب أن يظــل وفيــا 
لشــرطي��ا الشــرطيتھ هــو ح�ــي املــوت، الن ذالــك هــو مــا يجعلهــا 

كتابــة أدبيــة امــا غيــر ذالــك فهــو كــذب وهــراء ووهــم
******

فضيلــة الصــدق �ــي اعظــم فضائــل اإلبــداع وفضيلة البحث عن 
ا��قيقــة وقولهــا �ــي أعظــم فضيلــة لــدي اإلنســان وفــي األدب �ــي 
االجمــل و�ــي األبقــى واألنفــي ،واالدب العظيــم هــو الــذي �علمنــا 

البحــث عــن ا��قيقــة وحــب ا��قيقــة وقــول ا��قيقــة .
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�ســمكٍة  شــب��ة  ْضــواء 
ْ

ٱأل مــن   
ُ
هالــة

ْ
ٱل تلــك 

�ْســهَل  ــْي 
َ
�  

ُ
..تتلــون رواغــة 

ُ ْ
ٱمل جيــُد 

ُ
ت مف�رســة 

غــرب 
ْ
 ٱل

ُ
فتــَك بفر�ســ��ا .. هــذا هــو شــأن

ْ
عل��ــا ٱل

 و�إتقــاٍن أن 
ْ

�ــي أجــادت
ّ
ٱل غر�يــة 

ْ
ٱل �ضــارة 

ْ
وٱ�

ــُروٍن 
ُ
ق َمــَدى  ع�ــ�  تل�ــَس  وأن  قنعــة 

َ ْ
ٱأل تل�ــَس 

عــرُب 
ْ
��ــر ٱل

ْ
 ان

ٌ
ل َمْرحلــٍة ..َحضــارة

ُ
أرديــة تالئــُم �

أثرهــا ــْوا 
َ

فٱقتف ��ــا 
ــورها ..مافتئــوا يحلمــون ب�ســاءها 

ُ
ش

ُ
ُمقلديــَن ق

ومار�ا��ــا  اقها  وأْســو فاخــرة 
ْ
ٱل وُعطورهــا 

 
ُ

ماتكــون أشــبھ  ..�ــي  ف��ــا  ��ــيء  َ�ــ�لة و�ل 
ُ ْ
امل

ن�يــد  و�قن�نــة  فاتنــة 
ْ
ٱل ــرأة 

ْ
وٱمل خطبــوط 

ْ
بٱأل

.. ممتــازة 
فــي   

ً
ــواطا

ْ
غــرَب قــد قطــع أش

ْ
 ٱل

ّ
الُينكــُر ُمنكــٌر أن

علمــي 
ْ
بحــث ٱل

ْ
ــر ..وفــي مجــاِل ٱل حضُّ

ّ
َدِنيــِة وٱلت

َ ْ
ٱمل

علــم ماتــزاُل تلقــي 
ْ
ن�ســة وٱل

َ
ك

ْ
ُ�ــُروب بيــن ٱل

ْ
وٱ�

ِكــٌر أيضــا أن 
ْ
ِكــُر ُمن

ْ
ِبِظاللهــا ليومنــا هــذا.. والُين

ــْزدِري كفاءاتنــا 
َ
ْحتقــُر َون

َ
غــْرِب جعلنــا ن

ْ
��ارنــا بٱل

ْ
ان

ُهنــاَك.. ــ� 
َ
إ� َجَماِ�ــي  ونــُزوٍح  ب��ــرٍة  ــُم 

ُ
ونْحل

و�ان  �قيقــة 
ْ

ٱ�  
ْ

و�انــت ُ�لــم 
ْ

َوٱ� ٱلّســفِر  �ان 
وا��يــن.. بِعيــة 

ّ
وٱلت نبطــاح 

ْ
ٱال

َســارُع �ــْي توفــر ألبنا��ــا 
ُ
ــا ت

ّ
ثقفــة ِمن

ْ
ــ� ٱلفئــة ٱمل فوجدنــا َح�َّ

 أفضــل بإرســالها ل��ــارِج مــن أجــل 
ً
َرصــا

ُ
 َوف

ً
و�نا��ــا تعِليمــا

عــودِة �شــهادٍة علميــة..
ْ
حصيــِل وٱل

ّ
متا�عــة ٱلّدراســة وٱلت

 ذلــَك 
ْ

 أنكــرت
ْ

غــرب علينــا و�ن
ْ
 ضمنيــا بتفــوق ٱل

ُ
�ــي تع�ــرف

خــر.
ْ

ِق ٱآل ــدة تفــوُّ
ْ

فــي قــرارة نفســها ..ف�ــي َمْســكونة ِ�ُعق
كينونــة 

ْ
ٱل فعــل  وتحقيــِق  غ�ــراب 

ْ
ٱال حلــم  إذن،  هــو 

ِحبــال  َق 
ُّ
تَســل ْرِب..حاولنــا 

َ
غ

ْ
بٱل ن��ــاِر 

ْ
وٱال ِوَجــاِد 

ْ
ن

ْ
وٱال

ِ�ــيٌّ 
َ
ٌب ذ

َ
غيــر لكننــا ٱك�شــفنا ضياعنــا فيــھ ..هــو ٱســتال

ْ
ٱل

و�يما��ــا  لذا��ــا  انتصارهــا  بفعــل  تقّدَمــت  ــارٍة 
َ
مــن َحض

يــوم ..هــل ســنعيُد 
ْ
ْحــُن مــن هــذا �لــھ ٱل

َ
بقدرا��ــا ..أْيــَن ن

 
ً
اســا

َ
ن

ُ
أ ســ�بعثنا  ورونــي» 

ُ
ك

ْ
«ٱل ٱلّزمــن  أن  ..أم  ــّرة 

َ
ك

ْ
ٱل

ٱلّداخــِل  مــن  طلُق 
ْ
ن

َ
ٱلّســابق..ن َعــن  ايِريــَن 

َ
ُمغ  

َ
تلفيــن

ْ
ُمخ

ِصــُر 
َ
ت

ْ
ي� َجديــٍد  ــوٍر 

ُ
ظ

َ
َمن ــَق 

ْ
َوف تشــكلينا  و�عــادة  لبنائنــا 

اّديــات ..؟!.
ْ

 عــن عالــِم ٱمل
ً
ــا وللِقيِمــي َ�ِعيــدا

َ
لإلنســاِن فين

متى نتخلُص من عقدِة �ْلانبهار ب�ْلآخر ..؟!

سعيدة الرغيوي/ املغرب
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البقــاء  ع�ــ�  يصــرون  �انــوا  العبيــد  مــن  هنــاك 
مــذل  �شــكٍل  ��ــا  يتفاخــرون  بــل  عبودي��ــم  فــي 
(إبراهــام  أراده محررهــم  مــا  �عملــون ضــد  و�انــوا 
لنكولــن) فــي تحريرهــم مــن العبوديــة . ومــن هــؤالء 
للعبوديــة  تــم خضوعــھ  الــذي  (جاكــوب األســَود) 
منــذ طفولتــھ حيــث بيــع ا�ــ� تاجــر هولنــدي ودرَس 
 يدافع بھ عن 

ً
الالهوت إجبارا وأصدر كتابا ��ما

العبوديــة ، و�عدمــا عــاد ا�ــ� بلــده �ان أشــد غر�ــة 
. واألســود اآلخــر (محمــد 

ً
 مضطر�ــا

ً
و�غ�رابــا وعقــال

كــرا ) وصــل ا�ــ� قمــة مناصــب حاشــية الســلطان 
فــي دارفــور، فقــام يخ��ــي نفســھ ليدفــع عنــھ ��مــة 
إذ  زوجتــھ  مــع  تيــراب)  (الســلطان  ســيده  خيانــة 
�ان وق��ــا أغلــب خيانــات زوجــات الســالطين تتــم 
مــع عبيدهــن لســهولة دخولهــم ا�ــ� مخادعهــن . فــي 
دي  ليونــاردو   ) تمثيــل  ديجانكــو  ا��ميــل  الفيلــم 
أبيضــا  عنصريــا  الفيلــم  فــي  يظهــر  الــذي  �ابريــو) 

فــي دماغــھ  مقيتــا فيقــول ( ا���ــس األســود يوجــد 
وفــي ا��ــزء األســفل ا��لفــي عظمــة خاصــة التوجــد 
تــؤدي  العظمــة  وهــذه  األبيــض  ا���ــس  دمــاغ  فــي 
األســود  فتجعــل  واإلنصيــاع  ا��ضــوع  فــي  مهامهــا 
مطيعــا خاضعــا دون أن �ســأل) فــأي ��ــٍب هــذا ، 
وأي ظلــم وأي شــنار وعــار .  لكــن العالــم املتحضــر 
مــّرت  ال�ــي  القميئــة  الصفحــات  �ل  ومــّزق  إرتقــى 
بــھ و�مــا تشــير ا�ــ� الظلــم واإلســ�بداد و�نطلــق نحــو 
اليــوم  شــعو�نا  ب�نمــا   ، والديمقراطيــة  املدنيــة 
عــن  وتدافــع  القطي�ــي  �شــكلها  العبوديــة  تمــارس 
امل�ــردي  ا��ــال  هــذا  ا�ــ�  أوصل��ــا  ال�ــي  عبودي��ــا 
بحيث أ��ا تذهب أســرابا أســرابا ملمارســة طقوس 
العبوديــة وت�ــرك ا��ــكام الهيــن فــي املال�ــي وســقط 

 . املتــاع 
هاتف �شبوش/شاعروناقدعرا�ي

هاتف �شبوش/ العراق

العبوديةالعبودية
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* إ�� معز زيود ..

بداءة ، دعونا نتفق ، ولن ي�ناطح ك�شــان كما يقول الفقهاء 
، أننــا نع�ــش التفاهــة فــي عالــم تافــھ ال يؤمــن ســوى ب�ســليع 
أم��ــ�  التتفيــھ  هــذا  أن  ، درجــة  ��ــيء  وتبضيــع وتض�يــع �ل 

خــردة و�ــدون م�ــ� وال ســكر وال نكهــة ح�ــ� .
فــي قوام�ــس اللغــة  وعطفــا ع�ــ� مــا ســبق ، فالتفاهــة  تع�ــي 
ومناجدهــا ، ا��لــو مــن الطعــم و النكهــة ، و��ــيء تافــھ بمع�ــ� 
ــأن،  وهــذا �ع�ــي ان  �ل ��ــيء فــي 

َّ
ــة والش يَّ حــاف وعــار مــن األهّمِ

أيامنــا  تحــول حامضــا كمــا ّ املــرق   البائــت  ، ثقافيــا وسياســيا 
واعالميا   و ح�� ا��ســد تم ترخيصھ وتتف��ھ ، و�ل ما حولنا 
يجرفنا إ�� دائرة  التفاهة والرخص ، وأ��ت حياتنا فارغة 

كب�ــر ناشــفة ، وحلــوى  بــدون طعــم وال نكهــة  .
وعليــھ ،  ال شــعار اآلن ســوى التفاهــة  ثقافــة مبــررة و�ضاعــة 
بــو «  مــع  « آالن  نقــول  مرغــوب  ف��ــا ، وال �ســعنا ســوى أن 
والعصــر   ، التفاهــة   لصا�ــ�  حســمت  املعركــة    » أن  فــي     ،
الــذي نع�شــھ  هــو عصــر تافــھ بامتيــاز «وأن «  التافهيــن ر�حــوا 
فالقابليــة  يحكمونــھ.  و�اتــوا  عاملنــا  ع�ــ�  وســيطروا  ا��ــرب، 

. العميــق»  التفكيــر  ــت محــل 
َّ
للتعليــب حل

ال شــك أننــا نتم��ــ� فــي  عالــم  مقصديتــھ  البحــث عــن املتعــة 
مــا  و�ل  االلــم   وتجنــب   ، والعابــر  الســر�ع  وال�رفيــھ  واللــذة 
فــي  تأثيرهــا  ومــدى  بالــرداءة  تؤمــن  يوخز،فالســوق  اصبحــت 

نفســية املســ��لكين ، إنــھ « زمــن القمــل» ،  أو»  اقتصــاد املشــاعر « 
كمــا �ســميھ « مــارك مانســون « فــي كتابــھ « ا��ــراب» .

 أن تحــب بجنــون كمــا ق�ــس  بــن امللــوح ، أن 
ً
هكــذا ، لــم �عــد مهمــا

تتفلســف كمــا هيجــل ، أن  تفكــر �عمــق وحرقــة فــي  جوهــر األشــياء 
كمــا امللســوعون باملباحــث وا��فريــات فــي تجاويــف األشــياء ، وال أن 
 بلعيديــا  « ،  لكــي ُ�ع�ــرف 

ً
  غرامشــيا « ، وال «مناضــال

ً
تكــون    «مثقفــا

 وســطال خاويا ، وهادئا كما 
ً
  وســطحيا

ً
بك، بل  األهم  أن تكون تافها

بقــرة هندوســية .
دون  ومــن   ، ثقافيــة  خلفيــة  دون    ،ومــن  رؤيــا  دون  مــن  تكــون  أن   
سياســية أو  إيديولوجيــة ، أو اهتمــام بالقضايــا اإلنســانية الكبــرى  
، وال جــدوى  وا��بــر  املبتــدأ  لإلنســان  فــال حاجــة   ، ا��قوقيــة  وغيــر 
مــن األســئلة ا��ارقــة القلقــة واملقلقــة فــي نفــس الوقــت ، فالتتفيــھ 
الســاللم  فــي  الر�ــي  مــن  يمكنــك  أن  شــأنھ  مــن  والتض�يــع  التبضيــع 
�ســرعة مكوكيــة ، �ــي تصبــح زعيمــا سياســيا ، أو مثقفــا « قــد الدنيــا 

هي  التفاهة!هي  التفاهة!
عبدهللا املتقي/ املغرب
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لقصيــدة  الاليــكات   مئــات   تحصــد   أن  مــن  ويمكنــك   ،»
رديئة ، ألن زمن التفاهة يريد أك�ر من دزينة ��فاة الشــعر 
وعراتــھ، ونفــس حصــاد الاليــكات تجنيــھ  إن كنــت  ممــن 
هــو  ذلكــم  ألن  القيمــي،  والبــؤس  الفضائحيــة  يصنعــون 

فــي منظومــة  التفاهــة الســائد. «الواعــر  1»  
حفــل   » حيــث   ، التفاهــة  عصــر  فــي  نع�ــش  نحــن    ، نعــم 
الزفــاف أهــم مــن ا��ــب ، ومراســيم الدفــن أهــم مــن امليــت ، 
واللبــاس أهــم مــن ا��ســد ، والعبــد أهــم مــن هللا» كمــا يــرى  
ادوارد جاليانــو، نعــم نحــن نع�ــش  التفاهــة، ف�ســمح  فيــھ 
��فــاة السياســة ، أن يتحولــوا فــي رمشــة رداءة إ�ــ�  نــواب  
برملانييــن ورؤســاء حكومــات ، ووزراء بحقائــب وال حقائــب 
جاهــل  لتافــھ  �ســمح   ، التفاهــة  عصــر  فــي  نع�ــش  نحــن   ،
كمــا   ، للشــعراء  أميــرا  �غــدو  أن   ، واإلمــالء  النحــو  بقواعــد 
�غــدو  �ل مــن يضــع ع�ــ� أرنبــة أنفــھ نمشــة  أو لطخــة فحــم 
، يمــأل الوطــن و�شــغل املواطنيــن بأنــھ حــداد  ماهــر، و�غــدو 
ال��يــق صوتــا مالئكيــا تقــام لــھ الســهرات واللقــاءات لتوقيــع 
والعصــا  األلــف  بيــن  يفــرق  ال  جاهــل  �ل  و�غــدو   ، ألبومــھ 
ا��قيقــي،  معناهــا  ع��ــا  غــاب  االشــياء  �ل  و..    . منظــرا 
وأض�ــ�   ، الكبــرى  القضايــا  فــي  العميــق  التفكيــر  انطفــأ  
لالســ��الك  والقابلــة  التافهــة  املوضوعــات  عنــد  الوقــوف 
�ــي القضايــا الكبــرى ، ومــن الواجــب االنخــراط ف��ــا رغــم 
تح���ــي  أن   ، لــذة  بــال  ســر�عة  وجبــة   تــأ�ل  وأن   ، أنفــك 
فنجــان قهوتــك ســر�عا ، أن تعــود للب�ــت ســر�عا ، لتمــارس 
فــي  أو  الشــوارع  أرصفــة  ع�ــ�  القطــط  وكمــا  ســر�عا  ا��ــب 

أن�ــ� حالكــة ظلمــاء ، �ل ��ــيء  بــالروح و�ــال حميميــة .
والطاغيــة  الغالبــة  الســمة  ان  القــول  يمكــن   ، وختامــا  
ال�ــي  تتحكــم  فــي عالقتنــا بذواتنــا و�العالــم مــن حولنــا �ــي 
وتكن����ــا  «رأســمل��ا»   ، منــھ  واألك�ــر   ، اســ��الكية  ســمة 
تغي�ــب  املقابــل،  وفــي   ، تســطيحها  و»  عومل��ــا»  و»   »

العقــل والقــدرات ا��القــة ، وتحويــل الــكل إ�ــ� أداة 
ال�رويــج  مــن  قو��ــا  تســتمد  اســ��الكية 

؛ ومــن  للمتعــة واللــذة  االجــوف  
حيــاة  ســوى  ال��ــيء   ، ثــم 

والنيــة  مغشوشــة، 
املواطــن  تحويــل  فــي 

�شــرية  ماركــة  إ�ــ� 
. م�ــ�لة 

--
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��فــاة السياســة ، أن يتحولــوا فــي رمشــة رداءة إ�ــ�  نــواب  
برملانييــن ورؤســاء حكومــات ، ووزراء بحقائــب وال حقائــب 
جاهــل  لتافــھ  �ســمح   ، التفاهــة  عصــر  فــي  نع�ــش  نحــن   ،
كمــا   ، للشــعراء  أميــرا  �غــدو  أن   ، واإلمــالء  النحــو  بقواعــد 
�غــدو  �ل مــن يضــع ع�ــ� أرنبــة أنفــھ نمشــة  أو لطخــة فحــم 
، يمــأل الوطــن و�شــغل املواطنيــن بأنــھ حــداد  ماهــر، و�غــدو 
ال��يــق صوتــا مالئكيــا تقــام لــھ الســهرات واللقــاءات لتوقيــع 
والعصــا  األلــف  بيــن  يفــرق  ال  جاهــل  �ل  و�غــدو   ، ألبومــھ 
ا��قيقــي،  معناهــا  ع��ــا  غــاب  االشــياء  �ل  و..    . منظــرا 
وأض�ــ�   ، الكبــرى  القضايــا  فــي  العميــق  التفكيــر  انطفــأ  
لالســ��الك  والقابلــة  التافهــة  املوضوعــات  عنــد  الوقــوف 
�ــي القضايــا الكبــرى ، ومــن الواجــب االنخــراط ف��ــا رغــم 
تح���ــي  أن   ، لــذة  بــال  ســر�عة  وجبــة   تــأ�ل  وأن   ، أنفــك 
فنجــان قهوتــك ســر�عا ، أن تعــود للب�ــت ســر�عا ، لتمــارس 
فــي  أو  الشــوارع  أرصفــة  ع�ــ�  القطــط  وكمــا  ســر�عا  ا��ــب 

أن�ــ� حالكــة ظلمــاء ، �ل ��ــيء  بــالروح و�ــال حميميــة .
والطاغيــة  الغالبــة  الســمة  ان  القــول  يمكــن   ، وختامــا  
ال�ــي  تتحكــم  فــي عالقتنــا بذواتنــا و�العالــم مــن حولنــا �ــي 
وتكن����ــا  «رأســمل��ا»   ، منــھ  واألك�ــر   ، اســ��الكية  ســمة 
تغي�ــب  املقابــل،  وفــي   ، تســطيحها  و»  عومل��ــا»  و»   »

العقــل والقــدرات ا��القــة ، وتحويــل الــكل إ�ــ� أداة 
ال�رويــج  مــن  قو��ــا  تســتمد  اســ��الكية 

؛ ومــن  للمتعــة واللــذة  االجــوف  
حيــاة  ســوى  ال��ــيء   ، ثــم 

والنيــة  مغشوشــة، 
املواطــن  تحويــل  فــي 

�شــرية  ماركــة  إ�ــ� 

الواعر : العالمة
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زقزقــة  ع�ــ�  ن��ــو  كنــا  املا��ــي  القــرن  ســبعي�يات  فــي  حصــرا 
االخــرى. الطيــور  واصــوات  العصافيــر 

الطيــن  تنــور  فــي  تخبــز  و�ــي  امــي  يــدا  اصــوات  نســمع  الفجــر  عنــد 
وصــوت مــن �عيــد ملكائــن ســقي املزروعــات �ا��ــا تصفــق ع�ــ� نغــم 
ا��شــابة الن ال�ســاتين القريبــة �عتمــدون ع�ــ� اآلالت القديمــة فــي 

والدلــو). الســقي(املنزح 
ومــع اول شــروق للشــمس تجتمــع العائلــة لتنــاول وجبــة االفطــار 
ع�ــ�  �عــزف  (القــوري  و�أن  ا��ولــھ)  (ع�ــ�  حــار  شــاي  (الريــوگ) 
ا�ــ�  االســتكان) وقيمــر عــرب عرا�ــي يتغــزل با��بــز ا��ــار، وهنــاك 
ال��ــر القريــب يتوجــھ االوز والبــط رافعــا جناحيــھ ويركــض ك�ــ�ين 

اطلــق صرحــھ ليمــأل (الشــاخة او الكرمــة) رقصــا وطر�ــا.
�عدهــا ت�شــغل ال�ســاء باعمــال املنــزل وتجلــس ا��ــدات لتصنــع 
املنتجــات  بصناعــة  وتتفنــن  النخيــل  خــوص  مــن  ا��صــران 
النخيــل. ع�ــ�  االوليــة  ماد��ــا  تعتمــد  وال�ــي  اليدويــة   الفلكلوريــة 
فــي ذلــك الزمــان �انــت وســائط النقــل فــي القــرى �ــي العر�ــات ال�ــي 
تجرهــا ا��يــول والدراجــات الهوائيــة واالبــالم فــي اال��ــر. ح�ــ� اذا 
صــار وقــت الض�ــ� عنــد العاشــرة صباحــا تقريبــا موعــد الوجبــة 
ال��ويــة مــن اللبــن ا��اثــر تطفــو عليــھ قطعــة صفــراء مــن الز�ــد 
وغيرهــا  ا��ســتاوي  او  ا��ــالوي  او  البر�ــي  التمــر  مــن  آخــر  وانــاء 
مــن انــواع التمــور ال�ــي �انــت غابا��ــا ت��ــب اشــعة الشــمس عــن 

األرض. 
وآخــر  �ســتان  بيــن  الطبيعيــة  ا��ــدود  �ــي  الصغيــرة  اال��ــر  �انــت 
ويطلــق عل��ــا فــي املصط�ــ� الــدارج (شــاخھ او گرمــھ) ماؤهــا عــذب 
تطفــو ع�ــ� وجههــا نباتــات مائيــة تســم� الطحالــب (او الشــمبالن) 
وع�� جرفها يرتفع القصب والبردي و�أني ارى االسماك الصغيرة 
و�ــي ترقــص فــي املــاء ذهابــا و ايابــا والضفــادع الصغيــرة تقفــز هنــا 

وهنــاك وتعبــر ا�ــ� الضفــة االخــرى ســ��فاة صغيــرة بــكل هــدوء
�سإلمة و�ساطة وراحة بال كنا نع�ش

في الماضي القريبفي الماضي القريب
صادق ع�ي املوسوي/ العراقصادق ع�ي املوسوي/ العراق
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عالقــة  َرْجراَجــة،   
ٌ
َحــِذَرة عالقــة  العر�يــة  األنظمــة  و�يــن  بي�ــي   

ولكــن دون  اإلبــرة،  ع�ــ� رأس  يقــف  أن  عليــھ  املفــروض  الفيــل 
نــھ 

ّ
إجبــار فــوري، بــل بإعطائــھ الوقــت الكافــي البتــكار طريقــة تمك

مــن إيجــاد وســيلة تمكنــھ مــن الســيطرة ع�ــ� وزنــھ و��امتــھ، 
وضآلــة اإلبــرة واســتدقاق رأســها، وممــا ال شــك فيــھ أن مثــل هــذه 
العالقــة تعتبــر عالقــة معقــدة فــي مفهــوم الــوزن وا���ــس والنــوع. 
أك�ــر  عالقــة  العر�ــي،  املثقــف  و�يــن  بي�ــي  ال�ــي  العالقــة  ولكــن   
تعقيــدا مــن عالقــة الفيــل مــع اإلبــرة، أل��ــا تمتــد مــن مســاحة 
العقــل إ�ــ� مســاحة ا��نــون، ومــن مســاحة اإليمــان إ�ــ� مســاحة 
اإل��ــاد، بــل إن الكلمــات والتعابيــر ال�ــي يمكــن أن تصــاغ حــول 
إ�ــ�  ترتفــع  أن  مــن  كثيــرا  أقــزم  ســ�بقى  العالقــة،  هــذه  مفهــوم 

فــي نف��ــي نحوهــا.  املع�ــ� الكامــن 
منــذ  رأ��ــي  فــي  أســاتذتي  ــُھ  جَّ َ

ز رأي  مــن  قــادم  الناتــج  وهــذا   
الطفولــة، والقائــم ع�ــ� مقولــة، أن ا��تمعــات واألمــم ال يمكــن 
أن تتقــدم أو تتطــور، أو يكــون لهــا أي ��ــيء ذو قيمــة، إال إذا أراد 
أ��ــاب الطبقــة املثقفــة ذلــك، و�ــي مقولــة دفعت�ــي للبحــث فــي 
عقــول املفكريــن العــرب وغيــر العــرب عبــر مــا كتبــوا وألفــوا، وعبــر 
مــا أرخــوا و�ــ�لوا، ف�ركــت «أرســين لو�يــن» و»أغاثــا كر�ســ�ي»، 
و��ــرت األلغــاز وقصــص ا��ــب الرومانســية، قاتــال بذلــك عمــرا 
اف�ــي»،  و»الر العقــاد»  محمــود  بـ»عبــاس  ألبــدأ  طفول�ــي،  مــن 
و»طــھ حســين» و»ز�ــي مبــارك»، فذهلــت، ذهــول موجــة غــادرت 
مــن  أكبــر  االنتقالــة  �انــت  قاحلــة،  ��ــراء  ل�ســتوطن  البحــر 
ــجُّ بيــن مــا 

َ
ْرت

َ
��مــي وقدراتــي، وأكبــر مــن وع�ــي وتفكيــري، فبــدأت أ

أحــب و�يــن مــا أريــد وأتم�ــ�، وظللــت كذلــك إ�ــ� أن جــاء أســتاذي 
ليقــول �ــي: «ال تقفــز مــن القفــة إ�ــ� أذن��ــا»، عندهــا قــررت فعــال 
أن أخــرج مــن حالــة االرتجــاج إ�ــ� حالــة التــوازن، وقــررت فعــال 
 ألســتاذي ونف��ــي بأنــي قــادر ع�ــ� القفــز مــن القفــة إ�ــ� 

َ
ِ�ــت

ْ
ث

ُ
أن أ

أذن��ــا باملثابــرة واالســتمرارية واإلصــرار. 
طفول�ــي  مــن  أخــذت  صعبــة،  رحلــة  الرحلــة،  بــدأت  وهكــذا   

وشــبا�ي الكثيــر الكثيــر، وكنــت �لمــا خطــوت خطــوة فــي أعمــاق الرحلــة 
وأهضــم  الصفحــات  آ�ل  أن  فحاولــت  وحيــرة،  عطشــا  ازددت  �لمــا 
ــّمٍ مــن األفــكار ي�ســاوق 

َ
الكلمــات �ســرعة تمكن�ــي مــن الســيطرة ع�ــ� ك

مــع رغب�ــي وعط��ــي، فأدركــت بأن�ــي �لمــا قــرأت صفحــة �لمــا ازددت 
بأنــك  ظن�ــت  �لمــا  يزيــد  العطــش  هــذا  بــأن  وأدركــت  وجوعــا،  عطشــا 

َوَدُه. 
َ
أ ِقيــُم 

ُ
ت أنــك  �لمــا ظن�ــت  يت��ــم  ا��ــوع  وأن  ترويــھ، 

املعركــة  بــأن  والعقــول  األفــكار  بيــن  املقارنــة  بخبــرة  ملســت  ولك�ــي   
القائمــة بيــن املفكريــن، إنمــا �ــي معركــة بيــن مجموعــة تــرى فــي الشــرق 
وديانتــھ وعاداتــھ وتقاليــده ولغتــھ مصــدر فخــر وعــزة لألمتيــن العر�يــة 
انقــالب  إحــداث  إ�ــ�  يحتــاج  الشــرق  أن  تــرى  واإلســالمية، ومجموعــة 
�امــل فــي من��ــھ العق�ــي، ومنا�ــع تفكيــره، �الديــن والعــادات والتقاليــد 
واللغــة، واســتعارة جلــد الغــرب و�هابــھ، ـ�ـي نتمكــن مــن مجــاراة األمــم 
األخــرى ال�ــي بــدأت تخــرج مــن ظلمــات ا��هــل إ�ــ� نــور املعرفــة، وهنــاك 
ف�ــي  الســابقتين،  ا��موعتيــن  بيــن  التوســط  رأت  ثالثــة  مجموعــة 
وكذلــك  ومنطــق،  تدقيــق  مراجعــة  العر�ــي  ال�ــراث  بمراجعــة  تطالــب 
مراجعــة الفقــھ اإلســالمي الــذي يمكــن أن يخضــع للمراجعــة والبحــث 
بمــا  وثقافتــھ  الغــرب  علــوم  مــن  األخــذ  مــع  والتنقيــح،  والتصويــب 

ا��ضــاري.  و�رثنــا  معتقداتنــا  مــع  ي�ناســب 
 وقــد كنــت ميــاال للمجموعــة الثالثــة ذهنيــا وعاطفيــا، ولك�ــي لــم أكــن 
قــادرا ع�ــ� بلــورة فكرتــي الذاتيــة ضمــن قالــب ا��موعــة الثالثــة، وذلــك 
 إ�ــ� ا��موعــة 

ُ
ــت

ْ
ن

َ
َرك

َ
لفقــر فــي أدا�ــي االســت�باطي ملــا أقــرأ وملــا أدّون، ف

نحــو مفاهيــم ا��موعــة  مــن خاللهــا االنطــالق  أســتطيع  �ــي 
َّ
َعل األو�ــ� 

الثالثــة يومــا مــا. 
اإلســالمي  للديــن  تعصبــا  بذاتــي  أحمــل  وا�ــ�  شــعور  �غيــر  وألنــي   

ـٌف ِمن ذكريات ـَ ت ـُ ن

مأمون أحمد مصطفى
فلسطين- مخيم طول كرم



ت
تبا

ع
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مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

فــي  قــوة  مــن  أملــك  مــا  بــكل  اندفعــت  العر�يــة،  لألمــة  وتعصبــا 
خضــم ا��موعــة الثالثــة اندفاعــا �شــبھ اندفــاع التيــار الغاضــب 
مــن جــوف عاصفــة هائجــة، فتحدثــت مــع «العقــاد»، وســامرت 
وســهرت  الزيــات»،  حســن  «أحمــد  وجالســت  اف�ــي»،  «الر
«حافــظ  وعانقــت  «املنفلوطــي»،  مــع  و�كيــت  «املازنــي»،  مــع 
وهاجمــت  «للبــارودي»،  وتقديــرا  اح�رامــا  ووقفــت  إبراهيــم»، 
أســتطيع  لــو  وودت  أميــن»،  «قاســم  وازدريــت  حســين»،  «طــھ 
مقاضــاة �ل مــن يطالــب بإحــالل الل��ــة العاميــة محل الفص�� 
مقاضــاة جــالد يملــك أســباب البقــاء والفنــاء، وانعطفــت نحــو 
 

ُ
ْمــت َيمَّ ثــم  كثيــر،  كثيــر  وغيرهــم  أميــن»  و»أحمــد  مبــارك»  «زـ�ـي 

الغــرب.  نحــو  بوج�ــي 
براســتد»،  هنــري  و»جيمــس  لو�ــون»،  «غوســتاف  فعرفــت 
و»جــان جــاك روســو»، و»ديــكارت»، ثــم انطلقــت نحــو «جوتــھ»، 
و»فولتيــر»، و»ديكنــز»، ولك�ــي ذهلــت حيــن أمســكت بصفحــات 
ال�ــي  «فيكتــور هيجــو» و»دوستويفســكي»، وأص�ــت بالصدمــة 
خ��لــت توازنــي لف�ــرة مــن الزمــن حيــن عرفــت «جــان بول ســارتر» 
و»ماركــس»، ولكــن هللا الع�ــي القديــر أنقذنــي مــن شــباك فكرهــم 
ــِدِه النفســية 

َ
قــاِت «فرويــد» وُعق

َ
البــراق ��ظــة وقو�ــي ع�ــ� َهْرط

املوروثــة مــن عائلتــھ الكر��ــة التاريــخ واألخــالق. 
 وفــي هــذه األثنــاء وال��ظــات الزاخــرة بالتوتــر والتــوزع النف��ــي 
ــي ونف��ــي، ومــزق �ل  ِ�ّ

ُ
ل ــَك 

َ
َمل القــدر نحــو كتــاب، كتــاب  ســاق�ي 

ســواد قــد يكــون تبقــى منــھ ��ــيء بقل�ــي أو عق�ــي، كتــاب رفــع درجــة 
يقي�ــي و�يمانــي إ�ــ� أع�ــ� ســقف مــن االعتقــاد واليقيــن والتث�ــت، 
كتــاب «قصــة اإليمــان» للشــيخ «نديــم ا��ســر»، و�ان هــو ذاتــھ 
نقطــة انطال�ــي ا��ديــدة نحــو ��ــة اإلســالم «الغزا�ــي»، و»ابــن 
الصفــا»،  و»إخــوان  عر�ــي»،  و»ابــن  ســ�نا»،  و»ابــن  تيميــة»، 
محمــود»  نجيــب  بـ»زـ�ـي  التقيــت  صدفــة-  -محــض  وصدفــة 
و»كولــن ولســون»، فكانــا االثنيــن رغــم تناقــض فكرهمــا مصــدرا 
ــس 

َ
ف

َ
يوج�ــي نحــو علــوم املنطــق واالســتدالل العلمــي املصــاغ بن

َم�ــي امللمــس. 
ْ

أد�ــي رقيــق الطا�ــع، َمخ
ولم يمض وقت قصير ح�� اندفعت اندفاع ا��موم نحو مكتبة 
موســوعا��ا  بيــن  فغرقــت  كــرم»،  «طــول  فــي  ا��ديــد  امل�ــ�د 
البنــا»  و»حســن  قطــب»،  «ســيد  عانقــت  وهنــاك  وتفاســيرها، 
خالــد»،  محمــد  و»خالــد  قطــب»،  و»محمــد  حــوا»،  و»ســعيد 
 

ُ
ق ولك�ــي ذهلــت حيــن وجدت�ــي حيثمــا أتنقــل أجــد «العقــاد» ُيَحــّدِ

�ــي مــن خــالل صورتــھ ال�ــي تتــوج مؤلفاتــھ. 
ذه�ــي  فــي  تتضــاءل  الســابقة  املرحلــة  مالمــح  و�ــدأت   ،

ُ
ِبــْرت

َ
وك  

و�درا�ــي، ودون إرادة وا��ــة بــدأت التوجــھ �شــكل مكثــف نحــو 
والروايــة.  القصيــرة  القصــة 

  فُدهشــت، دهشــة هــزت �ل مقومــات �ــ�صي�ي مــن ا��ــذور، 
ــاب 

ّ
ت

ُ
ك ســطور  عبــر  األلــم  �عمــق  املــروي  التاريــخ  شــاهدت  حيــن 

تحــس وأنــت تقــرأ لهــم، عــذاب روحهــم، وانكســار حلمهــم، وحيث 
ــة مــن الســطور و�ــي تبلــل القلــوب، وتغمــر 

ّ
ْ�َ�ل

ُ
تدقــق فــي الَعَبــرات امل

 تعــرف مــن كتــب، ومــا 
َ

الــروح، تجــد نفســك محاَصــرا بيــن مــا كنــت
تجــد هنــا مــن ألــم وعــذاب وقهــر وكبــت ولوعــة وأ��ــ�. 

نوتــردام»  «أحــدب  مــع  وقض�ــت  تــوم»،  «العــم  حيــاة  عشــت   

��ظــات عمــره العص�بــة، و�كيــت مــع «كوزيــت»، و»جــان فا��ــان»، 
وانتقلــت للمغامــرة مــع «الطرو��ــي»، وجمعــت العظــام مــع «مكســيم 
غور�ــي»، وأشــفقت ع�ــ� «راســلينكوف»، وذقــت معانــاة «جيــن أيــر»، 
وتحدثــت مــع «ســعيد حــزوم»، ورأيــت الشــيطان الــذي زار موســكو، 
يــاع فــي «ســوهو»، ورافقــت الرســائل ال�ــي 

َ
يــاع إ�ــ� ض

َ
وتنقلــت مــن ض

خرجــت مــن «منــزل األمــوات»، وأرهق�ــي الســفر فــي «ســباق املســافات 
«أم  كــف  وقبلــت  الشــمس»،  فــي  «رجــال  وجــود  وأذهل�ــي  الطويلــة»، 
ســعد»، وأدهشــ�ي «الــالز»، كمــا حيرنــي «مصطفــى ســعيد» بخطــوات 
«��رتــھ إ�ــ� الشــمال»، وعرفــت «كيــف �ســقى الفــوالذ»، وقارنــت بيــن 
«ا��ــب وا��ــرب» و»ا��ــرب والســلم»، وعرفــت «قصــة مدي�تيــن»، 

وأدركــت مع�ــ� «ا��ــب فــي زمــن الكوليــرا»، وكثيــر كثيــر. 
أحســھ  لــم  مــا  الصعــاب  مــن  ف��ــا  ووعــرة،  شــاقة،  الرحلــة  �انــت    
��ظ��ــا، ومــا لــم أدركــھ حي��ــا، فللكتــب فعــل فــي النفــس �شــبھ فعــل 
ال�ــ�ر، بــل ويفــوق �ل أنواعــھ، و�انــت املعانــاة وا��ســرة ت�رســب فــي 
ــ�  َع�َّ

ُ
النفــس والــذات وتســتقر، ك�رســب املــوت البطــيء فــي ا��ســد امل

ح، ولكــن دون إشــارة أو تن�يــھ لوجــوده فــي ا��ســد املتقــدم نحــو  ــوَّ
َ
ل
ُ
وامل

مراحــل ال يمكــن العــودة م��ــا أو ال�راجــع عــن االســتمرار ف��ــا. 
أخــرى،  أحيــان  فــي  وتشــتم�ي  أحيانــا  ت��رنــي  املســكينة،  أمــي  و�انــت   
لك��ــا  مــن الصدمــة والدهشــة،  �انــت تشــفق ع�ــ� طفول�ــي وشــبا�ي 
�انــت ت�راجــع معلنــة اس�ســالمها الكامــل و��زهــا املطلــق حيــن تمــد 
يدهــا إ�ــ� صدرهــا لتخــرج مــا ادخرتــھ «عــن صــدأ أســنا��ا» لتمنح�ــي 

إيــاه مــن أجــل شــراء كتــاب. 
ارتباطــي  مــن  ــَ�  املؤ�َّ ــُھ 

َ
ق

َ
وَحن املطلــق  غضبــھ  �علــن  والــدي  و�ان   

و��نــھ  بي�ــي  نشــب  عســير  خــالف  مــن  وكــم  للعمــل،  و�هما�ــي  بالكتــب 
حيــن كنــت أِفــرُّ مــن العمــل ألعــود إ�ــ� الب�ــت ألغمــس نف��ــي بيــن طيــات 
الكتــب و�يــن فواصــل ا��ــروف ومعامــع األحــداث، لكنــھ فــي ال��ايــة، 

وصمتــھ.  اس�ســالمھ  أعلــن  أمــي  مــن  و�إيحــاء 
 فــي تلــك الف�ــرة، التقيــت بمجموعــة مــن األصدقــاء، �انــوا ي�نقلــون بيــن 
الصفحــات و�ع�شــون ��ظــات األلــم والعــذاب، بــل و�انــوا ع�ــ� موعــد 

م�ــي وكنــت ع�ــ� موعــد معهــم. 
 وانغمســنا جميعــا بحالــة مــن الذو�ــان فــي عالــم ُهالمــي، حيــن اعتقدنــا 
بــأن الكتــب تمثــل روح اإلنســان، وأ��ــا تملــك قــدرة فياضــة  جازميــن 
ــم مــن الــذات لتضعهــا فــي عقــد مــن 

َ
ل
ُّ
ع�ــ� اســتخراج املصاعــب والظ

املشــاعر املثاليــة ال�ــي يتمناهــا الكاتــب أو الــراوي أو القــاص. 
 وفــي ا��هــة املقابلــة، �انــت مجموعــة أخــرى مــن جيلنــا قــد اختــارت 
العمــل والعنــاء واملثابــرة، ووضعــوا ألنفســهم أهدافــا محــددة، تتعلــق 
بــأوردة  الفتيــة  طاقا��ــم  مــن  و��ــوا  والســيارات،  واملســكن  باملــال 
أهدافهــم ســيوال مــن عــرق متص�ــب، وثابــروا مثابــرة النمــل والنحــل، 
ولكــن دون أن �عقــدوا مــع الكتــب أي صلــة، أو مــع الفكــر أي ســ�ب. 
 

َ
َرِغيــن

ْ
 وحيــن تقــدم العمــر قليــال، وجدنــا أنفســنا ع�ــ� زاويــة ا��يــاة، ُمف

مــن أســباب الع�ــش، متخميــن باألفــكار واملبــادئ، وحيــن توجهنــا نحــو 
البنــوك، وجدنــا مــا نملــك ومــا نحــن متخميــن بــھ: «ال رصيــد لــھ ع�ــ� 

اإلطــالق». 
مــن  َعُ��ــا 

َ
ُ��ــا وَمن وَّ

ُ
ق تبــدو  الثانيــة، فكانــت حســابا��م  أمــا ا��موعــة   

النــاس  اح�ــرام  ومــن  الالمعــة،  بيو��ــم  وجــدران  اقــة،  البر ســيارا��م 
م��ــم.  ا��ميــع  ــرُّب 

َ
ق

َ
وت لهــم، 



ت
تبا

ع
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 وهنــا �ان االف�ــراق، و�ان ا��ــالف، بيــن زمــن م��ــ� وال يمكــن وال بــأي 
شــكل مــن األشــكال اســ�رجاعھ، و�يــن زمــن نحــن فيــھ عاريــن ومعريــن 
إال مــن بطــون كتــب و�لمــات مــن شــعر «عن�ــرة» و»عمــرو بــن �لثــوم»، 

و�عــض آالم ع�ــ� ذكريــات مضــت وأوقــات ال��م��ــا خطــى الزمــن. 
 �ان «يوســف ســعيد أبــو طــوق»، األول ع�ــ� املدرســة بــال منــازع، بــل 
وأك�ــر الطــالب قــدرة ع�ــ� االنتقــال مــن مرحلــة فــي العمــر إ�ــ� مرحلــة 
بــكل مدرســ��ا وال�ربيــة  أخــرى دون عنــاء أو تعــب، و�انــت املدرســة 

بــكل موجه��ــا تــرى فيــھ علمــا قادمــا للعالــم فــي وقــت قريــب. 
 كنــا نحســده ونغبطــھ، وكنــا نغــار منــھ ونتم�ــ� لــھ مســتقبال را�عــا، 
وأحيانا كنا نتم�� أن تزول قدراتھ وت�ت�ي، �ســ�ب إ��اح مدرســ�نا 
ع�ــ� ذكــر اســمھ بطريقــة مســتفزة، لكنــھ ومــن بيــن �ل التناقضــات، 
�ان �شــق طريقــھ نحــو البقــاء فــي الصــدارة، دون جهــد أو تعــب، بــل 

بقــدرات خفيــة ت�ركــز فــي وعيــھ وعقلــھ. 
�انــت  �عثــة  و�ــي  بريطانيــا،  مــن  �عثــة  ووصلــت  يــوم،  جــاء  ح�ــ�   
مــدارس  فــي  النبــوغ  التقــاط األطفــال األذكيــاء وذوي  فــي  تتخصــص 
ألهــم 

ْ
ك

َ
وت وا��يطــات  البحــار  عبــر  لتأخذهــم  تحديــدا،  الالجئيــن 

�عنايــة خاصــة ت�ســ��م الوطــن والديــن، وتغرقهــم بمبــادئ حضــارة 
وتقاليــده.  افــھ  وأعر الغــرب 

ــر مــن اســمھ 
ُ

ك
ْ
ذ

َ
 ووقــع االختيــار ع�ــ� «يوســف»، وطالــٍب آخــر لــم أعــد أ

إال «فريــد»، وثــارت ثائــرة األم واألب، ورفضــوا و�شــكل مطلــق خــروج 
«يوســف» إ�ــ� عالــم ال ي�تمــي للعــرب واملســلمين، وظــل يوســف فــي 

املدرســة...
إ�� أن جاء يوم بصاعقة...

 زلزلــت املدرســة، «يوســف أبــو طــوق» تــرك املدرســة، والــده مــات، 
و�ان عليــھ كطفــل فــي اإلعداديــة، أن ي�ــرك توقعــات العالــم لــھ، وأن 
يــزج بجســده الطــري الناعــم، و���لــھ املفــرط، وحيائــھ املوصــول 

بحيــاء دائــم، فــي أتــون عمــل بم�شــآت كيــان االحتــالل. 
 حاولــت املدرســة، بــكل مــا تملــك مــن طاقــة، ومــن أســاليب اإلقنــاع، 
إقناع والدتھ بإبقائھ باملدرســة، وتعهدوا باقتطاع مبلغ من روات��م 

�شــكل شــهري للعائلــة، لكــن حيــاء األم وأنف��ــا دفعاهــا للرفــض. 
 هــا هــو صديقــي، ورفيقــي، ومؤنــس عذاباتــي، «يوســف ســعيد أبــو 
طــوق»، ملقــى ع�ــ� حافــة زمــن ال يقيــم للــذ�اء أو ا��يــاء أو النبــوغ 
بــاال. هــا هــو يكافــح كمــا �افــح مــن أجــل عائلتــھ وأمــھ، هــا هــو يكافــح 
مــن أجــل زوجتــھ وأوالده، وهــا هــو الزمــن �ســير، دون أن يلقــي بــاال 

ملص�بــة إنســان، �ان الكــون حقــا �ســتعد للقائــھ. 
 وهــا هــو «محمــد الصويــص» يقبــع خلــف طاولــة فــي بقالــة، وهــا هــو 
كــرم»  «طــول  بيــن  العســكرية  ا��واجــز  يقطــع  حبايــب»  «منتصــر 
و»القــدس» بيــن حيــاة أو مــوت مــن أجــل ان�ــزاع لقمــة الع�ــش وســط 

اســتغالل صاحــب العمــل وطمعــھ. 
أجــل  مــن  مــكان  إ�ــ�  مــكان  مــن  ي�نقــل  هــو «ســليمان عــوض»   وهــا 

النظريــة.  القوانيــن  الســياقة  طــالب  تدر�ــس 
 وها هو، وها هو...

فــي أق��ــ� الشــمال األورو�ــي،   وهــا أنــذا ملقــى ع�ــ� حافــة الكــون، 
فــي �ل يــوم ظلــم النــاس الذيــن  أعانــي الوحــدة واالنطــواء، وأحمــل 
ُ�ُ�ــم أمــري ورو�ــي، وأْمــَر أوالدي وروَحهــم، أعانــي ظلمــا يفــوق ظلــم 

ْ
ك

َّ
َمل

حقدهــم  ُســمَّ  وأتجــرع  والروايــات،  بالكتــب  املوصــوف  االســ�بداد 

وكرههــم لــكل مــن يقــف ليقــول ال، أو يقــف ل�ســأل عــن حــق منحتــھ 
إيــاه قوانيــن البلــد. 

ا��بــال  بحملهــا  ــوُء 
ُ
ن

َ
وت بــل  جبــل،  يحتملهــا  ال  ويــالت  أعانــي   

ُد ��ــ�ب أوالدي م�ــي ليوضعــوا مــع عائلــة  َهــدَّ
ُ
أ والبراكيــن، فمــرة 

ــُع مــن الراتــب 
َ
ط

َ
ت

ْ
مســيحية، ومــرة يوقــف الراتــب الشــهري، ومــرة ُيق

�ــَرُك دون طعــام أو ح�ــ� دون 
ُ
ن  ب��ــ� �اذبــة مختلقــة، ومــرة 

ٌ
مبلــغ

طب�ــب.  إ�ــ�  الوصــول  ع�ــ�  القــدرة 
تــُب ع�ــي، وهــذا مــا جنــاه ع�ــيَّ أســاتذتي حيــن 

ُ
ــُھ الك

ْ
ت

َ
 نعــم، هــذا مــا َجن

قالــوا: بــأن الثقافــة �ــي ال�ــي تصنــع األمــم. 
 الثقافــة أ��ــا الســادة منحت�ــي القــدرة ع�ــ� التعبيــر، منحت�ــي القــدرة 
أ�ــي وأمــي «كرامــة  لــم تمنح�ــي حســب قــول  ع�ــ� اإلفصــاح، لك��ــا 
الشــباب  ودم  الشــباب  «عــرق  زمــن  ألن  ا��اجــة»،  عــن  االمتنــاع 
وقــرش الشــباب الــذي ال �عــوض» حســب قــول والــدي -رحمــھ هللا- 

َصــَرم. 
ْ
ــ� وان

َّ
قــد َو�

ْمنا يوما أن نصبح م��م، أو أن 
َ
 وها هم املثقفون العرب، الذين َحل

نــدور بدائر��ــم، مغلوليــن نحــو ذوا��ــم ورغبا��ــم، ومنضويــن تحــت 
ون، 

ُ
ْعط

َ
وَ�ْســت ون 

ُ
ــَ�ت

ْ
وَ�� ْجُدون 

َ
َ�ْســت ذاك،  أو  هــذا  الظالــم  رايــة 

مــن أجــل مصا�ــ� كنــا نتصــور  املبــادئ والقيــم والديــن  ُرون  وُيَحــّوِ
بــأن الثقافــة ذا��ــا ســتقف حائــال بي��ــا و�يــن �ــ�صيا��م املنتميــة 

للكتــب واملبــادئ الغاصــة ف��ــا. 
 ســأل�ي صديــق يومــا -وأنــا أبــوح لــھ بمكنونــات نف��ــي-: أهــو النــدم؟ 

أ�ــي ا��ســرة؟ أ�ــي اللوعــة؟ أم هــو الكفــر بــكل مــا هــو موجــود؟ 
عــا بيــن الذهــول و�يــن �ل مــا قــال،   موزَّ

ُ
 عــن اإلجابــة، ووقفــت

ُ
 �َ�ــزت

ــى بال��ــز والشــلل، وملتحمــا با��يــرة وال�ســاؤل، 
�
ط

َ
فأنــا اليــوم ُمغ

دون أن أملــك القــدرة ع�ــ� اإلجابــة.

     النرويج: بدون تاريخ أو زمن

مدينة طولكرم- فلسطين
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شخصّیۀ العدد
تحتفي ا��لة في �ل عدد ���صية ثقافية معرفية قدمت تحتفي ا��لة في �ل عدد ���صية ثقافية معرفية قدمت 

جهدا متميزا للثقافة العر�ية وفي هذا العدد �شرفنا أن نقّدم  جهدا متميزا للثقافة العر�ية وفي هذا العدد �شرفنا أن نقّدم  
األديب اليم�ي محمد الغر�ي عمراناألديب اليم�ي محمد الغر�ي عمران

ا��رر
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ف
مل
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ن 
كو

شار
لم

ا

* سيرة أدبية

* شهادات

* حوارات

* قراءات نقدية

* نصوص

د. إبراهيم بن محمد أبو طالب- السعودية
مجدي فكري

مبارك الباشا (حوار)
حميد العق�ي (حوار)

زيد الفقيھ
ن�� عاصم/ مصر

لي�� مهيدرة- املغرب
نقوس املهدي- املغرب

ماجد قائد-اليمن
د. عبده منصور ا��مدي- اليمن

د. زي�ب العسال- مصر
تاج السر الريمي

ايمان هادي - السعودية
عبد الواحد بنعضرا- املغرب

محمد املزي�ي- السعودية
صا�� باعامر- اليمن

السيد نجم- مصر
شيرين ابو النجا- مصر

فايز عالم
فاطمة بن محمود- تونس

ع�ي احمد عبده قاسم
د. انتصار البنا

د. عادل ضرغام- مصر
نقوس املهدي- املغرب

أد. محمد عمشوس- اليمن
أد. يوسف حطي�ي- فلسطين

منير عت�بة- مصر
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سيرة ��صية

ولــد فــي مدينــة ذمــار عــام 1٩5٨. هاجــر برفقــة عمــھ طفــال إ�ــ� الســودان وعــاش 
ابتدا�ــي،  والثانــي  األول  الصــف  القضــارف  مدينــة  فــي  ودرس  ســ�تين،  ف��ــا 
ثــم عــاد إ�ــ� اليمــن ليكمــل املرحلــة االبتدائيــة. ســافر إ�ــ� الســعودية للعمــل 
التاريــخ  قســم  فــي  ا��امعيــة  دراســتھ  ليكمــل  اليمــن  إ�ــ�  وعــاد  والدراســة 
رئ�ًســا  انتخــب  املعاصــر.  التاريــخ  فــي  املاجســتير  فــي جامعــة صنعــاء، ودرس 
للمجلــس ا���ــي فــي مديريتــھ ع�ــس محافظــة ذمــار، ثــم عضــوا فــي مجلــس 
فــي عــام  إ�ــ� 2013. عيــن مس�شــارا ألميــن العاصمــة  الــدورة 200٧  النــواب 
 ألمانــة العاصمــة فــي عــام 2015. عضــو األمانــة العامــة التحــاد 

ً
2010، ووكيــال

األدبــاء والكتــاب اليمنييــن و�شــغل فيــھ منصــب أميــن العالقــات الداخليــة، 
ومنصــب رئ�ــس نــادي القصــة فــي اليمــن، وشــغل منصــب أميــن عــام اتحــاد 
البرملانييــن الســابقين، ومنصــب رئ�ــس مركــز ا��ــوار لتنميــة حقــوق اإلنســان. 
شــارك فــي العديــد مــن املهرجانــات وامللتقيــات الروائيــة والقصصيــة داخــل 
الوطــن العر�ــي وخارجــھ. ترجمــت قصصــھ إ�ــ� اللغتيــن اإلنجليزيــة واإليطاليــة 
ووردت فــي مختــارات بلغــات أجن�يــة مثــل البرتقــال فــي الشــمس (200٧) و�يــرل 

ديلــو اليمــن (200٩)

محمد الغر�ي عمران
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-الشراشف 1٩٩٧..دمشق.. اتحاد األدباء العرب.
-الظل العاري 1٩٩٨ صنعاء.. الهيئة العامة للكتاب.

نــادي القصــة.  - حريــم أعزكــم هللا 2000.. صنعــاء.. 
العر�يــة. ا��ضــارة  مركــز  2001القاهــرة..  وط2

- ختان2002 بلق�س.. صنعاء.. نادي القصة
األدبــاء  اتحــاد  صنعــاء..  ســوداء200٤..  منــارة   -

ليمنييــن ا

الر�ــس.  ريــاض  2010..بيــروت..  أحمــر  م��ــف   -
صنعــاء. فــي  القصــة  نــادي  عــن  طبعــات  وثــالث 

العامــة  املصريــة  الهيئــة  القاهــرة..  يائيــل,  ظلمــة   -
الطيــب  جائــزة  ع�ــ�  2013»ا��ائــزة  للكتــاب 

«2 0 1 2 �ــ� صا
-الثائر, بيروت.. دار السا�ي ..201٤

بيــروت  انطــوان..  هشــ�ت  دار  ا��ــواري..  مملكــة   -
 .....201٧ كتــارى  بجائــزة  فــازت   ..201٧

- حصــن الزيــدي.. هاشــ�ت أنطــوان، بيــروت، 201٩
201٩، اإلماراتيــة  حمــد  بــن  راشــد  بجائــزة   فــازت 

محفــوظ،  ��ائــز  القصيــرة  القائمــة  إ�ــ�  وصعــدت 
2021 القاهــرة  فــي  االمريكيــة  ا��امعــة 

- بر الدنا�ل، بيروت ، هاش�ت أنطوان. 2021
- تجت الطبع رواية.

في القصة

في الرواية

إصدارات
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رم بدرع جامعة ذمار،  عام 200٨
ُ

ك
بمناســبة  العــرب  واملبدعيــن  الــرواد  مهرجــان  بــدرع  كــرم 

.  2010 العر�يــة  للثقافــة  عاصمــة  الدوحــة 
شــارك فــي العديــد مــن امللتقيــات الســردية: مصــر .. املغــرب، 
ولي�يــا  والســودان، الكويــت وعمــان، وســوريا وتركيــا، قطــر و 

العــراق والســعودية واإلمــارات وعمــان.. واألردن...
نوقشت عدة أطروحات لنيل درجات املاجستير والدكتوراه 
فــي أعمالــھ الروائيــة والقصصيــة، اضافــة إ�ــ� ابحــاث ترقيــة 

علمية.
رئ�س نادي القصة.

األمين العام التحاد البرملانيين اليمنيين «السابقين»
املنظمــات  مــن  عــدد  عضــو  وحقو�ــي..  ثقافــي  ناشــط 

. هيريــة ��ما ا
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حلقــة جديــدة مــن برنامــج ”قصــة نجــاح“، ن��بكــم ف��ــا مــع رحلــة 
أدبية متميزة تنطلق من اليمن السعيد، أحد أقدم مراكز ا��ضارة 
األديــب  نجــاح  قصــة  ا��لقــة  تســتعرض  حيــث  القديــم،  العالــم  فــي 
والسيا��ــي اليم�ــي الكبيــر محمــد ع�ــي عتيــق عمــران، واملعــروف باســم 
ــا مض�ًئــا 

ً
”الغر�ــي عمــران“، وهــو أحــد الذيــن ســطروا ألنفســهم تاريخ

فــي عالــم األدب باليمــن والعالــم العر�ــي.
العر�يــة،  األدبيــة  ا��وائــز  أهــم  مــن  جائزتيــن  ع�ــ�  حاصــل  فهــو 
روايــة  عــن  األدب،  فــي  الدوليــة  صا�ــ�  الطيــب  جائــزة  أحدهمــا 
”ظلمــة يائيــل“، والثانيــة جائــزة الشــيخ راشــد بــن حمــد اإلماراتيــة، 
عــن روايتــھ ”حصــن الزيــدي“، وكتــب 5 مجموعــات مــن القصــص 
القصيــرة بــدًءا بـــ ”الشراشــف“ عــام 1٩٩٩م، وترجمــت قصصــھ إ�ــ� 

واإليطاليــة. اإلنجليزيــة  اللغتيــن 

بطاقة تعريف

الروا�ــي الكبيــر الغر�ــي عمــران، ولــد عــام 1٩5٨، فــي محافظــة ذمــار 
باليمــن، وهــو �اتــب قصــة قصيــرة وروا�ــي، وسيا��ــي أيضــا، حيــث 
عمــل فــي دواويــن ا��كومــة اليمنيــة، وهــو مولــع بتاريــخ اليمــن، ومولــع 
بالكتابــة التاريخيــة والسياســية، وهــو باحــث فــي التاريــخ وناقــد أد�ــي، 
وهــو املشــاء، كمــا يحلــو لــھ أن يطلــق ع�ــ� نفســھ، ومعــروف بروايتــھ 

املثيــرة ل��ــدل م��ــف أحمــر، وهــو أيضــا وكيــل ســابق لصنعــاء.
هاجــر برفقــة عمــھ طفــال إ�ــ� الســودان، ولــم يطــل بــھ املقــام أك�ــر مــن 
ســ�تين، حيــث عــاد إ�ــ� اليمــن ليكمــل املرحلــة االبتدائيــة، ثــم ســافر 
إ�ــ� الســعودية للعمــل والدراســة ليعــود إ�ــ� اليمــن ليكمــل دراســتھ 
ا��امعيــة ودرس التاريــخ املعاصــر فــي جامعــة صنعــاء وحصــل ع�ــ� 
للمجلــس  رئ�ًســا  وانتخــب  التخصــص،  هــذا  فــي  املاجســتير  درجــة 
مجلــس  فــي  عضــًوا  ثــم  ذمــار،  محافظــة  ع�ــس  مديريتــھ  فــي  ا���ــي 
النواب الدورة 200٧ إ�� 2013، كما عين مس�شــارا ألمين العاصمة 

 ألمانــة العاصمــة فــي عــام 2015.
ً

فــي عــام 2010، وعيــن وكيــال
بصنعــاء،  القصــة  نــادى  رئ�ــس  منصــب  عمــران  الغر�ــي  و�شــغل 
اليمنييــن  والكتــاب  األدبــاء  التحــاد  العامــة  األمانــة  عضــو  ومنصــب 
وأمين العالقات الداخلية بھ، ومنصب رئ�س نادي القصة باليمن، 
رئ�ــس  ومنصــب  الســابقين،  البرملانييــن  اتحــاد  عــام  أميــن  ومنصــب 

قصة نجاح
ا�ديب اليمني الكبير

 الغربي عمران
مجدي فكري
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مركــز ا��ــوار لثقافــة حقــوق اإلنســان، وشــارك الغر�ــي عمــران فــي 
العديــد مــن املهرجانــات وامللتقيــات الروائيــة والقصصيــة داخــل 
الوطــن العر�ــي وخارجــھ. ترجمــت قصصــھ إ�ــ� اللغتيــن اإلنجليزيــة 
واإليطاليــة ووردت فــي مختــارات بلغــات أجن�يــة مثــل البرتقــال فــي 
بيــروت  مــن  مــرة  ألول  أحمــر  م��ــف  روايــة  ونشــرت  الشــمس، 
فــي ينايــر 2010. وتناولــت الروايــة املشــا�ل االجتماعيــة الشــائكة 

مثــل التطــرف واضطهــاد املــرأة فــي ا��تمــع اليم�ــي.
مــن  ُمهمــا  عــدًدا  العر�يــة  الروايــة  ملكتبــة  عمــران  الغر�ــي  قــدم 
بالتاريــخ والسياســة وال�ــراث  ا��يــال  يم�ــزج ف��ــا  ال�ــي  الروايــات 
املألــوف،  عــن  وا��ــروج  با��ــرأة  أعمالــھ  واتســمت  الشــع�ي، 
ويبحث في أعمالھ عن ا��رية واملســاواة والســالم، و�انت أعمالھ 

لل�ســاؤالت. ومثيــرة  ل��ــدل  مثيــرة  دائمــا 

بداية الرحلة

عتيــق  ع�ــي  محمــد  الكبيــر  األديــب  مــن  بإيضــاح  ا��لقــة  بــدأت 
مــن   

ً
بــدال عليــھ  عمــران“  ”الغر�ــي  اســم  إطــالق  ســ�ب  عمــران، 

طِلــَق لقــب ”الغر�ــي“ عليــھ خــالل ف�ــرة 
ُ
اســمھ ا��قيقــي، حيــث أ

انتقــل  ثــم  عليــھ،  فرضــھ  تــم  أن  �عــد  يحملــھ  فأصبــح  شــبابھ، 
ل��ديــث عــن ســنوات الطفولــة والصبــا فــي اليمــن، ثــم انتقالــھ مــع 
عمــھ إ�ــ� الســودان وهــو �عمــر 10 ســنوات، ثــم عودتــھ مجــدًدا إ�ــ� 
اليمــن، ثــم انتقالــھ إ�ــ� الســعودية حيــث درس الثانويــة، قبــل أن 
�عــود مــرة أخــرى إ�ــ� اليمــن، وأو�ــ� أنــھ يحــب الســفر والتنقــل 
ثــم  ”املشــاء“،  صفــة  البعــض  عليــھ  يطلــق  لذلــك  ور�مــا  ماشــًيا، 
انتقــل ل��ديــث عــن اليمــن وجمالهــاـ وأهــم مــا يميزهــا مــن وجهــة 

يم�ــي. قــاص ومبــدع  نظــره �أديــب وروا�ــي وخيــال 

 مــن دراســة 
ً

وأو�ــ� عمــران أســباب اتجاهــھ إ�ــ� دراســة التاريــخ بــدال
فــي دراســة املاجســتير،  ثــم مواصلــة هــذا االتجــاه  فــي ا��امعــة  األدب 
حيــث قــال إن ذلــك قــد حــدث �ســ�ب حبــھ للتاريــخ وحكاياتــھ، وســماعھ 
�ــي  للتاريــخ  ودراســتھ  ا��ضــارات،  صنعــوا  الذيــن  العظمــاء  لتاريــخ 
اء“، كمــا جعلتــھ ع�ــ� إطــالع بمــا قــد يصنعــھ 

ّ
مــا جعلتــھ يصبــح ”حــك

الطغــاة مــن تزييــف ��قائــق التاريــخ، فاملت�بــع ألعمالــھ يجــد أنــھ مولــع 
بالتاريــخ وعاشــق للغــوص فــي أعماقــھ.

وقــد أو�ــ� كيــف أنــھ اســتطاع املــزج بيــن التاريــخ والوقا�ــع التاريخيــة، 
 

ً
و�يــن خيــال الكاتــب واألديــب لتحقيــق املعادلــة الصعبــة ليقــدم عمــال
أدبًيــا ممزوًجــا بطعــم التاريــخ، فيمــا �عــرف بالروايــة التاريخيــة، حيــث 
فــي م�ــن  قــال إنــھ ”يصنــع �ــ�صيات غيــر موجــودة تاريخًيــا، وأضعــھ 
اقــع  اقــع وا��قيقــة، وفــي الو ا��ــدث، ألوهــم القــارئ أن�ــي أكتــب الو
ــا، بــل أســ�ند إ�ــ� التاريــخ والعصــر ولغتــھ وأجوائــھ 

ً
أنــا ال أكتــب تاريخ

وذكــر �عــض �ــ�صياتھ، فانــا أصنــع تاريــخ متخيــل ��تمعاتــي“.

أديب.. وأشياء أخرى

اليمــن،  فــي  شــغل الغر�ــي عمــران عــدة مناصــب سياســية وحكوميــة 
إذا  ومــا  ا��بــرات  هــذه  حــول  األدبيــة،  مســيرتھ  ع�ــ�  تأثيــًرا  لهــا  و�ان 
�انــت قــد أضافــت إ�ــ� عاملــھ القص��ــي أم ال، قــال عمــران إن ”هــذه 
الوظائــف قــد أثــرت بالطبــع خبراتــھ ومســيرتھ، فتلــك ا��يــوات يكــون 
الكاتــب بحاجــة دائمــة إل��ــا“، وتحــدث عــن الكاتــب الســوري الراحــل 
املعــروف ”حنــا مينــھ“، والــذي أيضــا عا�ــش حيــوات مختلفــة وعديــدة، 
محمــد  وكذلــك  اإلبداعيــة،  مســيرتھ  فــي  ا��يــوات  هــذه  أثــرت  وكيــف 

املغر�ــي. شــكري 
والروايــة،  القصــة  مجــال  فــي  اعمالــھ  أهــم  عــن  عمــران  تحــدث  ثــم 
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واألعمــال األك�ــر تأثيــًرا فــي مســيرتھ األدبيــة، واألعمــال األقــرب إليــھ 
5 م��ــا  إصــدار؛   12 اآلن  ح�ــ�  لديــھ  أن  أو�ــ�  حيــث  �إنســان، 

رويتــان  هنــاك  وأن  روائيــة،  إصــدارات  و٦  قصصيــة،  إصــدارات 
مــن  قلبــھ  إ�ــ�  أقــرب  لــھ  إصــدار  يوجــد  ال  أنــھ  معتبــًرا  الطريــق،  فــي 
اآلخــر، ألن �ل عمــل لــھ نكهتــھ ا��اصــة، و�ل كتاباتــھ �ــي جــزء منــھ 

وتفكيــره. وعقيدتــھ 
فــي  القصــة  ونــادي  بصنعــاء  القصــة  لنــادي  رئاســتھ  خــالل  مــن 
فــي اليمــن، وأهــم مــا �شــغل  اليمــن؛ تنــاول عمــران ا��يــاة األدبيــة 
ادبــاء اليمــن هــذه األيــام، حيــث قــال إن ”ا��يــاة األدبيــة فــي ظــل هــذه 
الظــروف الصعبــة فــي البلــد تعتمــد ع�ــ� ا��هــود الذاتيــة، بمــا معنــاه 
أن يكتب الشــاعر والروا�ي والقاص ويرســم ال�شــكي�ي، لكن بدون 
دعــم“، كمــا تحــدث عمــران عــن ا��يــاة الثقافيــة ال�ــي تعانــي تحــت 

تأثيــر ا��ــرب اآلن.

روايات وجدل

كثيــًرا مــا تثيــر روايــات الغر�ــي عمــران ا��ــدل، حــدث هــذا مــع روايــة 
يائيــل“، حيــث  ثــم ”ظلمــة  ال�ــي صــدرت 2010  أحمــر“  ”م��ــف 
العر�يــة، حــول هــذا ا��انــب أو�ــ�  الــدول  فــي  ال�شــر  مــن  منعــت 
مو�ً�ــا  عناوي��ــا“،  عل��ــا  تج�ــي  قــد  الروايــات  ”هــذه  أن  عمــران 
يقــرأ عنــوان ”م��ــف  القــارئ عندمــا  قــد يص�ــب  الــذي  ا��لــط 
فــي  أنــھ القــرآن الكريــم، لكــن م��ــف تع�ــي  أحمــر“، حيــث يظــن 
الســبأية أو ا��ميريــة القديمــة تع�ــي كتــاب، وأشــار إ�ــ� أن ”م��ــف 
أحمــر“ قــد بــات مســموًحا لهــا بال�شــر مؤخــًرا، وأن النقــاد تناولهــا 
بنقدهــم و�عــض الطــالب �ســتعينون ��ــا فــي أبحا��ــم ل��صــول ع�ــ� 

فــي ا��امعــات العر�يــة. املاجســتير والدكتــوراة 
أمــا روايــة ”ظلمــة يائيــل“ ال�ــي فــازت بجائــزة الطيــب صا�ــ� العامليــة 
فــي  والطائفيــة  املذهبيــة  الصراعــات  ف��ــا  تنــاول  وال�ــي  لإلبــداع، 
فــي اليمــن  فــي املا��ــي، وحــول مــا إذا �انــت ت�بــؤ ملــا يحــدث  اليمــن 
اآلن مــن صراعــات مذهبيــة بــدأت فــي 201٤ أي �عــد كتابــة الروايــة 
اقــع املعاصــر وع�ــ�  �عاميــن فقــط، ومــا إذا �انــت إســقاط ع�ــ� الو
الصــراع املذه�ــي فــي اليمــن هــذه األيــام، قــال عمــران إ��ــا ”مثــل بقيــة 
الروايــات، ف��ــا اهتمــام بـــ 3 عناصــر؛ العنصــر الدي�ــي، مكانــة املــرأة 
املذهبيــة  الصراعــات  أن  مو�ً�ــا  املــكان“،  وصــف  ا��تمــع،  فــي 

موجــودة فــي �ل رواياتــھ تقريًبــا باســت�ناء روايــة ”الثائــر“.
كمــا تحــدث أيضــا عــن روايــة ”حصــن الزيــدى“، ال�ــي حصلــت ع�ــ� 
مــن  أيضــا  �ــي   ،201٩ اإلماراتيــة  حمــد  بــن  راشــد  الشــيخ  جائــزة 
الصراعــات  وت�نــاول  التاريــخ،  أعمــاق  فــي  تغــوص  ال�ــي  الروايــات 

 عنــد صدورهــا، حيــث تتحــدث عــن 
ً

السياســية وأثــارت أيضــا جــدال
الصــراع بيــن املذاهــب والتحالفــات القبليــة املوجــودة فــي ا��تمــع 
اليم�ــي، كمــا كشــف عمــران عــن روايــة قادمــة لــھ ســت�ناول ا��ــرب 

فــي اليمــن وكوار��ــا.

جوائز وتكريمات

حصــل الغر�ــي عمــران ع�ــ� 3 جوائــز مهمــة فــي مســيرتھ الروائيــة؛ 
جائــزة الطيــب صا�ــ� العامليــة عــن روايــة ”ظلمــة يائيــل“، وجائــزة 
�عــد  تــم ����ــا  العاليــة“، وال�ــي  ا��بــال  عــن روايــة ”ملكــة  كتــارا 
تمــت طباع��ــا قبــل  قــد  التكريــم �ســ�ب أن الروايــة  مــن  15 يوًمــا 
عــن  اإلماراتيــة  حمــد  بــن  راشــد  وجائــزة  تقريًبــا،  �شــهر  التكريــم 
روايــة ”حصــن الزيــدي“، عمــا تمثلــھ ا��ائــزة بال�ســبة لألديــب، ومــا 
إذا قادتــھ هــذه ا��وائــز إ�ــ� تغييــر شــكل الكتابــة أو التأنــي أك�ــر فــي 
الكتابــة، قــال عمــران ”ا��وائــز �ــي تكريــم لــألدب والفــن، و�عــالء 
ل��انــب اإلنســاني“، مؤكــًدا أن ا��ائــزة تحمــل قيمــة كبيــرة، وأ��ــا ال 
تقــف عنــد حــدود ا��انــب املــادي فقــط، و�نمــا لهــا جانــب معنــوي 

يدفــع الكاتــب إ�ــ� مزيــد مــن العطــاء واإلبــداع.

الكتابة في زمن كورونا

هــذه  ســت�تج  �انــت  إذا  ومــا  كورونــا،  زمــن  فــي  الكتابــة  شــكل  عــن 
 جديــدة مــن الكتابــة، ومــا إذا �ان يفكــر فــي كتابــة 

ً
ا��ائحــة أشــكاال

روايــة عــن هــذا الو�ــاء العالمــي فــي املســتقبل القريــب، قــال عمــران 
إنــھ يتصــور أن ا��ائحــة قــد غّيــرت تفكيــر اإلنســان، وجعلــت ال�شــر 
�شــعرون بأ��ــم ع�ــ� قــارب واحــد، و�التا�ــي فــإن ا��ائحــة ســتغير 
الفكــر واألدب والفــن وجميــع املنا�ــ�، وأضــاف: ”مــن يكتــب األدب 
اآلن ـ فــي تصــوري ـ لــن يأتــي �عمــل نا�ــ�، ألن الكاتــب ال يكتــب اآلن 
 ســتكون 

ً
بإملــام �امــل لــكل ا��وانــب، لكن�ــي ع�ــ� ثقــة بأنــھ مســتقبال

 جيــدة“.
ً

هنــاك أعمــاال
أن  عمــران  أو�ــ�  االجتما�ــي،  التواصــل  بوســائل  عالقتــھ  عــن 
فــي  ”وســائل التواصــل االجتما�ــي �ــي ثــورة بــكل املقاي�ــس، فنحــن 
فــي زاويــة جنو�يــة مــن  الثــورة كنــا شــبھ م�ســيين  اليمــن قبــل هــذه 
الوطــن العر�ــي“، وكشــف عمــران عــن مــدى الســهولة ال�ــي حدثــت 
األعمــال  وطباعــة  املعرفــة  توصيــل  فــي  الوســائل  هــذه  ظهــور  مــع 

يقــرأ. والــكل  يطبــع  والــكل  يكتــب  الــكل  أصبــح  حيــث  اإلبداعيــة، 
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مــن  فهــو  انبعاثــة،  الروا�ــي  الســرد  فــي  عمــران  الغر�ــي  بدايــة  �انــت 
ا��يــل الــذي تمــرد ع�ــ� �ل ��ــيء فــي املــوروث القديــم، �غيــة إصالحــھ.

واالجتما�ــي،  التاري�ــي  قــدس 
ُ
امل تفكيــك  فــي  عمــران  انطلــق  وقــد 

الثقافــة  أطــر  متجــاوًزا  الدي�ــي،  واالســ�بداد  افــة  ا��ر رافًضــا  
اقع  التقليدية، يروم من �ل هذا معا��ة املشــهد و�عادة تأث�ث الو

الزيــف. أو  افــة  ل��ر فيــھ  مــكان  ال  جديــد  بو�ــي 
«م��ــف  األو�ــ�  بروايتــھ  ابتــداء  با��ــدل  مؤلفاتــھ  ُجــل  اتســمت 
بيــروت. وقــد  فــي 2010، عــن دار ريــاض الر�ــس،  أحمــر»، الصــادرة 
اقــع التخلــف فــي املقــدس الدي�ــي، والسيا��ــي،  عــّرت هــذه الروايــة و
واالجتما�ــي. ثــم روايتــھ الثانيــة «ظلمــة يائيــل» الصــادرة عــن الهيئــة  
فــي 2012، وقــد حصــد عمــران عــن هــذه  املصريــة العامــة للكتــاب 

الروايــة جائــزة الطيــب صا�ــ� فــي دور��ــا الثانيــة، بالســودان.
باســم  يحــدث  الــذي  والدمــار  السيا��ــي  العنــف  مســألة  وتعا�ــ� 
الديــن. أتبعهــا �عــد ذلــك بروايــة «الثائــر» الصــادرة فــي 201٤، عــن 
 ،201٧ فــي  الصــادرة  ا��ــواري»  «مملكــة  ثــم  بيــروت.  الســا�ي،  دار 
عــن دار هاشــ�ت أنطــوان فــي لبنــان. ولــھ روايــة تحــت الطبــع، و�ــي 
«حصــن الزيــدي» ال�ــي نــال ��ــا املركــز الثانــي فــي جائــزة حمــد بــن راشــد 

اإلمــارات. فــي  لإلبــداع،  الشــر�ي 
و�ضافــة إ�ــ� هــذا، يملــك عمــران خمــس مجموعــات قصصيــة، �ــي: 
«الشراشــف»، و»الظــل العــاري»، و»ختــان بلق�ــس»، و»حريــم»، و 

ك»منــارة ســوداء».

نافذة ع�� «م��ف أحمر»
يكــون  ور�مــا  تاري�ــي،  بطا�ــع  عمــران  روايــات  معظــم  اتســمت 
عاصر» 

ُ
لتخصصھ ا��ام�ي تأثير في ذلك، فقد درس «التاريخ امل

فــي جامعــة صنعــاء، لكنــھ يقــول إنــھ مديــن للقــراءة بموهبتــھ فــي 
اقــع املع�ــش، ومــن التاريــخ  الســرد، وهــو �ســتقي أفــكاره مــن الو

وأحداثــھ. ��ــ�وصھ 
�ســ�ب  واســًعا،   

ً
جــدال أحمــر»،  «م��ــف  رواياتــھ  أو�ــ�  أثــارث 

تناولهــا النقــدي للمفهــوم الدي�ــي الســائد، وكيــف تحــول الديــن 
مــزق األوطــان 

ُ
شــن ا��ــروب باســمھ، وت

ُ
إ�ــ� أداة للصــراع، حيــث ت

افــق ذلــك مــن جرائــم، �ل هــذا يحــدث تحت يافطة دي�ية. ومــا ير
هــو  للديــن،  الســ��  االخ�زا�ــي  املفهــوم  هــذا  إن  عمــران  يقــول 
عــد ثــورة حقيقــة ضــد 

ُ
الــذي دفعــھ لكتابــة هــذه الروايــة، ال�ــي ت

الروايــة  هــذه  تســب�ت  وقــد  اآلخــر.  و�لغــاء  الدي�ــي،  االســ�بداد 
فــي إعفــاء عمــران مــن عملــھ فــي ا��كومــة فــي 2010، �عــد ا��امــھ 

السيا��ــي. وللنظــام  للديــن  باإلســاءة 
مــن  كبيــر،  فهــم  لســوء  تعرضــت  الروايــة  هــذه  أن  عمــران  يــرى 
�ســ�ب  صدورهــا،  �عــد  املعــارض  �عــض  فــي  ُمنعــت  أ��ــا  ذلــك، 
لكنــھ  الرذيلــة،  إ�ــ�  تدعــو  بأ��ــا  اُ��مــت  فقــد  ا��ــريء،  أســلو��ا 
يؤكــد أ��ــا لــم تكــن إال معا��ــة ن�يلــة لفكــرة شــائكة، أســاء فهمهــا 
صــاُدم الروايــة مــع ب�يــة املألــوف فــي مجتمــع محافــظ 

ٙ
الكثيــر. وت

فــي مجتمــع آخــر. لــم يكــن ليحــدث  جعلهــا مثــار جــدل، 
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ا��امــس  القــرن  فــي  فيدراليــة  يائيــل»  «ظلمــة 
ال��ــري

أمــا «ظلمــة يائيــل» فقــد تناولــت مســألة بحــث الــذات اإلنســانية 
افــق ذلــك مــن صــراع نف��ــي. تقــوم الروايــة  عــن هويــة، ومــا ير
ع�ــ� بنــاء ســردي مختلــف، فقــد تضمنــت خطيــن فــي الســرد؛ امل�ــن 
الــذي �ســتمد خلفيتــھ مــن القــرن ا��امــس ال��ــري، والهامــش 

اقــع ا��ا�ــي الهــش للثقافــة. الــذي يجســد الو
أحمــد  ع�ــي  قصــة  حــول  تــدور  الروايــة  أن  عمــران  ويحـكـي   
ُعمــان  ح�ــ�  املنــورة  املدينــة  مــن  حكــم  الــذي  امللــك  الُصلي�ــي، 
بمــا �شــبھ الفيدراليــة، وهــو �ــ�صية تاريخيــة ُملهمــة، بحســب 
عمــران، مــن حيــث إنــھ لــم يكــن ليفــرض مذهبــة ع�ــ� املــدن ال�ــي 
�ان �ســيطر عل��ــا، ويكتفــي بأخــذ �عــض األمــوال �عــد تنص�ــب 
اتســمت  عــادل.  اتفــاق  �عــد  ذا��ــا،  املدينــة  أبنــاء  مــن  حاكــم 
بأســلوب جما�ــي بد�ــع، ولغــة شــعرية خالبــة، و�ــي إ�ــ� جانــب هــذا 
روايــة ذات مضمــون إشــكا�ي جد�ــي، توقــظ الو�ــي وتثيــر الكثيــر 

القــارئ. فــي ذهــن  مــن األســئلة 
اقع هو املادة األساسية للسرد عمران: الو

تعقيدات الكتابة
القــراءة  مــع  تنمــو  موهبــة  الروائيــة  الكتابــة  أن  عمــران  يــرى 
نجــز األد�ــي 

ُ
الدائمــة، وال�شــرب بالتقنيــات ا��تلفــة للســرد فــي امل

اإلنســاني، إضافــة إ�ــ� متا�عــة حــراك اإلبــداع وال�شــر، واإلقبــال 
ع�ــ� قــراءة العمــل ا��يــد وغيــر ا��يــد.

و�شــير إ�ــ� أن الروايــة لــم تعــد مجــرد حكايــة أو حبكــة منفصلــة 
عــن حيــاة الكاتــب، لقــد تطــورت إ�ــ� مــا ُ�ســم� «حــوار الــذات»، 
مــا  و�ل  الكونيــة،  للــذات  اخ�ــزال  هــو  الكاتــب  و�ــي  اعتبــار  ع�ــ� 
ُيمكــن أن يصــدر عنــھ مــن أفــكار وصراعــات �ــي تعبيــر عــن الكــون 
فــي  عامــة  مشــكلة  مــن  جــزء  �ــي  الو�ــي  هــذا  ومعانــاة  بأكملــھ، 
فلســفة  �ــي  ا��ديــث  بمعناهــا  الروايــة  فــإن  و�التا�ــي  الوجــود. 
خاصة لو�ي الكاتب، وهذا ال �ع�ي أن �ل رواية ذاتية ستعكس 

فلســفة جيــدة، ألن اإلبــداع نســ�ي، بحســب عمــران.

الروائيــة  الكتابــة  لظاهــرة  تقييمــھ  عــن  عمــران  الغر�ــي  ســألنا 
ا��ديــدة عنــد الشــباب، فأجــاب: نملــك مواهــب شــابة واعــدة، وهــم 

الركــب. تســلق  يحاولــون  ممــن  الكثيــر  يوجــد  املقابــل  وفــي  قلــة، 
املثابــرة والقــراءة  الرغبــة واإليمــان،  املوهبــة،  لــم توجــد  إن  يقــول: 
الدائمــة، تخــّل عــن فكــرة أنــك قــد تصبــح روائًيــا، ومــن الصعــب أن 

تتفــوق وأنــت تفتقــر إلحــدى هــذه الثيمــات.

سيرة ا��كمة في «مملكة ا��واري»
يقــول الغر�ــي عمــران إن روايتــھ «مملكــة ا��ــواري»، تجســيد تاري�ي 
لســيرة امللكــة الُصليحيــة «أروى ب�ــت أحمــد»، ال�ــي ن��ــت فــي تث�يت 
حكمهــا فــي أواخــر القــرن ا��امــس ال��ــري، فــي ب�ئــة ذكوريــة قاســية، 
و�انــت تســتخدم جوار��ــا إلغــواء األمــراء واإليقــاع ��ــم و�حصو��ــم فــي 

عــدد مــن اإلمــارات اليمنيــة، دون ا��اجــة إ�ــ� ج�ــش.
هــذه  لكتابــة  دافعــھ  �ان  امللكــة؛  هــذه  ذ�اء  أن  إ�ــ�  عمــران  و�شــير 
لل�ســاء  ُملهــم  نمــوذج  أحمــد»  ب�ــت  «أروى  أن  ويــرى  الروايــة، 

ا��امعــات. فــي  ُيــدّرس  أن  يتوجــب  اليمنيــات 
الثانــي  املركــز   

ً
مؤخــرا ��ــا  نــال  ال�ــي  الزيــدي»  «حصــن  روايــة  وعــن 

إ��ــا  عمــران  يقــول  اإلمــارات،  فــي  لإلبــداع  راشــد  بــن  حميــد  ��ائــزة 
تناولهــا  إ�ــ�  إضافــة  اليم�ــي،  للمجتمــع  القبليــة  الُب�يــة  فــي  توغلــت 
الديــن والســلطة، وقــد اعتمــد عمــران  بيــن رجــال  طبيعــة العالقــة 
اســتمد  فيمــا  للســرد،  افيــة  جغر كخلفيــة  الريفيــة  الب�ئــة  ع�ــ� 

.1٩٦2 ســ�تمبر   2٦ ثــورة  قبــل  مــا  أحــداث  مــن  الزمانيــة  خلفيتــھ 

الروائيــة  الكتابــة  أن  عمــران  يــرى 
موهبــة تنمــو مــع القــراءة الدائمــة، 
ا��تلفــة  بالتقنيــات  وال�شــرب 
نجــز األد�ــي اإلنســاني، 

ُ
للســرد فــي امل

إضافــة إ�ــ� متا�عــة حــراك اإلبــداع 
قــراءة  ع�ــ�  واإلقبــال  وال�شــر، 

ا��يــد. وغيــر  ا��يــد  العمــل 
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اقعــھ ال�ــ���ي، يقــول  وعــن مــدى تأثيــر الوضــع الراهــن ع�ــ� و
املســتوى  أجمــل ��ظــات حياتــھ ع�ــ�  �ع�ــش حالًيــا  إنــھ  عمــران 
اإلبدا�ــي، ويــرى بــأن األحــداث ا��اليــة ُملهمــة للمبدعيــن، وتمــور 
للنفــس  ــا 

ً
ُمختلف فهًمــا  الكاتــب  تمنــح  ال�ــي  الزمنيــة  بالتفاعــالت 

فــي  ال�شــرية، وللوجــود. لكنــھ يقــول إن الكتابــة ل�ســت صا��ــة 
ظــرف الصــراع، أل��ــا ســ�تحول إ�ــ� كتابــة ��فيــة، كــون الظــرف 
مــا يــزال ســارًيا، وأحــداث الصــراع مــا تــزال تتدفــق، ولــم ت�تــھ �عــد.

فيــھ،  وي�شــرب  الوضــع  هــذا  �ع�ــش  أن  الكاتــب  ع�ــ�  يضيــف: 
ســتأتي مرحلــة الكتابــة �عــد ان��ــاء �ل هــذه املعمعــة، ومــا ســُيكتب 
عقــب هــذه املرحلــة ســيكون أدًبــا عظيًمــا، ألن مادتــھ �ــي تحــوالت 
التاريــخ وا��تمــع، وألن هــذه املرحلــة الزمنيــة خطيــرة وفاصلــة فــي 
حيــاة الشــعوب، مــا يجــري اآلن هــو انتقــال ب�يــوي جديــد، ســيكون 

تأس�ًســا ملرحلــة جديــدة مختلفــة �لًيــا عــن املا��ــي.

املصدر: املوقع بوست  الثالثاء, 23 أبريل, 201٩

ا��راك الثقافي قائم ع�� الفردية
وحــول ســؤال: مــا مصيــر الثقافــة فــي وضــع ا��ــرب والصــراع الــذي 
ع�ــ�  قائــم  الثقافــي  ا��ــراك  أن  عمــران  يجيــب  اليمــن؟  تشــهده 
مســتوى  وع�ــ�  العــام،  األد�ــي  ال�شــاط  مســتوى  ع�ــ�  الفرديــة؛ 
حالًيــا  تتــم  العناصــر  هــذه  �ل  أن  إ�ــ�  و�شــير  واإلنتــاج.  الدافــع 
أن  عمــران  يــرى  ذلــك،  ومــع  فقــط.  للمبــدع  ال�ــ���ي  با��هــد 
بذوا��ــم  اإليمــان  يفقــدوا  لــم  ــاب 

ّ
ت

ُ
الك يتطــور، ألن  اليم�ــي  األدب 

وصفــھ. حــد  بإصــرار،  متوثبيــن  يزالــون  ومــا  �عــد، 

التاريخ وتعقيداتھ
ــا 

ً
ينطلــق عمــران فــي رواياتــھ مــن قصــص ال�ــ�صيات األك�ر ��م�ش

فــي ا��تمــع، ليقــارب حالــة ال�ــ�صيات التاريخيــة األك�ــر تأثيــًرا، 
ال�ســطاء.  امل�ــ�وقين  مــن  �لهــم  رواياتــھ  أبطــال  أن  إ�ــ�  و�شــير 
وهــذا نمــط ســردي يتضمــن دالالت كثيــرة، يقــول إن إحداهــا �ــي 
تــب. فهــو �شــك بــكل 

ُ
رغبتــھ فــي تق�ّ�ــي التاريــخ كمــا هــو ول�ــس كمــا ك

قــل إلينــا، ويج��ــد ليتوصــل إ�ــ� رؤيــة مغايــرة لب�يــة 
ُ
املكتــوب الــذي ن

اقعيــة،  و أك�ــر  تلــك  مقار�تــھ  تكــون  أن  ع�ــ�  ويحــرص  املألــوف، 
لــو أ��ــا بحــث عــن  �مــل تبــدو أعمــال الغر�ــي عمــران كمــا 

ُ
وفــي ا�

دهــش القــارئ.
ُ
اســت�تاجات جديــدة ت

القــراءة  مــع  تنمــو  موهبــة  الروائيــة  الكتابــة  عمــران: 
الدائمــة

اقــع  اقــع وا��يــال فــي الروايــة، يقــول إن الو وحــول مفهومــي الو
هــو املــادة األساســية للســرد، وال �ســتطيع الكاتــب أن يتحــرر مــن 
اقــع مهمــا اد�ــ� ذلــك، ومــا تســم� بالروايــات ا��ياليــة ال تنجــو  الو
�ــا�اة، أل��ــا 

ُ
ا� مــن  تتحــرر  أن  اقعيــة، و�ســتحيل  الو الب�يــة  مــن 

للوجــود  انعكاًســا  إال  ل�ــس  بــدوره  الــذي  اإلنســاني  الو�ــي  وليــدة 
اق�ــي، و���ــز عــن خلــق تصــور مجــرد ملــا هــو غي�ــي. الو

مــن  رواياتــھ  فــي  عمــران  ينطلــق 
األك�ــر  ال�ــ�صيات  قصــص 
ــا فــي ا��تمــع، ليقــارب حالــة 

ً
��م�ش

األك�ــر  التاريخيــة  ال�ــ�صيات 
تأثيــًرا، و�شــير إ�ــ� أن أبطــال رواياتــھ 
ال�ســطاء.  امل�ــ�وقين  مــن  �لهــم 
وهــذا نمــط ســردي يتضمــن دالالت 

كثيــرة.

الروايــة  هــذه  أن  عمــران  يــرى 
تعرضت لســوء فهم كبير، من ذلك، 
أ��ــا ُمنعــت فــي �عــض املعــارض �عــد 
صدورهــا، �ســ�ب أســلو��ا ا��ــريء، 
فقــد اُ��مــت بأ��ــا تدعــو إ�ــ� الرذيلــة، 
لكنــھ يؤكــد أ��ــا لــم تكــن إال معا��ــة 
فهمهــا  أســاء  شــائكة،  لفكــرة  ن�يلــة 
ب�يــة  مــع  الروايــة  صــاُدم 

ٙ
وت الكثيــر. 

املألــوف فــي مجتمــع محافــظ جعلهــا 
فــي  ليحــدث  يكــن  لــم  جــدل،  مثــار 

آخــر. مجتمــع 
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مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

في رواياتي تتصارع الشخصيات حول الدين
محمد الغربي عمران

حاوره: حميد عق�ي
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وأن  هللا  وكالم  الفقيــھ  كالم  بيــن  نخلــط  أننــا  عمــران  الغر�ــي  يــرى 
تاريخنــا كتبــھ املنتصــر، لذلــك فهــو مــزور ومحشــو بتمجيــد املنتصــر 
والروايــة ترجــع إ�ــ� املا��ــي وتخلطــھ با��اضــر مــع �ــ�صيات مع�شــة 
وحيــة، كمــا يحــزن لضيــاع إرث حضــاري يم�ــي شــف�ي، تلــك القصــص 
وا��كايــات الســردية تمــوت بمــوت حفاظهــا والروايــة اليمنيــة اليــوم 
قــراءة  يقصــد  ا��ــال  بطبيعــة  �عضهــا،  وتحفــظ  توثــق  أن  تحــاول 

املباشــر. العــرض  ول�ــس  روا�ــي  بأســلوب  الســردي  لل�ــراث   
ً
وعرضــا

أعمالــھ  أغلــب  أثــارت  يم�ــي  وروا�ــي  قــاص  عمــران  الغر�ــي  محمــد 
الكثيــر مــن ا��ــدل داخــل اليمــن، حيــث توجــد فئــة تعطــي نفســها حــق 
محاكمــة أو تكفيــر أي عمــل أد�ــي أو ف�ــي �ــ�اع ف�ــي ترفــض التأمــل 
الفكــري والفلســفي، لذلــك تجــد �عــض خطبــاء ا��معــة �علنــون تكفير 
هــذا ولعــن ذاك مــن الكتــاب واملبدعيــن وقــد تخصــص حمــالت قاســية 
ومحاكمــات باطلــة بدعــوى حمايــة والدفــاع عــن هللا ون�يــھ ودينــھ لك��ــا 

تمجــد الفســاد والظلــم أو تصمــت عنــھ.
و»مملكــة  و»الثائــر»  أحمــر»  «م��ــف  صاحــب  ضيفنــا  نلتقــي 
ا��ــواري» وغيرهــا، كمــا س�ســلط الضــوء ع�ــ� املشــهد الثقافــي اليم�ــي 
فــي زمــن حــرب يمكــن أن تطــول وف��ــا يرقــص املــوت ع�ــ� مزاميــر ا��ــوع 

والفقــر واملــرض وت�ســع دائــرة األلــم وا��رمــان.

�ائنات السلطة تفكر بأسلوب قطاع الطرق

تفكــر  ألــم  �عضهــا...  وصــودر  أفعــال  ردود  مــن  الكثيــر  أعمالــك  *تثيــر 
بأخــذ اســ�راحة محــارب وهــل حاولــت الســلطة التصا�ــ� معــك؟ وملــاذا 

لــم تؤســس هيئــة أو مؤسســة ثقافيــة كمــا فعــل غيــرك؟

 بيــن القــراءة والكتابــة.. الكتابة 
ً
يــا صديقــي.. ال أجــد ســعادتي إال متنقــال

 مــع النفس.
ً
أ��ــت موعــدا

�ائنــات الســلطة يفكــرون بأســلوب قطــاع الطــرق.. وال يمكــن أن يكــون 
لــم تحــاول  فــي حســابا��م إال ال��م�ــش واإلقصــاء.. والســلطة  للكاتــب 
التصا�ــ�.. ولســت رقمــا فــي دعا��ــم ح�ــ� يحاولــوا التصا�ــ�.. و�ن كنــت 
فــي ســعادة ألن�ــي م���ــي مــن قبلهــم.. فهــم ال يمكــن أن يأتــي م��ــم إال �ل 

قبيــح.
ت�بــع  نــادي القصــة.. و�ــي مؤسســة ال  فــي  لدينــا عمــل جما�ــي يتمثــل 
ونقــده..  الســرد  فــن  بخاصــة  بــاألدب  تع�ــ�  الوقــت  نفــس  وفــي   

ً
أحــدا

النــادي  أعضــاء  مــن  وهــو  الســلطة..  مــن  دعــم  أي  يتلقــى  ال  النــادي 
موقــف ممــن ال تعن��ــم الثقافــة.. و��تمــون بالتدجيــن.. ولذلــك ي�شــط 

يتذكرونــا. أن ال  ونتم�ــ�  �شــكل جيــد..  م��ــم  �عيــدا  النــادي 

العمل السيا��ي في بلدي عهر

 
ً
حز�ــا تؤســس  أن  يمكنــك  و�ان  نــواب  مجلــس  عضــو  كنــت   *

طريــق؟  هكــذا  عــن  الكتابــة  شــغلتك  هــل   ...
ً
مثــال  

ً
سياســيا

لســت مهووســا بالعمــل السيا��ــي.. فالعمــل السيا��ــي فــي بلــدي 
عهــر.. فكيــف أفكــر بتأســ�س حــزب.. خاصــة ومــا هــو موجــود مــن 
أحزاب قد ســمم ا��ياة.. وأنت تتا�ع نشــاطهم القبيح واملشــين. 
بالطبــع القــراءة والكتابــة أ��تــا جــزءا مــن ســعادتي اليوميــة.. 
وســعيد أنــي منغمــس ��ــا.. ف�ــي أســلوب حيــاة.. وأجــد نف��ــي قبــل 

أن أتــوه.
* رغــم ويــالت ا��ــرب وصعو�ــة الوضــع االقتصــادي، نســمع عــن 
نشــاطات نــادي املقــة... نــود لــو تعطينــا ��ــة عــن وضــع النــادي 

ونشــاطاتھ والداعميــن لــھ؟
ال يوجــد داعمــون.. األدبــاء العاشــقون لــألدب هــم مــن يتبرعــون 
ونشــاطھ  االســتمرار..  ع�ــ�  النــادي  �ســاعد  و�مــا  بوق��ــم.. 
نقــد..  أر�عــاء:  �ل  عصــر  أســبوعية  نــدوة  يقــدم  إذ  منتظــم.. 
قــراءات.. شــهادات إبداعيــة.. كمــا يكــرم النــادي �ــ�صيات �ان 

واألدب. الثقافــة  فــي  أثــر  لهــا 
النــادي �عيــد مــن الســلطة ودعمهــا ولذلــك ي�شــط دون دعمهــا.. 
ألن الســلطة تســ�� دومــا لفــرض الوصايــة.. واألدبــاء ال ��مهــم 
إال أن يكــون ناد��ــم مهمومــا بــاألدب.. اللهــم اجعــل نادينــا خــارج 

دائــرة اهتمــام الســلطة.

وزارة الثقافة ال تمثل الثقافة في بلدي

*شــلل تــام وفســاد وفشــل. �ل هــذه األمــراض �انــت تعانــي م��ــا مــا 
�ســم� بــوزارة الثقافــة... كيــف هــو حالهــا اليوم؟

ـ  مــا تســم� بــوزارة الثقافــة ال تمثــل الثقافــة فــي بلــدي.. وال تع�ــي 
يديرهــا  محلــھ..  غيــر  فــي  اســم  الثقافــة  وزارة  ��ــيء..  أي  لألدبــاء 
قلــة مــن املنتفعيــن.. ع�ــ� قلــة مــن الشــطار .. ع�ــ� قلــة ممــن ال 
يمتــون بصلــة إ�ــ� الثقافــة.. وال يفهمــون مــا تعنيــھ مفــردة ثقافــة.. 
فــي  أ��ــم يجيــدون شــفط املوازنــات واالعتمــادات املرصــودة  إال 
موازنا��ــم.. وأع�ــي هنــا وزارتــي عــدن وصنعــاء.. ولذلــك، طالبنــا 
فســاد  بروائــح  أزكمــت  أن  �عــد  الــوزارة  هــذه  بإلغــاء  ونطالــب 

بأســلوب  يفكــرون  الســلطة  �ائنــات 
يكــون  أن  يمكــن  وال  الطــرق..  قطــاع 
ال��م�ــش  إال  حســابا��م  فــي  للكاتــب 
تحــاول  لــم  والســلطة  واإلقصــاء.. 
دعا��ــم  فــي  رقمــا  ولســت  التصا�ــ�.. 

التصا�ــ�. يحاولــوا  ح�ــ� 

السيا��ــي..  بالعمــل  مهووســا  لســت 
عهــر..  بلــدي  فــي  السيا��ــي  فالعمــل 
حــزب..  بتأســ�س  أفكــر  فكيــف 
خاصــة ومــا هــو موجــود مــن أحــزاب 

ا��يــاة. ســمم  قــد 
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صنعــاء  وزارتــي  بإلغــاء  وا��ــل  األنــوف.  الوزارتيــن  وقيادتــي  وزير��ــا 
وعــدن.

* كثيــرون يتذمــرون مــن اتحــاد األدبــاء والكتــاب اليمنييــن، وهــو هيئــة 
أنــت  الكيــان...  هــذا  مــوت  أعلنــت  الغالبيــة  لكــن  نضا�ــي  تاريــخ  ذات 

كيــف تــرى الوضــع؟ وهــل مــن أمــل لعــودة الــروح لــھ؟
يحــدث  مــا  إزاء  اقــف  أنشــطة وال مو فــال  ميــت ســريريا..  بالفعــل  هــو 
للوطــن مــن تدميــر.. فرئ�ــس االتحــاد ألك�ــر مــن ســنة غائــب فــي مصــر.. 
النظــام  ملــواد  مخالفــة  وهــذه  الثقافــة..  وزيــر  نائــب  العــام  واألميــن 
أنــھ ال يحــق  فــي أحــد نصوصــھ ع�ــ�  ينــص  الــذي  األسا��ــي لالتحــاد.. 
ملــن يتو�ــ� وكيــل وزارة �أميــن عــام.. و�غيــاب الرئ�ــس وانشــغال األمينــة 
�قفــال مقراتــھ. األمــل �عــودة دور االتحــاد  جمــدت أنشــطة االتحــاد و
أن يتــم انتخــاب بديــال للغائبيــن وا��الفيــن للوائحــھ.. وهــذا ســ�تم �عد 
عــودة الســالم لليمــن.. ألن ا��ــرب أســهمت فــي ترســيخ بقــاء الرئ�ــس 
الغائــب واألميــن العــام ا��الــف للوائــح .. ودومــا ن�تظــر فالفجــر قــادم.

األديب ل�س بداعية حرب

 بيــن أدبــاء اليمــن ومثقفيــھ وتتعا�ــ� 
ً
*ا��ــرب أفــرزت خالفــات وأحقــادا

أصــوات ال�شــطير والتخويــن بيــن أدبــاء الشــمال وا��نــوب، وكــذا بيــن 
مــن يقــف فــي خنــدق األطــراف املتصارعــة وهنــاك مــن يؤيــد التحالــف 
يجعــل  هــذا  �ل  أن  تــرى  أال  ا��و�ــي...  يقــدس  ومــن  بحمــده  و�ســبح 
النــاس تفقــد الثقــة فــي املثقــف واألديــب؟ أتعتقــد أن هــذه الســلبيات 

م�� لــو توقفــت ا��ــرب؟
ُ
والعــداوات ســت

أو تشــطير.. أو مذهبيــة..  ل�ــس بداعيــة حــرب.. وال مناطقيــة  األديــب 
ومــن تراهــم يقفــون مــع طــرف ضــد آخــر ل�ســوا بأدبــاء أو مثقفيــن بــل 
هــم محســو�ون ع�ــ� األدب.. اليمــن تدمــر مــن قــوى الداخــل وا��ــارج.. 
ويحرقــھ  البلــد  يمــزق  ا��ميــع  إقليميــة..  لقــوى  أدوات  تراهــم  ومــن 
ســويا..  �ائنــا  وتحســبھ  خندقــا  ي�بــع  أديبــا  تحســب  فكيــف  ويقتلــھ.. 
البلــد بحاجــة إ�ــ� رفــض ا��ــرب ورفــض تســلط الساســة.. ع�ــ� األقــل 
أال ن�بــع أيــا م��ــم.. فقــد أفســلوا وال يملكــون ألنفســهم أي إرادة، مجــرد 
أدوات .. أو ر��ي ألنفسهم أن يكونوا عسكرا ينفذون ما يم�� عل��م.. 
تأكد من أ��م زائلون .. والفجر قادم.. وعلينا أن ن�شــر بقدوم ا��رية 

واملســاواة. والديمقراطيــة 

* الغر�ــي عمــران مــن أيــن تســتقي أفــكار رواياتــك؟ وهــل تؤمــن 
التاريــخ؟ ب��ــة 

مــزورا.. والروايــة  تاريخــا  أراه  املنتصــر.. ولذلــك  تاريــخ  تاريخنــا 
و�ن اســتخدمت املا��ــي لكنــا نســتد�ي ماضيــا متخيــال. التاريــخ 
املا��ــي..  مــن  أســتق��ا  أفــكاري  و  .. خيــال  والروايــة  علــم.. 
نحــن  أعرفهــا..  وأمكنــة  أع�شــها  �ــ�صيات  مــن  وا��اضــر.. 
تاريــخ  �عــد ذلــك  مــا قبــل اإلســالم ولنــا  مــاض را�ــع،  لــھ  شــعب 
مــزور.. وعلينــا أن نكتــب مــن أجــل غــد خــال مــن الكهنــوات وخال 
واملســاواة  بالديمقراطيــة  ن�شــر  وأن  الديــن..  معضــالت  مــن 

وا��ريــة.

وملفتــة  مثيــرة  عناويــن  اختياراتــك  فــي  البعــض  ينقــدك  *ر�مــا 
خســائر؟ لــك  ســب�ت  العناويــن  هــذه  هــل  لرواياتــك...  للنظــر 

 بال�ســبة �ــي ولغيــري.. وهــو آخــر جــزء أســتقر 
ً
العنــوان مهــم جــدا

�عــض  تجــد  الناشــر.. ولذلــك  يق�رحــھ  اختــاره وقــد  قــد  عليــھ.. 
األمثلــة..  �عــض  هنــا  وأورد  اســم  مــن  بأك�ــر  صــادرة  أعما�ــي 
روايــة «»ظلمــة هللا».. وهــو العنــوان املق�ــرح مــن قب�ــي لروايــة 
نشــرت بأك�ــر مــن عنــوان مختلــف م��ــا.. «ظلمــة» جائــزة الطيــب 
صا�ــ�.. �عــد أن ألغــت ا��ائــزة «هللا» ظلمــة.. وذلــك �عــد فوزهــا 
با��ائــزة 2012.. ثــم نشــرت نفــس الروايــة �عنــوان «يائيــل» عــن 
دار طــوى.. ثــم نشــر��ا الهيئــة املصريــة العامــة للكتــاب �عنــوان 
«ظلمــة يائيــل».. وأخيــرة «الطريــق إ�ــ� مكــة» عــن دار العيــن فــي 

بيــروت. القاهــرة واملؤسســة العر�يــة للدراســات وال�شــر- 
ثــم نشــرت �عنــوان  لهــا عنــوان «خن�ــ�»  وروايــة أخــرى اخ�ــرت 
ا��بــال  «ملكــة  روايــة  ثــم  الســا�ي..  دار  عــن  «الثائــر»  مق�ــرح 
العاليــة» الفائــزة بجائــزة كتــارى.. وأعلــن ��ــب ا��ائــزة �عــد 
الهــالل  دار  عــن  لصدورهــا  ن�يجــة  بفوزهــا  اإلعــالن  مــن  أيــام 
قبــل إعــالن فوزهــا �شــهر �عنــوان «مســامرة املوتــى» ثــم نشــرت 
�عنــوان «مملكــة ا��ــواري» عــن دار هاشــ�ت أنطــوان البيروتيــة. 
ومــن خــالل ذلــك، نجــد أن العنــوان يمثــل �ــي مشــكلة أعانــي م��ــا 

لتصــدر رواياتــي بأك�ــر مــن عنــوان..
ولهــذا تجــد روايــة «م��ــف أحمــر» نشــرت مــرة واحــدة عن دار 
رياض الر�س بيروت.. ومنعت في أك�ر من معرض في حينھ.. م��ا 
حاولــت  وحيــن  اليمــن..  فــي  وكذلــك  والكويــت  الريــاض  معــرض 
ريــاض  وم��ــا  نشــرها  ال�شــر  دور  رفضــت  أخــرى..  مــرة  نشــرها 

فــي رواياتــي تتصــارع ال�ــ�صيات فــي 
مجملها حول الدين بوصفھ أصبح 
مشــكلة.. صــراع بيــن قــوى التأســلم 
تقنيــة  مســتخدما  التنويــر..  وقــوى 
اســتدعاء املا��ي املتخيل ل�ســليط 

الضــوء مــن خاللــھ ع�ــ� ا��اضــر.

وال  حــرب..  بداعيــة  ل�ــس  األديــب 
مذهبيــة..  أو  تشــطير..  أو  مناطقيــة 
ضــد  طــرف  مــع  يقفــون  تراهــم  ومــن 
بــل  مثقفيــن  أو  بأدبــاء  ل�ســوا  آخــر 
اليمــن  هــم محســو�ون ع�ــ� األدب.. 
وا��ــارج..  الداخــل  قــوى  مــن  تدمــر 
ومــن تراهــم أدوات لقــوى إقليميــة.. 
ا��ميــع يمــزق البلــد ويحرقــھ ويقتلــھ.
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أحمــر..  م��ــف  وئــدت  و�ذلــك  العنــوان.  تغييــر  مشــ�رطة  الر�ــس 
ومــن أجــل �ع��ــا مــن جديــد أدعــو مــن لديــھ ناشــر يبلغ�ــي رجــاء.

* دار الكثيــر مــن ا��ــدل حــول �عــض أعمالــك... أال تشــعر با��ــوف 
 عــن ال�شــر؟

ً
 أو أفــكارا

ً
وأنــت تقيــم باليمــن؟ ألــم يؤخــر ا��ــوف أعمــاال

فــي رواياتــي تتصــارع ال�ــ�صيات فــي مجملهــا حــول الديــن بوصفــھ 
أصبح مشــكلة.. صراع بين قوى التأســلم وقوى التنوير.. مســتخدما 
تقنيــة اســتدعاء املا��ــي املتخيــل ل�ســليط الضــوء مــن خاللــھ ع�ــ� 
ا��اضــر.. فالدوائــر تتطابــق كمــا يقــول فيكــون.. أو كمــا يقــول غيــره 
التاريــخ �عيــد نفســھ.. وتــرى ا��تمعــات اإلســالمية تســتجر املا��ــي 
كنمــوذج أمثــل.. ورواياتــي تســ�� لهــدم ا��ــوف وف�ــ� مــن يروجــون 
للمطلــق.. فــي ســ�يل تجاوزهــا واالنعتــاق نحــو املســتقبل دون قيــود.. 
فــال خــوف قائمــا لــدي.. وحيــن أكتــب أتخلــص مــن �ل رقيــب.. ليأتــي 
 �عــد إكمــال العمــل.. لكــن ا��ــوف ال يأخــر أي عمــل أو 

ً
ا��ــوف الحقــا

يل�ــي أي فكــرة .. فدومــا أطبــق مقولــة «قــل �لمتــك ومــض».

الرواية في اليمن.. تسير في خط تصاعدي

ال�ــي  األســئلة  أهــم  ومــا  اليمنيــة؟  الروايــة  مســارات  مــا  برأيــك،   *
؟ تطرحهــا

ـ  الروايــة فــي اليمــن.. تســير فــي خــط تصاعــدي.. مفجــرة أســئلة تتعلــق 
بالوجــود.. وذلــك ا��ــدل الوجــودي الــذي يؤث��ــا هــو مــا يمثــل األفــق 
ا��ديــد للروايــة ا��ديثــة.. ومعا��ــة الصــراع بيــن قــوى التحديــث 
وقــوى ا��مــود.. بيــن التنويــر والقــوى الظالميــة.. و�ذلــك تــرى الروايــة 
أن الديــن مشــكلة وجــب تجاوزهــا ليع�ــش ا��تمــع ع�ــ� إيقــاع ا��ريــة 

واملســاواة والتحديــث.
.. ولــم �عــد التنافــس بيــن النتــاج ا���ــي 

ً
الروايــة فــي اليمــن تتطــور فنيــا

.. بــل تجــاوزت ذلــك إ�ــ� التنافــس العر�ــي.. و�ن �ان �شــكل ��ــول.. 
إال أن مؤشــرات عــدة تــدل ع�ــ� ذلــك وم��ــا.. اإلقبــال ع�ــ� الروايــة 
اليمنيــة مــن دور نشــر عر�يــة معروفــة.. إضافــة إ�ــ� ترجمــة �عضهــا.. 
ومنافســ��ا فــي عــدة جوائــز.. وفــوز قلــة م��ــا.. إال أن�ــي أرى الغــد أفضــل 

رغــم ظــروف ا��ــرب وال�شــرد.
وف��ــا  شــع�ي  موســيقار  بطلهــا  جديــدة  روايــة  عــن  مــرة  تحدثــت   *

أك�ــر؟ تفاصيــل  معرفــة  تمكننــا  هــل   ... األخــدام  لفئــة  تصويــر 
ـ  كيــف عرفــت؟ �ــي روايــة �عنــوان «حصــن الزيــدي» ال�ــ�صية 
ا��وريــة ف��ــا «قــارون» عــازف نــاي.. يفــر مــن القريــة فــي الشــمال 
�عــود �ائنــا  لكنــھ  الشــيخ..  ن�يجــة ل�ســلط  إ�ــ� عــدن اإلنكليــز.. 
ا��ــدم..  فئــة  مــن  ي�ــزوج  نــاي..  عــازف  أصبــح  وقــد  مختلفــا.. 
ليعانــي قــارون مــن مجتمعــھ.. فبعــد عــدن لــم �عــد ذلــك الكائــن 
الريفــي.. وقــد تغيــر ليع�ــش حياتــھ �ســقف حريــة مختلــف.. ذلــك 
متمــرد  �ائــن  مثــل  تقليــدي..  مجتمــع  فــي  ظاهــرة  �ان  القــارون 

ومؤثــر.
ورفــض  االختــالف..  أقــدم  أن  الزيــدي»  «حصــن  فــي  حاولــت 
القــوى التقليديــة لــكل تحديــث.. كمــا ارتبطــت أحــداث الروايــة 
بالتغيــرات ال�ــي أحدث��ــا ثــورة 1٩٦2.. وذلــك الصــراع بيــن قــوى 
ليبراليــة وقــوى تقليديــة. كمــا رصــدت تأثيــر الوجــود البريطانــي 
ومــا تركــھ مــن تحديــث.. ثــم مــا ت�ــ� ذلــك مــن صراع ع�� الســلطة.. 

�ــي روايــة ســتصدر قريبــا مــن بيــروت. 
* اليمــن بلــد غ�ــي بحكايــات وأســاطير وأغــان وقصــص شــعبية 
تظــل شــفهية وحفاظهــا �عضهــم مــات و�عضهــم مهمــش.. أنــت 
كقــاص وروا�ــي، مــا مــدى تأثــرك ��ــذا ال�ــراث؟ وملــاذا ال يوجــد 

جهــد للبحــث عــن هــذه الكنــوز أو التفكيــر بتوثيقهــا؟ 
 
ً
حزيــن ونحــن نع�ــش زمــن يندثــر فيــھ مخــزون إنســاني ثري.. فمثال

املهاجــل  مــن  الكثيــر  يحفــظ  و�ان  نــاي..  عــازف  قري�نــا  فــي  �ان 
وأتراحــھ..  أفراحــھ  فــي  املنطقــة  تلــك  فــي  اإلنســان  يــردده  ومــا 
مخــزون هائــل ملــوروث ف�ــي.. �عزفهــا دومــا وقــت الســ�� م��ــا مــا 
يخــص الزراعــة واملــوت واألعــراس.. لك��ــا ماتــت بموتــھ.. وهكــذا 
إلنســان  إنســاني  مــوروث  مــن  يضيــع  ال�راثيــة..  ا��كايــات  �ــي 
ا��زيــرة العر�يــة. وأجــزم بــأن الروايــة تســاهم فــي ا��فــاظ ع�ــ� 
ال��ــيء ال�ســير.. ولكــن ل�ــس مــن وظيفتــھ ذلــك ح�ــ� لــو أســهمت.

الطغاة ذاهبون وتبقى الشعوب

* يــروج �عــض املطبليــن ألن جزيــرة ســقطرى إماراتيــة ول�ســت 
وهــل س�ســمع  الطروحــات  هــذه  مثــل  ع�ــ�  تــرد  كيــف  يمنيــة... 

ســعودية؟ ا��ديــدة  أن   
ً
غــدا

ـ أحلــم دومــا بوحــدة ا��زيــرة العر�يــة.. وأجــزم بــأن مــا يــدور مــن 
قبــح الساســة مــا هــو إال مخــاض لقــادم أجمــل.. أنــا ال أرى تلــك 
ا��ــدود بيــن أقطــار ا��زيــرة إ�ــ� حــدود ل��ــكام.. وتلــك األعــالم 
أعــالم تخــص ا��ــكام.. فــال ســ�يل لنــا كمجتمعــات إال بالتكامــل 
بيــن مجتمعــات ا��زيــرة العر�يــة.. فنحــن إخــوة.. ومــا يطــرأ علينــا 
 نتوقــف عنــده.. فأبــواق الفرقــة وتلــك الدعــوات الســاللية 

َّ
أال

واملذهبيــة �لهــا ال تل�ــي عمــق املا��ــي املشــ�رك والغــد الــذي ال 
فــي أنفســنا قيمــا  ننمــي  يمكــن إال أن يكــون مشــ�ر�ا. وعلينــا أن 
إنســانية تقودنــا عقولنــا ل��ــ� عالقــات ��يــة.. ال أن نكــون 
مجــرد أتبــاع وأدوات وصــدى لــم �عملــھ ويــردده الغيــر. الطغــاة 
وتكامــل  بمحبــة  الع�ــش  فــي  و�راد��ــا  الشــعوب  وتبقــى  ذاهبــون 

وســالم.

فــي  تســير  اليمــن..  فــي  الروايــة    
أســئلة  مفجــرة  تصاعــدي..  خــط 
ا��ــدل  وذلــك  بالوجــود..  تتعلــق 
الوجــودي الــذي يؤث��ــا هــو مــا يمثــل 
ا��ديثــة..  للروايــة  ا��ديــد  األفــق 
قــوى  بيــن  الصــراع  ومعا��ــة 
بيــن  ا��مــود..  وقــوى  التحديــث 

الظالميــة. والقــوى  التنويــر 
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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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لنــا  أقيــم  مشــ�رك  بتكريــم  عمــران  الغر�ــي  محمــد  باألســتاذ  �ــي  لقــاء  أول  �ان 
بمدينــة قلعــة الســراغنة املغر�يــة، ولــم أكــن قــد قــرأت لــھ �عــد وال أعــرف عنــھ أي 
��ــيء وذاك جهــال م�ــي بقامــة أدبيــة ب��ــم هــذا الكاتــب الكبيــر، لكــن ومنــذ أول 
ثانيــة مــن لقائنــا �ان الهاجــس الثقافــي حاضــرا والنقــاش حــول الوضــع الثقافــي 
األديــب  الرســمية،  النــدوة  تنطلــق  أن  قبــل  ح�ــ�  مطروحــا  العر�ــي  الوطــن  فــي 
العر�ــي الكبيــر ��ــ�ص�تھ الواثقــة وشــغفھ املعرفــي جعــل الكاتبــة ال�ــي �انــت 
تحتفــي بمجموع��ــا القصصيــة �عــد عمليــن شــعريين  تقتنــص الفرصــة لتقــرأ 
عليــھ خر�شــا��ا، وتســتمع لرأيــھ، لــم يكــن مجامــال و�نمــا �ان املثقــف املهــووس 
باإلبــداع ا��ــاد، املناقــش وا��اضــر واملرشــد، كنــا أنــا وهــو أول مــن صعــد املنصة 
غيــر آ��يــن با��ضــور بالقاعــة و�نمــا غارقيــن فــي تصفــح مجموع�ــي القصصيــة 
وأنــا أســتمع لرشــده مدركــة أ��ــا بدايــة صداقــة ثقافيــة خالــدة، قــد م��ــ� ع�ــ� 
لقائنا حوا�ي عشــر ســنوات ورغم �عد املســافة بين املغرب واليمن إال أن الغر�ي 
عمــران أول مــن أرســل إليــھ عم�ــي الروا�ــي ليطلــع عليــھ، وأنــا مدركــة أن املبــدع 
لــن يخذل�ــي، ال بالتوجيــھ وال باإلرشــاد، مســافة عشــر ســنوات مــن عمــر صداق�ــي 
باألديــب العر�ــي الكبيــر محمــد الغر�ــي عمــران مســافة مليئــة بــدفء معرفــي �عيــد 
�ــي الثقــة، أنــا القادمــة مــن وســط محافــظ وعاشــقة للثقافــة �عيــدا عــن ال��رجــة 
املق�ــ�  فــي  بــھ  أحتفــي  وأنــا  الغر�ــي عمــران  الكتــاب،  �عــض  �عتمدهــا  قــد  ال�ــي 
الثقافــي تعمــد أن يخفــي ع�ــي ســاعة وصولــھ رفقــة الناقــد واألديــب ال�شــير زنــدال 
والغاليــة األديبــة اللي�يــة غــادة ال�شــ�ي لســ�بين هاميــن أوال ح�ــ� ال يكلف�ــي أيــة 
مصاريــف ماديــة والســ�ب الثانــي أنــھ شــغوف باك�شــاف املناطــق ال�ــي �ســافر 
لهــا متأبطــا لدف�ــر صغيــر وقلــم رصــاص مســتعدا القتنــاص أي اســم أو �لمــة أو 

عنــوان لعلــھ �ســتفيد منــھ فــي عمــل روا�ــي.
الغر�ــي عمــران ولــد مســافرا مغ�ربــا متنقــال بيــن الســودان والســعودية واليمــن، 
مســافرا  يظــل  األمكنــة  ترغمــھ  عندمــا  ح�ــ�  لألماكــن،  االســتكانة  يكــره  فــارس 
بفكــره و�بداعــھ. الغر�ــي عمــران مســافر عبــر الزمــان واملــكان، ح�ــ� فــي كتاباتــھ 
تــرى التنقــل وال�رحــال عبــر أزمنــة مختلفــة، هنــاك ك�ــر ســيكتبون عــن *امل��ــف 
األحمــر* و*ظلمــة يائيــل* و*مملكــة ا��ــواري* وغيرهــا من األعمال الذي تســتفز 
الفكــر العر�ــي فــي ظــل التكتــالت الظالميــة والفكــر الســط�ي لكــن أنــا أحب�ــت أن 
أتكلــم عــن اإلنســان، اإلنســان الــذي يجــوب شــوارع املــدن املغر�يــة ومعــھ طلبــة 
الدكتــوراه اليمنييــن �عرفهــم باألمكنــة ويدعوهــم للعلــم ا��ــاد �عيــدا ال��رجــة، 
�ــي ج�شــا مســاندا مــن الشــباب اليمنييــن  الغر�ــي عمــران الــذي ملــا ســافر تــرك 
يدعمون�ــي فــي أنشــط�ي الثقافيــة �شــير زنــدال، أحمــد فرا��ــي/ ماجــد القاســم 
الغر�ــي  تذكــر  اليمــن دون أن  فــي  عــن األدب  تتكلــم  أن  يمكــن  وغيرهــم كثيــر، ال 
عمــران، وهنــاك جوانــب أخــرى تجعل�ــي كمثقفــة أفتخــر ��ــا �لمــا ذكــر اســمھ و�ن 
ر�مــا ال يحــب أن يذكرهــا لكــن َمــن ِمــن الكتــاب العــرب تبــرع با��وائــز املاديــة ال�ــي 

فــاز ��ــا لبنــاء مــدارس أو طبــع كتــب؟
يكفــي أن أكــرر هنــا جملــة �ان يقولهــا للطلبــة اليمنييــن: (ال ��ــم مــاذا ســتأ�ل وال 
أيــن ســت�يت املهــم أن تســتفيد بأكبــر قــدر مــن املعلومــات التاريخيــة والثقافيــة 

عــن البلــد الــذي تــزوره).

الغربي عمران ... كما عرفته

لي�� مهيدرة- أديبة مغر�ية
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ا·نسان وا�ديب الرائد
                       صاحب ا�خالق والفرائد

يحتــل  لكنــھ  بــھ،  اللقــاء  الفرصــة  �ــي  تتــح  ولــم  �عــد،  عــن  عرفتــھ 
بكتاباتــھ األنيقــة وحرفــھ الرا�ــي وتعاملــھ ا��ميــل قلــوب محبيــھ مــن 
عشــاق ا��ــرف وهــواة األدب ومح�ــي ا��مــال، هــذا الرجــل العمــالق 
فــي عظمتــھ وا��ميــل  فــي تواضعــھ واملتواضــع  فــي أخالقــھ والعظيــم 
فــي تعاملــھ، أحب�تــھ مــن  اقتــھ والطيــب  فــي أســلو�ھ واألصيــل فــي عر
فــي إحــدى وســائل التواصــل االجتما�ــي،  لقــاء �ان عبــر رســالة  أول 
وعندمــا راســلتھ، وتســلم الرســالة، احتواهــا بصــدره الدافــ� بفيــض 
ا��بــة والواســع بكــرم االح�ــرام والتقديــر، فــكان الــرد �عبــق بالــود، 
ويفــوح بأريــج العلــم والنباهــة، فــي أســلوب األنســان املبــدع صاحــب 

الناعمــة. والكلمــات  املرهفــة  األحاســ�س 
حملــت أمانــة أودعهــا عنــدي الدكتــور القديــر (عبــد املالــك أشــهبون) 
الــذي جمعت�ــي بــھ الصدفــة ع�ــ� م�ــن القطــار املتجــھ مــن مكنــاس إ�ــ� 
فــاس حيــث التقينــا فــي مقصــورة واحــدة، فلمــا رأيتــھ فرحــت فرحــا 
الدكتــور  اللقــاء بقامــة علميــة نقديــة ســامقة ب��ــم  شــديدا، ألن 
(عبــد املالــك أشــهبون) بال�ســبة �ــي كنــز كبيــر وهديــة ر�انيــة ســاقها هللا 
�ــي، كيــف ال، وهــو الناقــد الفــذ والباحــث ا��ّريــت والكاتــب العمــالق 

العر�يــة،  الروايــة  نقــد  فــي  وازن  متكامــل  نقــدي  صاحــب مشــروع 
و�عــد أن تجاذبنــا ا��ديــث، وأخبرتــھ أنــي مــن اليمــن، ســأل�ي عــن 
األديــب (الغر�ــي عمــران)، وقــال: «أبلغــھ ســالمي العميــق»، وحي��ــا 

بــدأت البحــث عــن قنــوات ألســلم األمانــة إ�ــ� صاح��ــا. 
لــم يكــن بي�نــا تواصــل وال معرفــة مســبقة، و�ان مفتتــح العالقــة 
بدأ��ــا  املاســنجر  برنامــج  بواســطة  االف�را��ــي  العالــم  فــي  رســالة 
بتحيــة اإلســالم، وأخبرتــھ أنــھ ضمــن 100 �ــ�صية، حيــث ارتــأى 
مركــز آفــاق للدراســات الثقافيــة املغر�يــة اليمنيــة أن يكــون أحــد 
فــي  قدمتــھ  مــا  بفعــل  بدورهــا،  �شــيد  ال�ــي  العر�يــة  ال�ــ�صيات 
ميــدان العلــم واملعرفــة وســاحة األدب والثقافــة، فرحــب، لكنــھ 
برامجــھ وعــن  املركــز وعــن  عــن  �ســأل  املعرفــي  األديــب  بقلــق  بــدأ 
أنشــطتھ؟ وأيــن مقــره؟ ومــن املســؤولون عليــھ؟ و�عــد أن أجبتــھ 
حي��ــا  ان��ــزت  ذلــك».  «�شــرف�ي  قــال:  بوضــوح  األســئلة  عــن 
��ــا،  فأخبرتــھ  عنــدي،  أودعــت  ال�ــي  أمانتــھ  لــھ  ألســلم  الفرصــة 
ونقلــت لــھ تحيــات الدكتــور عبــد املالــك أشــهبون العميقــة لــھ، فــرد 
قائــال: «هللا..! صديقــي وحبي�ــي ســالمي لــھ كثيــرا»، وقــال �ــي: «إذن 
أنــت ســفير الثقافــة اليمنيــة فــي أروع بــالد هن�ئــا لكــم»، ثــم أردف 
مــن  هنــا  مــن  يرعاكــم،  ر�ــي  توصــل..  ع�ــ�   

ً
دومــا تســلموا   » قائــال: 

إلـــ مقــھ «القمــر اإللــھ عنــد الســب�يين» نحييكــم»،  نــادي القصــة 
يحفظــھ. أن  هللا  فدعــوت 

مــع  ا��ميلــة  ذكرياتــھ  تجــددت  فــاس  أقطــن  أنــي  عــرف  عندمــا 
ومكنــاس  فــاس  وفــي  املغــرب  فــي  والشــاعرات  الشــعراء  أصدقائــھ 
خاصــة، وقــال بلغــة الفــرح وا��بــة والشــوق: «فــاس مــن أجمــل 
فــاس  وفــي  نعيمــة..  الشــاعرة  مدينــة  فمكنــاس  املغر�يــة،  املــدن 

زايــد».  نعيمــة  قــال:  �امــال  االســم  تذكــر  أن  و�عــد  ب�ســعود، 
أنــھ خلــق رفيــع يتح�ــ� بــھ هــذا اإلنســان! يذكــر أصدقــاءه و�عبــر عــن 
قــھ، فط�ــ� 

ُ
حبــھ وشــوقھ لهــم، و�أن الوفــاء وا��ــب تمكــن مــن خل
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عليــھ و�ــدا دمثــا وفيــا مخلصــا محبــا رقيقــا.
باحثــة  ســألت�ي  عندمــا  علمــي،  موضــوع  فــي  مــرة  ذات  معــھ  تحدثــت 
م�ــي  وطلبــت  اليمــن،  فــي  والروائييــن  الروايــة  عــن  املاســنجر  قنــاة  فــي 
فــي هــذا  مســاعد��ا، فقلــت لهــا: ســأر�طك بروا�ــي مشــهور �ســاعدك 
يردنــي خائبــا،  لــم  األمــر،  لــھ  أن شــرحت  و�عــد  بــھ،  تواصلــت  األمــر.  
إخبارهــا  م�ــي  وطلــب  اإللك�رونــي،  بريــده  ومنح�ــي  باألمــر،  رحــب  بــل 
بــأن بإمكا��ــا التواصــل معــھ، وقــال بلســان اإلنســان العالــم واألديــب 
املتواضــع: «صباحكــم نــور أ��ــا النجــم ا��ميــل.. والناشــط املتجــدد. 
أوال: أنا لست مشهورا.. قل بروا�ي مج��د. ثانيا: �شرف�ي التوصل مع 
مــن تــراه». إ��ــا أخــالق الكبــار، التواضــع وحســن التعامــل ومســاعدة 

الباحثيــن، و�ــي أخــالق نــدر التح�ــي ��ــا فــي زماننــا هــذا.
مــن  بنــار)  العزيــز  (عبــد  الدكتــور  الصديــق  مــرة  ذات  م�ــي  تواصــل 
أن  اق�ــرح  و املغــرب،   – ا��ديــدة  مدينــة  فــي  الد�ا�ــي  شــعيب  جامعــة 
املغــرب  انطباعــات زوار  تبّيــن  ن�ســق معــا كتابــا يحتــوي ع�ــ� كتابــات 
مــن الكتــاب واألدبــاء واأل�اديمييــن العــرب وغيــر العــرب، �عبــرون ف��ــا 
اقفهــم ومشــار�ا��م العلميــة والثقافيــة ورحال��ــم فــي هــذا البلــد  عــن مو
ا��ميــل املضيــاف فــي صفحــات معــدودة، فوقــع اختيــاري ع�ــ� ثلــة مــن 
األحبــة و�ان هــذا الرا�ــع واحــدا م��ــم، وعندمــا أخبرتــھ بالفكــرة رحــب 
��ــا، وقــال: «هــو الشــكر ا��زيــل لكــم.. املؤطــر بأمانــي الســعادة لكــم 
با��يــر أســتاذ ماجــد.. علــم وســأفعل ذلــك وأرســلھ لكــم»، لقــد �ان مــن 
أوائــل مــن أنجــز ورقتــھ، فلــم تمــر ســوى خمســة أيــام إال و�ــي فــي رســالة 
مكتملــة فــي ملــف وورد فــي املاســنجر، فشــكرتھ ع�ــ� ذلــك. هكــذا هــم 
ا��ــزم والعــزم وا��ــّد واالج��ــاد، ويمتــازون  يحبــون  األدبــاء األوفيــاء 
الكتابــة  �ــ�رة  ري  يرومــون  الصافــي  العــذب  ا��ــرف  نبــع  �غــزارة 

وتخليدهــا فــي ذاكــرة الزمــان.
تصفحــت الدراســة فوجد��ــا تمــوج بأنيــق العبــارة وتفــوح بأريــج ا��رف 
واإلشــارة، وت�ســاب رقــة وعذو�ــة وتتو�ــ� ألقــا وجمــاال، �اشــفة بــوح 
ومجســدة  أعــزاء،  وأصدقــاء  عزيــز  وطــن  نحــو  الصادقــة  مشــاعره 
فــي صــور ومجســمات بد�عــة.  فــي مخيلتــھ  ذكرياتــھ ا��ميلــة ا��فــورة 
�عــد طباعــة الكتــاب بمــدة أرســلت لــھ الغــالف والصفحــة األو�ــ� مــن 
دراســتھ، فاست�شــر قائــال: «ســفير اإلبــداع شــكرا مــن قل�ــي، أســعدت�ي 
قويــا، ر�ــي يحفظــك ويحقــق آمالــك». هــذه الــردود الوميضــة باملعرفــة 
والفواحــة با��بــة واملغمــورة بالنطاســة تعكــس ســمو أخالقــھ و��ــاء 

اقھ. إشــر
(لي�ــ�  الطيبــة  القديــرة  األديبــة  مــع  تواصــل  فــي  قريــب  عــن  كنــت 
العر�ــي  املهرجــان  ومديــرة  التواصــل  جمعيــة  رئ�ســة  و�ــي  مهيــدرة)، 
للســرد الــذي يقــام بمدينــة الصويــرة فــي املغــرب، وتحدثنــا حــول الــدورة 
التاســعة مــن املهرجــان، و�عــد أن تجاذبنــا ا��ديــث إذا ��ــا تخبرنــي أن 
مجلــة (بصرياثــا األدبيــة)، و�ــي مجلــة ثقافيــة أدبيــة مؤسســها ورئ�ــس 
تحريرهــا األســتاذ (عبــد الكريــم العامــري)، وصــدر أول عــدد فــي األول 
املقبــل  العــدد  تكــون �ــ�صية  اق�رحــت أن  قــد  مــن شــهر آب 200٤ 
م�ــي  وطلبــت  عمــران)،  (الغر�ــي  الكبيــر  اليم�ــي  والروا�ــي  األديــب  لهــا 
أن أبلغــھ، فســررت، وأرســلتھ لــھ ا��بــر، فأجاب�ــي مست�شــرا: «شــكرا 
يــا عطــر الصبــاح.. ويــا جمــال املع�ــ�.. أشــكرك وأشــكر األديبــة لي�ــ�. 
أجو�ــة  فــي  مبــادرا  �ان  دائمــا  الن�يــل».  أ��ــا  �شــرف�ي  وهــذا  حاضــر، 

األصيــل. اليم�ــي  والكــرم  باللطــف  تفيــض 
فيــض  مــن  بارقــة  وومضــات  خاطفــة  ��ــات  مــن  �عــض  هــذه 
ا��ميــدة  والصفــات  ا��ميلــة  وال�ــ�ايا  الرفيعــة  األخــالق 
وصاحــب  اللب�ــب،  والروا�ــي  األريــب  والفنــان  األديــب  لألنســان 
الغر�ــي  الفاضــل  األســتاذ  العاشــق،  والســرد  الســامق  ا��ــرف 
عمــران. مــن حظــي بمعرفتــھ حظــي بمعرفــة أصــول الكــرم والقيــم 

اليمنيــة. والنخــوة  واألصالــة 
ــم مــن أعــالم الفكــر واملعرفــة 

َ
فــي حــق عل مــاذا عســاني أن أقــول 

والثقافــة واألدب املعاصــر، فشــهادتي فــي حقــھ مجروحــة، لك�ــي 
هــذا  تجــاه  مشــاعري  وفيــض  ح�ــي  مكنــون  عــن  ألعبــر  كتب��ــا 
ــث املكتبــة اليمنيــة والعر�يــة بالكثيــر مــن 

ّ
اإلنســان األديــب الــذي أث

األعمــال الروائيــة والقصصيــة، وخلــق حــرا�ا أدبيــا فــي الســاحة 
املؤتمــرات  فــي  القيمــة  مشــار�اتھ  خــالل  مــن  والعر�يــة  اليمنيــة 
والنــدوات واملهرجانــات الثقافيــة ا��ليــة والدوليــة، أو مــن خــالل 
مــا يقدمــھ نــادي (القصــة إلـــ مقــھ) مــن فعاليــات أدبيــة ونقديــة 

وثقافيــة فــي اليمــن.
ل�ــس ا��ــال هنــا ل��ديــث عــن نشــأتھ وتاريخــھ الثقافــي والنضا�ــي 
والتعا�ــش  والســالم  ا��بــة  قيــم  إرســاء  ع�ــ�  فيــھ  الــذي حــرص 
فــي ا��تمــع، فهــو البــدر الــذي ال �غــرب نــوره، �ان فــي أول طلوعــھ 
ككاتــب  منازلــھ  فــي  وتــدرج  الســودان،  فــي  عمــھ  مــع  نب��ــا  طفــال 
مقتــدرا،  أديبــا  تمامــھ  بــدر  بلــغ  أن  إ�ــ�  سيا��ــي،  وفاعــل  بصيــر 
ففــاز بجوائــز قيمــة، وكتــب مجموعــة مــن الروايــات كـ(م��ــف 
 ،2010 وال�شــر  للكتــب  الر�ــس  ريــاض  عــن  الصــادرة  أحمــر)، 
 ،2012 واإلعــالم  لل�شــر  طــوى  عــن  الصــادرة  يائيــل)،  و(ظلمــة 
 ،2013 لل�شــر  العيــن  دار  عــن  الصــادرة  مكــة)،  إ�ــ�  و(الطريــق 
 ،201٤ وال�شــر  للطباعــة  الســا�ي  دار  عــن  الصــادرة  و(الثائــر)، 
و(مســامرة املوتــى)، الصــادرة عــن دار الهــالل 201٦، و(مملكــة 
الزيــدي)،  و(حصــن   ،201٧ نوفــل  عــن  الصــادرة  ا��ــواري)، 
الصــادرة عــن هاشــ�ت أنطــوان 201٩. باإلضافــة إ�ــ� مجموعــات 

. قصصيــة
الغر�ــي عمــران اإلنســان القائــد واألديــب الرائــد صاحــب األخــالق 
والفرائــد، الــذي كســب القلــوب بتواضعــھ ا��ــم ونبلــھ وخلقــھ 
الدمــث ومعرفتــھ الغزيــرة، ونحــت تاريخــھ األد�ــي بأناملــھ األدبيــة 
ــم لألخــالق وعالــم مــن 

َ
الذهبيــة ال�ــي خطــت فرائــد قيمــة، فهــو عل

اإلبــداع والتميــز والريــادة.
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  تتداخــُل األنســاق ـ بتوصيفا��ــا ا��تلفــة ـ فــي تجر�ــة محمــد الغر�ــي 
 ا��رية ـ بمفهومها الشامل 

ُ
عمران السردية، ال�ي تشكل ف��ا قيمة

 فــي ضبــط ســياقا��ا ا��كائيــة.
ً

ا مهًمــا فاعــال
ً

ـ نســق
   لقــد �انــت كتابــة القصــة القصيــرة �ــي البدايــة فــي هــذه التجر�ــة 
فكريــة  إشــكاالت  مــع  ف��ــا  الكاتــب  تعاطــى  حيــث  الســردية، 
مــن اســتقطاب رؤى  افــًرا  ف��ــا نص�ًبــا و املــرأة  نالــت  واجتماعيــة، 
الكاتــب، بمــا فــي هــذه الــرؤى مــن خاصيــِة االحتفــاِء ب�ســق ا��ريــة، 
اقعهــا البا�س، وقيوده  الــذي تبلــور فــي االنتصــار للمــرأة؛ ضــًدا ع�ــ� و

الذكوريــة. وســطوتھ 
    وفــي هــذه البدايــة ـ كتابــة القصــة القصيــرة ـ �ان ل�ســق ا��ريــة 
إ�ــ� ج�ــس  فــي حــث الكاتــب ع�ــ� االنتقــال  ـ دوره،  ـ بمســتواه الف�ــي 
، مع املضامين 

ً
 متوائمة

ً
الكتابة الروائية، �عدما ملس فيھ مساحة

والــرؤى ا��تدمــة فــي رغبتــھ الكتابيــة.
أحــدث إصداراتــھ  لــھ «م��ــف أحمــر» ح�ــ�  منــذ أول روايــٍة     
فــي نســيج ا��كايــات،  الدنــا�ل»، �ان ل�ســق ا��ريــة فاعليتــھ  «بــر 
بأ�عادهــا وتناســال��ا ا��تلفــة، بمــا فــي ذلــك املتعلــق م��ــا بقضايــا 

االجتما�ــي. محيطهــا  فــي  وعذابا��ــا  املــرأة 

الحرية
ا في تجربة  نسًقا سردّيً

محمد الغربي عمران

د. عبده منصور ا��مدي
مدرس مساعد جامعة عدن

شاعر و�اتب، أستاذ األدب والنقد ا��ديث املساعد، جامعة عدن

    لقــد تنوعــت فضــاءات تجر�تــھ الروائيــة، بيــن مضاميــن: تاريخيــة، 
ال�ــي  املضاميــن  مــن  ذلــك  وغيــر  وعاطفيــة،  ووطنيــة،  واجتماعيــة، 
استقاها الكاتب من محيطھ، بما في ذلك حصيلتھ املعرفية، فيما 

يتعلــق ��ــذا ا��يــط، مــن تحــوالٍت جوهريــٍة، فــي مســاره التاري�ــي.
التاريــخ، محطــاٍت  مــن  الروائيــة،  الكاتــب  اشــتغاالت  التقطــت      
التاري�ــي.  ســياقها  فــي  للســائد  مغايــرٍة  اســت�نائيٍة  ذات  بــارزٍة، 
ونســق ا��ريــة واحــٌد ممــا اكتنزتــھ تلــك ا��طــات، والــذي تحوصــل 
السياســية  القيــود  كســر  إ�ــ�  هادفــٍة  مكافحــٍة  فرديــٍة  تجــارب  فــي 
 
ُ
املعا��ــة تأتــي  تلــك،  ومحطاتــھ  التاري�ــي  الســياق  وفــي  والفكريــة. 

تكــون  مــا  غالًبــا  ا��اكــم،  النظــام  جســد  فــي  لتحــوالٍت   
ُ
الســردية

 بجوهــِر االســ�بداِد املتناســل فــي التاريــخ 
ً
، مســكونة

ً
تحــوالٍت شــكلية

وا��ديــث.  القديــم  اليم�ــي 
    إن مــن أبــرز مــا ي�بلــور مــن التطــواف فــي تجر�ــة عمــران الســردية، 
ــف م��ــا جوهرهــا 

َ
ش

َ
هــو هــذه القيمــة اإلنســانية ـ ا��ريــة ـ ال�ــي ُ�ْس�

ا��ياتيــة،  واإلشــكاالت  األزمــات  معا��ــة  فــي  الفاعــل،  اإلنســاني 
ِتُجــھ هــذه 

ْ
�

ُ
والتقاطعــات الفكريــة واأليديولوجيــة، بمــا فــي ذلــك مــا ت

 مــن ظلــٍم وعنــٍف، بمبــرراٍت وغايــاٍت ي�نافــ� جوهرهــا مــع 
ُ

الســياقات
اقــع املعــاش مــن ممارســاٍت وســلوكياٍت ناســفٍة ملع�ــ�  مــا يزخــر بــھ الو

اإلنســانيِة وا��ريــِة والعدالــة االجتماعيــة
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بدايــة تحيــة للميــدع الغر�ــي عمــران الــذى قــام بــدور كبيــر فــي تعريفنــا 
ا��ركــة اإلبداعيــة فاليمــن، وخاصــة جيــل املبدعيــن الشــباب.. �عدمــا 
البردونــي،  هللا  عبــد  الكبيــر  اليم�ــ�  الشــاعر  ع�ــ�  معرفتنــا  اقتصــرت 

والناقــد الكبيــر عبــد العزيــز مقا�ــ�.
اتخذهــا  عمــران  الغر�ــي  ان  نظــن  كنــا  وال�ــي   ، للقاهــرة  زيــارات  عبــر 
مســتقرا لــھ �عــد ا��ــرب الدائــرة فــي اليمــن.. اال انــھ الزال يحيــا فــي اليمــن 
ثقافيــة  وفعاليــات  أنشــطة  خــالل  مــن  ناســھ..  وعــن   ، عنــھ  يكتــب   ،
وابداعيــة ع�ــ� وســائل السوشــيال ميديــا ..فقر�نــا مــن نبــض ا��يــاة 
دمــاء  ،ت�ــ�  ثريــة  كتابــات  لهــا  شــابة  أجيــاال  واك�شــفنا  الثقافيــة، 
اليمنيــة �شــكل خــاص والعر�يــة �شــكل  الثقافيــة  فــي ا��يــاة  جديــدة 
عــام .واملدهــش بالفعــل انــھ اذا �انــت ا��ــروب والصراعــات قــد جعلــت 
أوجــھ ا��يــاة تتوقــف مثــل التعليــم والوظائــف فــإن اإلبــداع ظــل ع�ــ� 
ازدهــار ه هــو بالفعــل القــوة الناعمــة للشــعب اليمــن  ،يقــاوم بــھ القهــر 

وا��ــراب والدمــار الــذى اصــاب اليمــن .
والزراعــة  مــأرب  ســد  ..يمــن  عليــھ  نطلــق  كنــا  هكــذا  الســعيد  اليمــن 

الهائلــة. ال�ــ�اب  وناطحــات   وا��ضــارة 
دور الفنــان هــو املقاومــة ،وهــذا مــا فعلــھ الغر�ــي عمــران عندمــا قــاوم 
�ل دخيــل ومغيــر للمشــاعر اإلنســانية.. قــاوم الفنــاء بالبحــث فــي تاريــخ 
للشــعب  ال�ــ�  النبــض  هــو  اإلبــداع  فصــار  وحديثــھ،  قديمــھ  اليمــن 
اليم�ــ� ..عــرف الغر�ــى عمــران بروايتــھ الفاتنــة «م��ــف احمــر «ال�ــي 
أثــارت جــدال  واســعا فــي االوســاط الثقافيــة ،ملــا ��ــا مــن رؤى مغايــرة 
للســائد واملألــوف، كــم أحب�ــت ســبمبرية،  وخفــت مــن هــذا القبــو الــذى 
مــورس فيــھ التعذيــب وتدميــر اإلنســان اليم�ــ�.. وقهــره.. الغر�ــي ا��ــب 
للتاريــخ   الــذى تخصــص فــ� التاريــخ املعاصــر ..�عــود ا�ــي تاريــخ وطنــھ 
للقــدم قــراءة واعيــة ورؤى ب��ــا فــي رواياتــھ، م��ــف احمــر، وحصــن 

الزيــدي، و�رالدنــا�ل وغيرهــا.
ال يمكن اال التعاطف مع « شنوق» الثوري ال�سار ي االش�را�ي الذي 
ا��وثييــن وانصــار  نــاوأ  القســرى،  القهــر وال�ــ�ن  واالختفــاء  عانــي 

عبــد هللا صا�ــ�.. وعــاش فــي ظلمــة وتتوقــع ع�ــ� نفســھ عانــى 
 ال�شرد وحاول الهروب إ�� بلد أمن فتعرض للغرق.

بأهــل  وعالق��ــم  وســكانھ  الزيــدى  حصــن  نســيان  يمكــن  هــل 
ا��صــن  ســاكنھ  بيــن  الداخليــة  والصراعــات  الــوادى 

ا��ارجيــة. واملؤتمــرات 
املبــدع جــزء ال يتجــزء مــن مجتمعــھ وال ينفصــل عنــھ .ومــن ثــم 
�ان ع�ــي الغر�ــي عمــران يبحــث فــي رواياتــھ عــن مــا  يقــع ع�ــ� 
مجتمعــھ مــن قهــر وتشــكك فيمــا �ان ثابتــا عبــر الو�ــي بالــذات 

وامتالكــھ.
حــاول إبــداع الغر�ــي عمــران ان ي�ــث الصمــود وااليمــان بــأن 
التغييــر لألفضــل  قــادم رغــم مــا عانــاه و�عافيــھ األنــي مــن تخبــط 
وجــوده  و��ــدد  اليم�ــ�  اإلنســان  تدهــس  ســلطوية  وصراعــات 

ومســتقبلھ.
ال يمكــن أن نغفــل دور الغر�ــي عمــران فــي توصيــل نبــض ا��ركــة 
وعقــد  مقــھ  ال  لنــادى  تراســھ  خــالل  مــن  واالبــداع  الثقافيــة 
إ�ــ�  لتصــل  اليمــن  خــارج  امتــدت  أل�ــي  وامللتقيــات  النــدوات 
ا�ــي ا��يــط. هــذه القــوة الناعمــة  بلــدان عر�يــة مــن ا��يــط 

والعنــف. واملؤتمــرات  االنشــقاق  تحــارب 
ويجــدر بنــا ان نشــير -باإلضافــة إ�ــ� ذلــك -هــذا التواجــد ال�شــط 
فــي زيارتــھ للقاهــرة وحضــوره للنــدوات  واملؤتمــرات ومشــاركتھ 

ال�ريــة فــي مناقشــة األعمــال اإلبداعيــة.
الثقافيــة  ا��ركــة  فــي  مرموقــة  مكانــة  اليم�ــ�  لإلبــداع  صــار 
حصــده   بمــا  املشــهد  ذلــك  عمــران  الغر�ــي  .وتصــدر  العر�يــة 
وجائــزة  صا�ــ�،  الطيــب  جائــزة   : م��ــا  ا��وائــز  مــن  للعديــد 
راشــد بن  حمد الشــر�ي  وجائزة كتارا.فاســتحق تســمية صائد 

ائــز. ا��و

دور الفنان 
هو المقاومة..
وهذا ما فعله
 الغربي عمران 

الروائية في أعماله

د. زي�ب العسال. مصر
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تاج السر الريمي

�ســتلهم  الفضــاءات  أي  مــن  أدري  ال    
وخياالتــھ  امل�ســقة  الســردية  أفــكاره 
مخ�رقــة  بنــا  ســافرت  ال�ــي  املتقنــة 
لــم  ��يبــة  رحلــة  فــي  الزمــن  جــدارات 
أن  الصمــاء  التاريخيــة  الســير  تف�ــ� 
تكشــف أغوارهــا ب�نمــا تمكنــت قدراتــھ 
تصويرهــا  مــن  ا��ارقــة  ا��ياليــة 

املثيــره. بتفاصيلهــا  �قناعنــا  و
كتابــا  ل�ســت  املوتــى  مســامرة  روايــة 
تاريخيــا واحدا��ــا قــد تكــن مــن مخيلــة 
تصــورات  ع�ــ�  تحتــوي  لك��ــا  الكاتــب 
مقنعــة ا�ــ� حــد مــا يمكــن اســقاطها ع�ــ� 
احــداث تاريخيــة طاملــا درســناها مجــرده 

التاريــخ. كتــب  فــي  مــن خباياهــا 

من وحي قراءاتي 
�عمال ا·ستاذ الروائي محمد الغربي عمران
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لــم  فكأنــك  مــرة  تقــرأه  الــذي  العابــر  الكتــاب  هنــاك  الكتــب  فــي   
تفتحــھ أبــدا وهنــاك الكتــاب الالفــت الــذي ي�ــرك فيــك أثــرا، كذلــك 
فــي  نصادفــھ  مــن  هنــاك  ا��يــاة  فــي  نع�رضهــم  الذيــن  األ�ــ�اص 
بصدقــھ  ف�شــدك  نصادفــھ  مــن  وهنــاك  يكــن  لــم  فكأنــھ  ا��يــاة 
افقــھ فيتحــول بمــرور األيــام إ�ــ� عالمــة أدبيــة  وعمقــھ ونختــار أن نر

الفتــة.
تــاب فــي املغــرب، أنــا مــن تونــس وآخــرون مــن 

ُ
كنــا مجموعــة مــن الك

تــاب مغار�ــة أيضــا، 
ُ

إ�ــ� ك لي�يــا ومصــر وســورية والعــراق إضافــة 
فــي طريقنــا ليــال إ�ــ� مدينــة الناظــور املغر�يــة للمشــاركة فــي ملتقــى 
عر�ــي للقصــة القصيــرة جــدا �ان القطــار يطــوي الليــل وأحادي�نــا 
الرجــل  هــذا  ان�با�ــي  لفــت  ت�ت�ــي،  تتخللهــا قهقهــات ال  ا��تلفــة 
الصمــوت الــذي يتا�ــع هــرج ا��ميــع ويكتفــي باالب�ســام بيــن ا��يــن 
واألخــر ســألت عنــھ فقيــل �ــي انــھ محمــد الغر�ــي عمــران مــن اليمــن. 
وخفتــت  والطرائــف  النــكات  مــن  الكثيــر  منــا  الليــل  أخــذ  عندمــا 
صــوت  طلــع  حولنــا  مــن  ال��يــج  وانكمــش  تــاب 

ُ
الك قهقهــات 

عــن  األدب،  عــن  وعمــق  ��ــدوء  يتحــدث  و�ان  عمــران  الغر�ــي 
مشــاغل الكتابــة وهواجــس االبــداع و�ان ا��ميــع �ســتمع إليــھ – 

رغــم االرهــاق - ب�ركيــز.
فتحــول  جميعــا  ان�باهنــا  �شــد  أن  عمــران  الغر�ــي  اســتطاع 
ال��ــب الــذي �ان �شــتد بي�نــا إ�ــ� أحاديــث هادئــة تجمعنــا حــول 
األدب ومشــاغلھ وعرفــت ليل��ــا أن هــذا �اتــب اســت�نا�ي ولذلــك 
فــي  إليــھ  فــي الكتابــة ألت�ــ�  فــي ا��يــاة ورفيقــا  �ــي  اتخذتــھ صديقــا 
�ل مــرة تخون�ــي فكــرة أو يخذل�ــي �لــب االكتئــاب الــذي �ســكن فــي 

باســتمرار.  وي�بــح  داخ�ــي 
فــي  أدبيــة  تظاهــرات  عــدة  فــي  الحقــا  عمــران  بالغر�ــي  التقيــت 
بمــودة عبــر وســائل  إ�ــ� اآلن  املغــرب ومصــر واالمــارات ونتواصــل 
مثــل  عابــرا  يكــون  أن  للغر�ــي  يمكــن  �ان  االف�را��ــي،  االتصــال 
فــي امللتقيــات غيــر ان هــذا الرجــل  �ل األ�ــ�اص الذيــن نلتق��ــم 
ببــالده  مــر  الــذي  التاريــخ  بثقــل  محمــال  �عيــدة  أرض  مــن  القــادم 
مفتخــرا بحضــارة كبيــرة عاشــها مــن خــالل أســالفھ ومتأثــرا بثقافــة 
عميقــة لوطــن نســيھ الســالم وتذكــره ا��ــروب فــي �ل حيــن، لذلــك 
فــي حديثــھ �لمــا تعلــق األمــر  ال ت��ــب ان الحظــت هــذا ال�ــ�ن 

��مــوم ثقيلــة �عان��ــا اليمــن العظيــم وتن�بــھ لتلــك النظــرة ا��املــة وهــو 
يبحــث �عي�يــھ عــن فكــرة ممكنــة قــد يلتقطهــا و يدســها فــي روايــة لــھ. ال 
ت��ــب ان انت��ــت إ�ــ� اب�ســامة صغيــرة قــد تنــد عنــھ وهــو يحدثــك عــن 

روايــة جديــدة لــھ.
     فــي رواياتــھ املثقلــة بأحــزان اليمــن اختــار ان يذهــب ا�ــ� جهــة التاريــخ 
اقــع املريــر الــذي تع�شــھ بــالده اختــار ان تكــون �ــ�صياتھ  ليقــول الو
�ل  كتاباتــھ  فــي  يجمــع  ح�ــ�  املهمشــين  ومــن  االمــراء  مــن  الروائيــة 

اقــع فوضــوي ومعولــم. فــي و ال�ــي �ع�شــها  املتناقضــات 
أحثــھ  مــرة  مــن  أك�ــر  لــھ  كت�ــت  اليمــن  ع�ــ�  ا��ــرب  انطلقــت  عندمــا 
ع�ــ� الرحيــل واالســتقرار بــأي بــالد أخــرى �عيــدا عــن انفجــار القنابــل 
ولعلعــة الرصــاص ورائحــة ا��ثــث غيــر انــھ رفــض �شــدة و�ان يقــول 
�ــي أن اليمــن ل�ســت مــكان اســ�راحة ح�ــ� �غيرهــا بــل �ــي وطــن �عشــق 
فــي اليمــن تمتــد  ترابــھ وســمائھ لذلــك اختــار الغر�ــي أن يكــون نخلــة 

فــي تر�تــھ ويطــل عاليــا ع�ــ� األوطــان ا��ــاورة. عروقــھ 
     أشــد مــا يلفــت ان�با�ــي فــي الغر�ــي عمــران انــھ ال يحســن ا��ديــث 
عــن نفســھ أقــول كيــف حالــك؟ فيقــول نــادي ال مقــة بخيــر، أســألھ 
مــاذا  لــھ  أقــول  مهمــة.  روايــات  اليمــن  فــي  �ــي  فيقــول  كتبــھ  أحــد  عــن 
يــا الغر�ــي ما�ــي هواجســك اإلبداعيــة؟ فيقــول  �شــغلك هــذه األيــام 
فــي بــالدي أدبــاء موهو�يــن يحتاجــون مســاحة مــن الضــوء ليــرى العالــم 

ابداعا��ــم.
 وأ��ــب كيــف أن قلــب الغر�ــي عمــران �ســع املشــهد األد�ــي اليم�ــي 
ومبدعيھ و�سع اليمن ومآسيھ و�سع األوطان العر�ية بكل تناقضاتھ 
و�ســع العالــم الــذي يضيــق باإلنســان، قــال �ــي أك�ــر مــن مــرة لــو تتم��ــي 
فــي املــدن القديمــة باليمــن يــا فاطمــة ستك�شــفين حيــاة أخــرى وســتدب 
فيــك روح مختلفــة وقــد يصادفــك هللا فــي شــوارع هــذه املــدن ا��ميلــة 

والعميقــة والســاحرة وا��ياليــة.
فــي  الفتــة  أدبيــة  وعالمــة  مســيرتي  فــي  مهمــة  محطــة  عمــران  الغر�ــي   
املشــهد األد�ــي العر�ــي عندمــا أقــرأ رواياتــھ أشــعر فعــال أنــى أتم��ــ� فــي 
مــدن اليمــن الســاحرة، هــذا الرجــل أحــد أهــم الروائييــن الذيــن أحــب 

أن أقــرأ لهــم فــي �ل مــرة وال أتعــب.

الغربي عمران
            نخلة باسقة

فاطمة بن محمود / روائية. تونس
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محمد الغربي عمران.. 
سندباد ا�دب اليمني

منير عت�بة/ مصر

الغر�ــي  محمــد  الكبيــر  اليم�ــي  الكاتــب  عرفــت 
ا، فلــم أجــد بي��مــا 

ً
عمــران �اتًبــا، وعرفتــھ إنســان

ا يذكر، وهذا؛ للعلم، نادر جًدا بين الكتاب، 
ً
فارق

ففــي الغالــب يكــون الكاتــب أثنــاء الكتابــة �ــ�ًصا 
 عــن اإلنســان الــذي �ســير 

ً
ــا كثيــًرا أو قليــال

ً
مختلف

ــا مــا يصــل 
ً
بيــن النــاس ويتعامــل معهــم، بــل أحيان

الفــارق بيــن الكاتــب واإلنســان حــد التناقــض.
بــروح  الروايــة  عمــران  الغر�ــي  الكاتــب  يكتــب 
مــن  ويطلــب  وطنــھ،  تاريــخ  �ســتعيد  امل�شــرين؛ 
فــي العالــم أن يكــون معــھ �عقلــھ وقلبــھ،  القــارئ 
�عــرض عليــھ ��ظــات مفصليــة فــي هــذا التاريــخ، 
قد تكون ��ظات مجد، او انحدار، ال ��م، املهم 
أ��ا ��ظات فارقة في تاريخ اليمن، ور�ما املنطقة 
ال��ظــات  هــذا  �ســتعيد  ال  وهــو  �لهــا،  العر�يــة 
مــا  حـكـي  إعــادة  �غــرض  مجانًيــا،  روائًيــا  إبداًعــا 
حــكاه التاريــخ، أو مضــغ علكــة ال ت�ت�ــي مــن اج�ــرار 
ا باملتعــة الفنيــة، 

ً
املا��ــي، بــل يقــدم إبداًعــا شــائق

التاريــخ  مــن  يأخــذك  املســ�نير،  بالفكــر  ا 
ً

شــاهق
ومال�ســھ ومال�ســاتھ، إ�ــ� ا��اضــر الــذي أنتجــھ 
هــذا التاريــخ، ناظــًرا إ�ــ� املســتقبل الــذي يتم�ــ� أن 

يكــون أفضــل مــن املا��ــي وا��اضــر مًعــا.
عمــران  الغر�ــي  لإلنســان  الظــروف  وتســمح 

با��ركــة داخــل مــدن اليمــن، و�يــن األقطــار العر�يــة، 
مليئــة  صغيــرة  حقيبــة  كتفــھ  ع�ــ�  يحمــل  فتجــده 
بالكنــوز يقــدم م��ــا ملــن يظــن أ��ــم ســ��تمون اهتماًمــا 
حقيقًيــا، كنــوز إصــدارات �عــض مبدعــات ومبد�ــي 
بإبداعا��ــم، ويحصــل  ��ــم، وي�شــر  اليمــن، فيعــرف 
ع�ــ� كنــوز أخــرى مــن إبداعــات البــالد العر�يــة ليعــود 
��ــا إ�ــ� صديقاتــھ وأصدقائــھ فــي اليمــن ويقدمهــا لهــم، 
مــن  وجســًرا  ذهبيــة،  وصــل  حلقــة  يمثــل  ��ــذا  وهــو 
املــودة واإلبــداع بيــن اليمــن ومبدعاتــھ ومبدعيــھ و�يــن 
با�ــي البــالد العر�يــة، قــد ي���ــ� هــذا الســندباد املبــدع 
أن  ي���ــ�  لــن  لكنــھ  أعمالــھ،  أحــدث  لــك  يقــدم  أن 
��ديــك �عمــل ملبدعــة أو مبــدع يم�ــي، ويحدثــك عنــھ 

ح�ــ� تحبــھ وتتلهــف لقراءتــھ. 
إذا �ان ا��ديــث عــن «املثقــف العضــوي» الفاعــل 
فــي مجتمعــھ �عــود اآلن بقــوة �عــد أن أصبــح انفصــال 
ا ��د ا��ريمة؛ فإن 

ً
املثقفين عن مجتمعا��م مشــ�ن

واإلنســان،  الكاتــب  عمــران؛  الغر�ــي  محمــد  نمــوذج 
نفســھ  نــذر  الــذي  امل�شــود،  املثقــف  هــذا  لنــا  يقــدم 
، ولإلبــداع اليم�ــي، 

ً
ــا وحاضــًرا ومســتقبال

ً
لليمــن تاريخ

لكنــھ يتصــرف كمواطــن ومبــدع عر�ــي ال ينفــك عــن 
اقــع هــذا العالــم الــذي  توثيــق وتعميــق روابطــھ مــع و
نتم�ــ� أن �عــود ليكــون مــن جديــد «الوطــن العر�ــي».
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والثنــاء،  اإلطــراء  وأجــواء  املديــح  نيــة  عــن  جــدا  �عيــدا 
وقريبــا أك�ــر ممــا تك�ســيھ الشــهادة مــن أمانــة و�عــد أيقونــي 
وقيمــة جماليــة، وتعبيــرا عــن شــر�عة اإلع�ــراف والتحــاب 
واإلنصاف، وتحديدا من قبيلة أحمر بوسط املغرب ال�ي 
أنتمي إل��ا، ويفتخر أهلها �شرف االنتماء إ�� قبيلة حمير 
باليمــن الســعيد، وانطالقــا مــن هــذه العالقــة الطرديــة، 
أتم�ــ� مخلصــا أن تســعف�ي اللغــة لــإلدالء �شــهادتي ال�ــي 
أروم مــن خاللهــا قــول ا��ــق وال ��ــيء غيــر ا��ــق فــي حــق 
املبــدع اليم�ــي محمــد الغر�ــي عمــران، الــذي أعتبــره مبدعا 
اســت�نائيا، يمتلــِك قــدرات معرفيــة رفيعــة، و�شــيل همــوم 
انتمــاء لتاريــخ طويــل، بــكل مال�ســاتھ الدي�يــة والسياســية 
املكتبــة  رفــد  فــذا  وروائيــا  واالقتصادبــة،  واالجتماعيــة 
العر�يــة بالعديــد مــن االعمــال الســردية املائــزة، وعــالوة 
الــذي توحــده ثيمــة االنتمــاء  ع�ــ� هــذا العطــاء اإلبدا�ــي 
لألرض، والدين واملعتقد، فإنھ ظل وفيا لرسالتھ ككاتب 
مل�ــزم، ومناضــال يحمــل قضايــا الهويــة الوطنيــة، منافحــا 
متحديــا  املاهــر،  النطا��ــي  بمبضــع  إياهــا  مشــرحا  ع��ــا، 
�ل صنــوف املنــع والقمــع واإلقصــاء، ودعــوات ال�شــرذم 

والتطــرف والطائفيــة، وعســف الرقيــب.
 ولــد الروا�ــي محمــد الغر�ــي عمــران ســاردا متكامــال مــن 
غيــر وصايــة فكريــة، منفتحــا ومتحــررا، وفــوق هــذا مفكــرا 
لآلفــاق،  جوابــا  واالبتــكار،  بالتجديــد  شــغوفا  تنويريــا، 
مؤمنــا بـــ (أن �ل ســبات ��ــزم اال ســبات الضميــر) كمــا قــال 
معتقــده  فــي  الكتابــة  تشــكل  املقا�ــ�،  عبدالعزيــز  الكبيــر 
مغامــرة إبداعيــة مغايــرة تمامــا للســائد واملألــوف، وضر�ــا 
من الشــطح و�إلشــراق العرفاني، ورحلة معرفية للتنقيب 
فــي هشــيم الصراعــات السياســية  عــن كيميــاء ا��قيقــة 
ــل 

ُّ
تمث خــط  وت�بــع  البلــد،  ��ــذا  املس�شــرية  والدي�يــة 

اقــع وعكســھ عبــر ســرود مســكونة ��اجــس التجريــب،  الو
بوصفــھ تخريبــا للصــورة النمطيــة فــي الكتابــة، ومراكمــة 
لعــدة خبــرات حياتيــة، للمراهنــة ع�ــ� ا��ــروج مــن مــأزق 
والفق�ــي  الدي�ــي  وال�ــراث  والسياســة  التاريــخ  تأليــھ 
طريقــة  واج�ــراح  الطابوهــات،  صنــم  وكســر  امل�زمــت، 
مغايــرة ومتحــررة فــي الكتابــة تجــد مســ�ندا لهــا فــي ا��ريــة 
الفكريــة، والســ�ي للمثاقفــة، ومقاريــة األديــان والعقائــد، 
وزرع قيــم ال�ســامح، واس�شــراف رؤيــة متجــددة حداثيــة 
البعيــدة  ا��داثيــة،  الكتابــة  عليــھ  تكــون  أن  يجــب  ملــا 
ت�تفــي  لألجنــاس،  عابــرة  كتابــة  بــل  األحــداث،  ســرد  عــن 
ف��ــا ا��واجــز بيــن صنــوف التعبيــر، وتــذوب ف��ــا ا��ــدود 
يتمثــل  خطــاب  ا�ــ�  ل�ســتحيل  وا��يــال،  اقــع  الو بيــن 

وت�ب�ــي  العالــم،  قضابــا 
اقــف مل�زمــة بقضايــا  مو
مؤمنــة  واالمــة،  الوطــن 
والرغبــة  الــرأي  بحريــة 
انطالقــا  التغييــر،  فــي 
فــي  ا��ــق  (كمــال  ان  مــن 
ع�ــ�  للوجــود)  مطابقتــھ 

ســبعين. ابــن  رأي 
لقــد تعرفــت ع�ــ� املبــدع 
عمــران  الغر�ــي  محمــد 

مــن خــالل عطاءاتــھ األدبيــة املتنوعــة، وتناولــھ ملفهــوم التاريــخ 
َرقــات عصريــة مرنــة، واهتمامــھ بــكل مــا يؤســس 

َ
القديــم بط

لفكــر جد�ــي متنــور �عيــد عــن الدوغمائيــة، وتقد�ــس املا��ــي، 
اهتمامــھ،  بــؤرة  شــكل  الــذي  اليمــن  قضايــا  فــي  واالنصهــار 
ومنارة إشعاع منذ أمجاد حضرموت التليدة، وشقشقت في 
ر�وعــھ األســطورة وال�ــ�ر، والشــعر والعطــر والطيــب، والبــن 
يمانيــون  فيــھ  وعــاش  واملرجــان،  واللؤلــؤ  والقــات،  والهــال 
أحفــاد وأســباط مــن عهــد امللكــة بلق�ــس، ووجوديــات الف�ــ� 
ب�ــي  شــاعر  وعن�ريــات  الضليــل،  امللــك  ومغامــرات  القتيــل، 
ع�ــس، وزعامــات عمــرو بــن مزيقيــا، و�طــوالت ابــن ذي يــزن، 
اقــص فــي حصونــھ عرا�ــس ا��مــال و�ل مالحــم التاريــخ  وت�ر
هــذه  انزلقــت  أن  منــذ  تكتــب  لــم  وال�ــي  دونــت  ال�ــي  ال�شــري 
الرقعــة  هــذه  ع�ــ�  واســتقرت  ا��نــة،  مــن  الطيبــة  البقعــة 
افيــة ال�ــي �انــت ســعيدة، قبــل أن تشــيخ األمنيــات ع�ــ�  ا��غر

عتبا��ــا، وترمــي عل��ــا الصراعــات رداءهــا وتشــردها
أستاذي الرا�ع محمد الغر�ي عمران

سالم إليك، وأنت تتذوق بلذاذة قهوتك اللذيذة

(من فنجاٍن صنعانّيٍ
 شكَل بخاِر الغيمِة

ُ
يأخذ

ل جفَن صباٍح ِ
ّ
و�ي تبل

يفتح عي�يِھ ا��ضراوين
ع�� جبٍل تكسو عري ��ارتِھ

( 
ّ

أ��اُر البن
 كما يقول الشاعر عبدالعزيز املقا��

 وشــكرا كثيــرا ��لــة بصرياثــا الثقافيــة واألدبيــة فــي �ــ�ص 
عبدالكريــم  واملســر�ي  والروا�ــي  الشــاعر  تحريرخــا   مديــر 
العــدد  هــذا  بتخصيــص  الطيبــة  مبادرتــھ  ع�ــ�  العامــري 
النصــف الشــهري لإلحتفــاء بالتجر�ــة الغنيــة للروا�ــي اليم�ــي 

عمــران... الغر�ــي  محمــد  الكبيــر  والعر�ــي 
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د الرَّاوي في رواية د الرَّاوي في روايةتعد¿ تعد¿
 ”مملكة الجواري“ ”مملكة الجواري“

 لمحمد الغربي عمران لمحمد الغربي عمران

د. إبراهيم بن محمد أبو طالب
أستاذ األدب والنقد ا��ديث املشارك

 قسم اللغة العر�ية وآدا��ا
�لية العلوم اإلنسانية، جامعة امللك خالد

 اململكة العر�ية السعودية
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املستخلص
اتخــذت  حديثــة،  يمنيــة  روايــة  دراســة  ع�ــ�  البحــث  هــذا  يقــوم 
الروا�ــي،  للتجريــب   

ً
ســ�يال والتخييــل  التاريخيــة  املرجعيــة  مــن 

د الــراوي، و��ــدف البحث  واســتخدمت -مــن حيــث البنــاء- تقنيــة تعــدُّ
إ�� استجالء سؤال املثاقفة بين القديم وا��ديد في أساليب البناء 
الســردي عنــد واحــٍد مــن الروائييــن اليمنييــن البارزيــن، و�االســتعانة 
اتخذ��ــم  الذيــن  الــرواة  اســتعراض  تــمَّ  ــردي  السَّ املن�ــ�  بــأدوات 
 لعــرض �ــ�صيا��ا وموضوعا��ــا وأحدا��ا، 

ً
 تجري�يــة

ً
 تقنيــة

ُ
الروايــة

فــي   
ً
حساســية أك�ــر  بــات  املعاصــر  الروا�ــي  أنَّ  إ�ــ�  البحــث  ــل  وتوصَّ

أو  جوهريتيــن  بقض�تيــن  الغالــب  فــي  ��تــمُّ  وصــار  الكتابــة،  تجر�ــة 
وأنَّ  التأصيــل.  وســؤال  املثاقفــة،  ســؤال  همــا:  كبيريــن  �ســؤالين 
ــة وعمــق أد�ــي وأيديولو�ــي واجتما�ــي؛ بمــا أثارتــھ   ذات أهميَّ

َ
الروايــة

دة فــي حيــاة اإلنســان  مــن القضايــا ا��وهريــة واإلشــكاليات املتجــّدِ
اليم�ــي وصراعــھ الدائــم بيــن ا��يــر والشــر، و�شــكالھ املســتمر فــي فهــم 

اقــع مــن حولــھ. ا��يــاة، وفهــم نفســھ، ورؤيتــھ للو
املقدمة:

مــن خــالل الكتابــات ا��ديــدة ف��ــا ��يــل  اليمنيــة  تســ�� الروايــة 
ال�ســعي�يات وما �عده إ�� تجريب أدوات الســرد ا��ديثة من خالل 
تعــدد الــراوي والتجريــب لتقديــم النــص الروا�ــي بطريقــة مختلفــة 
فــي  وســواء  للنــص،  ال�ركي�يــة  الب�يــة  فــي  أو  الزم�ــي  ــھ 

ّ
خط فــي  ســواًء 

ا��كايــة أو فــي ا��طــاب، ومــن هنــا تأتــي هــذه املقار�ــة.
إشكالية البحث:

 
ً
نــّصٍ روا�ــّيٍ مكتنــٍز يحمــُل مرجعيــة تقــوم هــذه املقار�ــة ع�ــ� تنــاول 

 فــي آن واحــد، وي�ب�ــي ع�ــ� تشــكيٍل ســردّيٍ 
ً
اقعيــة  و

ً
 وســردية

ً
تاريخيــة

أو  الــرواة  د  تعــدُّ فــي  ــل 
َّ
يتمث األول:  متداخليــن،  أمريــن  ع�ــ�  �عتمــد 

د فــي  ــارد داخــل النــص الروا�ــي بمــا يحمــل ذلــك مــن تعــّدِ تعــدد السَّ
د فــي  األصــوات ووجهــات النظــر، واآلخــر: -وهــو مب�ــيٌّ ع�ــ� هــذا التعــدُّ
ــردي الــذي ظهــَر مــن خــالل: تنو�ــع  األصــل- يقــوم ع�ــ� التجريــب السَّ
ــرد (الرســائل، ا��طوطات، ا��بر التاري�ي، املشــاهد،  أســاليب السَّ

ا��كايــات  وتداخــل  وغيرهــا)،  التوثيقــي،  األســلوب  االســ�رجاع، 
ع الزمــان (التاري�ــي/  اقعيــة املــكان وفانتازيتــھ، وتنــوُّ دهــا، وو وتعدُّ
واملتخيلــة)،  (املرجعيــة،  ــ�صيات 

َّ
وال� والنف��ــي)،  الطبي�ــي، 

(امل�ــن)  روايــة  همــا:  متوازييــن،  ســرديين  يــن  نصَّ أو  روايتيــن  و�نــاء 
(الهامــش). وروايــة 
الدراسات السابقة:

لــم نقــف ع�ــ� دراســة علميــة أو بحــث أ�اديمــي تنــاول هــذه الروايــة 
ســوى بحثنــا الــذي شــاركنا فيــھ فــي املؤتمــر الدو�ــي الثانــي ”ا��طــاب 
�ليــة  وآدا��ــا،  العر�يــة  اللغــة  قســم  العصــر“  ورهانــات  الســردي 
21  -20 مــن  املــدة  فــي  خالــد،  امللــك  جامعــة  اإلنســانية،  العلــوم 

وعنوانــھ  ســ�تمبر2021م.   2٨  -2٧ افــق  املو صفر1٤٤3هـــ 
��مــد  ا��ــواري“  ”مملكــة  روايــة  فــي  واآلخــر  الــذات  ”إشــكالية 
الغر�ــي عمــران“ وهــو يختلــف مــن حيــث الغايــة والنتائــج عــن هــذه 

القــراءة.
أهداف البحث وغاياتھ:

الوقــوف ع�ــ� نمــوذج روا�ــي لكاتــب يم�ــي غزيــر اإلنتــاج، ويتجــاوز 
فــي كتابــة  مــدى نجاحــھ  فــي �ل عمــل روا�ــي جديــد ملعرفــة  نفســھ 
الروايــة ا��ديثــة ال�ــي تســ�� إ�ــ� التجريــب والبحــث عــن وســائل 
مختلفــة لتقديــم ماد��ــا ا��كائيــة، وقــد ي��ــأ الكاتــب فــي ذلــك إ�ــ� 
ا��تلفــة؛  التجري�يــة  األســاليب  أو  الســردية  التقنيــات  مــن  عــدٍد 
ــھ لــم �عــد يؤمــن باألســاليب التقليديــة ذات القوالــب ا��اهــزة، 

َّ
ألن

ــھ �ســ�� إ�ــ� قــارٍئ معاصــٍر لــم �عــد ��تــم بمثــل تلــك الكتابــات 
َّ
كمــا أن

النظــر  لوجهــة  االنصيــاع  أو  القرائيــة  املســاملة  ع�ــ�  تقــوم  ال�ــي 
الواحــدة أو املــادة ا��اهــزة ال�ــي ال تغايــر أفــق توقعــھ، كمــا أنــھ لــم 
م  ــي العلــم (الــراوي العليــم) الــذي يقــّدِ ِ

ّ
�عــد يثــق كثيــًرا بالــراوي ك�

مادتــھ ��يمنــة الرؤيــة ال�ــي تجعــل القــارئ هــو الطــرف األضعــف أو 
 مًعــا- تبحثــان فــي �ل 

ُ
 -والقــراءة

ُ
ــل�ي، بــل غــدت الكتابــة املتلقــي السَّ

اه،  ــز القــارئ ويتحــدَّ ِ
ّ

عمــل روا�ــي جديــد عــن ا��تلــف الــذي يحف
و�ســتفز قدراتــھ الذهنيــة وا��ماليــة ليندمــج فــي املقــروء ويتفاعــل 
ــ� قضايــاه. ولهــذا ســ�� هــذا  لهــا، وي�ب�َّ

َّ
معــھ، و�عيــد عواملــھ ويتمث

اقعــھ الســردية. البحــث إ�ــ� بيــان حــاالت الــراوي ومو
محددات الدراسة:

رواية ”مملكة ا��واري“ للغر�ي عمران.
من��ية الدراسة:

البحــث عــن أنــواع الــراوي وطرائــق عــرض املــادة ا��كائيــة فــي هــذه 
الروايــة، وفــق ت�بــع خاصيــة الــراوي وأحوالــھ وعــدد الــرواة، ومــن 
إ�ــ�  �ســ�ند  الــذي  امل�ــن  فــي  -ح�ــ�  ا��اهــزة  القوالــب  تعــد  لــم  هنــا 
(مرجعيــة تاريخيــة)- مهمــة ومقنعــة للقــارئ، و�التا�ــي فــإنَّ الروا�ــي 
ــا يحــاوره قبــل العمــل، ويناقشــھ أثنــاء  ــا ضمني�

ً
نفســھ يتخيــل قارئ

الكتابــة، و�ســائلھ �عدهــا، وهكــذا غــدت القوالــب ا��اهــزة ال�ــي 
ــا غيــر ذات جــدوى، ولــم تعــد تجــذب   صب�

ُ
 الســردية

ُ
صــبُّ ف��ــا املتــون

ُ
ت

 عــن القــارئ النموذ�ــي أو الناقــد األ�اديمــي 
ً

القــارئ العــادي فضــال
ب. املــدرَّ

ومعهــا،  جديــدة  روايــة  �ل  عنــد  التجريــب  فكــرة  د  تتعــدَّ و�ذلــك 
 العر�يــة -عموًمــا 

ُ
ع مــن �اتــب إ�ــ� آخــر، وقــد قطعــت الروايــة وت�نــوَّ
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الروا�ــي  ألنَّ  ا��ــال،  هــذا  فــي  كبيــًرا  ا 
ً
شــوط خصوًصــا-  واليمنيــة 

 فــي تجر�ــة الكتابــة، وصــار ��تــم 
ً
املعاصــر املثقــف بــات أك�ــر حساســية

ســؤال  همــا:  كبيريــن  �ســؤالين  أو  جوهريتيــن  بقض�تيــن  الغالــب  فــي 
التأصيــل. وســؤال  املثاقفــة، 

ســؤال (املثاقفــة) مــن خــالل اطالعــھ ع�ــ� منتجــات الروايــة العامليــة 
وســؤال  وتجديدهــا،  أســالي��ا  فــي  الهائــل  التطــور  ومــدى  ا��ديثــة، 
(التأصيل) من خالل البحث عن الذات أو األنا العر�ية ذات التاريخ 
الثقافــي والســردي، العر�ــي عموًمــا وا���ــي خصوًصــا، ومــن هنــا فــإنَّ 
محــاوالت الكتابــة التجري�يــة ا��ديــدة لــدى الروائييــن اليمنييــن ال 

تخــرج عــن هــذا الهاجــس، وال تنفصــم عــن هذيــن الســؤالين.

والتجــارب العر�يــة كثيــرة ل�ــس هنــا مقــام رصدهــا، ويكفــي أن نشــير 
ــل لــدى الروا�ــي ذاتــھ مــن خــالل  ِ

ّ
إ�ــ� إحداهــا ع�ــ� ســ�يل الو�ــي املتمث

”واســي�ي  تجر�ــة  بذلــك  ونقصــد  د،  املتجــّدِ وجهــده  املتصــل  بحثــھ 
فــي  يقــوم   

ُ
حيــث 12٦-1٤٨)؛   ،201٨ (لطــرش،  الروائيــة  األعــرج“ 

ــھ يقــف عنــد 
َّ
عملــھ ع�ــ� الكثيــر مــن ا��هــد فــي ســ�يل التجريــب، وألن

مــن  ”الروايــة  أن  تع�ــي  لــھ  بال�ســبة  فاملثاقفــة  الســؤالين:  هذيــن 
ال�ــي  أسســھ  وفــي  آفاقــھ،  وفــي  ب�ياتــھ  فــي  متمايــًزا  ــا  نص� كو��ــا  حيــث 
يرتكــز إل��ــا فرض��ــا عالقــاٌت غيــر متكافئــة مــع ثقافــة اآلخــر“ (األعــرج، 
ــس ع�ــ� ”البحــث  1٩٩3، ٦٧). ومــن وجهــة نظــره فــإنَّ التأصيــل يتأسَّ
عــن األنــا مــن خــالل تاريــخ هــذا األنــا، والبحــث عــن األنــا مــن خــالل 
رة لهــا عالقــات بتاريخهــا وحضار��ــا،  اآلخــر مــن أجــل خلــق ذات متحــّرِ
ر ممــا  م، واملتنــّوِ ممــا �عط��ــا تمايَزهــا، ولهــا عالقــاٌت مــع اآلخــر املتقــّدِ
أن  وتحــاول  ا، 

ً
اســ��ال� تع�شــھ  الــذي  العصــر  داخــل  ــا 

ً
مكان يمنحهــا 

(٦٨  ،1٩٩3 فكرية/حضارية“(األعــرج،  كممارســة  تع�شــھ 
وال تخــرج تجر�ــة الروا�ــي اليم�ــي الغر�ــي عمــران([1]) عــن هــذا املدار 
فــي البحــث عــن املثاقفــة، والســ�ي إ�ــ� التأصيــل، فــي مجمــوع أعمالــھ 
ا��ديــد  تقديــم  فــي  يظهــر  التجريــب  وهاجــس  اآلن،  ح�ــ�  ــادرة  الصَّ
دة،  متعــّدِ ومحــاوالت  مختلفــة  بآفــاق  مــھ  يقّدِ روا�ــي  عمــل  �ّلِ  فــي 
�شــتغل ف��ــا ع�ــ� أك�ــر مــن عنصــر ســردي، و�ن �ان -بحكــم تخصصــھ 
ــل التاري�ي  التاري�ــي- يرجــع فــي ُجــّلِ أعمالــھ الســابقة إ�ــ� تمثيــل املتخيَّ
ــة  و�خاصَّ تــھ،  قوَّ مصــادر  مــن  أســاٌس  مصــدٌر  وهــو  عليــھ،  و�عتمــد 
ــة  بمهنيَّ بناهــا  ال�ــي   (201٧ ا��واري“(عمــران،  ”مملكــة  روايتــھ  فــي 

ة وا��ــة. ســرديَّ
ــ� أهميــة هــذا امل�ــن الروا�ــي وســعيھ إ�ــ� تقديــم نــّصٍ  ومــن هنــا يت�َّ
الســردي،  ا��طــاب  آليــات  فــي  ــز 

َّ
مرك اشــتغاٍل  ع�ــ�  يقــوم  تجري�ــي 

وتنو�ــع العــرض بمــا يكســر مــن الرتابــة فــي ب�يــة الروايــة التقليديــة، 
ــا بامتيــاز، ســ�ت�� مالمحــھ مــن خــالل  ــا حداثي� ــا روائي� م نص� ويقــّدِ

عنصــر مهــم مــن عناصــره الســردية، وهــو:
د الراوي. تعدُّ

�عــدُّ الــراوي وســيلة أو تقنيــة ســردية �ســتعملها الروا�ــي؛ ليكشــف 
الكاتــب…  خلفــھ  ”يخت�ــ�  ــا 

ً
صوت بوصفــھ  روايتــھ،  عالــم  عــن  ��ــا 

ويمســُك بــكّلِ لعبــِة القــص“ (العيــد، 2010، 1٧٦)، وهــو مــن أهــّمِ 
ألنَّ  القصــص؛  جميــع  فــي  موجــود  فهــو  الســردي،  العمــل  عناصــر 
ــق 

َّ
م املــادة ا��كائيــة، وتتحق قــدَّ

ُ
�ل ســرد يقت��ــي راوًيــا بواســطتھ ت

فــي ا��قيقــة عبــر  لــدى القــارئ، ذلــك أنَّ ”املــادة حاصلــة  املعرفــة 
د نظامھ،  مصفــاة يمثلهــا الــراوي: فهــو الــذي يضطلــع بالســرد، ويحــّدِ
ويضبــط املقاي�ــس الكميــة والكيفيــة املســتعملة فــي إيــراد ا��تــوى 

أو املغامــرة“ (قســومة، 200٩، 2٤٧).
ويــرى النقــاُد أنَّ للــراوي مســتويات متفاوتــة مــن الوضــوح، فهــو إّمــا 
لــة، وهــو  ــة متخيَّ ذو هويــة حقيقيــة (كمــا يظهــر فــي ا��بــر) أو ذو هويَّ
 إنشاًء)، أو 

ٌ
� حقيقي (ُم�شأ ع�� نوعين: لھ اسم ال يحيل ع�� مسمَّ

ــا“ ُ�ســت�بط مــن �عــض القرائــن أو اإلشــارات  بــال اســم فيكــون ”خفي�

تقنيــة  أو  وســيلة  الــراوي  �عــدُّ 
الروا�ــي؛  �ســتعملها  ســردية 
روايتــھ،  عــن عالــم  ��ــا  ليكشــف 
خلفــھ  ”يخت�ــ�  ــا 

ً
صوت بوصفــھ 

لعبــِة  بــكّلِ  ويمســُك  الكاتــب… 
“ لقــص ا
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أو الضمائــر الــواردة فــي ا��طــاب. (قســومة، 200٩، 2٤٧)..
الدارســون ع�ــ� أنَّ الــراوي مــن إنشــاء الكاتــب شــأنھ شــأن ال�ــ�صيات 
وفيــھ  خار�ــي،  وجــود  أيُّ  لــھ  ول�ــس   ، ور�ــيٌّ �ائــٌن  أنــھ  أي  القصصيــة، 
ــل مــن  حيلــة أدبيــة ذكيــة، فهــو ي�يــح للكاتــب -عنــد االقتضــاء- التنصَّ
ــة، فالــراوي ل�ــس الكاتــب بحســب  نتــھ القصَّ مســؤولية �عــض مــا تضمَّ

هــذا الُعــرف الســردي.
وجــوده  ارتبــط  فقــد  ور�ــي)  و(�ائــن  ســردية،  تقنيــة  الــراوي  ولكــون 
Henry ــردية، منــذ أن ارتبطــت مالحظــات ”هنــري جيمــس بالرؤيــة السَّ
James“ حــول الــراوي ”الــذي ينظــر إ�ــ� عاملــھ ا��كا�ــي مــن َعــٍل، معيًبــا 
مــى، داعًيــا إ�ــ� ضــرورة ”َمســرحة“ ا��ــدث،  عليــھ لعبــة دور محــرك الدُّ
وعرضــھ ال إ�ــ� قولــھ وســرده، بمع�ــ� أنَّ ع�ــ� القصــة أن تحكــي ذا��ــا ال 
دت الرؤيــة فــي  أن يحك��ــا املؤلــف“ (يقطيــن، 1٩٩٧، 2٨5). ولهــذا تعــدَّ

الســرد، وتغيــرت مــن منظــور الــراوي، حيــث تكــون رؤيتــھ إمــا خارجيــة 
الســرد املوضو�ــي والســرد  بأســلو�ي  بذلــك مرتبطــة  أو داخليــة، و�ــي 
الســرد  ”نظــام  أنَّ  النقــاُد-  صــھ  ِ

ّ
ي�� -كمــا  بي��مــا  والفــرق  الذاتــي، 

ــرية  الّسِ لًعــا ع�ــ� �ل ��ــيء ح�ــ� األفــكار 
َّ
الكاتــُب مط املوضو�ــي يكــون 

ــع ا��كــي مــن خــالل عي�ــي  لألبطــال، أمــا نظــام الســرد الذاتــي فإننــا نت�بَّ

بــر: م�ــ� 
َ

الــراوي أو ”طــرف مســتمع“ متوفريــن ع�ــ� تفســير لــكل خ
وكيــف عرفــھ الــراوي أو املســتمع نفســھ“ (توماشفســكي، 1٩٨2، 

.(1٨٩
الرؤيــة  �ــي  أنــواع:  ثالثــة  إ�ــ�  الرؤيــة  أنــواع  لت 

َّ
تشــك هنــا  ومــن 

فضل-(فضــل،  صــالح  �ســم��ا  -كمــا  (ا��ــاوزة)  أو  ا��لفيــة 
1٩٩٨، 2٩1): وهــذا النــوع هــو الشــا�ع فــي القصــص التقليديــة؛ 
مــن �ــ�صياتھ. والرؤيــة املصاحبــة:  أك�ــر  الــراوي  َ�عــرف  حيــث 
معرفــة  تتجــاوز  وال  ا��ديثــة،  القصــص  فــي  الشــا�ع  النــوع  وهــو 
أك�ــر  ا��ارجيــة: و�ــي  فيــھ معرفــة �ــ�صياتھ. والرؤيــة  الــراوي 
 إ�ــ� التجريــب، يقــول أســتاذنا 

ً
الــرؤى ُ�عــًدا عــن التقليديــة، وميــال

ــا التمايــز بيــن هــذه الــرؤى مــن خــالل 
ً
د. عبــد امللــك مرتــاض مب�ن

الضمائــر: ”إنَّ اصطنــاع ضميــر ا��اطــب ي�يــح للعمــل الســردي 
ــرد ا��دا�ــي؛ إذ  أن �ســ�بدَّ بجملــة مــن االمتيــازات فــي مجــال السَّ
ًها نحو األمام  رد يكون موجَّ اصطناع ضمير الغائب �ع�ي أن السَّ
ــا مــن املا��ــي، ع�ــ� حيــن أن اصطنــاع ضميــر املتكلــم �ع�ــي 

ً
انطالق

ــا مــن ا��اضــر، ب�نمــا 
ً
أن الســرد يكــون موجًهــا نحــو الــوراء انطالق

فــي  (أنــا)  ومقــام  (هــو)  مقــام  يقــوم  ا��اطــب  ضميــر  اصطنــاع 
ــد فــي اصطنــاع  الوقــت ذاتــھ، فــكأنَّ هــذا الشــكل الســردي ا��سَّ
 “Michel Butor بيطــور  ”م�شــال  رأي  فــي  ا��اطــب  ضميــر 
خصوًصــا“  وأحد��ــا  الســردية  األشــكال  أكمــل  هــو  األقــل  ع�ــ� 

.(1٩٨  ،1٩٩5 (مرتــاض، 
وقــد اســتخدم الــراوي فــي ”مملكــة ا��ــواري“ الضميريــن األخيريــن 
الرؤيتيــن  ع�ــ�  حــرص  و�ذلــك  بي��مــا،  بالتنــاوب  (أنا/أنــت) 
�ــ�صياتھ،  بيــن  ا��طــاب  توجيــھ  فــي  وا��ارجيــة  املصاحبــة 
اقعــة ع�ــ� مســتوى أســلوب  الرؤيــة الداخليــة الو مــن  اق�ــرب  و
الســرد الذاتــي ”ول�ســت (ســيرة ذاتيــة كمــا ُيتوهــم)، بــل هــو ســرد 
ــن مــن ممارســة لعبــة 

َّ
�ســتخدم تقنيــة الــراوي بضميــر األنــا؛ ليتمك

ــل والتحليــل 
ُّ

لــھ ا��ضــور، وتســمح لــھ -بالتا�ــي- التدخ فنيــة تخّوِ
.(1٨1  ،2010 اإلقناع“(العيــد،  َوهــَم  ــُد  ِ

ّ
يول �شــكل 

والذاتــي،  املوضو�ــي  الســرد  أســلو�ي  بيــن  الكاتــُب  مــزَج  وكذلــك 
الرؤيــة  ظهــرت  كمــا  وا��ارجيــة،  املصاحبــة  الرؤيتيــن:  بيــن  أو 
الثنائيــة ال�ــي تمــزج بيــن الرؤيتيــن: ا��ارجيــة والداخليــة فــي ب�يــة 
(إبراهيــم،  إبراهيــم-  هللا  عبــد  �ســم��ا  كمــا  الواحــدة-  الرؤيــة 
دة، ف�ــي الرؤيــة ال�ــي �ســم��ا  1٩٩0، 120). وأمــا الرؤيــة املتعــّدِ
ــا  ــمة“؛ أي ال�ــي نتا�ــع ف��ــا ا��ــدث مروي� تــودوروف: ”الرؤيــة ا��سَّ
تكويــن صــورة  مــن  ننــا  ِ

ّ
يمك ممــا  دة،  متعــّدِ قبــل �ــ�صيات  مــن 

الســرد  أســلو�ي  بيــن  الكاتــُب  مــزَج   
املوضو�ي والذاتي، أو بين الرؤيتين: 
املصاحبــة وا��ارجيــة، كمــا ظهــرت 
بيــن  تمــزج  ال�ــي  الثنائيــة  الرؤيــة 
فــي  والداخليــة  ا��ارجيــة  الرؤيتيــن: 

الواحــدة. الرؤيــة  ب�يــة 
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.(1٦  ،1٩٩2 (بوطيــب،  عنــھ  ومتكاملــة  شــاملة 
د ف��ــا الــرواة، فيــروي �ل  دة �ــي ال�ــي ســ�تعدَّ وهــذه الرؤيــة املتعــّدِ
واحــد م��ــم عــن نفســھ ع�ــ� امتــداد الروايــة -كمــا ســنرى-، وطبيعة 
دة -كمــا يقــول ع��ــا ��مدانــي-: ”�ســمح ا��كــي  هــذه الرؤيــة املتعــّدِ
باســتخدام عــدٍد مــن الــرواة، ويكــون األمــُر فــي شــكلھ األك�ــر �ســاطة 
واحــًدا  الوقا�ــع  روايــة  ع�ــ�  أنفُســهم  األبطــال  ي�نــاوب  عندمــا 
�عــد اآلخــر. ومــن الطبي�ــي أن يختــصَّ �لٌّ م��ــم �ســرد قصتــھ، أو 
ع�ــ� األقــل �ســرد قصــة مخالفــة مــن حيــث زاويــة النظــر ملــا يرويــھ 
النــوع الروايــات الرســائلية“  إ�ــ� هــذا  الــرواة اآلخــرون… وت�تمــي 

.(٤٩ (��مدانــي،1٩٩1، 
ل ب�يــة روايــة ”مملكــة ا��ــواري“ هــو أ��ــا تميــل  ِ

ّ
ولعــلَّ أبــرز مــا �شــك

ة، وســنعرض فيمــا يأتــي  إ�ــ� هــذا الصنــف مــن الروايــات الرســائلّيِ
د الــرواة: إ�ــ� تعــدُّ

جوذر النا�� (صعفان) راوًيا:
وي�يــح  الروايــة،  أســاليب  فــي  ســ�نّوِع  الــذي  الرئ�ــس  الــراوي  هــو 
ا��ديــث ويصــل �عضــھ  ــم  ِ

ّ
وينظ الــرواة،  لبقيــة  ا��ضــور  فرصــة 

ع�ــ�  ــرد  السَّ دفــة  ر  ُ�ســّيِ الــذي  املركــزي  الــراوي  و�أنــھ  ببعــض، 
امتــداد الروايــة، ويقــوم بقــدر مــن التنو�ــع املقصــود، مازًجــا بيــن 

موطــن. مــن  أك�ــر  فــي  ا��ارجيــة  والرؤيــة  املصاحبــة  الرؤيــة 
اقيــن  يبــدأ دوُره بوصفــھ راوًيــا بالقــول: ”ظهــر اليامــيُّ فــي ســوق الورَّ
تبــّرأ  َمــن  ســوى  يبــق  ولــم  ا��وان�ــت..  أقفلــت  التــھ..  يَّ

َ
خ ــھ 

ُّ
يحف

ر  موجًهــا أصا�ــع اال��ــام ملــن تــوارى. بقــي فــي صنعــاء أليــام ثــم قــرَّ
افقتــھ إ�ــ� ذي جبلــة. لــم  املغــادرة بالكتــِب ال�ــي جمعهــا، طالًبــا مر

ص٩). …“(الروايــة: 
ً

مجاال لرف��ــي  ي�ــرك 
ــا  وعمَّ نفســھ،  عــن  يتحــدث  ــم  ِ

ّ
املتكل بضميــر  الــراوي  يظهــر  هنــا 

مــن يحرســ�ي  ــا 
ً

وثا�ــي مكلف بإحــكام  اليامــي  ”أمــَر  شــاهده وتلقــاه: 
 إ�ــ� 

ً
 وصــوال

ً
ح�ــ� ذي جبلــة (…) ولــم يــأِت املســاء ح�ــ� ارتقينــا جبــاال

أفــق  قلعــة ”صيــد“ ع�ــ� ضــوء الصبــاح تــراءت �ــي أوديــة م�شــعبة و
�عيــدة…“(ص10). ر�ام جبــال  ــاه 

َّ
غط

مــن  يقابلــھ  ومــا  مشــاهداتھ،  وصــف  فــي  الــراوي  �ســتمر  هكــذا 
 
ً
أماكــن ومــن أ�ــ�اص بضميــر املتكلــم، بوصفــھ راوًيــا و�ــ�صية

آن واحــد. فــي  الروايــة  فــي   
ً
رئ�ســة

خــالل  مــن  املا��ــي  بيــن  ــل 
ُّ

بالتنق يقــوم  (الرئ�ــس)  الــراوي  هــذا 
ولقائــھ  ــوذب“ 

َ
”ش مــع  ذكرياتــھ  إ�ــ�  والعــودة  (االســ�رجاع) 

بـ“شوشــانا“، وذهابھ إ�� ”الَعيلوم“ في �ّيِ ال��ود، وهو ينطلق من 
(حاضــر) الســرد الروا�ــي إ�ــ� (املا��ــي) بالتنــاوب فــي �ّلِ مــرة، ثــم 
�عــود إ�ــ� ��ظــة الســرد -و�ــي ��ظــة فــي األصــل تاريخيــة أو هكــذا 
وكذلــك  ”شــوذب“،  مــع  األو�ــ�  لقاءاتــھ  حــاَل   

ُ
ويصــف يريدهــا-، 

ذكرياتــھ مــع معلمــھ (َصْعَصَعــة)، ويصــف األحــداث ال�ــي ُح�ــس 
��ــب واجتيــاح،  مــن  (فــي ظلمــة هللا) ومــا حــدث لصنعــاء  �ســب��ا 

األحــداث. مــن  وغيرهــا 
ًدا حيــن يصــُل إ�ــ� (ذي جبلــة)، ويظــلُّ فــي مح�ِســھ  ثــم ينطلــق مجــدَّ
ْ�ــِ� يحرســھ ”ذو الســاق“، وال ُ�ســنُد إليــھ أيُّ عمــل فــي 

َّ
فــي دار ال�

وازدادت  الصباحــات..  ”توالــت  فيقــول:  كثيــرة،  أليــاٍم  البدايــة 
القصــر“  رســائل  �اتــب  ”ســتكون  اليامــي  وعــوَد  ــر 

َّ
أتذك حيرتــي.. 

ــا“(ص15).
ً
ألصــرخ عالًيــا: أريــد اليامــي! فيكــرر إغــالق بابــھ صامت

 منــھ أنَّ امللكــة ”فــي مقــام 
ُ

ــاق، و�عــرف تبــدأ حواراتــھ مــع ذي السَّ ثــم 
ــر“(ص1٦). ثــم تســتدعيھ امللكــة �عــد ف�ــرة 

َ
ْعك

َّ
امللــك �عــد صعــوده الت

 في 
َ

من الزمن ليمثل بين يد��ا، وتطلب منھ أن ي���� ماضيھ ”ما دمت
خدمتنــا عليــك ب�ســيان ماضيــك.. ح�ــ� اســمك.. ونســيان مــن تكــون… 
 صفحــة ال��ظــة… واعلــم أن اســمك صعفــان“(ص25).

َ
مــن اآلن أنــت

األمــراء،  إ�ــ�  امللكــة  رســائل   
َّ
ليخــط إليــھ  بالنــزول  ا��ــواري  تبــدأ  ثــم 

وتبــدأ رســائلھ مــع إحــدى ا��ــواري عبــر (اللفافــة ال�ــ�رية)، وتســتمر 
مــن  األول  الفصــل  بامتــداد  وفارعــة)  (الــراوي،  بي��مــا  املراســالت 
الروايــة (صنعــاء ٤٧0هـــ) ح�ــ� (صفحــة13٨). ثــم فــي الفصــل الثانــي 
ــب  تّ�ِ

ُ
(ك مــن  القــراءة  إ�ــ�  الســرد  أســلوب  يتحــول  510هـــ)  جبلــة  (ذي 

(إمــام  واألخيــر  الثالــث  الفصــل  ويأتــي  للــراوي،   
ُ
فارعــة تركتــھ  صغيــر) 

(أروى)  تركتــھ  مخطــوٍط  مــن  القــراءة  لتكــون  532هـــ)  ــراديب  السَّ
للــراوي، وهــذا التنو�ــع فــي الســرد هــو فــي تغييــر وعــاء ال�راســل مــع بقــاء 
فكــرة املراســلة �ــي الفكــرة الســائدة وا��اضــرة بيــن ُمرســل (فارعــة/

(الراوي/صعفــان). قــارئ  ومســتقبل  أروى) 

، فهو يقوم بالتنو�ع ما بين ســرد  ودور الراوي الرئ�س جوهريٌّ تنظيميٌّ
ل الروايــة مــع معلمــھ صعصعــة،  األحــداث عــن حياتــھ وذكرياتــھ مــن أوَّ
وشــوذب، وذكريات البحث ع��ا منذ �انت طفلة، ثم تحولھ إ�� نا�ــ� 
فــي دار ال��ــ� فــي (ذي جبلــة)، وف��ــا يصــف أحــداث القصــر واألحــداث 
التاريخيــة ملــدة طويلــة مــن الســنوات بلغــت عمــَرُه الــذي قضــاه فــي (ذي 

جبلــة)، وهــو عمــر يمتــد �عمــر امللكــِة نفِســها وح�ــ� �عــد وفا��ــا.
وكذلــك يظهــر دور الــراوي ا��يــوي فــي وصــف ال�ــ�صيات واألماكــن، 
بــھ، ووصــف وديــان  مثــل وصــف القصــر وممراتــھ، والقــالع امل��قــة 
إ�ــ�  هرو�ــھ  عنــد  ف��ــا  ــل 

َّ
ي�نق ال�ــي  العاليــة  وا��بــال  وأجوا��ــا  جبلــة 

ــد)، وكــذا عنــد مصاحبتــھ ملوكــب األميــر (منصــور النجا�ــي) إ�ــ� 
َ
(ا�َ�ن

ز�يــد، ومــا رآه خــالل رحلتــھ تلــك مــن مشــاهد للطبيعــة والنــاس، و�قائــھ 
ا��افلــة  ولياليــھ  بمجالســتھ  �ســتمتع  األميــر  ��بــة  فــي   

ً
�امــال عاًمــا 

بالرقــص والطــرب والشــعر، وكذلــك عنــد عودتــھ بأمــر امللكــة يصــف 
مشــاهداتھ فــي الطريــق، وغيرهــا مــن القضايــا املهمــة فــي ب�يــة الروايــة 
ال�ــي اضطلــع ��ــا الــراوي الرئ�ــس مثــل رســم صــراع النفــس، وتشــظي 
الــذات، ووجهــات النظــر حــول الديــن، واملذاهــب املتصارعــة فــي زمــن 

ا��كايــة وهــو عصــر امللكــة أروى.
ضمــن  تأتــي   

ٌ
مأزومــة  

ٌ
�ــ�صية -باإلجمــال-  الــراوي  و�ــ�صية 

فــي  ا��يــوي  الــراوي  دور  يظهــر   
واألماكــن،  ال�ــ�صيات  وصــف 
وممراتــھ،  القصــر  وصــف  مثــل 
ووصــف  بــھ،  امل��قــة  والقــالع 
وا��بــال  وأجوا��ــا  جبلــة  وديــان 
عنــد  ف��ــا  ــل 

َّ
ي�نق ال�ــي  العاليــة 

ــد).
َ
(ا�َ�ن إ�ــ�  هرو�ــھ 
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النفســية  أزما��ــا  الــراوي  يصــور  ال�ــي  الكثيــرة  الروايــة  �ــ�صيات 
ابــن  بوصفــھ  املتنــّوع  تكوينــھ  �ســ�ب  بــھ،  ابتــداًء  عاليــة  بمهــارة 
��وديــة، وأبــوه مســلم، ومعلمــھ شــي�ي إســماعي�ي، وهــو ال يؤمــن بــأّيٍ 

العقــل. شــأن  مــن  و�ع�ــي  األديــان،  مــن 
ــعيد  مــروًرا ��ــ�صية فارعــة، وأزم��ــا (املتمثلــة فــي عشــقها غيــر السَّ
عــن  املعــزول  (املســتلب  امللــك  �ــ�صية  ثــم  املأســاوية)،  و��اي��ــا 
بتدبيــر  يــِن: محمــد وع�ــي) 

َ
(املقتول أبنــاؤه  ومثلــھ  ممارســة ســلطتھ) 

مــن  لهمــا  ومنًعــا  الســلطة  اســتالم  خــوف  جوار��ــا؛  وتنفيــذ  امللكــة 
مــن  تعانيــھ  ومــا  نفســها  امللكــة  �ــ�صية  وكذلــك  ا��كــم،  ــي  ِ

ّ
تو�

ــة، ومــا �عتمــل فــي وجدا��ــا مــن صــراع مــن أجــل الســلطة  أزمــات خاصَّ
ــر من  وا��افظــة عل��ــا والتفــرد ��ــا، و�مــا يكــون فــي آخــر حيا��ــا مــن تغيُّ
ة/الشــيعية) والدعــوة إ�ــ�  الســلطة (والر�و�يــة) إ�ــ� الدعــوة (اإلماميَّ

إمامة مستورة �ي (الطيبة)، وتحولها من ملكٍة إ�� داعيٍة.
وهكــذا تبــدو ال�ــ�صيات جميعهــا مأزومــة 

م��ــا  الثانويــة  ال�ــ�صيات  ح�ــ� 
الغــالم  وابنــھ  الســاق،  ذو  مثــل: 

وغيرهمــا. الشــر�ي،  غيــر 
الــراوي  دور  يظهــر  وكذلــك 

(صعفــان)  الرئ�ــس 
ســبق-  مــا  ع�ــ�   

ً
-فضــال

األماكــن  وصــف  فــي 
مثــل:  الغرائ�يــة، 
ــرداب  الّسِ وصــف 

مــن  الهــرب  حــاول  الــذي 
مــن  القــاه  ومــا  خاللــھ، 

وروائــح  وحشــرات  �ائنــات 
(ص21٧- وَعِطنــة  غريبــة 

21٨)، ووصــف التواب�ــت وحديثــھ 
مــن  حالــة  فــي  ــھ 

َّ
و�أن معهــا،  الغرائ�ــي 

ــا فــي 
ً
ا��نــون مــع مخلوقــات ميتــة، وحيــن يحــاور جثث

الروايــة(ص313-305). ��ايــة  فــي  الســرداب  فــي  وهــو  تواب�ــت، 
مــن  وعواملهــا  الروايــة  أحــداث  يقــود  ــا  مركزي� راوًيــا  جعلــھ  ذلــك  �ل 
خــالل  مــن  ــن  ويبّيِ بــل  وأحــداث،  وأزمــان،  وأماكــن،  �ــ�صيات 
النفــس، و�مــا يكــون  فــي  يــدور  بمــا  ــھ (راٍو عليــم) 

َّ
أن اقــف  �عــض املو

ة ال�ــي ظــلَّ   ذلــك �لــھ باملنطــق و�الســب�يَّ
ُ

ــف ِ
ّ
مــن أمورهــا، ولكنــھ �غل

، ثــم يأتــي الســرد �عــد ذلــك مــن 
ً

يحــرُص عل��ــا فــي بيــان ا��ــدث أوال
خالل تقنية االســ�رجاع (الفالشــباك) لتوضيحھ و�يان ســ�بھ، وهو 
تــھ التاريخيــة املنطقيــة، وكســر  بذلــك يتصــرَّف فــي الزمــن مــا بيــن خطيَّ
تلــك ا��طيــة باالســ�رجاع، وهــو دائًمــا ينطلــُق مــن حاضــر الســرد إ�ــ� 
ب�نــاوب مســتمر  دواليــَك  ا��اضــر، وهكــذا  إ�ــ�  �عــود  ثــم  املا��ــي، 
ــٍظ دائــٍم لهــذه التقنيــة الســردية 

ُّ
ممــا �شــدُّ القــارئ، ويجعلــھ فــي تيق

واملتنوعــة. املتماســكة 
:

ً
 راوية

ُ
فارعة

هنــا تظهــر ا��اريــة (فارعــة) ال�ــي رأت (صعفــان) ألول مــرة فــي مقابلــة 
ــاحر،  السَّ ويراعــھ  ا��ميــل  ــھ 

ُّ
خط و�ــ�َرها  بــھ،   

ْ
��بــت

ُ
وأ امللكــة، 

ع�ــ� الرغــم مــن أ��ــا لــم ت�بيــن مالمــَح وجهــھ لك�ــرة مــا �غطيــھ من شــعر 

��ضورهــا:  ممهــًدا  الــراوي  ويقــول  إليــھ،  رســائلها  وتبــدأ  كثيــف، 
لفائــف  بيــن   

ً
مختلفــة  

ً
لفافــة  

ُ
الحظــت  

َ
حيــن الصبــاح  ذلــك  ”إ�ــ� 

نســتعين  ”بــھ  ألقــرأ:  البقيــة..  ملمــس  �شــبھ  ال  ملمســها  البريــد.. 
ــي ونســلم ع�ــ� الب�ــّيِ رســولھ  ِ

ّ
و�ليــھ ن��ــأ رب العــرش العظيــم.. ونص�

م هللا وجهــھ.. وع�ــ� القمريــن النيريــن  األميــن.. وع�ــ� موالنــا ع�ــي كــرَّ
البتــول واألئمــة األطهــار وَمــن واالهــم  ا��ســن وا��ســين والزهــراء 
ببدايــة  شــب��ة  لديباجــة  قليلــة..  �لمــات  فقــط  الديــن“.  يــوم  إ�ــ� 
 حيــًزا مــن الصفحــة الفارغــة.. لفافــة أطــول مــن 

ْ
الرســائل.. شــغلت

 �عــد وقــٍت ألجدهــا خاليــة ممــا �ان ف��ــا.. 
ُ

لفائــف الرســائل… ُعــدت
بقايــا  توجــد ح�ــ�  إجابــة.. ال  و�اط��ــا دون   ظاهرهــا 

ُ
قلبــت ناصعــة 

حــروف..“(ص2٩).
هــذه اللفافــة، بتلــك الديباجــة �ــي ال�ــي س�ســتمر معــھ بمــا تكتبــھ 
إليــھ فارعــة مــن أخبــار عــن نفســها، ومــا ترويــھ بالتجــاوب معــھ عــن 
وال  صغيــرة،  تركت�ــي  أمــي  أنَّ  ”وحكاي�ــي  تقــول:  حيــن  حيا��ــا 
 

ُ
 مــع رجــل عشــقتھ.. وحيــن بلغــت

ْ
أعــرف إال أ��ــا هر�ــت

للملكــة“(ص5٩). والــدي  وهب�ــي   
َ
عشــرة  

َ
الثانيــة

ــى عليــھ، وهــو 
َ

وتــروي لــھ أخبــار القصــر ال�ــي تخف
ا 

ً
في مح�ســھ (دار ال��ــ�)، وتنقل إليھ أحداث

 الروايــة ال�ــي 
ُ

، �ــي فــي األصــل أحــداث
ً
كثيــرة

مجرياتــھ  فــي  م  التقــدُّ إ�ــ�  الســرد  تقــود 
وتدفعــھ إ�ــ� األمــام، وتلــك اللفافــة ســتظلُّ 
تشــغل حيــًزا كبيــًرا مــن الروايــة �ــي الفصــل 
�ــا   لوا�ــ� حّ�ِ

ُّ
األول -كمــا أشــرنا- وف��ــا َبــث

مشــاعرها  بيــن  مازجــة  بــھ  وتعلقهــا  إليــھ 
ال�ــي  ”شــوذب“  عــن  بحثــھ  مــن  واســتغرا��ا 
تلــك  ــر  �غّيِ أن  دون  تراســلھ،  مــن  �ــي  أ��ــا  ظــنَّ 
القناعــة، بــل ظــلَّ يــرى فــي تلــك اللفافة متنفًســا لھ: 
”وا��قيقــة أنــي أســعد كثيــًرا حيــن أجلــس إ�ــ� الكتابــة 
مســتعيًدا تلــك ا��يــوات ��ظــات كتاب�ــي إل��ــا.. فلــم �عــد �ــي 
َمــن أبــوُح إليــھ غيــر هــذه اللفافــة ال�ــي تحمــل الكثيــر مــن ا��كايــات 

غرف��ــا“(ص٧2). وســقوف  وجــدران  بمشــاعرنا،  ى 
َّ

تتغــذ و�أ��ــا 
وكذلــك يتطــور الصــراع النف��ــي الــذي يبحــث فيــھ هو/الــراوي عــن 
ذاتھ، وعن يقينھ بأ��ا ”شــوذب“، وأنھ يراســلها ويحكي لها ذكرياتھ 
معــھ  وتســتمر  ماض��مــا،  مــن  كثيــرة  بتفاصيــل  ويذكرهــا  معهــا، 
 أ��ــا بالزمــن و�محب��ــا لــھ س�ســتطيع 

ً
فــي اللعبــة معتقــدة  (

ُ
(فارعــة

�قناعــھ بح��ــا. جذبــھ و
الــراوي  يقــوم  ــا- 

ً
الحق �ــھ  توّ�ِ مــا  -لســ�ٍب  اللفافــة  تتأخــر  وحيــن 

تقنيــة  م��ــا:  تقنيــة  مــن  أك�ــر  مــن خــالل  الســرد  فــي  ب�نو�ــع  الرئ�ــس 
فــي مخاطبــِة صــورة  أو تقنيــة (ا��يــال)  للملــك،  فــي رؤيــاه  (ا��لــم) 
ونقشــها  صور��ــا  وجعــل  غرف��ــا،  جــدار  فــي  رســمها  ال�ــي  ”شــوذب“ 
يقــول:  وهنــا  جــدار،  مــن  أك�ــر  فــي  ال��ــ�  دار  فــي  بجــواره  �ســكنان 
إ�ــ� أوجههــا ا��داريــة.. ����ــا تحــرك كف��ــا..   راكًعــا أنظــر 

ُ
”مكثــت

صو��ــا  الياقوتــي..  فمهــا  اب�ســامة  انثالــت  صو��ــا..  أنتظــر   
ُ

صمــت
م  ِ

ّ
وأســل ــي  ِ

ّ
وأص� العظيــم  الــرب  ع�ــ�  ي  أســّمِ بدايــة  وقالــت:  املميــز، 

ــَك عــن �عــض مــا نع�شــھ خلــف 
ُ
ع�ــ� رســولھ الكريــم..“(…).. وأحدث

جــدران القصــر.. وعــن تلــك العالقــة بيــن امللــك وزوجتــھ ح�ــ� تــرى 

ة/الشــيعية) والدعــوة إ�ــ�  الســلطة (والر�و�يــة) إ�ــ� الدعــوة (اإلماميَّ
إمامة مستورة �ي (الطيبة)، وتحولها من ملكٍة إ�� داعيٍة.

وهكــذا تبــدو ال�ــ�صيات جميعهــا مأزومــة 
م��ــا  الثانويــة  ال�ــ�صيات  ح�ــ� 

الغــالم  وابنــھ  الســاق،  ذو  مثــل: 
وغيرهمــا. الشــر�ي،  غيــر 

الــراوي  دور  يظهــر  وكذلــك 
(صعفــان)  الرئ�ــس 
ســبق-  مــا  ع�ــ�   

ً
-فضــال

مــن  الهــرب  حــاول  الــذي 
مــن  القــاه  ومــا  خاللــھ، 

وروائــح  وحشــرات  �ائنــات 
(ص21٧- وَعِطنــة  غريبــة 

)، ووصــف التواب�ــت وحديثــھ 
مــن  حالــة  فــي  ــھ 

َّ
و�أن معهــا،  الغرائ�ــي 

ــا فــي 
ً
ا��نــون مــع مخلوقــات ميتــة، وحيــن يحــاور جثث

هــذه اللفافــة، بتلــك الديباجــة �ــي ال�ــي س�ســتمر معــھ بمــا تكتبــھ 
إليــھ فارعــة مــن أخبــار عــن نفســها، ومــا ترويــھ بالتجــاوب معــھ عــن 
وال  صغيــرة،  تركت�ــي  أمــي  أنَّ  ”وحكاي�ــي  تقــول:  حيــن  حيا��ــا 
 

ُ
 مــع رجــل عشــقتھ.. وحيــن بلغــت

ْ
أعــرف إال أ��ــا هر�ــت

للملكــة“(ص والــدي  وهب�ــي   
َ
عشــرة  

َ
الثانيــة

ــى عليــھ، وهــو 
َ

وتــروي لــھ أخبــار القصــر ال�ــي تخف
ا 

ً
في مح�ســھ (دار ال��ــ�)، وتنقل إليھ أحداث

 الروايــة ال�ــي 
ُ

، �ــي فــي األصــل أحــداث
ً
كثيــرة

مجرياتــھ  فــي  م  التقــدُّ إ�ــ�  الســرد  تقــود 
وتدفعــھ إ�ــ� األمــام، وتلــك اللفافــة ســتظلُّ 
تشــغل حيــًزا كبيــًرا مــن الروايــة �ــي الفصــل 
�ــا   لوا�ــ� حّ�ِ

ُّ
األول -كمــا أشــرنا- وف��ــا َبــث

تشــغل حيــًزا كبيــًرا مــن الروايــة �ــي الفصــل 
�ــا   لوا�ــ� حّ�ِ

ُّ
األول -كمــا أشــرنا- وف��ــا َبــث

تشــغل حيــًزا كبيــًرا مــن الروايــة �ــي الفصــل 

مشــاعرها  بيــن  مازجــة  بــھ  وتعلقهــا  إليــھ 
ال�ــي  ”شــوذب“  عــن  بحثــھ  مــن  واســتغرا��ا 
تلــك  ــر  �غّيِ أن  دون  تراســلھ،  مــن  �ــي  أ��ــا  ظــنَّ 
القناعــة، بــل ظــلَّ يــرى فــي تلــك اللفافة متنفًســا لھ: 
”وا��قيقــة أنــي أســعد كثيــًرا حيــن أجلــس إ�ــ� الكتابــة 
مســتعيًدا تلــك ا��يــوات ��ظــات كتاب�ــي إل��ــا.. فلــم �عــد �ــي 
َمــن أبــوُح إليــھ غيــر هــذه اللفافــة ال�ــي تحمــل الكثيــر مــن ا��كايــات 
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بنــا…“(ص٩٦). �ع�ــش  الــذي  ا���يــم  ذلــك 
الرســائل،  لفائــف  بيــن  مــا  فارعــة  روايــة  فــي  التنو�ــع  �ســتمر  وهكــذا 
ــل هــو  ومــا تحكــي لــھ عــن نفســها وعــن حيــاة القصــر، ومــا بيــن أن يتخيَّ
رســاال��ا، ويكمــل ع�ــ� طريق��ــا مــن خــالل حــواره مــع صــورة (شــوذب) 
الســرد  ���لــة  وتدفــع  بالتخييــل،  القــارئ  توهــم  بحيلــٍة  ا��ــدار  فــي 
بيــن رســائلها و�يــن ال��ظــات  أفــّرِق  إ�ــ� األمــام: ”لــم أعــد  واألحــداث 
تكســر  تجديديــة  تقنيــة  و�ــي  راكًعــا“(ص100).  إل��ــا  أســتمع  ال�ــي 

إ�ــ� تنو�ــع األســلوب الســردي. الرتابــة، وتقــود 

وفارعــة بروايا��ــا الكثيــرة ورســائلها تغــدو راوًيــا رئ�ًســا آخــر فــي الرواية، 
بمــا تذكــره مــن تفاصيــل حيــاة القصــر وأحداثــھ، ومــن تلــك األحــداث 
مــن ســلطانھ  املكــرَم  ا��ــرة ســيدة   

ُ
امللكــة دت  كيــف جــرَّ ال�ــي رو��ــا: 

بالتدريــج، وأخيــًرا كيــف حولتــھ إ�ــ� َم�ــٍ�(ص10٨)، ثــم ��ايتــھ، ومــن 
وكذلــك  القــالع،  أ��ــاب  مــن  األمــراء  وحيــاة  أوالده،  ��ايــة  �عدهــا 
و��ايتــھ  امللكــة،  أ��ــا  ع�ــ�  الصلي�ــي)  (ســبأ  باألميــر  (بيلســان)  زواج 
ها بمعرفتــھ ل��قيقــة 

َ
ع�ــ� يد��ــا فــي صنعــاء بأمــر امللكــة حيــن �اشــف

ال�ــي رو��ــا فارعــة عبــر  الكثيــرة  مــن األحــداث  يــوم. وغيرهــا  أول  مــن 
ســائلها بواســطة تلــك اللفافــة، ثــم يتحــول األمــر فــي روايــة األحــداث 
ــب)  تّ�ِ

ُ
�عــد اللفافــة والرســائل وا��ــوار مــع صور��ــا ا��داريــة إ�ــ� (الك

فــي الســطح، �عــد أن يمســك هــو بتلــك  بيــن كتبــھ  لــھ  الــذي ســت�ركھ 
اللفافــة لديــھ، غاضًبــا �ســ�ب إصرارهــا ع�ــ� توضيــِح حقيقــة وهمــھ، 
وأ��ــا ل�ســت (شــوذبھ)، فــال �عيــد اللفافــة إل��ــا: ”�عــد قــراءة أســطرها 
قــد أجــد نف��ــي أغــّرِد  فــي الكتابــة..  �ــي رغبــة  لــم تعــد  تلــك..  القليلــة 
ــھ باألمــس.. ح�ــ� أن رســائلها أصبحــت جافــة خاليــة 

ُ
نت

ُ
ــا ك �عيــًدا عمَّ

”لــم  ــا: 
ً
قليلــة، وكنــت صادق �لمــات  إل��ــا   

ُ
الــروح. ولذلــك كت�ــت مــن 

بالكتابــة  وال  مع�ــ�..  أي  لرســائلك  انتظــاري  اســتمرار  فــي  أرى  أعــد 
قيــا ال�ــي تعلقي��ــا فــي عوالــم الغيــب لــم تعــد ��م�ــي.. 

ُّ
إليــك.. ح�ــ� الل

ــا منــِك.. وال نادًمــا ع�ــ� نف��ــي.. فقــط أتــوق إ�ــ� االنعتــاق 
ً
 حزين

ُ
لســت

تريديــن وكمــا  مــن  امللكــة وعيو��ــا.. كونــي  أيــدي  تصــل  إ�ــ� حيــث ال 
 نادًمــا ع�ــ� أحــد وال ع�ــ� بــالد ألف��ــا.. ولذلــك أتــركك 

ُ
يــن.. فلســت توّدِ

أخلــق  لــم  أنــا  بي�نــا..  �ان  مــا  فان��ــي  ســيدتك..  حيــاة  مــع  لتتما�ــي 
لذلــك“(ص13٨).

�عد كتابتھ لهذه الرسالة يمسك باللفافة بين يديھ وال �عيدها إل��ا، 
ــا بـــ(ذي جبلــة 

ً
ويقطــع رســائلھ معهــا لتبــدأ الروايــة فصــال جديــًدا مؤرخ

�� أنــھ بدايــة مرحلــة جديــدة، �ــي 
َّ
510هـــ) وهــو التاريــخ الــذي ســ�ت

ــيدة، وســتقوم فارعــة بنقلــھ  ــي امللكــة أروى �عــد مــوت ا��ــرة السَّ ِ
ّ
تو�

وتقابلــھ  خدمتــھ،  ع�ــ�  وتقــوم  ا��ديــدة،  امللكــة  بأمــر  الســطح  إ�ــ� 
مــن  بأ��ــا  لــھ  تذكــر  وال  و��ــ�صي��ا،  بحقيق��ــا  عّرِفــھ 

ُ
ت أن  دون 

راســلتھ لتلــك الســنوات الطويلــة، وســتقوم ع�ــ� تمريضــھ ومحاولــة 
لشــوذب  ومحبتــھ  تــھ  أنان�َّ لكــن  إل��ــا  ويأنــس  قلُبــھ،  يك�شــفها  أن 
الوشــاية  آخــر، وكذلــك �ان يخ��ــ�  أّيِ حــّبٍ  عــن  قلبــھ  أقفــال  قــد 
مــن  تمنُعــھ  حواجــز  جميعهــا  تلــك  فكانــت  مــا،  لعقو�ــة  والتعــرض 

االق�ــراب م��ــا أو التفكيــر فــي أّيِ حــّبٍ أو النظــر إ�ــ� أّيِ جاريــة.
وهنــا ســ�تحول فارعــة مــن راٍو �ســرد عبــر الرســائل إ�ــ� راٍو �ســرد عبــر 
مــا تع�شــھ، وتكتــب بقيــة األحــداث، ومــا   فيــھ 

ُّ
ت�ــٍب صغيــٍر تخــط

ُ
ك

 �لَّ التفاصيــل، ومــا تمــر 
ً
�عت�ــ� فــي حيا��ــا مــن مشــاعر نحــوه، مدونــة

 بإحــدى نصائحــھ إل��ــا بــأن 
ً

بــھ فــي أيامهــا وحيا��ــا مــن أحــداث عمــال
ت�ــب صغيــر ملفــوف �شــريط 

ُ
ن مــا تع�شــھ، فتكتــب إليــھ فــي ”ك تــدّوِ

أحمــر“ يك�شــفھ �عــد مو��ــا ضمــن كتبــھ ال�ــي قامــت ب�رتي��ــا حيــن 
�انــت تخدمــھ.

القصــر،  فــي  حدثــت  ال�ــي  لألحــداث  اســتكمال  ــب  الكتّ�ِ هــذا  وفــي 
ــي ”بيلســان“ (أروى) للُملــك �عــد ســيد��ا  ِ

ّ
وتبــدأ روايــة األحــداث بتو�

��ــا  ِ
ّ
تول ع�ــ�  ا��ــواري  إصــرار  ذلــك  رافــق  وكيــف  ســيدة)،  (ا��ــرة 

وجهــة  مــن  ــرَوى 
ُ
ت ال�ــي  األحــداث  مــن  وغيرهــا  املســيرة،  ل�ســتكمل 

نحــوه  كت�تــھ- مشــاعَرها  -فيمــا  ظهــر 
ُ
ت كمــا  ومتا�ع��ــا،  فارعــة  نظــر 

فــي  خدمتــھ  فــي  و�ــي  معهــا،  تعاملــھ  وكيفيــة  لــھ،  محب��ــا  واســتمرار 
شــفائھ. و�عــد  مرضــھ 

الروايــة  فــي  الكبيــر  دورهــا  تلعــب   
ً
نــة ِ

ّ
متمك  

ً
راويــة فارعــة  تبــرز  وهنــا 

وفــي رســم أحدا��ــا و�ــ�صيا��ا وعواملهــا النفســية، ومــا يــدور مــن 
ــا  م للروايــة تنو�ًعــا مهم� أحــداث داخــل القصــر وخارجــھ، و�ــي تقــّدِ
ــا ي�ب�ــي أن يــدور  ومبــرًرا مقنًعــا ي�تعــُد ��ــذه (الرؤيــة املصاحبــة) عمَّ
مــن أحــداث بطبيعــة الروايــة التاريخيــة ذات البنــاء املعتمــد ع�ــ� 
(الــراوي العليــم)، و�ــي حيلــة أتق��ــا الكاتــب لتقديــم العمــل �شــكٍل 
اقعيــة،  د األصــوات داخــل الروايــة بمــا يو�ــي بالو �عتمــُد ع�ــ� تعــدُّ
�تھ. ِ

ّ
اقع فن ھ، ومن الو

َ
ا يتخذ من التاريخ مرجعيت ا ســردي�

ً
ويب�ي عامل

اق راوًيا: ذو السَّ
ــردي ليكمــل جوانــب خاصــة فــي  يأتــي الــراوي الثالــث فــي البنــاء السَّ
افقتــھ  الســرد، و�ــي تصويــر حيــاة حــارس يقــوم بخدمــة امللــك ومر
ل �ســ�ب عاهتــھ  فــي حرو�ــھ ال�ــي يفقــد ف��ــا إحــدى ســاقيھ، ثــم يتحــوَّ
هــذه مــن جنــدي مقاتــل إ�ــ� خــادم وحــارس فــي حاشــية امللــك املكــرم 
وزوجتــھ الســيدة ا��ــرة، وهــو راٍو يبــدأ بالتعريــف بنفســھ -كمــا هــو 
حــال بقيــة الــرواة- بقولــھ: ”أنــا مــن همــدان.. �ان أ�ــي يملــُك األرض 
ويف��هــا وأنــا وأخوتــي نســاعده.. لــم نكــن ن�ــي أن زواج أ�ــي بأخــرى 
�عــد أشــهر.. وهكــذا ظــل يطلــق  بثالثــة  لي�ــزوج  ســ�ن�ي اســتقرارنا 
ــا.. 

ً
 متدين

ً
هــذه وي�ــزوج تلــك مــا دفعــھ إ�ــ� بيــع �ل مــا يملــك.. �ان رجــال

ــب   كمــا أوصانــي الن�ــي: حّبِ
ُ

قــال وهــو ع�ــ� فــراش املــوت: لقــد عشــت
إ�ــيَّ مــن دنياكــم ال�ســاء والطيــب وجعلــت قــرة عي�ــي الصــالة“.. تفــرق 
 بخدمــة موالنــا امللــك املكــرم، وهــو ال يــزال أميــًرا.. 

ُ
إخوتــي.. والتحقــت

وســارت �ــي األقــدار �عيــًدا“(ص22).
هــذا الــراوي (ذو الســاق) �ــ�صية مأزومــة -كمــا أشــرنا- ســيكون 

انتظــاري  اســتمرار  فــي  أرى  أعــد  لــم 
لرسائلك أي مع��.. وال بالكتابة إليك.. 
عوالــم  فــي  تعلقي��ــا  ال�ــي  قيــا 

ُّ
الل ح�ــ� 

ــا 
ً
حزين  

ُ
لســت ��م�ــي..  تعــد  لــم  الغيــب 

فقــط  نف��ــي..  ع�ــ�  نادًمــا  وال  منــِك.. 
تصــل  إ�ــ� حيــث ال  االنعتــاق  إ�ــ�  أتــوق 

وعيو��ــا.. امللكــة  أيــدي 
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حارًســا ع�ــ� بــاب دار ال��ــ� لســنوات طويلــة يمنــع (صعفــان) مــن 
ا��ــروج، ويتحــاور معــھ، وي�بــادالن التدخيــن، ويدمــن حكاياتــھ كمــا 
اء لقصــص كثيــرة يرو��ــا عــن نســاء جميــالت 

َّ
يدمــن دخانــھ، وهــو حــك

وهــو  النا�ــ�-  يقــول  -كمــا  خياالتــھ  مــن  وأك�رهــا  ــا 
ً
صدق �عضهــا 

ــا ال �عنيــھ،  حريــص ع�ــ� عــدم البــوح بأســرار القصــر أو با��ديــث عمَّ
وفــي ذات الوقــت ���ــي بحواراتــھ معــھ ويوصلهــا إ�ــ� امللكــة، ولكنــھ 
افقتــھ للملــك فــي حصــن  ر ألفتــھ لــھ وصداقتــھ ســيروي لــھ مر بتطــوُّ
التعكــر، و�ــي روايــة لعالــم األمــوات وخيــاالت األشــباح ال�ــي رافقهــا 
ــل النا�ــ� أنــھ رجــع إليــھ- فيخبــره بمــا  لســنوات عندمــا يرجــع -أو يتخيَّ
رآه، وقــد ظــن أنــھ مــات �ســ�ب مقولــة ابنــھ ذلــك الغــالم غيــر الشــر�ي 

ــاق. ل بخدمتــھ �عــد ذهــاب ذي السَّ ِ
ّ
(زلــة شــيطان) الــذي و�

و�عــود ذو الســاق وتعــود معــھ روايــة ا��كايــات، ولكنــھ هــذه املــرة 
ســيعود �عــد غيــاب طويــل ليخبــر أنــھ �ان فــي حصــن التعكــر، وأنــھ 
ذهــب بأمــر امللكــة و�راد��ــا: ”أن يقيــم فيــھ مــن يحرســھ، و��تــم بــھ.. 

اســمع م�ــي األهــم.. لقــد قابلــت املكــرم.
-املكرم!

اقبــة َمــن  – فــي البدايــة اغتظــت ألمرهــا بصعــودي.. �انــت مهم�ــي مر
هنــاك و�بــالغ امللكــة بمــا يــدور.. ألك�شــف �عــد أيــام أن ا��صــن ال 

ا.. وقــد رأيــت ســاكنيھ!“(ص1٨2).
ً
يــزال مســكون

يــروى ذو الســاق عــن عالــم األشــباح، وكيــف بــدأ يالحــظ حر�ا��ــم 
”ولكــن  ا��مــام..  ��ديــل  شــب��ة  خافتــة  ــا 

ً
أصوات �ســمع  �ان  حيــن 

مــن  خافتــة.  ترانيــم  إ�ــ�  ل  تتحــوَّ الهمســات  تلــك  �انــت  الفجــر  مــع 
 

ُ
فجــر آلخــر ات��ــت تلــك األصــوات.. إ��ــا ��ماعــة شــبحية.. ظللــت

وهكــذا  يــن.  ِ
ّ
مصل بأصــوات  شــب��ة  �لمــات  ســمعت  ح�ــ�  أت�بعهــا 

 
ُ

ألشــهٍر أســتمُع ألصوا��م وال أرى أحًدا.. ح�� ذلك الفجر حين رأيت
 تلــك 

ْ
 �عــد أخــرى بــدأت

ً
أشــكاال ُدخانيــة تتحــرك هنــا وهنــاك… ومــرة

تــزداد وضوًحــا ح�ــ� ظهــرت ��يئــات آدميــة…“(ص1٨2). األشــكال 
عكــر، 

َّ
الت حصــن  وعــن  األرواح،  تلــك  عــن  الســاق  ذو  يــروي  هكــذا 

ثــم يصــف وجــھ امللــك شــاًبا ”كمــا عرفتــھ فــي شــرخ شــبابھ“(1٨3). 
ال�ــي تســكن قاعــة ا��صــن  تلــك األصــوات والهيئــات  وأنــھ اعتــاد 
ال  صلواتــھ..  موطــن  فــي  �أًســا  رأيــت  ��و��ــي  وممراتھ…“وقبيــل 
أعــرف مــن أيــن ظهــرت.. �انــت مليئــة برائحــة عطنــة، فلــم أجــرؤ ع�ــ� 

تذوقهــا، لك�ــي حمل��ــا م�ــي.
-�أس؟

ع�ــ�  وشــِمَك  شــكل   
ُ

��ــت أنــي  والغريــب  �أس..  -نعــم 
. (1 ٨ 3 ص ) “ ! ��ــا عد قا

الغرائ�يــة  مــن  الكثيــر  يخالطهــا  الســاق  ذي  وروايــة  ا��ــوار  هــذا 
اقعــھ حيــن �ان �ع�ــش مــع النا�ــ� و�يــن تخيالتــھ عنــھ  وير�ــط بيــن و
م  ويقــّدِ القــارئ،  ع�ــ�  -�عمــٍد-  ُ�شــِكُل  هنــا  وهــو  لــھ،  مغادرتــھ  �عــد 
بيــن ا��قيقــة وا��يــال، فهــذه األرواح: هــل  ــا  ــا غرائ�ي� ــا حواري� نص�
ــا لــذا اســتطاع �عــد ف�ــرة أن ي�بيــن 

ً
رآهــا وهــو �ــي؟ أو أنــھ رافقهــا ميت

واألرواح؟  األشــباح  تلــك  مــن  واحــًدا  غــدا  ألنــھ  اآلدميــة  مالمحهــا 
فــي  َمــن  يــرى الصفــوف ال�ــي ماتــت حيــن يؤكــد: ”ثــم رأيــت أن  وهــو 
ــَزم، وابنــا املكــرم محمــد وع�ــي. وهكــذا 

َ
الصفــوف هــم املس�شــار الق

فجــًرا �عــد آخــر أصبــح ينضــمُّ آخــرون، �عضهــم أعرفهــم والبعــض 
مــرة“(1٨3). ألول  أراهــم 

اقعيــة والغرائ�يــة؛ ألنــھ ير�ــط  ــا بيــن الو
ً
وهكــذا يبــدو الســرد مراوغ

بيــن مــا ذكــره عــن مشــاهداتھ فــي ا��صــن لتلــك األرواح ال�ــي غــدت 
، و�يــن عودتــھ بأمــر امللكــة ومغــادرة ا��صــن: ”�عــد تالشــ��م 

ً
ميتــة

 أقــف وحيــًدا.. تمن�ــت أن أظــل هنــاك إ�ــ� آخــر يــوم فــي عمــري.. 
ُ

كنــت
لــوال إرادة امللكــة واألمــر ب�ســليم ا��صــن ونزولنــا منــھ.

-هال تري�ي الكأس؟
-ملاذا؟

– ألصــدق مــا تقــول.. إذ كيــف تكــون �أًســا حقيقيــة لرجــل رحــل 
دنيانــا؟ عــن 

– ال عليك.. ال ��تم.. اعتبرني أهذي!“(ص1٨٤).

هــذا الســرد املل�ــس واملشــّوق للقــارئ فــي آن هــو مــن حيــل الســارد 
التجديديــة فــي كيــف ير�ــط بيــن ا��قيقــة والتخييــل و�يــن كــون ذي 
ــت، ألنــھ ســيؤكد هــذه  ــا أو أنــھ يــروي عنــھ وهــو مّيِ الســاق مــا يــزال حي�
اإلشــكالية مجدًدا حين يصف آخر لقاء لھ بھ، وهو أيًضا �ســتمري 
ــا أو أنــھ قــد مــات، ومــا يــروي عنــھ  اللعــب املــراوغ فــي كونــھ مــا يــزال حي�
ل�ــس مــن قولــھ، بــل مــن روايــة الــراوي الرئ�ــس، وهــو يتذكــر هكــذا:

ــر آخــر لقــاء �ــي بــذي الســاق.. لــم أكــن أعــرف أنــي لــن أراه 
َّ

”كمــا أتذك
ر أنــھ ســيفي بمــا  �عــد ذلــك وأنــھ ســيختفي إ�ــ� األبــد.. ولــم أكــن أتصــوَّ
 أهــمُّ بمقاطعتــھ 

ُ
ــھ ��ــذر.. وحيــن كنــت

ُ
ظــلَّ �عدنــي بــھ.. حيــن جــاء تركت

 تلــك ا��كايــات مــن قبــل.. �ان يضع ســبابتھ 
ُ

وت�ب��ــھ إ�ــ� أنــي ســمعت
ع�ــ� شــفتيھ… ب�نمــا يذكــر �ــي حكايــات ســمع��ا منــھ.. يذكــر أن ســبأ 
م. أتركــھ يحـكـي غارقــا فــي نشــوة ت�باكــھ..  �ان ب�ــر أســرار امللــك املكــرَّ
عــن حكايــة تحريــم ســيدة لزوجهــا املكــرم ســنوات(…) وهــو يحـكـي 
 أك�ــر 

ُ
ه أســراًرا ال يجــوز البــوح ��ــا.. أنصــت إليــھ وقــد غرقــت مــا �عــدُّ

ــز مــن حديثــھ ســوى طنيــن  لــت حوا��ــي.. ولــم أعــد أمّيِ
َّ
فــي نشــوة عط

لــم  أنــي  لــو  تمن�ــت  كثيــًرا..  تغيــرت  وقــد  مالمحــھ  أرى  م��ــك.. 
أشــاركھ دخــان ذلــك الصبــاح.. وأظن�ــي كنــت أســمعھ وهــو يحـكـي 
مــردًدا أســماء: شــوذب، ســيدة، املكــرم، اليامــي، الــكأس.. وأســماء 
تثيــر  تلــك األســماء  ملــاذا �انــت  لــم أعــد أتذكرهــا. ال أعــرف  أخــرى 
تلهــث.. وعي�يــھ ت��ظــان..  بأنفاســھ  أشــعر  كنــت  وملــاذا  ��ـكـي. 
ومــع قــرب أذان الظهــر ��ــض يحتضن�ــي بقــوة وهــو يــردد: لقــد وفيــت 
هــل  مختتًمــا:  كثيــًرا..  عي�ــيَّ  فــي  ناظــًرا  ��ــذر..  وهــو  ��زنــي  بوعــدي. 
 لــك مــا �ان يجــب أن تعرفــھ.. أســتودعك 

ُ
ســمعت�ي؟ هــذا أنــا حكيــت

ر�نــا الــذي ال تضيــع ودا�عــھ“(ص20٨).
ال��ايــة  و��ــذه  راوًيــا،  الســاق  ذي  دور  الرئ�ــس  الــراوي  ين�ــي  هنــا 
فــي  أنــھ أراد أن يدخلنــا معــھ  أو  الغمــوض  ال�ــي يخلــع عل��ــا صفــة 

بيــن  ــا 
ً
مراوغ الســرد  يبــدو  هكــذا 

ير�ــط  ألنــھ  والغرائ�يــة؛  اقعيــة  الو
فــي  مشــاهداتھ  عــن  ذكــره  مــا  بيــن 
غــدت  ال�ــي  األرواح  لتلــك  ا��صــن 

.
ً
ميتــة
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ــر مــن خــالل تقنيــة 
ُّ

لعبــة ســردية جديــدة تقــوم ع�ــ� العــودة والتذك
(االســ�رجاع) ل�ــ�صية ذي الســاق وعالقتــھ خــالل تلــك الســنوات 
بالنا�ــ�، ويختتــم حديثــھ بالــوداع، و�ــأن (الــراوي) انصــرف �ســأل 
عنــھ �عــد ذهابــھ ليتأكــد مــن وجــوده فعــال: ”وهكــذا وجــدت ا��ميــع 
 األحــراج.. هبطــت 

ُ
يؤكــدون وجــوده.. لك�ــي صعــدت ا��بــل.. دخلــت

أثــرا“(ص20٩). لــھ  الــوادي.. ولــم أجــد  شــالل 
:

ً
أروى راوية

يبــدأ دورهــا فــي الفصــل الثالــث املعنــون بـ(إمــام الســراديب) 532ه. 
� األيــام األخيــرة  وهــو الفصــل األخيــر مــن الروايــة، ويأتــي تحــت مســمَّ
ــا�ع، ثــم أخيــًرا  (ابتــداًء مــن اليــوم األول لوفــاة امللكــة ح�ــ� اليــوم السَّ

اليــوم �عــد األخيــر). (ص2٤5- 315).

الرابــط  ــل 
َّ
يمث الــذي  الرئ�ــس  الــراوي  دور  �العــادة-  يتداخــل-  وهنــا 

بيــن ا��اضــر الســردي و(االســ�رجاع)، وكذلــك إتاحــة الفرصــة لــراٍو 
تــھ 

َّ
جديــد هــذا املــرة �ــي امللكــة أروى نفســها، وذلــك مــن خــالل مــا خط

الســبع األخــرى   لصعفــان ضمــن وصاياهــا 
ً
ترك��ــا وصيــة أوراق  مــن 

مواطــن  ثالثــة  فــي  األعظــم  الرمــز  صعفــان  ينقــش  ”أن  أوالهــا:  ال�ــي 
ــدر.. والوجــھ“ (ص2٤٩). و�عــض الوصايــا  مــن بدنــي: الظهــر.. والصَّ
ــالة وال�شــ�يع والدفــن،  بخصــوص الوقــف وغيرهــا مــن وصايــا الصَّ
الــراوي  ليقــوم  مرتبــة  غيــر  األهــم-  -و�ــي  ا��طوطــة  أوراقهــا  وتأتــي 
ــردية �ــي مــا ير�ــط  بإعــادة ترتي��ــا، وقــراءة مــا ف��ــا، وهــذه ا��يلــة السَّ
ــرد والقــراءة مــن ا��طوطــات ال�ــي ترك��ــا لــھ، لينــاوَب  بيــن حاضــر السَّ
بيــن حديثــھ وتدخالتــھ فــي ا��اضــر الســردي و�يــن األحــداث ال�ــي ترو��ــا 
، ويقــوم هــو بقراء��ــا، ومــن هنــا تبــدأ �ــي بــدور الــراوي 

ً
أروى مكتو�ــة

وآلــھ-  الن�ــي  ع�ــ�  والصــالة  ال�ســملة  -�عــد   
ً
مبتدئــة مباشــر  �شــكل 

ملــوك  ملكــة  أروى..  ا��ــرة  امللكــة  ”أنــا  بقولهــا:  بنفســها  بالتعريــف 
اإلســالم..  عمــدة  الديــن..  ذخيــرة  املس�رشــدين..  عظيمــة  اليمــن.. 
 بذلــك 

ً
�افلــة أوليائــھ املياميــن.. أكتــُب شــذرات مــن حياتــي.. قاصــدة

ذي  ســلطان  ع�ــ�  �عــدي  تأتــي  ملــن  املرجــوة  والفائــدة  هللا..  مرضــاة 
 حياتــي فــي محبــة ا��الــق ذي ا��ــالل.. و��يــر 

ُ
جبلــة.. �عــد أن نــذرت

خلــق األنــام وآلــھ مــن األئمــة األنــوار.. فحياتنــا ومــا نع�شــھ لهــم وف��ــم 
ــل و�غفــر الزلــل“(ص25٦). ع��ــ� ر�ــي أن يتقبَّ

الكتابــات  فــي  القديــم  األســلوب  مــن  الكثيــر  ف��ــا  املقدمــة  هــذه 
وتوهمــھ  للقــارئ  تو�ــي  و�أ��ــا  املرجعيــة،  واالســ��الالت  التاريخيــة، 

بــأنَّ الكاتــب ينقــل عــن ن�ــ�ة تاريخيــة بأســلوب الكتابــة التاريخيــة 
وا��طوطات القديمة، كما يحتوي النصُّ ع�� ا��لفية ال�شيعية 
للدولــة الصليحيــة ذات املرجعيــة املذهبيــة اإلســماعيلية. وكذلــك 
ن جانًبا مما استقرَّت عليھ امللكة أروى في آخر حيا��ا، من حين  تبّيِ
 الســلطة واتجهــت إ�ــ� الدعــوة؛ لكــي تك�ســب طا�ــع القداســة 

ْ
تركــت

�عــد صراعهــا مــع نفســها وتأثرهــا بمــوت (فارعــة) جاري��ــا األقــرب إ�ــ� 
لــت ف��ــا املــوت والرحيــل فــي  نفســها بتلــك ال��ايــة الهادئــة ال�ــي فضَّ
هــدوء، فــكان ذلــك ســ�ًبا فــي إعــادة امللكــة ل�رت�ــب أفكارهــا وقناعا��ا، 
بيــن  النزاعــات  و�ذ�اء  السياســية  بالصراعــات  ��تــم  تعــد  لــم  وأ��ــا 
ــت تؤمــن ��ــا، 

َّ
ــرية ال�ــي ظل األمــراء و�دارة الدولــة بتلــك الوصايــا الّسِ

حيــن  ولك��ــا  للمملكــة،  تول��ــا  ة  ومــدَّ األو�ــ�  حيا��ــا  ف�ــرة  قهــا  وتطّبِ
وأ��ــا فقــدت �لَّ  ��ــا، والســن ُيضعفهــا،  يتقــدم  العمــر  أن  أدركــت 
ــت 

َّ
َمــن حولهــا مــن النــاس بمــا ف��ــم صديق��ــا األثيــرة الوفيــة، تحول

نفســي��ا  إ�ــ�  أقــرب  ذلــك  ووجــدت  ”طيبــة“  لإلمامــة  الدعــوة  إ�ــ� 
ا��ديــدة، وقناعا��ــا، وقــد رأت مــن خــالل كت��ــا أن تقــوم بفصــل 
 

ُ
الســلطة عــن املعبــود، و�دمــج الســلطة فــي الدعــوة. تقــول: ”أبحــث
أ��ــأ للوصايــا فأجدهــا  ط.. 

ُّ
لل�ســل عــن مخــرج.. مخــرج ال �عيدنــي 

 فــي كتــب 
ُ

تدفع�ــي ��يــل القتــل وال أجــد ف��ــا مخرًجــا.. لك�ــي وجــدت
 وصراًعــا 

ً
املعلــم صعصعــة بصيــص أمــل.. حيــث واجــھ املعلــم محنــة

�شــابھ مــا أنــا فيــھ.. حيــن كتــب �ل تلــك الصفحــات.. بدأهــا بالطريــق 
إ�ــ� الســلطة.. ح�ــ� وصولــھ إ�ــ� دمــج املعبــود بالســلطة.. وطريــق آخر 
 أبحــث عنــھ ومــا �انــت 

ُ
فــي فصــل الدعــوة عــن الســلطة.. هــذا مــا كنــت

امللكــة ســيدة قــد مالــت فــي آخــر ســنوا��ا إليــھ“(ص2٨٧).
الروايــة  إليــھ  تشــير  عميــق  ر  تصــوُّ عليــھ  ي�ب�ــي  خطيــر  كالم  وهــذا 
ل امللكــة أروى إ�ــ� داعيــة �عــد أن �انــت  بمرجعيــة تاريخيــة فــي تحــوُّ

ملكــة.
حيا��ــا  عــن  تــھ 

َّ
خط مــا  خــالل  مــن  األحــداث  روايــة  فــي  تم��ــي  ثــم 

ــت 
َّ
واألحــداث الكثيــرة فــي مملك��ــا ابتــداًء مــن عــام 510ه حيــن تول

ا��كــم �عــد ســيد��ا (ا��ــرة ســيدة) ال�ــي شــاخت، وأرادت معاقب��ــا 
فــي ا��قيقــة  �ــا �انــت  �ــي وجميــع ا��ــواري ل�ســتعيد هيبَ��ــا، ولك�َّ
�عدهــا،  مــن  األمــر  ــي 

ّ
وتو� م��ــا،  ــص 

ُّ
التخل و��ــ�  امللــك  إ�ــ�  تدفعهــا 

ــص (بيلســان/أروى) 
َّ
وهكــذا باتفــاق ا��ــواري وتأييدهــن لهــا تتخل

ــ� ا��كــم دون معرفــة أحــد خــارج 
َّ
مــن امللكــة (ا��ــرة ســيدة) وتتو�

القصــر، وهــذه النقطــة �ــي مــن خصوصيــة البنــاء الف�ــي فــي الروايــة 
ــل التاري�ــي. فــي التخيُّ وجديدهــا 

تســتمر أروى في ســرد األحداث، ووصف مصاعب ا��كم ومواجهة 
املؤمنيــن  أميــر  مــن  للمســاندة  طل��ــا  عــن  ث  تتحــدَّ حيــن  أزماتــھ، 
الفاطمــي فــي مصــر، فيرســل إل��ــا (ابــن نجيــب الدولة)“بمئــة فــارس 
من الســودان.. وقد وصفھ الوزير ا��ما�ي في خطابھ إلينا: بـ“األمير 
العلوية..املوفــق  الدولــة  فخــر  الفاطميــة..  ا��الفــة  عــز  املنتجــب 
مس�شــارها،  ليكــون  املؤمنيــن“(ص2٦٨)؛  أميــر  و�ــي  الديــن..  فــي 
إ�ــ� غــزو هــذا  ومــا يحــدث معــھ مــن أحــداث، وكيــف �انــت تدفعــھ 
وال��ــوم ع�ــ� ذاك فــي حــروب كثيــرة مــع النجا�ــي، ومــع أمــراء القــالع 
ا��يطــة بــذي جبلــة، وكيــف �انــت مشــاعرها نحــوه، وكيــف تغلبــت 
ع�ــ� تلــك املشــاعر بالوصايــا الســرية، وكيــف طمــع هــو فــي الســلطة، 
ــد) ليكــون قريًبــا م��ــا وقــت ا��اجــة، ثــم 

َ
 ج�شــھ إ�ــ� (ا�َ�ن

ْ
ثــم نقلــت

مــن  الكثيــر  ف��ــا  املقدمــة  هــذه 
الكتابــات  فــي  القديــم  األســلوب 
واالســ��الالت  التاريخيــة، 
للقــارئ  تو�ــي  و�أ��ــا  املرجعيــة، 
ينقــل  الكاتــب  بــأنَّ  وتوهمــھ 
بأســلوب  تاريخيــة  ن�ــ�ة  عــن 
الكتابــة التاريخيــة وا��طوطــات 

. يمــة لقد ا
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كيــف بــدأ �شــقُّ ع��ــ� الطاعــة عل��ــا، ويراســل األمــراء، ويتواصــل 
وال  املؤمنيــن  أميــر  ي�بــع  بأنــھ  عل��ــا  وي�شــدق  علمهــا،  دون  معهــم 
ــرت لــھ فــي ��ايــة األمــر املكيــدة، ب��مــة الدعــوة  ، وكيــف دبَّ

ً
ي�بــع امــرأة

و�ــ�نھ  بقيــده  أمــرت  وقــد  ا��ليفــة،  �ســتدعيھ  و�ذلــك  للنزاريــة، 
ــا: 

ً
لتتخلــص منــھ، ويقــول وهــو فــي قفــص مــن عيــدان النخيــل مدندن

”صــدق مــن قــال إ��ــا حيــة ال يؤمــن جان��ــا“(ص2٧5).
ويأتــي حدي��ــا ورواي��ــا ألمــور مهمــة فــي عالق��ــا مــع فارعــة، ووصــف 
النا�ــ�  لذلــك   

ً
ماتــت محبــة أ��ــا  كيا��ــا، وكيــف  هــزَّت  ال�ــي  ��اي��ــا 

وقل��ــا  الصــادق  �ــا  حّ�ِ مــع  يتجــاوب  ولــم  معهــا،  ــا  أناني� �ان  الــذي 
����ــا  ��ــدوء مخلصــة  املــوت   

ُ
ا��اريــة تلــك  لــت  فضَّ وكيــف  النقــي، 

ولســيد��ا ال�ــي عرفــت حقيقــة حــّبِ النا�ــ�/صعفان لهــا حيــن رأت 
صورهــا ع�ــ� جــدران دار ال��ــ�، فقامــت بتغييرهــا ”بوجــھ مكــرر ذي 
فــٍم شــ�يٍھ بضر�ــة فــأس.. عينــان غائرتــان.. أنــف مجــذوم… �ل مــا 
 قــد نقشــتھ أزيــل وحــلَّ تكــرار لوجــھ قبيــح“(ص2٦0)، فأيقنــت 

ُ
كنــت

بأنــھ لــم يكــن واهًمــا، وأن مــن يحّ��ــا �ــي بالفعــل ســيد��ا (بيلســان)، 
وقــررت املــوت وعــدم العــودة.

يأتــي فــي روايــة ”أروى“ الكثيــر مــن (امليتــا ســرد)، وهــو مصط�� يتعالق 
معــھ (امليتاقــص، وامليتاروا�ــي، وامليتاحكــي) وغيرهــا الختــالف النقــاد 
د ترجماتــھ (خر�ــس، 2001، 21- 2٧)، وتعــدُّ  فــي تناولــھ وتلقيــھ وتعــدُّ
متكاملــة  نظريــة  م  قــدَّ مــن  أول  (1٩٤٧م)  ه�شــيون  لينــدا  الناقــدة 
أدبيــا  ج�ًســا  ”ل�ــس  أنــھ  مؤكــدة  امليتافكشــن..  أو  املاورا�ــي  للســرد 
مســتقال، بــل هــو نــزوع يتولــد مــن داخــل الروايــة، و�النظــر فــي املــرآة 
��دمــھ“  وقــد  التخيي�ــي،  البنــاء  إجــراءات  (امليتافكشــن)  �عكــس 
(محمــود، 2021، 2٩1) وهــذا امليتــا ســرد يؤثــر فــي تغّيــر زاويــة الرؤيــة، 
ــت غيــر مكتملــٍة لــدى الــرواة 

َّ
و�عــادة توضيــح القضايــا الكثيــرة ال�ــي ظل

جماليــة  ميــزة  وامليتاســرد  الســاق)،  (النا�ــ�/فارعة/ذو  الســابقين 
ع�ــ�  يخرجــوا  أن  أجــل  ”مــن  إل��ــا  الروايــة  ــاب 

َّ
كت ي��ــأ  تجري�يــة 

كالســية الروايــة ونمطي��ا“(صا�ــ�، 201٧، 3٤)، و�ــي تقنيــة نصيــة 
ــرد ف��ــا  ســردية تتــذرَّع بالتخييــل والتجريــب وال�شــكيل حيــن يرتــد السَّ
مــن موضوعاتــھ، فمــا  ع�ــ� ذاتــھ، ويحيــل عليــھ بوصفــھ موضوًعــا 
هــو إال نمــط مــن الكتابــة الروائيــة“ (الشــوابكة، 2013، ٦٤1). بــل 
تعــدُّ ”عالمــة أساســية مــن عالمــات حداثــة النــص الروا�ــي فــي األدب 

ا��ديث“(البــاردي، 201٤، ٧٧). العر�ــي 
تظهــر هــذه التقنيــة الســردية فــي الزيــادات التوضيحيــة ع�ــ� روايــة 
وذكريــات  (النا�ــ�/صعفان)  الرئ�ــس  الــراوي  وروايــة  فارعــة، 
(جــوذر) معهــا حيــن �انــت فــي صنعــاء، ومــع (شوشــانا) ال�ــي لــم تكــن 
قــد  �انــت  أل��ــا  عليــھ؛  ذلــك  أخفــت  وقــد  نفســها،  (شــوذب)  ســوى 
 أخــرى، اف�رقــت ف��ــا طرقهمــا، ف�ــي قــد 

ً
عــادت مــن حــراز �ــ�صية

صــارت فــي خدمــة املذهــب اإلســماعي�ي، وســتقوم برســالة جديــدة، 
هيأ��ــا لهــا امللكــة أســماء ب�ــت شــهاب، بالتواطــؤ مــع والدهــا املعلــم 

. صعصعــة
فــي رواي��ــا صــدق محبتــھ لهــا، و�دراكهــا �ــي لذلــك  ــ�  وكذلــك توّ�ِ
ــت تعت�ــي بــھ وتجعلــھ قريًبــا م��ــا طــوال 

َّ
ا��ــب، وأ��ــا فــي املقابــل ظل

ا��ــرة ســيدة  امللكــة  مــن أشــارت ع�ــ�  أ��ــا  �ــت  حيا��ــا وحياتــھ، و�يَّ
�ــي  ا��كــم  ــت 

َّ
تول حيــن  ثــم  ال��ــ�،  دار  فــي  و�بقائــھ  باســتدعائھ 

والعطايــا  املال�ــس  عليــھ  وخلعــت  ــطح،  السَّ إ�ــ�  برفعــھ  أمــرت  مــن 

للعنايــة بــھ، كمــا أ��ــا �ــي مــن أمــرت فارعــة باللقــاء بــھ، وخدمتــھ، 
 محب��ــا لــھ ومراســال��ا معــھ، وأ��ــا مــن وضعــت تلــك 

ْ
وقــد عرفــت

مــن  اســتعاد��ا  مــن  �ــي  أ��ــا  كمــا  يد��ــا،  بيــن  ال�ــ�رية  اللفافــة 
ف��ــا..  مــن �ــ�ر  يكــن  ”لــم  م��مــا،  علــم  ذلــك دون  �عــد  صعفــان 
املراســالت  �غــرض  ال��ــود  �ــّيِ  فــي  ُصنعــت  رقــوق  مــن  فقــط  �ــي 
تتا�ــع  ــت 

َّ
ظل عرفتــھ،  بمــا  عِلَمهــا 

ُ
ت أن  ودون  ة“(ص2٧٨)،  الســريَّ

شــكوى،  دون  واس�ســالمها  الغريــب  مو��ــا  ولكــنَّ  معــھ،  حكاي��ــا 
ع��ــا،  ا��كــم  بأمــور  انشــغلت  حيــن  صدمهــا،  لألجــل  وانتظارهــا 
ــت أ��ــا ســتعود وتخــرج مــن حال��ــا تلــك، ولك��ــا ماتــت، لت�تقــل 

َّ
وظن

ــل ف��ــا ا��يــاة، وطبيعــة  أروى �ســ�ب مو��ــا إ�ــ� حالــة أخــرى تتأمَّ
الســلطان وامللــك، وقســوة اإلنســان، وغيرهــا ممــا اك�شــفتھ مــن 
ال�ــ�صية  طبيعــة  تت�ــ�  وهنــا  ل��يــاة،  نظر��ــا  أعــادت  أمــور 

وتغيرا��ــا. جوان��ــا  بــكّلِ  الناميــة 
ومــا  تاريخيــة  أحــداث  مــن  كت�تــھ  مــا  خــالل  مــن  رواي��ــا  وتتا�ــع 
رصدتــھ مــن يوميــات -بحســب نصيحــة صديق��ــا فارعــة بــأن تــدّون 
 من النا�ــ�- وهكذا تأتي رواي��ا 

ً
ما تع�شــھ، ال�ي اســتفاد��ا أصال

الروا�ــي  النــّصِ  فــي  الرئ�ــس  الــراوي  تركهــا  كثيــرة  لثغــور   
ً
مكملــة

عمــًدا؛ لتأتــي �ــي فتكملــھ مــن وجهــة نظرهــا، وتســدُّ جوانــب كثيــرة 
تنو�ــع  أســباب  مــن  لتكــون  ؛ 

ً
ومقصــودة  

ً
مشــرعة الكاتــب  تركهــا 

الســرد ومــن أســاليب ال�شــويق فيــھ.
ســ�ب  تــروي  أ��ــا   -

ً
-مثــال امليتاســردية  االســتكماالت  تلــك  ومــن 

ويتقــرَّب  يضايقهــا،  �ان  الــذي  (القــزم)  اليامــي  الشــاعر  مــوت 
إل��ــا بإ��ــاح، و�شــغلها عــن أمورهــا، ف�ــي مــن أشــارت ع�ــ� امللكــة 
بإرســالھ ل��ــرب مــع النجا�ــي، ومــات فــي تلــك املعركــة، كمــا ذكــرت 
��ــا، ولكــن ا��ديــد الــذي تعيــد  تّيِ

ُ
فارعــة ذلــك مــن قبــل وروتــھ فــي ك

ســرده أروى هنــا، هــو أ��ــا �ــي مــن أرســلت �عــده مــن يقتلــھ ”وال 
ع�ــ�  حز��ــا  أعلنــت  ثــم  قاتلــھ..  أرســلت  مــن  �ــي  أ��ــا  أحــٌد  �عــرف 
ــل العــزاء فــي أحــد أنبــل فرســا��ا (ص2٩٨). شــاعرها الكبيــر.. لتتقبَّ
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 ذلــك الرمــز ع�ــ� يــد 
ْ

افــة ال��وديــة ال�ــي نقشــت وم��ــا حدي��ــا عــن العرَّ
”جــوذر“، وظــنَّ أ��ــا خال��ــا كمــا عرفتــھ عل��ــا. (ص2٩٦).

�ــ�، 
َّ
وم��ــا ســ�ب اســتدعاء (جــوذر) إ�ــ� (ذي جبلــة) و�قائــھ فــي دار ال�

�ــت أ��ــا �ــي مــن أشــارت ع�ــ� امللكــة بذلــك (ص2٩٧) وغيرهــا  وقــد �َّ
ــت 

َّ
ظل ال�ــي  ال�ســاؤالت  �ــت  و�يَّ ــرَد  السَّ ــت 

َّ
جل ال�ــي  التوضيحــات  مــن 

عالقــة مــن قبــل.
ــرد وفي رواي��ا أيًضا-�عد الذي ذكرتھ في  ومن أســاليب التنو�ع في السَّ
تلــك ا��طوطــة مــن معلومــات وأحــداث و�ــ�صيات وحيــاة- توضيــح 
.. فلــم تبــدأ ســنة 531هـــ  ��ايــة امللكــة بقولهــا: ”مــا كنــت أخشــاه قــد حــلَّ
 القــدرة ع�ــ� ال��ــوض مــن 

ُ
ح�ــ� ��ــزت ســاقاي عــن حم�ــي.. وفقــدت

مــا �ســ�رد �ل  ــا، فكثيــًرا 
ً
آخــر حصونــي يقظ فرا��ــي.. و�ن ظــلَّ عق�ــي 

أصــاب  أن  مــن  أو  يوًمــا..  يخذل�ــي  أن  مــن  خفــت  لكن�ــي  عشــتھ..  مــا 
ِ وصي�ــي.. أس�ســقي مــن أم��ــي مــا 

ّ
 إ�ــ� خــط

ُ
با��ــرف.. لذلــك ســارعت

يؤنســ�ي منتظــرة ذلــك الزائــر الرهيــب“(ص30٤).

هــذه �انــت ��ايــة ا��طوطــة و�عــود �عدهــا الــراوي الرئ�ــس إ�ــ� حاضــر 
مــا  املداخلــة  فــي  الروايــة  امتــداد  ع�ــ�  أســلو�ھ  بيــن  ويمــزج  ســرده، 
بيــن املقــروء و�تاحــة الفرصــة للــرواة اآلخريــن، و�يــن حديثــھ املباشــر 
ــره لألحــداث قبــل 

ُّ
(حاضــر الســرد) و�يــن االســ�رجاع مــن خــالل (تذك

أســلوب  ع�ــ�  املســيطرة  �ــي  ظلــت  الطريقــة  وهــذه  �عيــدة)  ســنوات 
 يحيــل الــراوي 

ُ
الروايــة ح�ــ� ال��ايــة، ولكــن تأتــي ال��ايــة مختلفــة؛ حيــث

م فــي القصــر مــن خــالل 
َّ
إ�ــ� غرائ�يــة ا��ــوار والنــزول عبــر درجــات الســل

ــا ع�ــ� 
ً
غــرف الســرداب ووصولــھ إ�ــ� تواب�ــت املوتــى، وهنــاك يقــرأ نحت

تــب فيــھ: ”قيــل إن ا��نــة هنــاك فــي اآلخــرة.. تتجــاور وجهنــم.. 
ُ

جــدار ك
وال يدركــون أن جهنــم �ــي �ــ�ن الــروح فــي ا��ســد.. وا��نــة خروجهــا 

حري��ــا“(ص305). وامتــالك 
بي��مــا،  والصــراع  وا��ســد  للــروح  وفهمــھ  الــراوي  فلســفة  تبــرز  هنــا 
ــُدس 

ُ
ويؤكــد حريــة الــروح وأنــھ ”ل�ــس ع�ــ� الــروح ســلطان أل��ــا روح ق

أســاليب  آخــر  الســارد  يضــع  النحــت  و��ــذا  هللا“(ص305).  روح  مــن 
تنو�ــع الســرد لديــھ، ليدخــل فــي عالــم املوتــى وغرائ�يــة ا��ــوار معهــم، 
يمــأل  للرمــز األعظــم  نحــٌت  تلــك األســطر  ”�علــو  املــكان:  ذلــك  فــي  وهــو 
ث�ــي  ٍ بلــوري تحتــھ ُوِضعــت �أٌس �ــي ذا��ــا ال�ــي حدَّ

ّ
ا��ــدار.. وع�ــ� رف

ــاق.. يحــاذي ا��ــدار تابــوٌت اتجاهــھ مختلــف عــن اتجــاه  ع��ــا ذو السَّ
حولــھ  ــت  رصَّ أصغــر..  ��مــھ  وأيًضــا  األخــرى..  التواب�ــت  صفــوف 

وا��وهــرات..“(ص30٦). با���ــي  م�رعــة  صناديــق 

هــذا الوصــف هــو آخــر محطــات الــراوي الرئ�ــس، وهــو يصــف ذلــك 
الســرداب ويحــاور املوتــى الذيــن يتحركــون عنــد وصولــھ، وهــو يحمــل 
مشــعلھ، فيقــول الصــوت الصغيــر: ”لــم �عــد لنــا مــن أمــان هنــا �عــد 
نحــوه  ويتجهــون  ا��ميــع“(30٧)  فل�ســ�يقظ  الغريــب..  وصــول 
فــي وصــف غرائ�ــي �افــكاوي، يقــول: ”تحركــت الصفــوف البيضــاء 
بي��ــن.. تطايــرت  ا نشــب 

ً
مــن جديــد.. ال أعــرف إال أن عــرا� نحــوي 

فقــط  �انــت  لدمــاء..  أثــر  دون  رؤوس  ســقطت  �عضهــن..  أطــراف 
ــر وت�بع�ــر األطــراف كمــا لــو أ��ــا ضر�ــت بمعــاول صلبــة.. عــاد  تتكسَّ
 تتكرمــي بوقــف 

َّ
صــدى الصــوت: – موالتــي أميــرة املؤمنــات طيبــة هــال

قتالهــن.. وتأذنيــن �ــي با��ديــث إليــھ؟“(ص30٨).

إيصالــھ  تريــد  مــا  آخــر  روايــة  جديــدة-  -بطريقــة  أروى  تبــدأ  وهنــا 
فــي  كمــا  الديباجيــة  املقدمــات  بنفــس  وتبــدأ  ��وذر/النا�ــ�، 
بخطــاب  تكــون  هنــا  ولك��ــا  الســابقة،  مخطوط��ــا  وفــي  الرســائل، 
مــن  ر�ــي..  إليــك  أبــرأ  فتقــول:  و��نــھ،  بي��ــا  املباشــر  با��ــوار  أشــبھ 

قرين…ا�ــ�“(30٨). لــك  ل�ــس  الشــأن  كريــم  وتصفــح،  تعفــو 
 ��ــذا الســؤال: ”مــا الــذي قــادَك إ�ــ� عاملنــا وجــرح 

ً
ثــم تحــاوره مبتدئــة

نــا؟ وعليــك أن تعلــم أنــي أنــا أروى  ــا يخصُّ
ً
ســكين�نا ونحــن ن�تظــر زمان

و�ــي  معلمــك..  كتــب  وتلــك  ”شــوذب“  ي�ي  تســّمِ أن  تحــب  كمــا  أو 
الكتــب ال�ــي تعبــث ��ــا.. ف��ــا س�ســير حيــن يحيــن زمننــا“(30٩).

وهكــذا نالحــظ أنَّ الزمــن هنــا زمــن الحــق للزمــن الــذي عاشــھ الــراوي 
الكتــب املدفونــة معهــم  إ�ــ� أهميــة  فيــھ إشــارة  قبــُل، وكذلــك  مــن 
الشــي�ي  املذهــب  وطبيعــة  الدعــوة  أيديولوجيــة  عــن  ــر  تعّبِ ال�ــي 
ل ��ــذه ا��يلــة إ�ــ� عالــم املوتــى، 

َّ
اإلســماعي�ي. و�أنَّ الــراوي قــد تســل

مــع  معلــوم  غيــر  ــا 
ً
زمن فيــھ  ظــلَّ  الــذي  القصــر  ســطح  فــي  �ان  حيــن 

بآخــر  لــھ  مخاطبــة  أروى  تحدثــھ  ثــم  وجوعــھ،  وغر�انــھ  �ــ�يراتھ 
أســمائھ ”صعفــان“ ”أو كمــا تحــب أن تكــون ”جــوذر“ وأســألك عمــا 

لــك“(ص30٩). ��ــا  ال�ــي أوص�ــت  فــي صفحاتــي  قرأتــھ 
عــھ  ــرد وو�ــي الســارد ��ــذا ال�ســيج الــذي ينّوِ وهنــا نالحــظ تتا�ــع السَّ
مــا بيــن أســاليب الســرد ا��تلفــة، وير�ــط بي��ــا، و�ــي هنــا ســتع�رف 
ــي مــا الت�ــس عليــھ  ِ

ّ
لــھ بقر��ــا منــھ وأ��ــا تركــت لــھ تلــك األوراق لتج�

فــي حياتــھ. ثــم تبّيــن لــھ أنَّ يقينــھ لــم يكذبــھ، فتقــول: ”فأنــا شــوذب.. 
 إ�ــ� 

َ
 إ�ــيَّ حيــن نظــرت

َ
فــت  شــوذب.. وقــد تعرَّ

ُ
وفــي الوقــت نفســھ لســت

ــھ فارعــة فــي دار ال��ــ�.. 
ْ
�.. ثــم مــن خــالل آخــر مــا كت�ت وج�ــي املســ�َّ

اقــد“(ص30٩). و�ــي اآلن تســمُعنا بيــن جمــوع املر
هــذا االع�ــراف والر�ــط �عالــم املوتــى يقودنــا إ�ــ� املشــاركة فــي لعبــة 

.. فلم تبدأ  ما كنت أخشاه قد حلَّ
ســنة 531هـــ ح�ــ� ��ــزت ســاقاي 
 القــدرة ع�ــ� 

ُ
عــن حم�ــي.. وفقــدت

ظــلَّ  و�ن  فرا��ــي..  مــن  ال��ــوض 
ــا، فكثيــًرا 

ً
عق�ــي آخــر حصونــي يقظ

لكن�ــي  عشــتھ..  مــا  �ل  �ســ�رد  مــا 
خفــت مــن أن يخذل�ــي يوًمــا.

محطــات  آخــر  هــو  الوصــف  هــذا 
الــراوي الرئ�ــس، وهــو يصــف ذلــك 
الذيــن  املوتــى  ويحــاور  الســرداب 
وهــو  وصولــھ،  عنــد  يتحركــون 

مشــعلھ. يحمــل 
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الســرد واالندمــاج -بوصفنــا قــراء- مــع فاعليــة املشــاركة والتخييــل 
��ائ�ــي  تخييــل  إ�ــ�  ذلــك  يحيــل  هــل  الســؤال:  إ�ــ�  ويدعــو  فيــھ، 
حريــة  لهــم  ي�ــرك  الذيــن  رواتــھ  خــالل  مــن  الكاتــب  يضعــھ  ُمل�ــس؟ 
التعبيــر وا��ديــث وا��يــاة خــارج ســيطرتھ عل��ــم وهيمنتــھ ��يا��ــم، 
التاريخيــة  مرجعيتــھ  لــھ  الــذي  العالــم  هــذا  بنــاء  فــي  ُ�شــركنا  أنــھ  أو 
ــة تخييليــة تفاعليــة؟ ر�مــا يكــون هــذا أو  لكنــا نب�يــھ معــھ بطريقــة فنيَّ
ــي فــي اندمــاج مــع عالــم  ِ

ّ
ذاك هــو مــا قصــده الكاتــب، وأراد وضــع املتلق

التخي�ــي. الروايــة 
د  وذلــك أســلوب تجديــدي فــي عالــم الروايــة التجري�يــة، حيــث تتعــدَّ
األصــوات وتتداخــل فــي نســيج يفــوق مجــرد الســرد التقليــدي ��لفيــة 
ــا لهــا بمســميات  مرجعيــة أو لروايــة تتخــذ مــن التاريــخ وعــاًء مرجعي�
الروايــة  عالــم  إ�ــ�  ت�تقــل  لك��ــا  ــا،  تاريخي� املعروفــة  �ــ�صياتھ 
تحمــل  ال�ــي  ا��تلفــة  و�ــ�صيا��ا  وحيوا��ــا  بتصورا��ــا  ا��ديــدة 
روح العصــر وطبيعــة إنســانھ وقضايــاه، كمــا تحمــل مقصديــة الفــّنِ 

وتقديــم عمــل روا�ــّيٍ بالدرجــة األو�ــ�.
ول�ســت  الكاتــب)  (أروى  املتخيلــة،  /الراويــة  أروى  ث  تتحــدَّ هكــذا 
 
ً
ص�يــة �انــت  مــذ  حيا��ــا  بيــن  ف�ربــط  التاريــخ)  (أروى  بالضــرورة 
 مــن جبــال حــراز، و�ــي (شــوذب)، و�يــن األحــداث التاريخيــة 

ً
عائــدة

ــر أنــھ فــي تلــك األيــام �ان امللــك ع�ــي محمــد 
َّ

حيــن تقــول لــھ: ”وقــد تتذك
ة إلعــالن  الصلي�ــي وزوجتــھ امللكــة أســماء ب�ــت شــهاب �عــّدان العــدَّ
دعو��ــم اإلســماعيلية مــن جبــال حــراز.. و�ان إمــام صنعــاء يرقــب 
مــا يــدور وســالحھ القمــع.. لتك�شــف عيونــھ ذلــك الــدور الــذي يقــوم 
بــھ املعلــم ســًرا.. ل��ــ�ل املعلــم ويحــرق د�انــھ ع�ــ� مــرأى منــك.. ثــم 
تح�ــس أنــت فــي ظلمــة هللا -كمــا ســمي��ا أنــت- ب��مــة ال�رويــج لكتــب 
الدعــوة اإلســماعيلية.. قــد ال تعــرف مــن �ان وراء إخراجــك م��ــا �عــد 

صنعــاء!“(ص30٩). الصلي�ــي  دخــول 
لروايتــھ  ميتاســردّيٍ  لبنــاٍء   

ٌ
إعــادة هــو  املقطــع  هــذا  يكــون  ور�مــا 

أحدا��ــا  �عــض  بنــاء  الكاتــب  أعــاد  ال�ــي  يائيــل)  (ظلمــة  الســابقة 
ــا فــي روايــة (مملكــة ا��ــواري)، و�ن 

ً
و�ــ�صيا��ا بنــاًء جديــًدا مختلف

�ان قــد اســتفاد مــن امتــداد ذلــك العالــم وتلــك ال�ــ�صيات فــي هــذه 
 متكاملــة.

ً
 روائيــة

ً
ــل مــن ناحيــة أخــرى ثنائيــة ِ

ّ
الروايــة ال�ــي قــد تمث

مــن  البنــاء  ويكتمــل  الروايــة  هــذه  فــي  الســرد  أطــراف  تتال�ــ�  و��ــذا 
مــا  ��ــا  ــ�  وتوّ�ِ (أروى/شــوذب)  ترو��ــا  ال�ــي  األحــداث  هــذه  خــالل 
ــت وقــوًدا محفــًزا لل�شــويق 

َّ
ال�ــي ظل ســبق مــن عالمــات االســتفهام 

فــي الروايــة، ورســمت حالــة مــن ال�رقــب والغمــوض ال�ــي اســ�نفدت 
 (جــوذر) ليك�شــف أنــھ لــم يكــن 

ُ
 عاشــها ذلــك املســكين

ً
 �املــة

ً
حيــاة

ــٌد 
َّ
ســوى ��يــة لقــدر كبيــر ظــلَّ يتالعــب بــھ طــوال حياتــھ، وهــو مجن

ــھ لشــوذب، ولــم يقــده اقتناعــھ  ��دمــة الدعــوة ال�ــي قــاده إل��ــا حبُّ
ــھ �أّيِ �ــ�صية إشــكالية معاصــرة ال 

َّ
؛ ألن

ً
باملذهــب أو بالديــن أصــال

يؤمــن بتلــك األيديولوجيــات، وال يدعــو إل��ــا، بــل يدعــو إ�ــ� العقــل 
ــة تســلبھ  امــة قدريَّ ــھ ينــدرج ضمــن دائــرة كبيــرة، ودوَّ

َّ
وســلطانھ، ولكن

ــة الختيــار مصيــره.
َّ

ا��ق ا��ركــة واإلرادة 
بجــواره  دوًمــا  �انــت  وأ��ــا  الواحــد  باملصيــر  أروى  تكاشــفھ  ولهــذا 
ا نسبح في ��ر 

َّ
ا كن

َّ
فتقول: ”قد تظن أننا لم نعش سنواتنا مًعا.. لكن

األيــام ذاتــھ.. تلــك ال��ــارات واألما��ــي.. وتلــك الــروح الواحــدة �انــت 
 منــك وأعــرف مــا يــدور معــك وحولــك.. ب�نمــا 

ً
 قريبــة

ُ
تســكننا.. كنــت

أنــت ال تعــرف عــن حياتــي شــ�ًئا.. فتلــك ا��يــاة ل�ســت حياتــي.. ومــا 
�انــت فارعــة تكتبــھ إليــك ال �ع�ــي حياتــي.. فقــد ذكــرت لك بيلســان.. 
أعــرف  أنــا   

ُ
كنــت ب�نمــا  بيلســان؟  �ــي  مــن   

َ
أنــت تعــرف   

َ
كنــت فهــل 

حياتــك فــي صنعــاء.. ثــم تعــرف أنــت بقيــة ا��كايــة.“(ص311).
حلقــات  تكمــل  الرا�عــة)  (الراويــة  أروى  جعلــت  املكاشــفة  هــذه 
الســارد،  مألهــا  ال�ــي  الفراغــات  اقــص  نو تعبئــة  وتعيــد  الســرد، 
ديــن  ثــم أكملهــا ��ــذه الطريقــة مــن خــالل اســتخدام الــرواة املتعّدِ
 ع�ــ� و�ــي الروا�ــي بطبيعــة 

ً
لتكــون تلــك التقنيــة التجري�يــة دليــال

مــون أدواًرا ”خياليــة تتصــل قبــل  عملــھ الف�ــي، فهــؤالء الــرواة يقّدِ
ــٍة فنيــٍة، وا��اطبــون قــراء، والعقــد   قصَّ

ُ
، فهــم رواة �ل ��ــيء بالفــّنِ

 (2٦٤  ،1٩٩3 فنية“(البــاردي،  قــراءة  عقــد  هــو  جميًعــا  بي��ــم 
ا��بكــة  مــن  الكثيــر  لتقديــم عمــل يحمــل  ف��ــا األصــوات  دت  تعــدَّ

املتميــزة. الروائيــة 

 راوًيا:
ُ

املثقف
املســاندة  الروايــة  و�ــي  (الهامــش)  روايــة  فــي  الــراوي  هــذا  يأتــي 
واملتداخلــة مــع روايــة (امل�ــن) ذات املرجعيــة التاريخيــة -كمــا رأينــا- 
ــرد فــي عمــوم روايــة (الهامــش)، وهــو راٍو  وهــذا الــراوي ســيقود السَّ
موظــف  حيــاة  عــن  ــر  �عّبِ ورئ���ــي  مركــزي  -أيًضــا-  ــم  ِ

ّ
املتكل بضميــر 

مثقــف فــي إدارة ا��طوطــات بــوزارة الثقافــة، يتعــرَّض للفصــل مــن 
ــابق، ويبــدأ ســرده مــن  عملــھ ولل�ــ�ن �ســ�ب فســاد النظــام السَّ
نقطــة زمنيــة محــددة، هكــذا: ”�ان خرو�ــي مــن ال�ــ�ن مــع بدايــة 
ــا عــن عمــل.. أجــوُل بداية شــارع جامعة 

ً
2010م..أ��ــو باكــًرا باحث

صنعاء حيث باعة الكتب املستعملة.. ثم الدائري الغر�ي.. ألنت�ي 
��ــف  عناويــن  مســتعرًضا  التحريــر  ميــدان  فــي  الظهيــرة  قبيــل 
ثــم ع�ــ� مق�ــ� مب�ــ�  ا ع�ــ� باعــة كتــب األرصفــة..  األكشــاك.. مــار�
وزارة الثقافــة.. وقبــل عودتــي إ�ــ� ســك�ي أعــّرج ع�ــ� ســوق القــات 
ا ملضغــھ. أخــرج ن�ــ��ي مــن 

ً
 مــن أغصانــھ وأجلــس م��ــك

ً
أبتــاع قليــال

مــن  قــراءة أوراقهــا  مــن تحــت فرا��ــي.. أواصــل  مخطوطــة جــوذر 
حيــث ان��يــت قبــل �ــ��ي.. أقــرأ بدايــة �عــام ٤٧0هـــ“(ص10).

عالــم  فــي  تجديــدي  أســلوب  وذلــك 
د  تتعــدَّ حيــث  التجري�يــة،  الروايــة 
األصــوات وتتداخــل فــي نســيج يفــوق 
��لفيــة  التقليــدي  الســرد  مجــرد 
مــن  تتخــذ  لروايــة  أو  مرجعيــة 
ا لها بمسميات  التاريخ وعاًء مرجعي�
ــا، لك��ا  �ــ�صياتھ املعروفــة تاريخي�
ت�تقــل إ�ــ� عالــم الروايــة ا��ديــدة 
و�ــ�صيا��ا  وحيوا��ــا  بتصورا��ــا 

ا��تلفــة.
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كفيــٌل  (الهامــش)  الرديفــة  الروايــة  بدايــة  فــي  االســ��الل  هــذا 
بتعريفنــا بطبيعــة الــراوي الــذي س�ســتمر فــي الروايــة بضميــر املتكلــم 
العــام  فــي  سيع�شــها  ال�ــي  واألحــداث  ��ياتــھ  املصاحبــة  والرؤيــة 
2010 وهــو عــام مــا قبــل ”ثــورة 2011م“، وكيــف ســ�تعرض ملوضــوع 
الفســاد بإشــارات دالــة مــن خــالل بيــع الكتــب املدرســية واملتاجــرة 
مرتبطــة  جميعهــا  العصابــات  أنَّ  ويو�ــ�  وغيرهــا،  با��طوطــات 
فــي  األول)  (الرجــل  الكبيــر  الرجــل  و��ــ�صية  ا��اكــم  بالنظــام 
التوجيــھ املعنــوي املقــرَّب مــن زعيــم البــالد، وهكــذا يم��ــي الــراوي 
الوثائقيــة  إ�ــ�  أقــرب  بطريقــة  لها  ��ــّ�ِ اقعيــٍة  و أحــداٍث  ســرد  فــي 
فــي  ويوميا��ــا  ومجريا��ــا  الثــورة  أحــداث  إ�ــ�   

ً
وصــوال واليوميــات، 

الثــورة  مــن انضمــام لصفــوف  ف��ــا  ا��امعــة، ومــا دار  ســاحة 

الكبــرى  العســكرية  القيــادات  ثــم  السياســية،  األحــزاب  قبــل  مــن 
د الــرؤى لــدى النــاس فــي  ــن اختــالف املطامــع وتعــدُّ والصغــرى، ويبّيِ
و�الروايــة  با��طوطــة  الســب�ية  عالقتــھ  يبّيــن  وكــذا  الســاحات، 
رهــا مــن دار ا��طوطــات �ــي  (امل�ــن) بــأنَّ ن�ــ�ة (جــوذر) ال�ــي صوَّ
نمــوذج للتاريــخ العظيــم الــذي أثــار الشــباب فــي الســاحات، فدعــوه 
فقدهــا  ال�ــي  ن�ــ�تھ  الضابــط  إليــھ  أعــاد  أن  �عــد  ســردها  إ�ــ� 
عنــد التحقيــق معــھ، وكيــف بــدأ فــي ســردها أثنــاء ليا�ــي الســاحات 
 باملعزوفــات املوســيقية، والرقــص الــذي �ان يجيــده منــذ 

ً
م��و�ــة

متــھ 
َّ
عل وكيــف  ا��ــوادم“(ص12٧)،  ”أح�ــ�  زهــرة  مــن  مــھ 

َّ
تعل أن 

تقــوده  الطبــل  وتــرك جســمھ إليقاعــات  للطبــل  االســتجابة  فنــون 
 بــھ األســتاذة املثقفــة صاحبــة الو�ــي 

ْ
��بــت

ُ
بحريــة للفــن، وكيــف أ

منزلهــا  إ�ــ�  وقادتــھ  ا��تمعيــة،  املنظمــات  فــي  والناشــطة  الثــوري 
ورقصــا مًعــا بإغــراء ا��ســد وممارســة اللــذة، وغيرهــا مــن األحــداث 
منــھ  أك�ــر  ت�ــ�ي�ي  طا�ــع  ذات  و�انــت   ، الــراوي  هــذا  رواهــا  ال�ــي 
ٌب فــي حضــوره  ــٌل للم�ــن مــن ناحيــة، ومســ�َّ تخيي�ــي، وألنَّ دوره مكّمِ
عنــھ، جــاءت الروايــة الرديفــة كنــوع مــن أســاليب ا��ققيــن لل�ــراث 
ا �سير معھ ويؤدي دوره، وهذا مما يحسب 

ً
حين يكون للم�ن هامش

ع�ــ�  ي�ب�ــي  النــص  هــذا  لكــن  الروايــة،  فــي  التجديــد  أســاليب  مــن 
 عــن حكايــة األمــس 

ُ
حكايــة �ــي ت�ــ�يل ��كايــة اليــوم ال�ــي ال تختلــف

التاريــخ  فــي   
ً
حاضــرة �انــت  ال�ــي  األيديولوجيــات  صــراع  فــي   

ً
ممثلــة

باملذهبيــات، و�ــي حاضــرة اليــوم با��ز�يــات ال�ــي بــدت فــي ســاحة 
الثــورة، وكمــا أ��ــا ال تخلــو مــن مقصديــة وا��ــة تتمثــل فــي وصــف 
ــدة باختــالف مشــار��م، و�ــي ال�ــي 

َّ
طبيعــة اليمنييــن وتكوينا��ــم املعق

األيديولوجيــات  كمــا مارســوا  أمســهم،  مــن  الصــراع  �ســب��ا  ورثــوا 
اقــع املع�ــش امل�شــابك بيــن  �ابــًرا عــن �ابــر فــي يومهــم، يحركهــم الو
فــي ســاحات املعــارك ليقــوم ع�ــ�  مؤيــد ومعــارض، ألنــاس يموتــون 

وأيديولوجياتــھ. ومطامعــھ  بتجبــره  الســلطان  وجث��ــم  ر�امهــم 

ا��اتمة:

واأليديولو�ــي  والفلســفي  األد�ــي  وعمقهــا  الروايــة  أهميــة  بــرزت 
ا��وهريــة  القضايــا  مــن  الكثيــر  أثــارت  حيــث  واالجتما�ــي؛ 
واإلشــكاليات املتجــّددة فــي حيــاة اإلنســان اليم�ــي وصراعــھ الدائــم 
بيــن ا��يــر والشــر، و�شــكالھ املســتمر فــي فهــم ا��يــاة، وفهــم نفســھ، 

حولــھ. مــن  اقــع  للو ورؤيتــھ 
فــي  الســردية  النظــر  وجهــات  عــت  وتنوَّ األصــوات  دت  وتعــدَّ
روايا��ــم  و�طرائــق  املتعدديــن  بالــرواة  املكتنــزة  الروايــة  هــذه 
ســردية  ضفيــرة  فــي  اقــع  وللو وللتاريــخ  ولألحــداث  ل�ــ�صيا��م 
د الــراوي  ��يبــة ذات بنــاء محكــم وطرائــق متنوعــة، أتــاح لهــا تعــدُّ
الروايــة  ب�يــة  فــي  الدال�ــي  العمــق  وذلــك  الســردي،  الو�ــ�  هــذا 

مًعــا. آن  فــي  وللتأمــل  ل��ــدل  املثيــرة  و�شــكاال��ا  املعاصــرة 
لــم تخــرج تجر�ــة الروا�ــي اليم�ــي الغر�ــي عمــران عــن مــدار البحــث 
ــادرة  عــن املثاقفــة، والســ�ي إ�ــ� التأصيــل، فــي مجمــوع أعمالــھ الصَّ
ح�ــ� اآلن، و�ان هاجــس التجريــب يظهــر فــي تقديــم ا��ديــد فــي �ّلِ 
دة، �شــتغل  مــھ بآفــاق مختلفــة ومحــاوالت متعــّدِ عمــل روا�ــي يقّدِ

ف��ــا ع�ــ� أك�ــر مــن عنصــر ســردي.
ع�ــ�  يقــوم  تجري�ــي  نــّصٍ  تقديــم  إ�ــ�  الروا�ــي  النــص  هــذا  ســ�� 
بمــا  العــرض  الســردي، وتنو�ــع  ا��طــاب  آليــات  فــي  ــز 

َّ
اشــتغاٍل مرك

التقليديــة. الروايــة  ب�يــة  فــي  الرتابــة  مــن  يكســر 

املصادر واملراجع:

ــل الســردي؛ مقار�ــات نقديــة فــي  إبراهيــم، عبــد هللا: (1٩٩0م) املتخيَّ
التنــاص والــرؤى والداللــة، املركــز الثقافــي، بيــروت، الــدار البيضــاء.

األعــرج، واســي�ي: (1٩٩3م) مــأزق الروايــة العر�يــة، أســئلة ال�شــأة، 
ا��زائرييــن،  الكتــاب  اتحــاد  املســاءلة،  مجلــة  املثاقفــة،  أســئلة 

ا��زائــر، عــدد (٤-5) ر�يــع، صيــف 1٩٩3م.
دار  وا��داثــة،  العر�يــة  الروايــة  (1٩٩3م)  محمــد:  البــاردي، 

الالذقيــة. ا��ــوار، 
الروايــة  فــي  �عدهــا  ومــا  ا��داثــة  (201٤م)  محمــد:  البــاردي، 

القاهــرة. للثقافــة،  األع�ــ�  ا��لــس  العر�يــة، 
فــي  الســردية  الرؤيــة  مفهــوم  (1٩٩2م)  العا�ــي:  عبــد  بوطيــب، 
مكناســة،  مجلــة  واالختــالف،  االئتــالف  بيــن  الروا�ــي  ا��طــاب 

1٩٩2م. ينايــر  العــدد٦،  املغــرب، 
توماشفســكي، بور�ــس: (1٩٨2م)، نظريــة املن�ــ� الشــك�ي، نصــوص 

هــذا االســ��الل فــي بدايــة الروايــة 
كفيــٌل  (الهامــش)  الرديفــة 
الــذي  الــراوي  بطبيعــة  بتعريفنــا 
بضميــر  الروايــة  فــي  س�ســتمر 
املتكلــم والرؤيــة املصاحبــة ��ياتھ 
فــي  سيع�شــها  ال�ــي  واألحــداث 
قبــل  مــا  عــام  وهــو   2010 العــام 
”ثورة 2011م“، وكيف س�تعرض 

الفســاد. ملوضــوع 
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مؤسســة  ا��طيــب،  إبراهيــم  ترجمــة:  الــروس،  ــكالنيين 
َّ

الش
بيــروت. العر�يــة،  األبحــاث 

الروايــة  فــي  امليتاقّصيــة  العوالــم  (2001م)  أحمــد:  خر�ــس، 
عمــان. أزمنــة،  ودار  بيــروت،  الفارا�ــي،  دار  العر�يــة، 

قــراءة  امليتاقــص تجريبــا روائيــا-  الشــوابكة، ســمية: (2013م) 
فــي أعمــال الروا�ــي املصــري يوســف القعيــد: ا��ــرب فــي بــر مصــر، 
ويحــدث فــي مصــر اآلن، وثالثيــة شــكاوى املصــري الفصيــح، مجلــة 

جامعــة النجــاح، نابلــس، مــج2٧ العــدد3، 2013م.
”طــوق  فــي  امليتاســردي  ا��طــاب  (201٧م)،  هويــدا:  صا�ــ�، 
فــي  الروا�ــي  ا��طــاب  (بالغــة  �عنــوان  ملــف  ضمــن  الطهــارة“ 
روايــات محمــد حســن علــوان)، مجلــة ا��و�ــة الثقافيــة، ســكا�ا 

(201٧م).  1٤3٩ خريــف   ،5٧ العــدد  ا��ــوف، 
نوفــل،  ا��ــواري،  مملكــة  (201٧م)  الغر�ــي:  محمــد  عمــران، 

بيــروت. أنطــوان)  هاشــ�ت  الناشــر  (دمغــة 
العيــد، يم�ــ�: (2010م) تقنيــات الســرد الروا�ــي فــي ضــوء املن�ــ� 

الب�يــوي، دار الفارا�ــي، بيــروت.
فــي النقــد األد�ــي، دار  فضــل، صــالح: (1٩٩٨م) نظريــة البنائيــة 

القاهــرة. الشــروق، 
قســومة، الصــادق بــن الناعــس: (200٩م) علــم الســرد (ا��تــوى 
وا��طــاب والداللــة) سلســلة الرســائل ا��امعيــة (10٧) جامعــة 

اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، الريــاض.
منظــور  مــن  الســردي  النــص  ب�يــة  ��مدانــي، حميــد: (1٩٩1م) 

البيضــاء. بيروت-الــدار  العر�ــي،  الثقافــي  املركــز  األد�ــي،  النقــد 
لطــرش، صليحــة (201٨م): التجر�ــة ا��داثيــة فــي روايــة ”ذاكــرة 
األدبيــة  للدراســات  ا��كمــة  مجلــة  األعــرج،  لواســي�ي  املــاء“ 

201٨م.  ،(13) العــدد  ا��زائــر،  واللغويــة، 
امليتاســرد  جماليــات  2021م)  غــازي:(  عــادل  أحمــد  محمــود، 
فــي فنــون مــا �عــد ا��داثــة، مجلــة �ليــة ال�ربيــة الفنيــة، جامعــة 

2021م. ينايــر  العــدد1،   (21) ا��لــد  حلــوان، 
الســردي؛  ا��طــاب  تحليــل  (1٩٩5م)  امللــك:  عبــد  مرتــاض، 
ة مركبــة لروايــة زقــاق املــدق، ديــوان  ــة ســيميائيَّ معا��ــة تفكيكيَّ

ا��زائــر. املعرفــة)  (سلســلة  ا��امعيــة  املطبوعــات 
(الزمــن- الروا�ــي  ا��طــاب  تحليــل  (1٩٩٧م)،  ســعيد:  يقطيــن، 

البيضــاء. بيروت-الــدار  الثقافــي،  املركــز  الت�ئيــر)  الســرد- 

الهوامش:

() �اتــب يم�ــي، مواليــد ذمــار، 1٩5٨م، ماجســتير تاريــخ، عضــو 
يــرأس  اليمنييــن،  ــاب 

َّ
والكت األدبــاء  التحــاد  العامــة  األمانــة  فــي 

نــادي القصــة اليمنيــة (إل مقــھ) ومركــز ا��ــوار لثقافــة حقــوق 
م��ــا:  والروايــات،  القصــص  مــن  الكثيــر  رصيــده  فــي  اإلنســان. 
العــاري،  الظــل  ومجموعــة  الشراشــف،1٩٩٧م،  مجموعــة 
1٩٩٨م، ومجموعة حريم أعزكم هللا، 2000م، ومجموعة ختان 
مــن  ولــھ  200٤م،  ســوداء،  منــارة  ومجموعــة  2002م،  بلق�ــس، 
الروايــات: ”م��ــف أحمــر“ (2010)، و“ظلمــة يائيــل“ (2012) 
ال�ــي فــازت بجائــزة الطيــب صا�ــ� فــي دور��ــا الثانيــة عــام 2012م. 

وصــدرت بأك�ــر مــن عنــوان: م��ــا: يائيــل، والطريــق إ�ــ� مكــة، 2013م، 
201٧م،  ا��ــواري“  ”مملكــة  وروايــة  201٤م،  ”الثائــر“  وروايــة 
وروايــة ”حصــن الزيــدي“ 201٩م. (املصــدر: غــالف الروايــة) ويمكــن 
مراجعــة: مجلــة التواصــل، جامعــة عــدن، العــدد1٩، ينايــر200٨م، 
ويكي�يديــا  ينظــر:  وكــذا  الكاتــب)،  عــن  خــاص  (ملــف  ص2٤1، 

ا��ــرة.  املوســوعة 

والنقــد  األدب  أســتاذ  طالــب:  أبــو  محمــد  بــن  إبراهيــم  د. 
ا��ديــث املشــارك- قســم اللغــة العر�يــة وآدا��ــا/ �ليــة العلــوم 
الســعودية العر�يــة  اململكــة  امللــك خالــد-   اإلنســانية، جامعــة 
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البؤرة االنفجاريةالبؤرة االنفجارية
 في أعمال (الغربي عمران) الروائية في أعمال (الغربي عمران) الروائية

زيد الفقيھ*
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محمــد الغر�ــي عمــران واحــٌد مــن الروائييــن اليمنييــن ، حفــر اســمھ 
القصيــرة  القصــة  كتــب   ، املعاصــرة  اليمنيــة  الســردية  ع�ــ� جــدار 
، وأصــدر خمــس مجاميــع قصصيــة بدأهــا بمجموعــة الشراشــف 
وختمهــا بمنــارة ســوداء ، ومنــذ عــام 2010م اتجــھ إ�ــ� كتابــة الروايــة 
وأصــدر ح�ــ� اآلن أر�ــع روايــات بدأهــا بم��ــف أحمــر ، و�ــي واحــدة 
مــن الروايــات ال�ــي ســنأخذها نمــاذج لدراســة البــؤرة االنفجاريــة 
الروا�ــي  هــذا  حيــاة  ولعــل   ، ا��ــواري  مملكــة  إ�ــ�  ،باإلضافــة 
فــي  إ�ــ� اختصاصــھ الدرا��ــي  ا��صبــة بتجــارب ا��يــاة باإلضافــة 
مجــال التاريــخ همــا العامــالن اللــذان أكســبا أعمالــھ الروائيــة تلــك 
النكهــة ا��اصــة املليئــة بجمــع الشــتات املتناثــر واملتنافــر وصياغتــھ 
الــذي  التفــاؤل  مــن  املتلقــي بجرعــة  �شــكل أعمــال ســردية تحقــن 
اقــع . �عيــد تشــكيل ا��يــاة كمــا خطــط لهــا الكاتــب ال كمــا �ــي فــي الو

 فــي أعمــال الروا�ــي فجــاء بمثابــة 
ً
 وا��ــا

ً
ولقــد أخــذ التاريــخ شــأوا

فــي تكوينــھ،  ــرى لك��ــا املؤثــر األقــوى 
ُ
ت ال�ــي ال  فــي ال��يــن  ا��ميــرة 

�انــت  ال�ــي  األقنعــة  مــن   
ً
كثيــرا منــھ  االغ�ــراف  خــالل  مــن  وأمــاط 

ت��ــُب رؤيــة ا��قائــق عــن أنظــار النــاس وهــذه الســردية ـ لعمــري ـ 
ا��ــا �ــي ال�ــي تعيــد تشــكيل ا��يــاة بمــا يجــب أن تكــون عليــھ.

التخطيط املعماري للنص
نصوصــھ  فــي  املعمــاري  التخطيــط  الغر�ــي  محمــد  الروا�ــي  يو�ــي 
 يتضــارع فــي ذلــك مــع الروا�ــي اليم�ــي ســمير 

ً
 كبيــرا

ً
الروائيــة اهتمامــا

عبدالفتــاح ، لك��مــا يف�رقــان فــي اســلوب هــذا التخطيــط ، فالغر�ــي 
العمــودي  ا��لزونــي  الذبذ�ــي  األســلوب  عنــده  التخطيــط  يأخــذ 
 ، أمــا 

ً
ا��فــري، وهــو الــذي يمثــل البــؤرة و�عتمــد ع�ــ� الفكــرة أساســا

ســمير فيعتمــد ع�ــ� التخطيــط ا��ــذري الــذي ي�شــعب باتجاهــات 
مختلفــة �شــكل ا��ــذور ويتخــذ مســارات م�شــعبة قــد تفقــد املتلقــي 

اســتجماع هــذه ال�شــعبات.
من أساسيات التخطيط املعماري للنص عند الغر�ي �ي الفكرة ، 
والفكــرة �ــي املرتكــز األســاس فــي طــرح القضايــا املعاصــرة ومعا����ــا 
معا��ــة روائيــة تمــزج بيــن االغ�ــراف مــن التاريــخ وعصرنــة القضيــة 
املعا��ــة  أســاليب  تأتــي  ثــمَّ  ومــن   ، طرحهــا  الروا�ــي  يريــد  ال�ــي 
وتنطلــق   ، الســردي  االشــتغال  فــي  التكنيــك  خــالل  مــن  الســردية 
بالشــكل  تتوســع  ثــم  البــؤرة  مــن  الغر�ــي  عنــد  الســردية  املعا��ــة 
الدائــري مــن األصغــر إ�ــ� األكبــر فــي �ل االتجاهــات دون أي انقطــاع 
فــي الِب�يــة الســردية ، أو ا��يــز الروا�ــي أو الســردي (كمــا �ســميھ د. 
عبدامللــك مرتــاض ) ألن الروايــة ـ فــي األســاس ـ �ــي ســرد متماســك 
فــي  يضــع  الروايــة  يكتــب  عندمــا  والروا�ــي   ،  

ً
�عضــا �عضــھ  ير�ــط 

أن  باإلمــكان  لكنــھ   ، الِب�يــة  فــي  قطــع  أي  إجــراء  عــدم  تخطيطهــا 
وهــذا   ، ســردها  يريــد  ال�ــي  للوقا�ــع  واختيــار  قطــع  بإجــراء  يقــوم 
القطــع واالختيــار ال يتعلقــان بال�سلســل الزم�ــي لألحــداث ال�ــي قــد 
تقــع فــي أزمنــة �عيــدة أو قريبــة ، و�نمــا هــو قطــع واختيــار تقتضيــھ 
الضــرورة الفنيــة ؛ للتخطيــط املعمــاري للنــص ، ومــن خاللــھ ينظــم 
الروا�ــي املــادة ا��ــام ـ و�ــي عنــد الغر�ــي مــا نســم��ا بالبــؤرة ـ ال�ــي 
 فــي نفــس 

ً
 ومؤثــرا

ً
 نا��ــا

ً
ــا  فنيَّ

ً
تتألــف م��ــا الروايــة ليمنحهــا شــكال

التقانــة  ��ــذه  الغر�ــي  إن   : القــول  نســتطيع  ثــمَّ  ومــن  القــارئ(1)، 
يدخــل  أن  يمكــن   ،  

ً
خاصــا  

ً
روائيــا  

ً
طريقــا لنفســھ  خــط  الســردية 

هــذا األســلوب فــي دراســة تقنيــات الســرد الروا�ــي العر�ــي ، إذا مــا 
تجــاورت البــؤرة مــع : ا��بكــة ، والزمــان ، واملــكان ، وال�ــ�وص ، 
والعتبــات وغيرهــا مــن تقنيــات العمــل الروا�ــي ، ومــن وجهــة نظرنــا 
 أو حكايــة 

ً
 ن�ريــا

ً
 خياليــا

ً
أن الروايــة املعاصــرة اليــوم لــم تعــد ســردا

أفعــال تمثــل ا��يــاة  ذات طــول وعــرض تصــور ف��ــا �ــ�صيات و
ا��قيقيــة للما��ــي أو ا��اضــر ع�ــ� شــكل حبكــة ذات تعقيــدات 
بــل   ،( اكســفرد  �عرفهــا قامــوس  (كمــا   ، الكاتــب  يصنعهــا خيــال 
 يوضــع مداميكــھ األو�ــ� الكاتــب ، ثــم �عــد 

ً
 هندســيا

ً
أصبحــت عمــال

 لهــذا العمــل الهند��ــي 
ً
ذلــك يحــاول وزن االيقــاع الســردي طبقــا

األول ، الــذي يمثــل عنــد الغر�ــي البــؤرة االنفجاريــة ال�ــي أساســها 
فكــرة النــص ، ولــم تعــد الروايــة اليــوم مجــرد ســرد حكا�ــي ي�ســ�� 
أصبحــت  بــل   ، خاللهــا  مــن  لغيــره  بأفــكاره  ويف��ــي  الكاتــب  ��ــا 
مهنــة �عكــف الكاتــب ع�ــ� االشــتغال عل��ــا و��نــدس بنا��ــا الف�ــي 

. والفكــري 
إن التخطيــط املعمــاري للروايــة ل�ــس مجــرد لعبــة شــكلية مفرغــة 
مــن أي هــدف ، بــل �ــي فعــل دال يأتيــھ املبــدع عــن و�ــي ، وع�ــ� 
القــراءة أن تكــون متحفــزة ، وع�ــ� القــارئ أن �ســ�نفر �ل مخزونــھ 

املعرفــي مــن أجــل تفكيــك مــرٍض للنــص(2).
ــِدُم ع�ــ� كتابــة الروايــة يحتضــن الفكــرة 

ْ
الغر�ــي عمــران قبــل أن ُيق

زوايــا  مــن  إل��ــا  ينظــر  ��ــا  ِ
ّ
يقل �ســامرها  معهــا  �ع�ــش  خلــده  فــي 

مختلفــة يضــع لهــا التخطيــط املعمــاري قبــل أن ي�تكرهــا و�ســيل 
عصار��ــا ع�ــ� الــورق .

الـبـؤرة االنفجارية:
مــا �ــي البــؤرة ؟ وملــاذا االنفجاريــة ؟ وكيــف تدفــع بالنص للتصاعد 

والتوسع؟
للقيــام  وال�ركيــز  بأ��ــا مركــز االهتمــام  تعــرف   (

ً
البــؤرة (اصطالحــا

معيــن. ب�شــاط 
ا��ملــة  تركيــب  مــن  ا��ــزء  و�ــي   (

ً
لغويــا ا��ملــة  (بنــاء  البــؤرة 

والــذي ُ�عطــى أهميــة عــن طريــق ترميــز معيــن أو بطــرق أخــرى أم 
معيــن. ب�شــاط 

) �ــي النقطــة ال�ــي تتجمــع ف��ــا أشــعة الضــوء ، 
ً
البــؤرة (فيزيائيــا

د�ــ� البــؤرة أيضــا بـــ (نقطــة 
ُ
ا��ــرارة أو الصــوت. وفــي ا��يولوجيــا ت

األمــواج  فت�تقــل   ، األر��ــي  للزلــزال   ( االنفجــار  مركــز  تحــت  مــا 
املضطر�ــة مــن مركــز البــؤرة إ�ــ� جميــع االتجاهــات ، وهــذا املع�ــ� 
إ�ــ�  �عمــد  الغر�ــي  أن  بمع�ــ�  الدراســة  هــذه  فــي  نريــده  الــذي  هــو 
ال�ركيــز ع�ــ� الفكــرة ثــم يوســع الســرد فــي اتجاهــات مختلفــة ��دمــة 
البــؤرة وهــذه التوســعات نســم��ا ـ هنــا فــي الدراســة ـ االمتــدادات 

والتجاويــب النصيــة ســنعرفها الحقــا .
أمــا أهميــة �لمــة بــؤرة فــي اللغــة تتــم عمليــة تطــور لفــظ الكلمــات 
عــن طريــق ال�ركيــز ع�ــ� الكلمــات املهمــة بالشــكل ال��يــح ، وأول 
تحمــل  ال�ــي  الدالليــة  الكلمــات  بيــن  الفــرق  معرفــة  �ــي  خطــوة 
مع�ــ� ا��ملــة والكلمــات ال�ــي تقــوم بــأداء وظيفــي فــي ر�ــط عناصــر 
بــؤرة تشــير  ا��ملــة مثــل حــروف ا��ــر، و�شــكل عــام فــإن �لمــة 
ع�ــ�  ويركــز   ، إخباريــة  ا��ملــة  فــي  وظيفتــھ  تكــون  الــذي  فــظ 

َّ
لل

عبــارات  والتوا�ــع  النــوى  ل�ســت  إذ   ، ا��ملــة  فــي  األبــرز  ا��ــزء 
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البــؤرة  أو  للنــواة  يمكــن  لكــن   ، النــص  داخــل  بالضــرورة  منفصلــة 
 يتمظهــر بفعــل سلســلة مــن العبــارات ال�ــي يمكــن 

ً
أن تكــون تجريــدا

لهــا(3) توا�ــع  إل��ــا بوصفهــا  النظــر 
وملــاذا االنفجاريــة ؟ ألننــا تصورنــا ـ فــي هــذه الدراســة ـ أن البــؤرة عنــد 
 أن 

ً
الغر�ــي �ــي الفكــرة ال�ــي يتمحــور حولهــا النــص وتصورنــا أيضــا

ــذوف ��ــٍر وســط بركــة دائريــة ف��ــا مــاء آســن 
ْ

الفكــرة تشــبھ ناتــج مق
 ي�تــج عنــھ دوائــر صغيــرة حــول البؤرة 

ً
فيحــدثـ  أي املقــذوفـ  انفجــارا

ثــم ت�ســع �لمــا ابتعــدت عــن مركــز االنفجــار ح�ــ� تحيــط بالبركة �املة 
، هــذه الدوائــر عنــد الغر�ــي تمثــل امتــداد النــص ـ مــن وجهــة نظــر 
افد الســردية ال�ي تخدم  الدراســة ـ وامتداد النص نع�ي بھ هنا الرو
حرك��ــا  توصــف  أن  ويمكــن   ، للنــص  ا��يزيــة  املســاحة  فــي  البــؤرة 
�شــكل مكافــ� و�أ��ــا تجــري ع�ــ� فلــك تدويــر مركــز البــؤرة(٤) في اتســاق 
ســردي متــواٍز و�حــر�ات متواليــة حــول مركــز البــؤرة ،وتدفــع بالنــص 
عنــد  الســردي  ا��يــز  أو  الن��ــي  الفضــاء  فــي  والتوســع  للتصاعــد 
مرتــاض ، إذ يتكــون ا��يــز الروا�ــي عنــد الغر�ــي مــن عــدة مشــاهد 
 ، لك��ــا مشــاهد متداخلــة 

ً
، و�ــي ل�ســت مشــاهد مألوفــة ســ�نمائيا

ببعضهــا تو�ــي بالصلــة ا��فيــة بيــن هــذه املشــاهد ، و�أن الروايــة 
مشــهد واحــد أو �أن املشــاهد ت�بــع مــن جــذر واحــد أو أصــل واحــد(5) 
، وهــو عنــد الغر�ــي البــؤرة ، ويتكــون املشــهد مــن ومضــات ولقطــات 
اقــف متنوعــة  وأحــداث مبع�ــرة فــي الظاهــر ، وتضــم أســماء كثيــرة ومو
وأزمنــة مختلفــة ومتوازيــة ومتداخلــة(٦) ، وهــذه تنضــوي تحــت تلــك 

. 
ً
الدوائــر التوســعية فــي أعمــال الغر�ــي وال�ــي ســنو��ها الحقــا

 
ً
 روائيــا

ً
ــة نصــا فالنــص املســطح الــذي نــراه ونقــرأه عنــده ���ــي بــأن ثمَّ

موضــون  لكنــھ  فيــھ  وارٌد  وهــذا  واألحــداث  بالتاريــخ  يحتفــل   
ً
عاديــا

النــص  تولــد  مركــز  و�ــي  البــؤرة  أساســها  فنيــة  معماريــة  بتقانــة 
الــذي ين�ثــق عنــھ ال�ــ�صيات واألمكنــة ، واألزمنــة ، واألحــداث ، 
مصبوغــة بالصبغــة التاريخيــة ال�ــي تكــون نوا��ــا البــؤرة وال�ــي �عيــد 
الغر�ــي صياغ��ــا و�ســقاطها ع�ــ� ا��ــدث املعاصــر ، وهــذا يتطلــب 
اســ�نطاق  أجــل  مــن  املعرفــي  حصــاده  �ســت��ض  أن  املتلقــي  مــن 
النــص واســتغواره “ ألن النــص هــو أنــت ، بــكل مكوناتــك الفكريــة 
واأليدلوجيــة ، والبي�يــة ، والفنيــة ”(٧)، فا��انــب التق�ــي فــي النــص 
 لــدى النقــاد ا��داثييــن ، ومــا تذهــب إليــھ الدراســة 

ً
 نقديــا

ً
ــا غــدا همَّ

من إظهار تقانة النص �ي ضرب من هذا الهم النقدي الذي يبحث 
فــي هندســة النــص وتقانتــھ ، ”والســارد يؤكــد فــي مواضــع عديــدة مــن 
 بــل يكتــب روايــة (حكايــة) ”٨،يوظــف 

ً
نصوصــھ أنــھ ال يكتــب تاريخــا

اقــع بــل و��دمــھ  ف��ــا التاريــخ ��دمــة النــص الســردي الــذي ُ�عــّرِي الو
مــن أجــل إعــادة بنائــھ بالشــكل األفضــل واألنجــع .

البؤرة االنفجارية في رواي�ي م��ف أحمر ومملكة ا��واري
 : في م��ف أحمر

ً
أوال

م��ــف أحمــر �ــي الروايــة األو�ــ� للغر�ــي عمــران و�ــي ال�ــي �انــت 
فــھ �عالــم الســرد الروا�ــي ، وقــد أراد الغر�ــي ��ــذه  املفتــاح الــذي عرَّ
تاريخــھ  مراحــل  مــن  مرحلــة  فــي  وطنــھ  همــوم  يتلمــس  أن  الروايــة 
املعاصــر ، و�ــي مرحلــة الكفــاح املســ�� مــن أجــل تحقيــق الوحــدة 
بيــن شــطري اليمــن فــي مطلــع ثمان�نــات القــرن املا��ــي ، إذ تكونــت 
ا����ــة الوطنيــة فــي املنطقــة الوســطى املمتــدة مــن محافظــة الضالــع 

ح�ــ� محافظــة ذمار،لكــن مــا ��منــا هنــا هــو ا��انــب الف�ــي للروايــة 
و�ــي البــؤرة فــي هــذه الروايــة واملتمثلــة بفكــرة هــذا الكفــاح مــن أجــل 
تحقيــق الوحــدة ، ومــا ترتــب ع�ــ� ذلــك مــن أحــداث وأســميناها هنــا 
فــي الدراســة بامتــدادات البــؤرة ، ألننــا تصورنــا أن الفكــرة فــي الروايــة 
�ــي البــؤرة االنفجاريــة ال�ــي تن�ثــق ع��ــا هــذه االمتــدادات النصيــة 
فقــد تمثلــت بــؤرة هــذه الروايــة بقــول الــراوي وهــو يحــادث رفيقــھ :

رة.
َّ
“ ـ إعلم أن بالدنا مشط

ـ كيف؟
ـ اليمن قسمان … قسم عاصمتھ عدن واآلخر صنعاء .

ـ ملاذا؟
ـ إلضعافنا … وعلينا أن نناضل من أجل إعادة قو��ا.

ـ نناضل !
التدريــب  ثــم   … بالقضيــة  واإليمــان  الو�ــي  بدايــة  والنضــال  ـ 
مــن  صفوفنــا  تصفيــة  علينــا  أن  وأعلــم   . للنضــال  واالســتعداد 
عناصــر الظلــم وال�ســلط واالســتغالل … وهــذه العناصــر تتمثــل فــي 

. وأعوا��ــم  املشــايخ 
ـ �ل املشايخ !

ـ تخيل قريتكم وقد تخلصت من شيخها .
 جديد.

ٌ
ـ سيبرز شيخ

ـ أقول من أي شيخ.
ـ ومن سيضبط أمور السكان؟

والعدالــة  املســاواة  نظــام  تر��ــي  دولــة   ، والقانــون  النظــام  دولــة  ـ 
(٩)“. وا��ريــة 

ــل هــذا املقطــع مــن النــص اللبنــة األســاس ، أو الفكــرة الرئ�ســية 
َّ
مث

(البــؤرة االنفجاريــة) ��مــل الروايــة ، وترتكــز ع�ــ� النضــال املســ�� 
مــن أجــل إعــادة وحــدة اليمــن فــي روايــة م��ــف أحمــر ال�ــي تحكــي 
بيــن الشــمال  فــي املناطــق الوســطى  عــن ا����ــة الوطنيــة وتكونــت 
وا��نــوب ، و�ان الهــدف مــن تكوي��ــا هــو الضغــط ع�ــ� النظاميــن 
الوحــدة  إلعــادة  ا��نــوب  فــي  واالشــ�را�ي  الشــمال  فــي  الرأســما�ي 
اليمنيــة ، كمــا تكشــف الروايــة عــن الصراعــات السياســية ورغبــة 
اليمنييــن فــي الوحــدة بيــن شــطريھ الشــما�ي وا��نو�ــي ، بيــن صنعــاء 
الوحــدة  ورغبــة  االتصــال  ورغبــة   ، التالحــم  رغبــة  بيــن   ، وعــدن 
فــي الهــدف والتطلــع واملصيــر(10) ، وقــد تحقــق ذلــك فــي 22 مايــو 
ع�ــ�  ال�ركيــز  ل�ــس  ـ  الدراســة  هــذه  فــي  ـ  هنــا  املهــم  لكــن   ، 1٩٩0م 
ا��انــب  بــل   ، الروايــة  فــي  االحــداث  تنامــي  أو   ، التاري�ــي  ا��انــب 
الف�ــي فــي هــذا العمــل الروا�ــي الــذي يبيــن كيــف صــاغ الروا�ــي عملــھ 
وهــو مــا اشــرنا إليــھ بالتخطيــط املعمــاري للنــص فــي هــذه الدراســة ، 
وقــد امتــدت هــذه البــؤرة عــن طريــق مــا نطلــق عليــھ هنــا امتــدادات 
افــد ان�ثقــت مــن البــؤرة لت�ســع فــي  البــؤرة وهــذه االمتــدادات تعــد رو

مناكــب الــن
 : مملكة ا��واري

ً
ثانيا

ب�ــت  أروى  الســيدة  تو�ــي  ع�ــ�  أحدا��ــا  تركــز  ا��ــواري  مملكــة  فــي 
لــك �عــد إقالــة زوجهــا ومــوت ولد��ــا ، وتعــد هــذه الفكــرة 

ُ
أحمــد امل

الروايــة  تنــص  إذ   ، ا��ــواري  مملكــة  لروايــة  األســاس  ا��ــور  �ــي 
فــي بؤر��ــا ع�ــ� : ”أن امللكــة دعــت مس�شــار��ا وُدعــاة املذهــب �عــد 
كفال��ــا  إعــالن  نشــر  م��ــم   

ً
طالبــة بأيــام  الشــاب  امللــك  اب��ــا  رحيــل 
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��ميــع املؤمنيــن ، و�ان ذلــك م��ــا لقطــع الطريــق ع�ــ� الســلطان 
.
ً
ســبأ الــذي ظلــت متوجســة منــھ شــرا

 ��ــنَّ طــوال الليــل 
ْ

ــت
َّ
�عــد ذلــك جمعــت جوار��ــا فــي ليلــة مقمــرة صل

حدث��ــن بــأن مملكــة جزيــرة اليمــن لهــنَّ وهــنَّ مــن يحكم��ا منذ تلك 
ال�ــي ال تعتمــد  الليلــة دون شــر�اء أو أوصيــاء وأ��ــا امللكــة ا��ــرة 
ع�ــ� ج�ــش ي�بعهــا مــن الرجــال، وأن ال�ســاء ا��ــواري شــريكا��ا 
 المتــالك عســكر فــي عنابــر قصرهــا … 

ً
، وأ��ــا لــم ولــن تســ�� أبــدا

وأعلنــت بوضــوح : أن هــذا اليــوم هــو يــوم فاصــل ، علينــا حمايــة 
جزيرة اليمن وعدم الســماح بإعادتنا إ�� �ائنات مســتلبة ، إال إذا 

ســكن الفشــل أعماقنــا“(11).
بالنظــر إ�ــ� البؤرتيــن االنفجاريتيــن فــي ”م��ــف أحمــر“ و“مملكــة 
ا��ــواري“ نجــد هــذا القصــد الــذي ذهبنــا إليــھ وهــو : أن الفكــرة فــي 
أعمــال الغر�ــي تجســد البــؤرة ال�ــي تنفجــر لتكــّون ا��يــز الســردي 
للروايــة ، وهــذه البــؤرة يمكــن اعتبارهــا نــواة فــي أحــد مســتويات 
ب�يــة ا��بكــة ، ويمكــن للتتا�ــع مــن النــوى أن ينضــوي تحــت وحــدة 
موضوعيــة واحــدة(12)، ومــن ثمــة ت�شــعب فــي اتجاهــاٍت مختلفــة 
للتخطيــط   

ً
وفقــا الكاتــب  يتصــوره  الــذي  الروا�ــي  ا��يــز  مكونــة 

املعمــاري للنــص .
االمتدادات

فــي  الســردي  التوســع  ��ــا  نع�ــي  ؟  النــص  بامتــدادات  نع�ــي  مــاذا 
مناكــب الروايــة ��دمــة البــؤرة وهــذه االمتــدادات �ــي التفاصيــل 
النصيــة ، وتتوســع �شــكل توســع الفقاعــة االنتفاخيــة األو�ــ�(13) 
، لألحــداث ال�ــي تتوالــد فــي النــص مــن خــالل الســياقات ا��تلفــة 
افــد النــص عنــد الغر�ــي ،إذ إن أول مــا يحــدث   مــن رو

ً
عــُد رافــدا

ُ
وت

افــد  فــي مســار االمتــدادات التوســعية للنــص هــو ان�شــار هــذه الرو
تحرضهــا  يتــم  وعريضــة  طويلــة  تكــون  وقــد   ، االتجاهــات  �ل  فــي 
نــواة البــؤرة(1٤) النصيــة ، وتتفــاوت مســاح��ا بيــن البدايــة  مــن 
�انــت  فــإن   ، الســردي  ا��يــز  مــن  البــؤرة  موقــع  بحســب  وال��ايــة 
البــؤرة متقدمــة �انــت مســاحة البدايــة أصغــر ، و�ن �انــت البــؤرة 
بفكــرة  ان�شــارها  كيفيــة  وتتعلــق  أكبــر،  البدايــة  �انــت  متأخــرة 
التوســعات  هــذه  وت�تقــل   ، للنــص  رؤيتــھ  توســع  ومــدى  الكاتــب 
ع�ــ� مســار دائــري عــن طريــق التفاصيــل الســردية ال�ــي تأخــذ عنــد 
الغر�ــي مســارات دائريــة تشــبھ أمــواج البحــر ، أو دوائــر امليــاه فــي 
البركــة اآلســنة عقــب رم��ــا ب��ــر ،إذ تعــد أهــم أحــداث الروايــة 
امتــدادات لهــذه البــؤرة فــي ســ�يل خدمــة الفكــرة أو توضيحهــا ، أو 

خلــق صــراٍع متنــاٍم ألحــداث الروايــة.
 : في م��ف أحمر

ً
أوال

فهــروب (تبعــة ) مــن �ــ�ن الشــيخ �عــد أحــد امتــدادات النــص ، فــي 
هــذا ا��يــز مــن الروايــة يصــف الكاتــب تبعــة وهــو يتحســس طريقــة 
 … 

ً
ليــال ا��ــدار  ذلــك  تســلق   “  : يقــول  الشــيخ  مــن �ــ�ن  للهــرب 

 ، لــم يحــدث مــا �عكــر 
ً
تخيــل نفســھ �ــ�لية ��مــة ، اســتمر بطيئــا

تســلقھ .. اك�شــف أن املســافة أقصر مما �ان يتوقع .. خفق قلبھ 
 حيــن المســت أصا�عــھ الســقف ، الفتحــة مناســبة لعبــور 

ً
فرحــا

جســمھ الناحــل .. دس رأســھ أع�ــ� ا��ــدار … عبــر بجســمھ أمســك 
 .. �عــد 

ً
بأع�ــ� ا��ــدار تد�ــ� بجســمھ فــي الفــراغ … أخــذ ��بــط حــذرا

 
ً
جهــد المســت قدمــاه كتلــة لدنــة تبيــن أنــھ حيــوان رابــض ســر�عا
 ح�ــ� هــدأ �ل ��ــيء المســت 

ً
مــا ��ــض .. هاجــت الزريبــة هــدأ قليــال

أقدامــھ أكــوام روث بــدأ يبحــث عــن البــاب … لــم يصــدق أن كفــھ 
 … بحــث عــن املزاليــج عــاد إ�ــ� الــوراء 

ً
 ال ��ــرا

ً
قــد المســت خشــبا

 
ً
 اك�شــف مزالجــا

ً
… بحــث فــي ��الــة عمــا تبقــى مــن مزاليــج …أخيــرا

البــاب  بــدأ   .. جهــٍد  �عــد  أزاحــھ  ��ريــة  ة  كــوَّ فــي  ينغــرس   
ً
��مــا

أمامــھ خطــوة   .. البــاب  فتــح  أكمــل  أك�ــر  يتحــرك �ــ�ب  العمــالق 
ليكــون فــي ا��ــارج ”(15)، الثــورة ضــد الظلــم والتمــرد عليــھ خاصــة 
 ، ودي�ــي  وط�ــي  واجــب  نفوســهم  فــي  الظلــم  توطــن  الذيــن  املشــايخ 
�انــوا  ، أل��ــم  اليمنيــة  الوحــدة  �عــض املشــايخ ضــد قيــام  إذ �ان 
يتوقعــون أن الوحــدة ســتأتي ضــد مصا��هــم ، وقــد عمــد الكاتــب 
 (1٦)

ً
إ�ــ� تحطيــم تابــو أولئــك مــن خــالل ضــرب الشــيخ وطرحــھ أرضــا

، و�ــي امتــدادات توســعية للبــؤرة تتوالــد مــن خــالل االحــداث ال�ــي 
تتصاعــد فــي ســ�يل خدمــة البــؤرة االنفجاريــة ، فــإذا اف�رضنــا أن 
إ�ــ�  الوصــول  فــي  القــارئ  برغبــة  محكومــة  االمتــدادات  تراتــب 
فــي شــكل  بال�رات�يــة ككل  اإلمســاك  عنــده  يتــم  للتنظيــم  مســتوى 
 للمركز 

ً
مقنع فإنھ من ا��دير أن تكون التفرعات النصية تحويال

مــن  ، ويمكــن اســتخالص املع�ــ�  فــي خــط ســير الســرد(1٧)  املؤثــر 
إدراك هــذه االمتــدادات ويقودنــا إ�ــ� تعييــن البدايــة ال�ــي تمثــل ـ فــي 
هــذه الدراســة ـ البــؤرة ، وال��ايــة ال�ــي تمثــل التجاويــب فــي التقانــة 
املعماريــة للنــص فــي رواي�ــي الغر�ــي ، و�النظــر إ�ــ� النــص الروا�ــي 
عنــد الكاتــب فأننــا نجــد أن الروايــة لــم تــأِت فــي ثو��ــا التاري�ــي مــن 
أجــل رصــد تاريــخ وأحــداث ووقا�ــع ، و�نمــا حاولــت بصــورة جليــة 
بــؤرة العمــل  إ�ــ�  و��ندســة فنيــة إيصــال هــذه الوقا�ــع واألحــداث 
ا��ــراط  إدوارد  عليــھ  يؤكــد  مــا  وهــذا   ، الروا�ــي  وال�ســيج  الف�ــي 
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حــول عصرنــة التاريــخ فــي الروايــة(1٨) ، إن االمتــدادات فــي رواي�ــي 
الغر�ــي ت�شــعب فــي اتجاهــات مختلفــة كقطــرة ا��بــر حيــن تســقط 
مــن أع�ــ� ع�ــ� ورقــة ناصعــة البيــاض فت�شــعب اتجاها��ــا ويمثــل 
محــور الســقوط البــؤرة وتمثــل هــذه ال�شــعبات امتــدادات النــص .
وهــذه الرؤيــة �ــي ال�ــي ذهبنــا إل��ــا فــي تصورنــا للتقانــة الفنيــة عنــد 
الغر�ــي ال�ــي تجســدها البــؤرة االنفجاريــة وامتدادا��ــا إذ ”ال يمكــن 
ألي خطــاب حكا�ــي كيفمــا �ان نوعــھ أن يحتفــظ بخاصيــة صيغيــة 
محضــة ، تجعلــھ �ســتقل عــن غيــره مــن ا��طابــات ، إننــا نالمــس 
هنــا مــا يمكــن تســميتھ بتداخــل ا��طابــات ”(1٩)، فاالمتــدادات 
مــن  بــھ وتأخــذ أهمي��ــا  بــل ترتبــط  النصيــة ال تنفصــل عــن املركــز 
قــوة انفجــار البــؤرة ، بمع�ــ� أدق : أن ا��طــاب أو األحــداث الروائيــة 
 ، انفجارهــا  لقــوة  امتــداد  أل��ــا  الفكــرة  قــوة  بقــدر  قويــة  تكــون 
تمــرد  إ�ــ�  امتــداد آخــر �شــير  . وفــي  البــؤرة  قــوة  مــن  وتســتمد قو��ــا 
العطــوي عــن أوامــر الشــيخ فــي تســليم بصائــر أرض الــوادي �عــد أن 
ــب املعالــم يقــول : “  خلــط الســيل جــرب الــوادي ببعضهــا ح�ــ� غيَّ
أحكــم ا��ــوف مخالبــھ ع�ــ� قلــوب الرعيــة .. اختبــأ الرجــال ..رددت 
ا��بــال أخبــار قريــة حصــن عرفطــة .. وصلــت األخبــار إ�ــ� مســامع 
 ما أرسل عساكره إليصال وجهاء قري�نا 

ً
شيخنا بصنعاء .. وسر�عا

 
ً
، كمــا وجــھ برســالة يدعوهــم إ�ــ� عــدم النــزول إ�ــ� الــوادي .. واعــدا

إياهــم بالوصــول إل��ــم ، والبحــث عــن وســيلة لتعييــن حــدود حيــازة 
�ل مــزارع اســتجاب جميــع الرعيــة .. نشــط �عــض املتحذلقيــن فــي 
 وصــل 

ً
رحــالت مكوكيــة إ�ــ� صنعــاء ينقلــون تفاصيــل مــا يــدور. أخيــرا

إ�ــ� دار فقيــھ  أحــد أنجــال شــيخنا برفقــة مجموعــة مــن املعاونيــن 
الســكان  مجاميــع  ت�بعــھ  افقيــھ  مر مــع  الــوادي  إ�ــ�  نــزل   . قري�نــا 
إ�ــ� الــوادي ا��ــراب .. أخاديــد غائــرة جــذوع ميتــة أكــوام األ��ــار 
تحتــل مســاحات واســعة .. مســطحات مشــوهة .. ارتفعــت أصــوات 
الرعيــة تســتغيثھ �ســرعة البــت . اختلطــت املــزارع �عضهــا ببعــض 
اقــع  لــم تعــد املعالــم وا��ــة تعــددت آراء ا��ضــور عــن تحديــد مو
مــا  مــزارع  يبــرز �ل  بــأن  يق��ــي   

ً
الفقيــھ مق�رحــا قــدم   ، �ل مزرعــة 

�ل  حــدود  تحديــد  يتــم  و�عدهــا   . ملكيتــھ  تث�ــت  وثائــق  مــن  لديــھ 
مزرعــة بموجــب وثائقهــا .. [دوى مكبــر صــوت امل�ــ�د ا��اضــر �علــم 
 فــي 

ً
الغائــب والصا�ــي �علــم النائــم أن ع�ــ� جميــع مــن يملــك أرضــا

الــوادي ســرعة تســليم مــا يث�ــت ملكيتــھ مــن وثائــق إ�ــ� ابــن شــيخنا 
ح�ــ� يتــم الفصــل وتحديــد حــدود �ل مزرعــة بموجــب مــا تنــص عليــھ 
 ، يث�ــت ملكي��ــم  مــا  ا��ميــع حامليــن  تقاطــر  مــا   

ً
] ســر�عا الوثائــق 

اســتمر ت�ــ�يل البصائــر ثالثــة أيــام بقــي عــدد قليــل أعلنــوا رفضهــم 
مــن  تبقــى  مــا  .. ســلم  افضيــن  الر بيــن  �ان جــدك  وثائقهــم  تســليم 
بــدأت الوشــاية   .. الــذي صمــم ع�ــ� موقفــھ  .. بقــي جــدك  الرعيــة 
بجــدك العطــوي أنــھ يريــد إشــعال الفتنــة برفضــھ تســليم مــا يث�ــت 

ملكيتــھ ”(20) .
الروا�ــي  ا��يــز  امتــدادات  أحــد  الروايــة  مــن  ا��ــزء  هــذا  �شــكل 
للبــؤرة ويمثــل الصــراع الطبقــي الــذي �انــت االشــ�راكية ـ فــي الشــطر 
ا��نو�ــي مــن الوطــن حي��ــا ـ تحار�ــھ فــي ســ�يل الوصــول إ�ــ� مواطنــة 
م�ســاوية داخــل البلــد الواحــد ، و�ان القضــاء ع�ــ� الطبقيــة أحــد 
أبــرز أهــداف الوحــدة ، هــذا ا��ــدث الــذي مثلــھ النــص الســالف لــم 

 عــن الفكــرة ال�ــي نصفهــا هنــا فــي الدراســة بالبــؤرة بــل 
ً
يكــن مســتقال

�ــي خدمــة لهــا (أو بمصط��نــا فــي هــذه الدراســة امتــداد لهــا )، إذ 
باإلمــكان إرســاء سلســلة ســب�ية متماســكة يتــم ع�ــ� أساســها قــراءة 
للبــؤرة  املعاكــس  باالتجــاه  مراحــل  باعتبارهــا  املتباينــة  األحــداث 
وفــي   ، كنقائــض(21)  األحــداث  ف��ــا  تتعالــق  ديالكتيكيــة  كحركــة 
أعمــال الغر�ــي الروائيــة متمثلــة بم��ــف أحمــر ومملكــة ا��ــواري 
ن ا��ســد الســردي للرواية  تكون البؤرة �ي امل�ن األســاس ال�ي تكوَّ
، إذا مــا اعتبرنــا أن الفكــرة (البــؤرة) �ــي هيكلــھ العظمــي ، إذ ان �ل 
التصعيــدات فــي اتجــاه الصــراع داخــل النــص تحــدث حــول مركــز 
كــرة معينــھ و�ــي البــؤرة(22) ، ففــي هــذا ا��ــزء مــن ا��يــز الســردي 
الــذي يو�ــ� النــص انضمــام تبعــة إ�ــ� ا����ــة الوطنيــة ال�ــي �انــت 
أن  بالبــؤرة  هــو حــري  كــم  نجــد  الوحــدة  تحقيــق  أجــل  مــن  تحــارب 

تكــون �ــي أصــل النــص ومن�تــھ ، يقــول الكاتــب :
ال�ــي  تلــك   ، .. اســتحضرت إحــدى رســائلھ  إلينــا  “ تبعــة وقــد عــاد 
كت��ــا إ�ــيَّ �عــد انضمامــھ إ�ــ� صفــوف ا����ــة الوطنيــة قــال ف��ــا :

الفاتنــة ســمبرية … هــا أنــا أكتــب إليــك وك�ــي ســعادة �عــد أن خــط 
 .. طريقــي  اخ�ــرت  لقــد   . املناضليــن  صفــوف  إ�ــ�  انضمامــي  القــدر 
 �ــي نحــو املناطــق الوســطى املل��بــة .. ا��اذيــة ل��ــدود 

ً
أســير ورفاقــا

مــع جمهوريــة عــدن .“(23)
التوســع  فــي  مهمــة  منحــدرات  الروايــة  فــي  التيمــات  هــذه  شــكلت 
�انــت  ال�ــي  الرســائل   : م��ــا  كثيــرة  عناصــر  متخــذة  الســردي 
الرســائل  وهــذه   ، إليــھ  تبع��ــا  وال  حنظلــھ  الب��ــا  تكت��ــا  ســمبرية 
فــي امتــدادات نصــھ الروا�ــي وحداثتــھ  تعــد أحــد اســاليب الغر�ــي 
املفقــودة  والكتــب  واملذكــرات  الرســائل  فاســتخدامات   ، الفنيــة 
وتنو�ــع  األحــداث  وترت�ــب  تنظيــم  فــي  والوصايــا  ا��طوطــات  أو 
إ�ــ� توتــرات وتقاطعــات تمثــل االشــكالية  األصــوات الســردية ، آل 
ال�ــي انشــغل ��ــا الروا�ــي وألقــت بظاللهــا ع�ــ� لغــة ا��ــوار والوصف 
) ،وفي نٍص 

ً
وال��ايات(2٤) ال�ي نســم��ا التجاويب(ســن�ناولها الحقا

آخــر أو رســالة أخــرى يقــول الســارد “ حب�ب�ــي حيــن بدأنــا بالزحــف 
 ببــدء 

ً
ع�ــ� صنعــاء اشــعلنا ليل��ــا النــار مــن ع�ــ� قمــم ا��بــال إيذانــا

الزحــف . منظــر اللهــب وهــو �غطــي مســاحات واســعة مــن الوطــن 
.. لــم �عــد ��ــكام صنعــاء مــن مــكان ، ح�ــ� صنعــاء أشــعل معظــم 
فــي  �ان  مــن  ..ح�ــ�  منازلهــا  أســطح  اليمــن  جبــال   .. اللهــب  ســكا��ا 
لــت املناطــق الشــمالية إ�ــ� شــعلة  الوديــان أشــعل اللهــب . لقــد تحوَّ
مــا   

ً
عــدن ســر�عا إذاعــة  أن  إال   ، ال��ــراء  إ�ــ�  البحــر  مــن  متقــدة 

افق��ــا ع�ــ� وقــف إطــالق النــار ابتــداًء مــن ص�يحــة اليــوم  أعلنــت مو
التا�ــي إليقــاد الشــعلة . صــادف يــوم جمعــة مــارس 1٩٧٩م توالــت 
اقعكــم … )  رســائل إذاعــة عــدن املشــفرة : ( عليكــم البقــاء فــي مو
الوقــت  لكســب  إال  املناشــدات  وتلــك  النــار  إطــالق  وقــف  يكــن  لــم 
الــــ  أذاعــت  أيــام  فبعــد   ، ملواجهتنــا  تســتعد  صنعــاء  أخــذت  الــذي 
 جــاء فيــھ : تــم تزويــد صنعــاء بصفقــة اســ��ة 

ً
B.B.C البريطانيــة خبــرا

أمريكيــة مول��ــا الريــاض“(25) ، تو�ــ� الســارد فــي امتــدادات النــص 
 مــن البــؤرة ـ أن �ســتخدم وســائل متعــددة إليصــال 

ً
ـ املنبعثــة أصــال

ا��يــز الروا�ــي إ�ــ� مبتغــاه ، ذلــك اقت��ــ� تمــدد ا��بكــة الرئ�ســية 
لتغــدو حبــكات ذات اتجاهــات متعــددة ع�ــ� مســتوى ا��ــدث ـ (وهــو 
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 بقطــرة ا��بــر املنفلتــة مــن أع�ــ� ع�ــ� ســطح ناصــع 
ً
مــا مثلنــا لــھ ســلفا

الرئ�ســية  ا��بكــة  حــول  تلتــم  ولك��ــا   ، وال�ــ�صيات  ـ  البيــاض) 
الســالف  النــص  فــي   . البــؤرة  حــول   (2٦) دائريــة  متعــددة  لنقــاط 
يطلعهــا  ســمبرية  حبي�تــھ  إ�ــ�  تبعــة  وجههــا  رســالة  مــن  جــزءا  نجــده 
فــي هــذه  ـ  ��مــا هنــا  ، وال  النضاليــة  فــي مســيرتھ  القائــم  ع�ــ� الوضــع 
الدراســة ـ ت�بــع مجريــات ا��ــدث بقــدر مــا ��منــا وضــع النــص فــي إطــار 
التقانــة الفنيــة ل��يــز الســردي ، إذ يت�ــ� للمتلقــي أن هــذا النــص 
جــاء وفــق مخطــط االمتــدادات النصيــة التوســعية للبــؤرة ال�ــي �ــي 
أصــل هــذه التوســعات ال�ــي قــد تكــون دائريــة ، أو حلزونيــة ، بيــد ا��ــا 
تتجــھ نحــو ا��اضــر تــارة واملا��ــي تــارة أخــرى ، فاملا��ــي هنــا يمثلــھ 
النفــس التاري�ــي داخــل ا��يــز الروا�ــي ، وا��اضــر يتمثــل باملعا��ــات 
الســردية و�ســقاط ذلــك املا��ــي ع�ــ� قضايــا الراهــن ، واملســتقبل 
يتمثــل هنــا باالســتفادة مــن هــذه املعطيــات املاضيــة وا��اضــرة ع�ــ� 
اقــع  اقــع السيا��ــي واالجتما�ــي والعقائــدي ع�ــ� أرض الو تغييــر الو
فهــو إذن ، ذو قابليــة ألن تتجاذبــھ جميــع األزمنــة ، ممــا يجعــل الســرد 
ا��يزيــة  االتجاهــات  �ل  فــي  يتحــرك  البــؤري  االنفجــار  رؤيــة  وفــق 
 
ً
وثيقــا  

ً
ارتباطــا مرتبطــة   

ً
دومــا وتكــون  وا��دثيــة(2٧)،  والزمنيــة 

بالنــواة أو لبــؤرة.
ــة فكــرة واحــدة �ــي محــور  ت��ــي تفاصيــل روايــة م��ــف أحمــر أن ثمَّ
الفكــرة  الســردية و�ــي  ال�شــعبات  تلــك  �َل  ��ــا  تر�ــط  الســرد  ارتــكاز 
 
ً
توســعا واالمتــدادات  ال�شــعبات  تلــك  �انــت  ثــمَّ  ومــن   ، البــؤرة  أو 
اقــع الســردي الــذي يمثلــھ املعطــى   فــي معطيــات وأحــداث الو

ً
ســرديا

التاري�ــي فــي الروايــة ، إذ تلمــس هيمنــة األيدولو�ــي ع�ــ� ســير أحــداث 
 : الســارد  يقــول  املتغيــر  األيدلو�ــي  اقــع  الو ملعطــى   

ً
وفقــا الروايــة 

أوامــر   .. والعســكرية  التموي�يــة  إمدادا��ــا  ــا 
َّ
عن عــدن  قطعــت   “

اقــع العســكرية ال�ــي �انــت ا����ــة قــد ســيطرت  بإخــالء �عــض املو
عل��ــا منــذ منتصــف عــام 1٩٧٨م .. تســليم نقــاط التفت�ــش بطــول 
جديــدة  عســكرية   

ً
نقاطــا الســلطة  اســتحدثت   . الرئ���ــي  الطريــق 

ضمــن خط��ــا لتقليــص املــد الثــوري .. شــقت الطــرق إ�ــ� قمــم �عــض 
ذلــك  . �ان  اقــع عســكرية  ، وأنشــأت مو املرتفعــات االســ�راتيجية 
 التفاق قمة الكويت 1٩٧٩م بين صنعاء وعدن“(2٨) ، حين 

ً
تنفيذا

 
ً
َ�ْعَمــُد الســارُد لتوطيــن التاريــخ فــي امل�ــن الروا�ــي اليجعــل منــھ نصــا
 ؛ لكنــھ ينفــخ فيــھ روح الســردية ع�ــ� ا��كائيــة ، ومــن 

ً
 جامــدا

ً
تاريخيــا

ثــمَّ يحــّوِل هــذا امل�ــن إ�ــ� ��يــن ســردي ، كمــا ن��ــظ : “ إن ا��طــاب 
املنقــول  وا��طــاب  يتجــاور   … التاريخيــة  بخصوص�تــھ  املســرود 
إ�ــ� صيغــة  الــذي ينقــل ا��طــاب املعــروض بواســطة الســرد“(2٩) 
مــن  تتبــرأ  يجعلهــا  مــا  الســرد  خصائــص  مــن  تأخــذ  ��ينــة  ســردية 
التاريــخ وتعقــد قرا��ــا بالســرد وت�تمــي إليــھ وقــد حملــت عنــد الغر�ــي 
 
ً
تلــك االمتــدادات النصيــة وفقــا ال�ــي �ــي معــاد  البــؤرة  ة انفجــار  قــوَّ
للرؤيــة الســردية الرئ�ســة ال�ــي يتحــدد مــن خاللهــا مفهــوم �لَّ اتجــاه 
ع�ــ� �امــل ب�يــة النــص الســردي الواحــد(30) ، بيــد أن االتجاهــات 
 
ً
عــد عمــال

ُ
أو االمتــدادات النصيــة عنــد الغر�ــي بمختلــف مســارا��ا ت

 فــي ا��يــز الســردي الروا�ــي ليصــل إ�ــ� نقــل مــا يخ�زنــھ الكاتــب 
ً
توســعيا

اه�زازيــة  دفقــة   
ً
أيضــا لكنــھ   ، وُ�ْســر  �ســهولة  املتلقــي  إ�ــ�  رؤى  مــن 

ناجمــة عــن البــؤرة ا��وريــة للعمــل الروا�ــي عنــده و�ــي فكــرة النــص.

 : مملكة ا��واري
ً
ثانيا

 مــن الناحيــة الفنيــة 
ً
ال تختلــف هــذه الروايــة عــن ســابق��ا كثيــرا

أن  إال   ، للنــص  املعمــاري  التخطيــط  أو  الســرد  تقانــة  هنــا  أع�ــي 
ل�ــس  ا��انــب  ، وهــذا  فــي األســلوب واللغــة   

ً
 طفيفــا

ً
ثّمــة اختالفــا

موضــوع دراســ�نا ، فاالمتــدادات فــي مملكــة ا��ــواري تأخــذ نفــس 
االتجاهــات فــي م��ــف أحمــر فقــد تتقــدم البــؤرة أو تتأخــر ع��ــا، 
 ، أحمــر  م��ــف  فــي  اتخذ��ــا  ال�ــي  املســارات  نفــس  تأخــذ  لك��ــا 
يقــول الســارد فــي أحــد االمتــدادات النصيــة وهــو يبــرر فــي رســالة إ�ــ� 
اليامــي ـ مــن �اتبــة الرســائل ال�ــي أعتقــد أ��ــا شــوذب ـ يقــول النــص 
ــا أكــّرر ذكــره .. لكــن مصيــر ا��ــواري �ســيط  : “ قــد تســتغرب ممَّ
�عطيــك  مــا  إليــك  أكتــب  ولذلــك   .. انقطا�ــي  ســ�ب  �ان  ذلــك   ..
تأمرنــي  .. فحيــن  القصــر ح�ــ� تضاعــف حــذرك  فكــرة عــن حيــاة 
موالتــي بمهمــة خــارج القصــر أكــون �عيــدة عــن البريــد فــال أســتطيع 
 .. إليــك  مطمئنــة  أنــا  اليــوم   .. إليــك  لفاف�ــي  و�رســال  اســتقبال 
 فــي ا��ديــث بيــن رســالة وأخــرى ببعــض مــا ال 

ً
ولذلــك ال أرى ضيــرا

يجــب ا��ديــث فيــھ .
أريــد أن أحدثــك عــن ســيدتي ا��ــرة ال�ــي ال تخــرج مــن بيــن جــدران 
 فيمــا نــدر .. وال �علــم أحــد عــن خروجهــا .. لهــا ســراديب 

َّ
قصرهــا إال

ي �عــض  إ�ــ� حصــن التعكــر و��ــ� م�ــ�د منحــدر ال��ــر حيــث تــؤّدِ
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صلوا��ــا ا��اصــة ”(31) .
أفقيــة  مســارات  ا��ــواري  مملكــة  فــي  النــص  امتــدادات  تتخــذ 
مت�بعــة حــاالت ال�ــ�وص وأدوارهــم فــي ا��يــز الســردي ، و�ــي فــي 
ذات الوقت توســعات ســردية تف��ي للوصول إ�� مبت�� الفضاء 
ال�ــي  �ــي  �انــت  ا��ــواري  مملكــة  فــي  فال�ــ�صيات   ، الســردي 
صنعــت االحــداث ووجهــت مســارا��ا وصنعــت توظيــف دالال��ــا ، 
فالصيــرورة ال�ــي يتــم ��ــا انتقــاء وتنظيــم النــوى الدالليــة محكــوم 
بطبا�ــع ال�ــ�صيات الروائيــة ، و�النمــاذج الضمنيــة للتماســك 
التنظيمــي الــذي يف��ــي إ�ــ� ان�ــ�ام ال�ــ�صيات ضمــن االطــار 
وكيــف   ، لل�ــ�صية  ســمات  اعتبــاره  يمكــن  ومــا   ، الســردي 
 ،(32)

ً
 أو مكتمــال

ً
 �ليــا

ً
 روائيــا

ً
تتعاضــد هــذه الســمات وتشــكل عمــال

 فــي 
ً
 ســرديا

ً
هــذه التوســعات الســردية ال�ــي اتخذهــا الغر�ــي أســلو�ا

رواي�يــھ ”م��ــف أحمــر ، ومملكــة ا��ــواري “ �انــت �ــي ا��امــل 
 إ�ــ� تجاويــب النــص ال�ــي 

ً
ملزيــد مــن التوســعات الســردية ، وصــوال

أو  الت�ئيــر  بــات  إذ   ، الروايتيــن  تلــك  فــي  الســردية  ال��ايــات  تمثــل 
الــذي  فهــو   ، الســارد وحــده  مــن خــالل  يتــم  النظــر  تعميــق وجهــة 
يوجــھ الســرد كمــا يوجــھ قــراءة املتلقــي ، ويتحكــم فــي إظهــار وتأجيــل 
تعــد  واألحــداث  والصراعــات  التوســعات  هــذه   ، األحــداث(33) 
امتــدادات عــن الفكــرة الرئ�ســة فــي الكتابــة الروائيــة عنــد الغر�ــي 
�عــض  للقــارئ  يو�ــ�  ا��ــواري  مملكــة  امتــدادات  أحــد  ففــي   ،
ــة 

َّ
ودق معهــا  �عملــون  مــن  مــع  وتعاملهــا  امللكــة  �ــ�صية  مالمــح 

معرف��ــا بتفاصيــل أمــور مملك��ــا يقــول النــص : “ حيــن تكــون فــي 
ة ، عليــك عــدم زيــارة أحــد .. ال تكــرر مــا  شــرف خدمــة امللكــة ا��ــرَّ

 �عــدم الزلــل … 
ً
ــا .. احتفــظ ��ــذا ليذكــرك دومــا

َّ
صنعــت إال بأمــر من

إ��ــا تع�ــي ��ــا زيارتــي لليامــي .. أتحذرنــي؟ لكــن كيــف وصلهــا ذلــك ؟ 
 امــرأة تعاقــب املذنــب باملــوت .. أأكتــب 

ً
 متخيــال

ٌ
… داهم�ــي خــوف

 ؟ كيف أكتب لكائٍن أسمع بھ وال أراه .. أ�ي موجودة 
ً
لها مستأذنا

أم �ــي مجــرد فكــرة تســكن عقــول النــاس ؟ تحاملــت ع�ــ� مخاوفــي 
مــن  مس�شــارك  حضــرة  أزر  لــم  ة  ا��ــرَّ امللكــة  موالتــي   ]  :  

ُ
وكت�ــت

بــاب ال�رفيــھ .. بــل �انــت زيارتــي لــھ ألذكــره بوعــوده قبــل جل�ــي مــن 
صنعــاء] أعتــذر عــن زيارتــي لــھ دون إذن منــك .. وأتوســل الســماح 
 
ً
بزيارتــھ .. دمــِت منصــورة . خادمــك األميــن صعفــان“(3٤) ، وطبقــا

لرؤيــة التوســع الســردي أو امتــدادات البــؤرة ـ بنــاًء ع�ــ� التخطيــط 
الغر�ــي عمــران  �ع�ــي أن  ذلــك  فــإن  تقانتــھ  أو   ، للنــص  املعمــاري 
وت�ت�ــي  بالبــؤرة  تبــدأ  أ��ــا  رأينــا  ال�ــي  األفقيــة  الكتابــة  إ�ــ�  يجنــح 
بالتجاويــب ، ويــرى الدكتــور حميــد ��مدانــي أن الكتابــة األفقيــة 
أفقيــة  كتابــة  بواســطة  عــادي  �شــكل  الصفحــة  اســتغالل  �ــي 
ت�تــدئ مــن أق��ــ� اليميــن إ�ــ� أق��ــ� ال�ســار(35) ، والفــرق هنــا 
أننــا نتصــور هــذه الكتابــة ل��يــز الروا�ــي برمتــھ ويبــدأ مــن البــؤرة 
االمتــدادات  نســم��ا  التمديــدات  هــذه   ، دائــري  �شــكل  ويتمــدد 
النصيــة إ�ــ� ان ت�ت�ــي الروايــة بالتجاويــب و�ــي إرهاصــات ��ايــة 
ا��يــز الروا�ــي ، مــن ان��ــاء أدوار ال�ــ�صيات وانحســار األمكنــة 
الفتيــات  تحقيــر  ع�ــ�  يــدل  الروايــة  عنــوان  أن  ورغــم   ، وغيرهــا 
الالتــي عملــن مــع امللكــة إال أن امللكــة تتخــذ مــن أولئــك الفتيــات 
نقطــة انطــالق فــي الســرد ـ و�ــي هنــا البــؤرة املرتكــزة ع�ــ� الفكــرة مــن 
أن الفتيــات هــن أعمــدة مملك��ــا ، و�قيــة ال�ــ�صيات واألحــداث 
امتــدادات لذلــك ، فجــوذر الــذي �ان قــد التقــى �شــوذب وأح��ــا 
 مــن اليامــي 

ً
ـ وهــو �عمــل فــي ســوق الوراقيــن ـ �ان قــد تلقــى وعــدا

املتنفــذ فــي القصــر بــأن يكــون �اتــب رســائل امللكــة ، وُحمــل عنــوة 
وعليــھ  ال�ــ�ن(3٦)،  �شــبھ  فيمــا  نفســھ  ليجــد  جبلــة  ذي  إ�ــ� 
تلــك املفارقــات  إ�ــ� صعفــان ، �ل  نســيان ماضيــھ وتغييــر اســمھ 
تعــد توســعات لفكــرة الروايــة و�ــي حكــم امللكــة عــن طريــق ج�شــها 
الناعــم وا��طيــر ا��ــواري ، يقــول فــي أحــد امتــدادات النــص : “ فــي 
نو�ــة حــذٍر صارح��ــا �عــدم ارتيا�ــي لوجودهــا .. ل�ــردَّ فــي دالل بــأن 
وجودهــا إ�ــ� جــواري يزيدهــا ســعادة .. صمــتُّ لهن��ــات .. اق�ربــت 
ــي تقــول : دع�ــي أع�ــرف لــك بأنــي أنــا مــن كنــت أكتــب الرســائل  ِ

ّ
م�

إليــك .. ولســت َوهمــَك الــذي خلقتــھ .. فهــل وجدت�ــي شــوذبك؟ .. 
ــق عليــك  ودع�ــي أســألك : هــل اك�شــافك أنــي لســت شــوذبك .. ضيَّ
 ؟ 

ً
لهــا يقينــا

ُ
الدنيــا ؟ أم أنــت ��لــت مــن ظنونــك ال�ــي كنــت تخا

أم أنــت لــم تجــد فــيَّ مــن ذكر��ــنَّ : فنــدة .. شوشــانا.. شــوذب ؟ ألــم 
أؤكــد لــك فــي رســائ�ي أنــك تســ�� خلــف وهــم؟(3٧).

حيزهــا  مــن  توســع  الروايــة  فــي  واملؤتلفــة  ا��تلفــة  ا��طــات  إن 
مكتملــة  روايــة  إ�ــ�  الوصــول  ســ�يل  فــي  للبــؤرة  خدمــة  الســردي 
تجســد رؤيــة الكاتــب فــي جمــع الشــتات الســردي واملعرفــي فــي فكــرة 
واحــدة تصــب فــي إيصــال فكــرة الكاتــب إ�ــ� املتلقــي ورؤيتــھ للفــن 
بالعديــد  اقــع مم�زجــة  الو تناقضــات  ، فتبــرز  واإلنســان والعالــم 
 مســّوِغ وجــوده التحريــض 

ً
 جماليــا

ً
مــن األســئلة ، وتجســيد وعيــا

والتخطــي ومجا��ــة األســئلة الفنيــة وغيــر الفنيــة ، كمــا أن قيم��ــا 
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وتفتي��ــا  والســائدة  املألوفــة  القيــم  رفــض  إ�ــ�  تتطلــع  ا��ماليــة 
فــي الكتابــة األفقيــة عنــد الغر�ــي  (3٨) ، فالتوســعات املســطحة 
توصــل أعمالــھ الروائيــة إ�ــ� هدفهــا �ســهولة و�ســر ، أل��ــا تتوســع 
ا��اصــة  طاق��ــا  لتأخــذ  البــؤرة  مــن  قو��ــا  مســتمدة  بي��ــا  فيمــا 
روايــة  عملــت  إذ   ، للروايــة  الفكــري  الهــدف  صــوب  لالنطــالق 
مملكــة ا��ــواري ـ ضمــن االشــتغال الســردي ـ ع�ــ� توظيــف وصايــا 
�انــت امللكــة قــد تلق��ــا . يقــول النــص فــي أحــد امتداداتــھ : “ وع�ــ� 
ضــوء إحــدى الوصايــا : إلضعــاف ذوي األطمــاع مــن أمــراء البــالد 
 .. عليــِك دفعهــم و�غراؤهــم �شــن 

ً
 مباشــرا

ً
.. ومــن يمثلــون ��ديــدا

اتخــذت   .. اإل��ــاك والســقوط  �عــض ح�ــ�  حــروٍب �عضهــم ع�ــ� 
فــوق   

ً
ملــكا نفســھ  يــرى  الــذي  التعكــر  حصــن  بأميــر  البدايــة  قــرار 

ا��ميــع وأميــر قلعــة قيضــان ع�ــي بــن ســبأ وذلــك بدفــع �ل م��مــا 
��ار�ــة اآلخــر .. دعــت امللكــة األميــر املفضــل أميــر التعكــر ��شــد 
قبائلــھ مــن أجــل ضــم حصــن قيضــان ومــا إليــھ مــن بــالد إ�ــ� إمارتــھ 
، و�ان املفضــل يتطلــع لتلــك الدعــوة .. لذلــك ســارع ملراســلة قــادة 
��ــواري  أوعــزت  األخــرى  ا��هــة  وفــي   .. قبائلهــم  ��شــد  إمارتــھ 
امللكــة فــي حصــن ع�ــي بــن ســبأ ب��ــ�يع األميــر ع�ــي ع�ــ� مواجهتــھ 
قبائــل  �انــت  أســابيع ح�ــ�  تمــِض  ..ولــم  إ�ــ� ذي جبلــھ.  للوصــول 

قيضــان“(3٩). قبائــل  ملواجهــة  تزحــف  التعكــر 
��ــذه الطريقــة حكمــت ملكــة ا��بــال العاليــة ســيدة الصليحيــة 
بــالد اليمــن واســتطاعت الســيطرة لف�ــرة مــن الزمــن دون أن يكــون 
لهــا ج�ــٌش تبطــش بــھ ، ولقــد اســتطاع الســارد أن يوصــل للمتلقــي 
رواي�يــھ  لتقديــم  اســتخدمھ  الــذي  الف�ــي  ا��انــب  عبــر  يريــد  مــا 
م��ــف أحمــر ومملكــة ا��ــواري ، إذ �ان الفضــاء الن��ــي هــو 
مســاحة   ، املســاحة  عبــر  إال  ي�شــكل  ال  ألنــھ  مكانيــا  فضــاًء   

ً
أيضــا

الكتــاب واأل�عــاد ، …، فهــو مــكاٌن تتحــرك فيــھ ـ ع�ــ� األ�ــ� ـ عيــن 
القــارئ ، هــو إذن بــكل �ســاطة فضــاء الكتابــة الروائيــة باعتبارهــا 
 ، ذا��ــا(٤0)  الكتابــة  تشــغلھ  الــذي  ا��يــز  بــھ  ونقصــد   ، طباعــة 
اتجاهــات  فــي  ت�ســع  الغر�ــي  عنــد  النــص  امتــدادات  �انــت  هكــذا 
الدائــري  �شــكلھ  الروا�ــي  ل��يــز   

ً
أفقيــا  

ً
توســعا لتكــون  مختلفــة 

املتخيــل أن مصــدر تلــك االتجاهــات �ــي البــؤرة االنفجاريــة لفكــرة 
العمــل ذاتــھ ، وأعتقــد أن فضــاء الروايــة (الزمكانــي) وامتداداتــھ 
وتنوعاتــھ الالمحــدودة فــي العمــل الروا�ــي أمــٌر ي�ب�ــي النظــر إليــھ 

كخصيصــة حميميــة مميــزة أك�ــر مــن النظــر فــي طولهــا(٤1) .
التجاويب

فــي آخــر طــور مــن أطــوار التقانــة الروائيــة عنــد الغر�ــي عمــران البــد 
لنــا أن نقــف ع�ــ� معرفــة مع�ــ� التجاويــب ، ومــا نع�ــي ��ــا هنــا فــي 

الدراســة؟
فالتجاويــب فــي بنــاء الب�ــت اليم�ــي �عرفــھ األســتاذ مطهــر االريانــي : 
 ـ في أع�� الب�ت ،وف��ا تكون الزخرفة 

ً
بأنھ املداميك الثالثة ـ غالبا

والزينــة ال�ــي تســم� ال�شــقير ، ويكــون أع�ــ� هــذه املداميــك مرتفــع 
لألماكــن  األج�ــي  مــن  فيــھ  ومــا  الب�ــت  ســطح  مســتوى  عــن  بــارز 
املتعددة (٤2) ، أما في هذه الدراســة فنع�ي ��ا ـ حســب االف�راض 
النقــدي ـ �ــي خواتــم األحــداث الروائيــة وال��يئــة ل��ايــة األحــداث 
مثــل اختفــاء ال�ــ�وص عــن املشــهد الروا�ــي ، و��ايــة األحــداث ، 

ول�ــس بالضــرورة أن تكــون هــذه التجاويــب فــي الصفحــات األخيــرة 
للروايــة .

 : مملكة ا��واري
ً
أوال

 ، التاري�ــي  با��انــب  الروائيــة  األحــداث  تأنــس  الروايــة  هــذه  فــي 
مرضيــة  بصــورة  األحــداث  اختتــام  ع�ــ�  النــص  تجاويــب  وتعمــل 
ومقنعــة للمتلقــي ذلــك مثــل حــدث خــالص امللكــة مــن اب��ــا الكبيــر 
مھ ا��كــم و���ــا وصاي��ــا عليــھ ، قــال  ِ

ّ
حينمــا حــاول اقناعهــا ب�ســل

لــت شــفرة وجههــا   .. وقــد تحوَّ
ً
 وحزينــا

ً
الســارد : “ �ان صو��ــا بــاردا

إ�ــ� صفــرة باهتــة .. كمــا لــو أن الــدم تســرَّب خــارج بد��ــا منــذ حيــن 
.وقــد أ��ــت عيناهــا تنظــران خلــف األشــياء . غشــت�ي رعشــة وأنــا 
أتســاءل مــاذا عنــت بكالمهــا ؟ ضمت�ــي بيالســان ضمــن مســاعدا��ا 
 ومجموعــة مــن ا��ــواري خلفهــا 

ْ
.. لــم أكــن ســعيدة لذلــك ، عبــرت

أروقــة القصــر بصمــت حزيــن . أمرتنــا �ســرعة إفــراغ جنــاح امللــك 
 
ً
ــع .. ح�ــ� هــو بــدا محتــارا

َّ
مــن ا��ــواري .. لــم نجــد مــن تقــاوم أو تتمن

أال  ؟  تصنعــنَّ مــاذا  ويحكــن   :  
ً
ناعمــا صوتــھ  خــرج   .. بــھ  تقــوم  ملــا 

ولكــن   .. ذلــك بصــوت مرتبــٍك  يكــرر  أخــذ   ! امللكــة  تخشــين عقــاب 
 كمــن ُيــزف وســط 

ً
افق��ــا ســار طا�عــا حيــن طلبــت منــھ بيلســان مر

شــونة  ح�ــ�  ة  الســفلّيِ الطوابــق  ســاللم  عبــر  أنزلنــاه   .. حاشــ�تھ 
 خلــف القصــر .. ومــا إن هبطنــا الســاللم ح�ــ� 

ً
الغــالل املشــأة حديثــا

أ��ــار .. لُيْحمــل ع�ــ� ســواعدنا ، ح�ــ� قاعــة داخليــة حيــث ُجمعــت 
 ��ظــات ح�ــ� صعــدت أرواحهــنَّ 

َّ
جواريــھ املتواطئــات ، ومــا �ــي إال

. لروحــھ“(٤3)  افقــات  مر
مضمــخ  لكنــھ  التاريــخ  املتلقــي  �شــتم  النــص  مــن  ا��ــزء  هــذا  فــي 
بالفــن الســردي ، لذلــك يــرى أ��ــاب النزعــة التاريخيــة أن التاريــخ 
 ، وتلــك �ــي الصــورة ال�ــي �انــت 

ً
 عضويــا

ً
والروايــة م�رابطــان ترابطــا

 ؛ لكــن الروايــة ا��ديــدة ـ ومعهــا 
ً
الروايــة عل��ــا لــدى بالــزاك مثــال
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نفســها  تر�ــط  أن  وتأ�ــى  األطروحــة  هــذه  ترفــض  ـ  ا��ديــد  النقــد 
مــن جلــد  ا��ــروج   ع�ــ� 

ً
قــادرة حقــا الروايــة  هــل  لكــن   ، بالتاريــخ 

التاريــخ والتمــرد ع�ــ� الزمــن ، فــي الوقــت الــذي ال يزيــد فــي ســلوكها 
 : ال�ــ�صيات ، واألحــداث 

ً
ع�ــ� كتابــة التاريــخ ، خــذ لذلــك مثــال

، واألحيــاز ، واألزمــات ، �لهــا تحيــل ع�ــ� التاريــخ و�لهــا تســتقي مــن 
أحــداث ا��تمــع وعالقــات النــاس فــي ا��تمــع �عضهــم ببعــض ، 
فــي الوقــت ذاتــھ كيــف ، إذن ، يمكــن رفــض التاريــخ تحــت عقــدة 
، ومــن هــذا املنطلــق  ��مــا (٤٤)  ، ومالــھ صلــة  ة وا��داثــة  ا��ــدَّ
ـ إ�ــ� اســتكناه التاريــخ ، لكنــھ  ـ فــي أعمالــھ الروائيــة  عمــد الغر�ــي 
 ع�ــ� الفكــرة القويــة ال�ــي تشــكل 

ً
مــھ بقالــب خــاص بــھ معتمــدا قدَّ

االتجاهــات  جميــع  فــي  النــص  توســع  إ�ــ�  يــؤدي  الــذي  االنفجــار 
 اختطــھ الســارد لنفســھ ـ مــن وجهــة نظــر 

ً
 خاصــا

ً
فاتخــذت شــكال

ـ إذ أن القصــة أو الروايــة ال تتحــدد فقــط بمضمو��ــا  الدراســة 
 بالشــكل أو الطريقــة ال�ــي ُيقــدم ��ــا ذلــك 

ً
فحســب ، ولكــن أيضــا

، املضمــون٤5 
ففــي أخــر تجاويــب مملكــة ا��ــواري يقــف القــارئ ع�ــ� ��ايــة حكــم 
السيدة أروى الصليحية يقول السارد : “ ال��ار أطول من ��ارات 
مضــت .. لكــن غر�انــي تنصــرف فــي مواعيدهــا .. وأنــا أشــعر بــأن �ل 
��ــيء ���ــز .. ثــالث جــواٍر يقفــن أمــام البــاب .. ��يــأت لســماعهَن .. 
طالــت نظرا��ــن ظنن��ــَن نســين مــا عل��ــن قولــھ .. ح�ــ� إنــي كنــت 

أســمع شــهيقهن وزفيرهــن .
طافــت �ــي عــدة أســئلة لــم أبــح بــأي م��ــا ..نطقــت أصغرهــن ســيدي 
افقتنــا. �ان ع�ــي أن أتبــع حفيــف خطو��ــن ح�ــ�  , أرجــو منــك مر
قاعــة تمضــغ ترانيــم خافتــھ .. دائــرة مجامــر ت�نفــس أعمــدة زرقــاء 
إحداهــن  أوقفت�ــي   .. ا��ــدران  ع�ــ�  اصطففــن  جــوار  وجــوه   ..
أمــام تــل ريحــان .. ال اعــرف مــا ع�ــي فعلــھ .. فقــط أحــاول التحكــم 
بأطرافــي .. لــم أكــن اعلــم ملــن جثمــان الريحــان … ولكــن إحسا��ــي 

بان��ــاء �ل ��ــْيء �ان �غالب�ــي .
خــرج صــوت أحدهــن و�ــي تم�ــ� دموعهــا : “ امللكــة أروى تقرئــك 
لصو��ــا  لتعيــد  قليــال  صمتــت   .. لهــا  الدعــاء  وتأمــل   .. الســالم 

. تماســكھ 
وقــد أوصــت بــأن تكــون أنــت مــن يتلــو وصاياهــا “ . رأيــت كر��ــي 

 مــن كفهــا ا��ليب�يــة ”٤٦ .
ً
امللكــة خاليــا

إ��ــا مشــاهد متقطعــة تو�ــي بتجاويــب األشــياء و��ايــات أحــداث 
افــات  االنحر ع�ــ�  االشــتغال  إن   ، الروا�ــي  العمــل  ووقا�ــع 
وال�شــعب فــي األحــداث وال�ــ�صيات �ــي إحــدى ســمات الكتابــة 
الروائيــة لــدى الغر�ــي , فــي األحــداث وال�ــ�صيات و�ــي أيضــا فــي 
ع�ــ�  �عتمــد  الــذي  للعمــل  العــام  ا��يــز  أو   ، العــام  املشــهد  إطــار 
الت�ئيــر وتجســد مملكــة ا��ــواري هــذه ا��قائــق الفنيــة ، مــن خالل 
افــات الســردية  الومضــات واللقطــات الفنيــة املبع�ــرة ، واالنحر
 ، ال�ــ�صيات  وتما�ــي   ، األمكنــة  األزمنــة ومفارقــات  ، وتداخــل 
والسيا��ــي  االجتما�ــي  املوقــف  فــي  املتخيــل  مــع  التاري�ــي  وصهــر 
، الــذي اتخذتــھ ال�ــ�صيات ، لك��ــا تتضافــر فيمــا بي��ــا لتولــد 
دائــرة �ليــة شــمولية تصــاغ بداي��ــا فــي بــؤرة ا��ــدث و�ــي الفكــرة

٤٧

ثانيا : م��ف أحمر
في تجاويب م��ف أحمر يجد املتلقي أن العمل �عتمد ع�� ال��ايات 
املغلقــة ال�ــي تكشــف عــن ســر �ــ�وصها وأدوارهــم فــي الفضــاء الروا�ــي 
يقــول الســارد : “ موالنــا مــن أهــل هللا ، عرفتــھ مصليــا فــي امل�ــ�د منــذ 
اثن�ــي عشــرة ســنة ، يبــات �عــض الليا�ــي فــي امل�ــ�د ال اعــرف ماضيــھ 
 يحدث�ــي عــن يومــھ وعمــا يصــادف مــن مغفليــن وعــن 

ً
البعيــد ، … دومــا

�عــض النــوادر ال�ــي يصادفهــا أثنــاء تجوالــھ ســأل�ي قبــل عــدة ليــال عــن 
�ــ�ص العطــوي … وجدتــھ يبــرر �ــي ســ�ب ســؤالھ عنــھ .. تحــدث عــن 
ماضيــھ .. عــن عالقتــھ با����ــة الوطنيــة �أحــد عناصــر اســتخبارا��م 
تنقلــھ مــن منطقــة ريفيــة إ�ــ� أخــرى ومــن قريــة إ�ــ� غيرهــا تحــت غطــاء 
فــي  واالجتماعيــة  الدي�يــة  املناســبات  فــي  املدائــح  و�نشــاد  ال�ســول 
فــي املناطــق  إ�ــ� ظــروف اعتقالــھ  فــي حديثــھ  أوســاط الفالحيــن وصــل 

اقتيــاده إ�ــ� عــدن عــام 1٩٨٤م. ٤٨ الوســطى و
إ�ــ�  عنــوة  أخــذ  الــذي  املناضــل  هــذا  ع�ــ�  حزنــا  الليــل  خــدود  تتــورد 
عــدن ال يــدري مــا الــذي دفــع ��ــم ألخــذه رغــم أن عــدن �ــي ال�ــي �انــت 
لهــم مركــز القيــادة ، إذن هكــذا أراد القالــب الف�ــي لروايــة م��ــف 
أن يصــب هــذه التيمــة فــي إطــار تجــاوب النــص ضمــن ا��يــز الروا�ــي 
لهــذه الروايــة ، وأراد الكاتــب أن ين�ــي احتــدام الصــراع داخــل الفعــل 
أحــد  التيمــة  هــذه  وتعــد  املتاحــة  الكتابيــة  الوســائل  ��ــذه  الســردي 
افــات الســردية وتعــدد األصــوات  افــات الســرد إذ تف��ــي االنحر انحر
وتنــوع اللقطــات والتوازيــات واملفارقــات حيويــة ع�ــ� الســرد ، كمــا ت�يــح 
اقعية بصورة جديدة ، فهذه  توظيف ”ا��كايات التاريخية وتلك الو
ا��كايــات٤٩ مــع  تنصهــر  ورموزهــا  و�ــ�وصها  بأحدا��ــا  ا��كايــات 

املتخيلــة ، وألن الســارد ��ــدف إ�ــ� �ــ�ن ذاكــرة القــراء مــن خــالل مــزج 
فإنــھ  ا��اضــر  إ�ــ�  املا��ــي  مــن  ا��كايــات  ويحــول  باملتخيــل  التاريــخ 
قــد عمــد إ�ــ� صــب تلــك األســاليب وفــق املنظومــة البؤريــة ال�ــي تبــدأ 
بالنــواة البــؤرة ثــم تل��ــا االمتــدادات من��يــا بالتجاويــب الســردية ال�ــي 
 أخــر مــن روايــة م��ــف احمــر 

ً
تخوتــم وتحوكــم النــص، وهــاك تجوابــا

يقــول الســارد :
“ كنــت اختلــس الســمع حيــن �انــوا يحاورنــھ .. لــم يكــن العطــوي ي�بــع 
مذهبــا �عينــھ .. ولــم يكــن ا��ــوار معــھ تقليديــا .. أعلــن لهــم منذ البداية 
 .. املســيحية  ال��وديــة ومثلهــا  �ســتوعب  �ســتوعب اإلســالم كمــا  انــھ 
يصــف نفســھ باملؤمــن ول�ــس باملســلم .. ويبــرر لهــم أن اإلســالم جــزء 
مــن اإليمــان .. لــم يكــن العطــوي �شــبھ أحــدا ممــن ســبقوه .. �ان تأثيــره 
ع�ــ� مــن جــاءوا ��ــم مــن رجــال الديــن وا��ــا .. بــل إن احدهــم طلــب 

منــھ بقولــھ زدنــا .
عليكــم  بــل   : وقــال  رفــض  لكنــھ   .. اســت�نائية  جلســة  لــھ  عقــدت  ثــم 
أن تعلنــوا تو�تكــم انتــم ع�ــ� ممارســتكم ودجلكــم .. ثــم ارســلوه منــذ 
 إ�ــ� احــد ال�ــ�ون الســرية داخــل صنعــاء 

ً
خمســة وأر�عيــن يومــا تقريبــا

.. وهــم يقولــون انــھ يحمــل مبــادئ هدامــة وعقائــد خطــرة ”50 مــاذا 
تســم��ا  كمــا  التجوابيــن  أو  الســابقين  النصيــن  مــن  القــارئ  ي��ــظ 
الدراســة اختفاء ال�ــ�صين عن املشــهد الروا�ي ، األول باقتياده إ�� 
�ــ�ن عــدن والثانــي إ�ــ� �ــ�ن الســري فــي صنعــاء ، إذن هــذه ال��ايــات 
خواتمهــا  ووتزييــن  الســارد  تجاويــب  حســن  ع�ــ�  تــدل  أمــا  امل�شــا��ة 
 
ً
ادوارا ال�ــ�صيات  تلــك  ف��ــا  تلعــب  نصيــة  ســياقات  ضمــن  لكــن   ،
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بطوليــة ، فــكل مــا يتعلــق بوصــف ال�ــ�صيات واألخبــار املتعلقــة 
يتــم بواســطة مــا  ��ويا��ــا أو وصــف اإلطــار العــام لألحــداث �لهــا 
بــرت  لــوران  لكــن  ـ  ـ عنــد ��مدانــي  بالوحــدات اإلدماجيــة  �ســم� 
ال  االدماجيــة  الوحــدات  بــھ  تقــوم  الــذي  الــدور  ملعرفــة  أنــھ  يــرى 
وهــو   ، الداللــة  مســتويات  مــن  أع�ــ�  مســتوى  إ�ــ�  نقلهــا  مــن  بــد 
أفعــال األبطــال والوضعيــة االجتماعيــة والتأثيريــة ال�ــي يتمتــع ��ــا 

. األبطــال51 
الغر�ــي  محمــد  الروا�ــي  بــأن  القــول  إ�ــ�  نخلــص  ذلــك  �ل  مــن 
اليمــن  تاريــخ  مــن  امل�ســلة  القويــة  الفكــرة  مــن  اتخــذ  قــد  عمــران 
 تلــك الفكــرة 

ً
بــؤرة انفجاريــة توثــر فــي ســير أحــداث رواياتــھ ، معــززا

هــذه  فــي   ، االمتــدادات  الدراســة  فــي  نســم��ا  مختلفــة  افــد  برو
االمتــدادات تتولــد األحــداث وتن�ــت ال�ــ�صيات ويــدور الصــراع 
تعرجــات  الســارد  ويخلــق   ، النصيــة  التقاطعــات  وت�شــعب 
و�ــي  التجاويــب  إ�ــ�  ذلــك  �ل  مــن  لي�ت�ــي  والصــراع  األحــداث 
ــن ســير  العــودة الســتجماع ذلــك الشــتات فــي ��ايــات منطقيــة يزّيِ
ا��يــز الســردي ، ولذلــك اســميناها ـ فــي هــذه الدراســة ـ بالتجاويــب 

االريانــي مطهــر  األســتاذ  تعريــف  مــن  انطالقــا   ،
نتم�ــ� أن نكــون قــد وقفنــا ع�ــ� �عــض تقانــة النــص الســردي عنــد 

الغر�ــي عمــران ، فــإن لــم يكــن ذلــك فيكفــي شــرف ا��اولــة .

1 ـ انظــر : تقنيــات ا��طــاب الســردي ، أحمــد عــزي صغيــر ، وزارة 
الثقافــة والســياحة صنعــاء ، 200٤م ص21

فــي شــعر محمــد عبدالســالم منصــور  ال�راثيــة  ـ أنظــر: األ�عــاد   2
م   2012 ذمــار  جامعــة  ماجســتير  رســالة   ، الفقيــھ  صا�ــ�  زيــد   ،

151 ص
3 ـ انظر: الشعرية الب�يوية ، جوناثان �لر ، ت/ السيد إمام ، دار 

شرقيات القاهرة ، ص25٩
دراســات  ،مركــز  ج1  العر�يــة  العلــوم  تاريــخ  موســوعة   : انظــر  ـ   ٤

ص100 1٩٩٧م  عــام   ، العر�يــة  الوحــدة 
5 ـ د. شــكري عزيــز املا��ــي ، أنمــاط الروايــة العر�يــة ا��ديــدة ، 

عالــم املعرفــة 355 ســ�تمبر 200٨م ص٦٩
٦ ، نفسھ ص٦٩

٧ ـ زيــد صا�ــ� الفقيــھ ، اســ�نطاق النــص املســت�ر فــي روايــة امــرأة 
ولكــن ، مجلــة غيمــان العــدد15 ، صيــف 201٤م ص3٧

٨ ـ د. شكري املا��ي سابق ص٧1
الر�ــس  ريــاض   ، أحمــر  م��ــف   ، عمــران  الغر�ــي  محمــد  ـ   ٩

101  ، ص100  2010م   ، الكوكــب 
10 ـ فهــد حســين ، الروايــة والتلقــي ، فراد�ــس لل�شــر والتوز�ــع ، 

، 2012م ص12٤ البحريــن 
بيــروت  نوفــل   ، ا��ــواري  مملكــة   ، عمــران  الغر�ــي  محمــد  ـ   11

1٦٤، ص1٦3  ،201٧م 
12 ـ أنظر الشعرية البنوية ص2٦0

13ـ انظــر : هانــي رزق ، موجــز تاريــخ الكــون ، دار الفكــر دمشــق ، 
ص3٦ 2003م 

1٤ ـ أنظر : د. عامر ع�ي غبرة ، أسرار عالم الزالزل والبراكين ، دار 

1٩٩٩م ص10ـ12ـ عال الدين دمشق ، ط1
15 ـ انظر : م��ف أحمر ص3٨ ، 3٩

1٦ ، انظر : ص3٧
1٧ ـ أنظر : الشعرية الب�يوية ص25٨

1٨ ـ أنظر الرواية والتلقي ص12٤
الثقافــي  املركــز   ، الروا�ــي  ا��طــاب  تحليــل   ، يقطيــن  ســعيد  د.  1٩ـ 

ص203 2005م  ط5،   ، البيضــاء  الــدار   ، العر�ــي 
20 ـ م��ف أحمر ص٤٦ ،٤٧

21 ـ أنظر : الشعرية الب�يوية ، ص2٦0
22 ـ أنظر : موسوعة تاريخ العلوم العر�ية ص100

23 ـ م��ف أحمر ص125
صيــف  العــدد(15)  غيمــان  مجلــة   ، الصكــر  حاتــم  د.   : انظــر  ـ   2٤

ص1٤ 201٤م 
25 ـ م��ف أحمر ص1٦٧ ،1٦٨

2٦ ـ أنظر : د. حاتم الصكر ، مجلة غيمان ص23
2٧ ـ انظر : د. مرتاض نظرية الرواية ص1٨٨

2٨ ـ م��ف أحمر ص2٧0
الثقافــي  ـ د. ســعيد يقطيــن ، تحليــل ا��طــاب الروا�ــي ، املركــز   2٩

ص2٦٤ ط٤   ، البيضــاء  الــدار  العر�ــي 
30 ـ أنظر : د. آمنھ يوســف ، ت��ين االتجاه في ســرد ما �عد ا��داثة 

، ص2٤
31 ـ انظر : مملكة ا��واري ،ص12٦

32 ـ انظر : الشعرية الب�يوية ص2٧٦
33 ـ انظر : د.حاتم الصكر ، مجلة غيمان سابق ص23

3٤ ـ أنظر : مملكة ا��واري ص135 ،13٦
35 ـ انظــر : د. حميــد ��مدانــي ، ب�يــة النــص الســردي ، الركــز الثقافــي 

العر�ي ، الدار البيضاء ، ط3، 2000م ص5٦
3٦ ـ أنظــر : شــيرين أبــو النجــا ، امل��ــق الثقافــي ��يفــة اليمــن اليــوم 

، العــدد(1٨05) 11/٨/ 201٧م
3٧ ـ مملكة ا��واري ص150 ،151

3٨ ـ أنماط الرواية العر�ية ا��ديدة ص٨0
3٩ ـ مملكة ا��واري ص1٩2 ،1٩3

٤0 ـ أنظر : ب�ية النص السردي ص55 ،5٦
٤1 ـ أنظر : تقنيات ا��طاب السردي ص22

٤2 ـ مطهــر بــن ع�ــي االريانــي ، امل��ــم اليم�ــي فــي اللغــة وال�ــراث ط2 ، 
مؤسســة امليثــاق ج1 ،2012م ص131

٤3 ـ مملكة ا��واري ص1٦2 ،1٦3
٤٤ ـ انظر : نظرية الرواية ص1٦

٤5 ـ أنظر : ب�ية النص السردي ص٤٦
٤٦ ـ مملكة ا��واري ص2٤٨

٤٧ ـ انظر : أنماط الرواية العر�ية ا��ديدة ص٦٨
٤٨ ـ م��ف احمر ص32٩

٤٩ ـ ـ انظر : أنماط الرواية ص٧3
50 ـ م��ف أحمر ص331، 332

51 ـ انظر : ب�ية النص السردي ص2٩ ،30
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الغربي عمرانالغربي عمران
ن�� عاصم/ مصرن�� عاصم/ مصر بين ا·بداع كتابة ونقًدا بين ا·بداع كتابة ونقًدا

املوتــى،  ومســامرة  الزيــدي  حصــن  رواياتــھ:  خــالل  مــن  را�ــع  ككاتــب  عمــران  الغر�ــي  عرفــت 
ومنــذ ف�ــرة عرفتــھ كناقــد ممتــاز، فوجدتــھ يتحــدث عــن رواي�ــي «يناد��ــا روح» بصــورة نقديــة 
مســتفيضة، ثــم قــرأت نقــده للقصــة القصيــرة جــًدا للكاتــب منيــر عت�بــة، ورأيــھ لبعــض النقــاد 
عــن أن النقــد البــد وأن يكــون بنــاء ول�ــس ��ــدام، فأدركــت أنــھ أمســك عصــا اإلبــداع كتابــة ونقــًدا 

مــن منتصفهــا بإحــكام.. يقــول الغر�ــي فــي مســامرة املوتــى:
«ويالدهشــ�ي حيــن �ان حضــورك يــزداد �لمــا أمعنــت فــي الغيــاب .... أشــتم رائحــة آمنــت بأ��ــا 
لــك.. هكــذا تخيلــت لــك رائحــة...... ح�ــ� �لمــات أ��ــت شــب��ة بكلماتــك.. فهــل يــا تــرى هــل مــا 

أكتــب �ــي �لماتــك أم �لماتــي؟!».
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للكاتب لغة شاعرة شفافة مثل ما ذكره في مسامرة املوتى مثل:
«انق��� وقت ح�� ظهرت غاللة ساحرة.. نجيمات نس��ا الليل»

ا فأزلتِھ»
ً
ا فبددتِھ.. كنت حزين

ً
«كنت قلق

مــا  حــول  ي�ســاءل  ظــل  الــذي  لألفــق  ناظــري  أرفــع  لــم  أنــي  ح�ــ�   »
« �شــغل�ي

وفي حصن الزيدي:
«�ان صــوت زهــرة رقيقــا حيــن تغ�ــي وقــد حكــت لهــا ال��ــوز الضريــرة 
ال�ــي شــكت بأ��ــا جد��ــا.. ا��ــا احبــت عازفــا للنــاي.. وحينمــا اشــ�رى 
هــارون نايــا وأصبــح عازفــا لــھ قلــت فــي نف��ــي هــل يلتقيــا ثانيــة لتتكــرر 

حكايــة أجدادهــا؟»
ودعــة  وجــل  فــي  وجــل  عــز   � تت�بــل  دي�يــة  مفــردات  لديــھ  أن  كمــا 

مثــل: وخضــوع 
نعمــاءه  يح��ــي  وال  القائلــون،  مدحتــھ  يبلــغ  ال  الــذي   � «ا��مــد 

ا����ــدون» حقــھ  يــؤدي  وال  العــادون، 
ا وال هضًما.. بل اختباًرا»»

ً
لم ي�تِل أولياءه بما ابتالهم تعنت

ــا جيــًدا للتاريــخ ا��ديــث 
ً
يكتــب الغر�ــي عمــران التاريــخ القديــم قارئ

فنجــد الكلمــات تتضمــن كالهمــا ملــن ��ــي ويقــرأ، ففــي مســامرة املوتــى 
يقــول

يقــول  ومــرات،  مــرات  تقــرأ  أن  تســتحق  أســطر  بضعــة  يقــول  كمــا 
مثــل: أروى  امللكــة  لســان  ع�ــ�  الكاتــب 

لتلمــس  تقودنــي  التقلبــات  وتلــك  الدولــة  نجيــب  ابــن  ��ايــة  «ظلــت 
الســلوك  ع�ــ�  وتمردنــا  القــوة..  نمتلــك  حيــن  عنجهي�نــا  أســباب 

يدينــا». بيــن  الســلطة  تزايــد  حيــن  القويــم 
«»ملاذا يميل السلطان إ�� أك�ر الناس طاعة وخضوًعا؟

..»ومــا تؤكــده أحــداث التاريــخ هــو أن العــوام وقــود الــرب ا��اكــم، 
حطــب تل��مهــم نيــران الدعــوات»

وفــي حصــن الزيــدي فــي بدايــة الروايــة ورغــم ا��ديــث عــن البنــادق 
�أســ��ة اعتقــدت ان زمــن الروايــة �عــود لقــرن م��ــ� أو أك�ــر حيــث 

القبليــة وروح الثــأر واالنتقــام واالقطاعيــات والعرقيــة الدي�يــة
ثــم وجــدت الشــيخ مــرداس يطلــق اســم جمــال ع�ــ� ابنــھ تيمنــا وحبــا 

فــي الرئ�ــس املصــري جمــال.. فصدمــت حقــا فالزمــن ال �عــد �عيــدا 
والروايــة ح�ــ� و�ن �انــت محــض خيــال إال أن هنــاك دومــا روح مــن 

ا��قيقــة يكمــن ف��ــا..
وحينما كتب األديب عن رواي�ي «يناد��ا روح» قال �ي:

«خلقت لتكت�ي، أكت�ي وأكت�ي واكت�ي»
«لست بناقد، بل �ائن شغوف بالقراءة»

«لفــت ان�با�ــي طريقــة «تقنيــة» حضرتــك، املتمثلــة بتلــك النقــالت 
الســر�عة، فــي ا��ــزء الواحــد، مــن موضــوع إ�ــ� آخــر، أو مــن حكايــة 
�ــ�صية ثانويــة، كمريــم وصفــاء، حيــث أت�ــت ��ــن فــي فقــرات مكثفــة 
ممــن  إنســانية  حــاالت  وعديــد  القــارئ.  مــن  �ــ�صية  �ل  لتقريــب 
القــارء  يمنــح  مــا  كطب�ــب،  عملــھ  خــالل  مــن  لســامي،  ي��ــأن  �انــوا 
بتلــك النقــالت بيــن املواضيــع، وتلــك ا��كايــات سالســة وتشــويق». 

وفي نقاش جرى بي�نا عن �عض النقاد قال �ي:
العمــل.  روعــة  مســتوى  فــي  يكــن  لــم  املداخليــن  �عــض  «أســلوب 
ت��بــت وقــد تحــول إ�ــ� قا��ــي، أو موجــھ لطــالب فــي قاعــة الــدرس: 

�ان يجــب أن تفع�ــي كــذا، وال تفع�ــي كــذا، و�ان عليــك أال تكتبيــن 
كــذا.. إ�ــ� آخــر تلــك األوامــر ال�ــي ذكرنــي أســلو�ھ بخطيــب ا��معــة. 

ح�ــ� ظن�ــت أن الروايــة غيــر جيــدة.
أمــا عــن نقــده األخيــر للقصــة القصيــرة جــًدا ملنيــر عت�بــة والــذي �ان 
�عنــوان» أرواح عت�بــة» فقــد ذكــر فــي حديثــھ عــن مجموعــة أرواح 

أخرى:
اإلهداء»

«إل��ا
لعلها ت�يء..

أو تدعوني إل��ا. 
منير».

وا��ــذب،  الشــد  يبــرز  املع�ــ�،  تخــوم  ع�ــ�  عائمــة  �لمــات  ســت 
وف��ــا اإل��ــام واإل��ــام والغمــوض، إهــداء غيــر تقليــدي، ال �شــابھ 
تلــك االهــداءات: لوط�ــي، لزوج�ــي، ملعلمــي، أل�ــي، ألمــي، ل��ب�بــة. 
بــل هــذا �شــمل �ل ذلــك فــي فرادتــھ. كمــا �ــي نصــوص ا��موعــة 
تختــال بروع��ــا و�أنــي أســمعها تتحــاور فيمــا بي��ــا، إحداهــا ��مــس 
أنــا  أنــا الباعثــة ع�ــ� الت�ســم، ال  بــل  انــا األك�ــر إ��امــا،  ضاحكــة: 

أك�ركــن بوحــا، ال أنــا األعمــق ....
 كقــارئ أرى �ل نــص يمتــاز بجماليــات بنائــھ وتعــدد أوجــھ داللتــھ. 
الــذي  إ�ــ�  نــص  ومــن  واالســ�بطان،  التأمــل  متعــة  يضاعــف  مــا 
والتحليــل،  التفكيــر  مــن  وف�ــ�ة  املتعــة  مضاعفــة  طلبــا  �عــده، 

اإلدهــاش. مــن  ومزيــدا 
بيــن أيديكــم قصاصــات لكتابــات األديــب أتــرك  و�عدمــا وضعــت 
لكــم ا��كــم وقبــول رأ�ــي أن إبداعــھ جاءنــا كتابــة ونقــًدا وأتم�ــ� 

لــھ االســتمرار ف��مــا ســوًيا..
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ايمان هادي، نجران، السعوديةايمان هادي، نجران، السعودية
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فــي روايــة ظلمــة أو يائيــل _ وال�ــي تقــع فــي مايقــارب ٤00 صفحــة تحــت 
ثالثــة عناويــن رئ�ســية تتفــرع م��ــا فصــول بأســماء �ــ�وص الروايــة _ 
ي�نــاول الكاتــب اليم�ــي محمــد الغر�ــي عمــران تاريــخ الدولــة الصليحيــة 
فــي مصــر مــن عــام ٤35ه ح�ــ� عــام  فــي اليمــن وال�ــي ت�بــع للفاطميــة 
٤٦1هـــ . وهــو إذ يوثــق لتلــك املرحلــة فمــن خــالل تصويــر أحــوال النــاس 
ومع�شــ��م فــي ظــل حكــم اإلمــام ع�ــي بــن محمــد الصلي�ــي . ول�ــس مــن 
يكــن  ولــم   . التقريــري  ا��ــاف  �شــكلھ  التاري�ــي  ا��ــدث  إيــراد  خــالل 
 فحســب و�نمــا اجتما�ــي , عقائــدي 

ً
خطــاب الروايــة الدال�ــي تاريخيــا

 . �عينــھ ع�ــ� �ل ذلــك أحــداث الروايــة ال�ــي جعلــت ع�ــ� 
ً
, نف��ــي أيضــا

مســتويين : - ( ا��كايــة الرئ�ســية ) وال�ــي واتــرت أحدا��ــا �ــ�وص 
روايتــھ – و ( ا��كايــة الفرعيــة ) ال�ــي وضعهــا ع�ــ� الهامــش . وتجــري 
األحــداث ع�ــ� لســان ال�ــ�صية الرئ�ســية ( جــوذر ) والــذي �شــهد 
ع�ــ� �ل تلــك األحــداث املرويــة منــذ أن أخذتــھ أمــھ إ�ــ� محــل املعلــم 
��ــا رســول الصلي�ــي  يأتــي  ال�ــي �ان  الكتــب  ليتعلــم ن�ــ�  صعصعــة 
مــن حــراز فيعّرضــھ ذلــك فيمــا �عــد ألن �عاقــب بـــ ( الظلمــة ) ألشــهر 
ثــم يخــرج م��ــا ويفقــد أمــھ ( يائيــل ) ومحبو�تــھ ( شــوذب ) ويبــدأ رحلــة 

البحــث ع��مــا . وتتوا�ــ� �عــد ذلــك األحــداث . 
عــدا أن الكاتــب فــي روايتــھ قــد وثــق لتلــك املرحلــة التاريخيــة وجعلنــا 
الباطنيــة  الدعــوات  ن�ــ�  مــن  �عــض  يو�ــ�  فهــو  أحدا��ــا  نع�ــش 
وا��كــم الصلي�ــي الــذي تعــرض لل�شــويھ فــي محاولــة منــھ لإلنصــاف 
أن  كيــف  إ�ــ�  ما�شــير  عمــران   ( ظلمــة   ) فــي  نجــد  كذلــك   . التاري�ــي 
األحــكام السياســية قــد مضــت ع�ــ� النــاس و�ي��ــم باســم الديــن . فحيــن 
افــات  يريــد حاكــم مــا إخضــاع أقليــم حمــل لــواء محار�ــة البــدع وا��ر
النــاس ع�ــ�  ليعتــاد  ذلــك مانالهــا  مــن  نــال صنعــاء  والشــركيات وقــد 

 ��ــا . 
ً
ا��ــروج مــن امل�ــ�د لرؤيــة األجســاد املصلو�ــة منــكال

رحلة البحث :
ع�ــ� امتــداد الروايــة �ان هنــاك رحل�ــي بحــث أحداهمــا : رحلــة بحــث 
جــوذر عــن أمــھ وشــوذب . وأمــا األخــرى ف�ــي تلــك ال�ــي لــم �عن��ــا �شــكل 
 مابيــن رب 

ً
مباشــر و�ــي رحلــة بحثــھ عــن هللا . الســيما و�نــھ ظــل تا��ــا

هــذا  ويتج�ــ�   . صعصعــة  معلمــھ  إلــھ  ومابيــن   . ��ــوه  ال��وديــة  أمــھ 
 إ�ــ� ر��ــا ��ــوه 

ً
الضيــاع فــي ذروتــھ حيــن أخــذ يص�ــي ألمــھ يائيــل متوجهــا

تص�ــي  �انــت  كمــا   
ً
راقصــا ألمــي  أص�ــي   ) الشــموع  و�شــعل  بالدعــاء 

, أترنــم بإنشــاد ماكنــت ســمعت م��ــا ) . وفــي   
ً
 ســبعا

ً
, أشــعل شــموعا

 � ( ثــم أص�ــي لشــوذب كمــا �ان 
ً
نفــس الوقــت يص�ــي لشــوذب متوجهــا

التيــھ  يرتــل ) 21٦. وظــل هــذا  يص�ــي املعلــم وأتلــوا ماكنــت أســمعھ 

اب�ســم  ال�ــي  ال��ظــة  تلــك  البحــث مســتمرة ح�ــ�   ورحلــة 
ً
قائمــا

ف��ــا ل��يــاة وشــعر با��ــالص مــن �ل ��ــ� ( وجــدت أن ا��يــاة 
تســتحق أن تعاش , وأن ع�ي أن أســير ح�� أقتنع بأ��ا ح�س كما 

 قانــح ) ٤01. 
ً
قــال �ــي يومــا

املسميات روح النص :
 ســواء تلــك ال�ــي جعلهــا 

ً
 هامــا

ً
ل املســميات فــي الروايــة رافــدا

ّ
تشــك

الكاتــب عناويــن لفصولــھ أو لل�ــ�وص أنفســهم . فـــ( الظلمــة ) 
ال�ــي عنــون ��ــا أحــد األبــواب تشــير إ�ــ� تلــك ا��ــاالت الوجوديــة 
املتجليــة فــي التأمــل واالســتغراق للبحــث عــن هللا فيقــول جــوذر 
( لكــن ظلمــة هللا جعلت�ــي اك�شــف أنــي دون طريــق 1٧1 ) .. كمــا 
أن األســماء ال�ــي حو��ــا فصــول الروايــة �انــت مناســبة للب�ئــة 
 مدلــوالت رمزيــة 

ً
وللمرحلــة التاريخيــة تلــك . وقــد يكــون لهــا أيضــا

عقائديــة ومعنويــة .

ال��صية ال�ي التغادر املشهد :
تح�شــد يائيــل بكثيــر مــن ال�ــ�صيات ال�ــي تواتــر األحــداث . تلــك 
مــع حوارا��ــا  تتما�ــ�  بحيــث  �عنايــة  ال�ــي رســمت  ال�ــ�صيات 
 ) ف��ــا  للرئ�ســية  نشــير  لعلنــا   .  

ً
أيضــا ومشــاعرها  وتصرفا��ــا 

جــوذر ) تلــك ال�ــ�صية املرتبكــة التا��ــة ال�ــي ال��ــدأ فــي داخلهــا 
 ) املعتقديــن  فــي  التناقضــات  تلــك  ابــن  وهــو  الســيما   . األســئلة 
اإلســالمي ) الــذي �ان يديــن بــھ والــده �شــاري والــذي تــزوج أمــھ 
 
ً
يائيــل ال�ــي �انــت تديــن بـــ ( ال��وديــة ) وأنجبــاه وقطعــت لــھ وعــدا

. ولكــن األمــر البــد أن يتغيــر �عــد  بــأن تبقــي جــوذر ع�ــ� الفطــرة 
مــوت �شــاري وماعانتــھ يائيــل فحيــن تــرى املعلــم صعصعــھ يأخــذ 
اب��ــا للم�ــ�د تقــول لــھ ( أال ت��بــك صالتــي ) ســؤال يائيــل �ان 

تح�شــد يائيــل بكثيــر مــن ال�ــ�صيات 
ال�ي تواتر األحداث . تلك ال��صيات 
ال�ــي رســمت �عنايــة بحيــث تتما�ــ� مــع 
. 

ً
حوارا��ــا وتصرفا��ــا ومشــاعرها أيضــا
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 عليــھ مــن أن يتخــذ 
ً
 مــن أن ي�تعــد اب��ــا ع��ــا ول�ــس خوفــا

ً
خوفــا

االســالم لھ دين . فما �ان دي��ا وانتما��ا ا��قيقي إال لـ ( ا��ب ) 
. كذلك من ال�ــ�صيات املؤثرة هناك ( شــوذب ) ابنة صعصعة 
وال�ــي هــام ��ــا جــوذر وحيــن يلتق��ــا ثانيــة �ســائل نفســھ أ�انــت رحلــة 
 باملســؤولية ) تجاههــا ووفــاًء 

ً
 ) لهــا أم ( شــعورا

ً
بحثــھ ع��ــا ( حبــا

بي��مــا.  جمــع  لقــاء  آخــر  فــي  أمامــھ  بكــت  ال�ــي  تلــك  ع�ــ�  وشــفقة 
الــذي جعلــھ ينعــزل وي�تعــد عــن ال�ســاء ويفشــل مــع مــن  ا��ــب 
تحــاول معــھ م��ــن. كذلــك هنــاك ( النخــاس ) الــذي يتاجــر بال�ســاء 
ثــم �ســتغفر حيــن يــرى رســم فتــاة . وهنــا إشــارة للنظــرة الســ�ئة إ�ــ� 
 فــي مجتمــع بــھ مــن ا��هــل 

ً
الفــن والرســم وال�ــي �انــت تعــده منكــرا

 . ! 
ً
والســذاجة مايجعلــھ يتخــذ قبــر هــذا النخــاس فيمــا �عــد مــزارا

كمــا وتحفــل الروايــة بالكثيــر مــن ال�ــ�صيات ال�ــي توظــف فــي ( 
زمكا��ــا ) ال��يــح .

افيا ال�ي التسقط عن ذاكرة النص : ا��غر
تجــري معظــم أحــداث الروايــة فــي صنعــاء مــن خــالل محــل املعلــم 
ي�تقــل  ال��ــود وغيرهــا كمــا  ومنــزل جــوذر ومنــزل شــوذب وشــوارع 
بنــا الكاتــب إ�ــ� بــالد حــراز ووادعــة و��ــ� وا��ــوف وعــدن والكثيــر 
ممــا ورد . ثــم فــي رحلــة البحــث يذكــر انتقالــھ مــن اليمــن ا�ــ� نجــران 
وهــو  وغيرهــا  زهــران  و�ــالد  غامــد  و�ــالد  و��شــة  وعرقــة  والســراة 
طبيع��ــا  حيــث  مــن  املناطــق  تلــك  وصــف  ال��مــل  ذلــك  �ل  فــي 
افيــة وســكا��ا وعادا��ــم وغيــر ذلــك كوصفــھ لل�ســاء القــرع  ا��غر
أو ملظاهــر ا��تــان . و�ن �انــت فــي �عــض مــن مواضــع النــص تتخــذ 
 صــرف إال إن الكاتــب ينقــذ املوقــف ببعــض املــآزق 

ً
افيــا  جغر

ً
وجهــا

ال�ــي يتعــرض لهــا جــوذر ورفيقيــھ جــّراء غر���ــم عــن املــكان .
ا��وار امل�زن والشواهد في النص :

بالقــدر املناســب  تأتــي  ال�ــي  تزخــر الروايــة بالكثيــر مــن ا��ــوارات 
وال�ــي تتما�ــ� مــع ال�ــ�صية كمــا رســم لهــا الكاتــب إال فــي مواضــع 
 
ً
 شــاعريا

ً
الكاتــب أن �عط��ــا وجهــا  �ال�ــي يحــاول ف��ــا 

ً
قليلــة جــدا

 
ً
عمــرا  ( وشــوذب  جــوذر   ) �ــ�صيا��ا  مــن  أكبــر  بمقــاس  فتبــدو 

 أو إنــك 
ً
ــا نبحــث عنــھ ؟ / - ســنجده حتمــا

ّ
 ( - أي م�ــ�د كن

ً
وثقافــة

. كذلــك نجــد أن ا��ــوارات ال�ســيطة   ( تخبئ�نــھ بداخلــك 103 
الشــواهد  فــي   

ً
أيضــا مثيل��ــا  تغيــب  كمــا   

ً
تمامــا غائبــة  العامّيــة 

واحــد  موضــع  فــي  ماعــدا   . النــص  فــي  تــرد  ال�ــي  الشــعرية  �األبيــات 
32٩ ع�ــ� لســان جعــدن وهــم �ســيرون بالنخــاس لدفنــھ ( ســيره دال 
.. ســيره ع�ــ� وجــھ بقعــا مثــل قبــض الهــوا  يانجــوم الليــل ســيره دال 
املــكان  روح  النــص  تعطــي  ال�ــي  ا��يــة  الشــعبية  املفــردات  تلــك   .  (
والزمــان واإلنســان املم�ــزج ��مــا . كمــا ن��ــظ بحــث الكاتــب الدقيــق 
باملعتقــد  كتعريــف  يوردهــا  ال�ــي  األدعيــة  فــي  يتج�ــ�  املعتقــدات  فــي 

 .  عليــھ 
ً
وشــاهدا

الفن وجھ آخر: لـ ( األمل)
يمكننــا أن نقــول أن الفــن أو النقــش الــذي �ان يمارســھ جــوذر �عتبــر 
 لهــا أهمي��ــا . ف�ــي األوقــات املطمئنــة ال�ــي 

ً
ك�ــ�صية رئ�ســية أيضــا

�ع�شها جوذر . وال�ي يتج�� لھ ف��ا الرب . يبدأ مشواره معها بنقش 
الكتــب فــي محــل املعلــم الــذي �ان بابــھ إل��ــا و��ــ� حبــھ و��ــ� معتقــده ( 
اليــوم عرفــت ملــا علم�ــي متاهــات ا��ــط املســتقيم , إســكان رو�ــي فــي 
حــروف أرســمها . ذو�ــان احسا��ــي بصــور وزخــارف انقشــها 101 ) . 
ثــم يكمــل مشــواره ويختــاره دا�ــي الدعــاه ثامــن مأمونــي ال��ــ� ويبــدأ 
ب��ــ� األرواح فيحــذره رفيقــھ قانــح مــن أنــھ قــد يطــرد مــن القلعــة ثــم 
يكمــل نقشــھ ب�زييــن جــدران الطابــق العلــوي للقلعــة وظــل يرســم �ل 
ال�ســاء بوجــھ شــوذب ما�ع�ــي أن النقــش �انــت دواخلــھ وأملــھ الــذي 

اليمــوت.

تزخر الرواية بالكثير من ا��وارات 
وال�ــي  املناســب  بالقــدر  تأتــي  ال�ــي 
تتما�ــ� مــع ال�ــ�صية كمــا رســم 
قليلــة  مواضــع  فــي  إال  الكاتــب  لهــا 
الكاتــب  ف��ــا  يحــاول  �ال�ــي   

ً
جــدا

فتبــدو   
ً
شــاعريا  

ً
وجهــا �عط��ــا  أن 

�ــ�صيا��ا. مــن  أكبــر  بمقــاس 
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ترويض ا�حاسيس في مصحف أحمر

عبد الواحد بنعضرا* املغرب

من أين أبدأ؟
 عندمــا هممــت بقــراءة الروايــة: كت�ــت ع�ــ� صفح�ــي بالفا�ســبوك، : �ســم هللا مرســاها 

ومجراهــا نشــرع فــي تــالوة م��ــف أحمــر، إن م��ــف الفجــر �ان مشــهودا
أقول اآلن ملن استفزه العنوان: ال تحرك لسانك لت��ل بھ إن عليك قراءتھ واس�يعابھ
ال �عــادل هــذا الرجــل محمــد الغر�ــي عمــران فــي خلقــھ الُعــم وتواضعــھ ا��ــم، إال شــموخ 

 جبــال اليمــن، باذخــة هــذه الروايــة ومتعملقــة
َ

روايتــھ شــموخ
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إن  بــل  لقراء��ــا،  تشــوقوا  مــن  األصدقــاء  مــن  هنــاك  أن  أعــرف 
يملــك  ال  وألنــھ  اســويدي،  إقبــال  محمــد  املتألــق  العزيــز  صديقــي 

الرقميــة ن�ــ���ا  يقــرأ  أخــذ  ورقيــة  ن�ــ�ة 
لذا لن أفسد عل��م متعة قراء��ا ولن أقدم م��صا لقص��ا

ســأحاول  وأيضــا  الســردي،  ا��طــاب  حــول  بمالحظــة  ســأكتفي 
عنــھ  ا��ديــث 

باملقارنة، ح�� تحتفظ الرواية بأسرارها ملن لم يقرأها �عد
املقارنة �ي مع عمل قديم عنوانھ: العالقات ا��طيرة

Les liaisons dangereuses
بمجلــة  ترجم��ــا  امل�شــورة  تــودوروف،  تزفتــان  دراســة  انطالقامــن 
آفــاق، العــدد ٨- ٩ /1٩٨٨، تحــت عنــوان: مقــوالت الســرد األد�ــي
مع�ــ�  طياتــھ  فــي  يحمــل  الرســالة  أســلوب  أن  إ�ــ�  تــودوروف  أشــار 
حميميــا هــو الصداقــة، وأنــوه إ�ــ� أن ســمبرية �انــت تشــير إ�ــ� اب��ــا 

لهــا: �عتبــر صديقــا  إ�ــ� كونــھ  برســائلها  ــب األول 
َ
ا��اط

اقــع...  الو بقبــول  أحاس���ــي  أروض  إليــك  الكتابــة  خــالل  ا»ومــن 
اليــوم  أموم�ــي..  مــع  تتواطــأ  أن  أرجــو  األمومــة..  عاطفــة  تغلب�ــي 
ع�ــ�  ســأتغلب  صديقــي...  بــل  فقــط...  اب�ــي  تكــن  لــم  أنــك  عرفــت 

نف��ــي»ا إ�ــ�  أكتــب  كنــت  لــو  كمــا  إليــك  وأكتــب  ���ــي 
تحــدث تــودوروف عــن ا��مــوالت األساســية، فذكــر م��ــا الرغبــة فــي 

شــكلها األك�ــر ان�شــارا هــو ا��ــب، 
املفتوحــة  الصريحــة  الرســائل  يبــرر  العالقــة  هــذه  ووجــود  املســارة 

بيــن م�ســارين.. تكــون  أن  ي�ب�ــي  كمــا  باملعلومــات  والغنيــة 
ثــم املشــاركة ال�ــي تتحقــق عــن طريــق املســاعدة؛ يمكــن أن تكــون 

مســاعدة ع�ــ� مشــار�ع كمشــروع حــب أو لقــاء حب�ــب مثــال أو...
يمكنم قارنة هذا برواية م��ف أحمر

ضم��ــا  ومــن  الروائيــة،  األفعــال  منطــق  عــن  تــودوروف  تحــدث 
ــز ع�ــ� أشــكال أخــرى 

ّ
قضيــة التكــرارات؛ فذكــر مســألة الطباق،ثــم رك

والتــوازي: التــدرج  التكــرار، خاصــة  أشــكال  مــن 
تظــل  فعندمــا  التــدرج،  وهــو  التكــرار  مــن  آخــر  كشــكل  ا»وهنــا 
صفحــات،  عــدة  مــدى  ع�ــ�  متماثلــة  ال�ــ�صيات  بيــن  العالقــة 
فــإن خطــر الرتابــة ي�رصــد رســائل ال�ــ�صيات، وهــذه مثــال حالــة 
ا��ــزء  طــول  ذاتــھ  الشــعور  عــن  تعبــر  فرســائلها  تورفيــل،  الســيدة 
فــكل رســالة  التــدرج،  الرتابــة بفضــل  بأكملــھ، ويتــم تجنــب  الثانــي 
مــن رســائلها تقــدم مؤشــرا إضافيــا ع�ــ� ح��ــا لفاملــون، بحيــث يأتــي 
ملــا ســبقھ»ا ا��ــب (رســالة ٩0) كن�يجــة منطقيــة  ��ــذا  االع�ــراف 

ا»ويمكنناــــ يقــول تــودورف ــــ أن نميــز صنفيــن أساســيين مــن التــوازي، 
للســرد،  الكبــرى  الوحــدات  تخــص  و�ــي  العقــدة  خيــوط  تــوازي 

(التفاصيــل)»ا التعبيريــة  الصيــغ  وتــوازي 
أمابال�ســبة للزمــن فيمكــن التمييــز بيــن زمــن الســرد، زمــن القصــة 
وأيضــا  التضميــن  قضيــة  عــن  تزفتــان  تحــدث  ا��طــاب،  وزمــن 

التنــاوب:
«التضمين هو إدخال قصة في قصة..»

ا»التنــاوب وهــو يقــوم فــي حكايــة قصتيــن فــي آن واحــد بالتنــاوب أي 
إحداهمــا  ومتا�عــة  آخــر،  طــورا  واألخــرى  طــورا  إحداهمــا  إيقــاف 

عنــد اإليقــاف الالحــق لألخــرى. طبعــا أن هــذا الشــكل يميــز األجنــاس 
األدبيــة ال�ــي فقــدت �ل صلــة مــع األدب الشــفوي: ألن هــذا األخيــر ال 

�ســتطيع أن يحتمــل التنــاوب»ا
العالقــات  روايــة  فــي  يظهــران  هــذه،  التأليــف  أشــكال  مــن  «اثنــان 

ا��طيــرة..»
عمومــا فهنــاك نقــط وقضايــا كثيــرة تنــاول مــن خاللهــا تــودوروف 
دراســة روايــة العالقــات ا��طيــرة، والذيــن قــرأوا روايــة م��ــف 
أحمــر، يفهمــون عمــا أتحــدث، فإنــي آليــت ع�ــ� نف��ــي أال أفســد 

متعــة مــن لــم يقرءهــا �عــد تــار�ا لــھ فرصــة اســتكناه أســرارها
البــاذخ ع�ــ� مســالة  فيــھ �ات�نــا هــو االشــتغال  أبــدع  هنــاك ��ــيء 
الشــذرية، إذ أنــك تبــدأ معــھ باحثــا عــن حكايــة امل��ــف األحمــر، 
فإذا بك تنصرف للبحث عن حكاية حنظلة، فإذا بالسرد يوجهك 
ذات ســمبرية وذات عطــوي حينــا وحينــا وجهــة تبعــة، وحينــا آخــر 
جهــة موالنــا... فــي توليفــة ســردية خالبــة، وال ضيــر إن اســتفاد �ات�نــا 

مــن األدب العالمــي
فقــد قيــل الكثيــر عــن املقارنــة بيــن مــدن امل�ــ� ومائــة عام من العزلة، 
و�يــن موســم ال��ــرة إ�ــ� الشــمال وفــي قلــب الظــالم لكونــراد، ولكــن 

املهــم كيــف اســتوعبھ وتجــاوزه
ــق محمــد الغر�ــي عمــران اليمــن مــن أبوا��ــا 

ّ
لقــد أدخلتنــا أ��ــا املتأل

إ�ــ� تشــطيرها إ�ــ� أدق تفاصيلهــا، ســافرنا معــك بيــن قراهــا ووهادهــا 
الســرد،  تســارع  القلــب  وجيــب  ي�ســارع  ونــزوال،  ُصّعــدا  وجبالهــا 
بــل أدخلتنــا إ�ــ� أدق تفاصيــل غرفهــا وحمام��ــا، ومنــھ إ�ــ� خوا�ــ� 
هذيــن  عبــر  بتعاقدنــا  أخــل  بــأن  أصدقا�ــي  سأســتميح  النفــس، 

النصيــن مــن الروايــة:
ا»ســتدرك يومــا أهميــة أن يكــون للفــرد حكايتــھ ا��اصــة... حيــن 
تبحــث عــن ذاتــك... اإلنســان بحاجــة إ�ــ� مــا يميــزه.. حي��ــا ســ�تحرك 

��ــيء مــا بداخلــك لتحكــي»ا
ا»�ــ�نما وضعت�ــي ع�ــ� عتبــة إحســاس لــم آلفــھ.. كنــت أعتقــد أ��ــا 
طت أضواءهــا ع�ــ� قل�ــي... علمت�ــي أن 

ّ
جاهلــة... هــذه الدقائــق ســل

اإلنســان أي إنســان ل�ــس �شــكلھ وال �عملــھ... وال بمــا يملكــھ ومــا 
�ل  نزعنــا  إذا  إال  إدراكــھ  يمكــن  وال  جوهــر..  اإلنســان  يملكــھ..  ال 

فواصلنــا لســانك لت��ــل بــھ، اقــرأه وعليــك اســ�يعابھ
عــن  يفصل�ــي  مــا  �ل  أزلــت  أقنعتنا..واليــوم  �ل  وأغشــي�نا... 

أفتقــده»ا الــذي  ا��وهــر  بذلــك  شــعرت  لقــد  جوهــري... 
أعــرف أن كثيــرا مــن األصدقــاء مــع البدايــة ســيرى مــن املبالغــة أن 
» ��ــذه الطريقــة لغــة، أســلو�ا وجــرأة، فــي ا��يــال نر�ــط  تــروي «أمٌّ

األم الســاردة باألميــة والشــفهية، أقــول لــك صديقــي: ال تحــرك 
ختامــا شــكرا أ��ــا ا��ميــل عمــران، وشــكرا أ��ــا العزيــز لغتيــري ع�ــ� 

إتاحــة فرصــة اللقــاء   باملبــدع محمــد الغر�ــي عمــران

 ناقد مغر�ي
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 �عينــھ، وال مؤسســة اعتباريــة نز��ــة، 
ً
صدقونــي... ال أقصــد �ــ�صا

 يحظــى بمكانــة عاليــة مرموقــة، فــكل مــا هنالــك روايــة 
ً
وال مســؤوال

مــن  إنمــا   
ً
ل�ــس ع��ــا تحديــدا للكتابــة،  �غوايــة مســتفزة  حرضت�ــي 

 فــي افتتاحيــات الروايــات واملسلســالت «�ل مــا 
ً
، وكمــا يقــال دائمــا

ســيرد ف��ــا هــو مــن خيــال الكاتــب فحســب ، وأن أي تشــابھ وح��ــا 
الكاتــب  يتحمــل  ال  مصادفــة  محــض  فهــو  الوقا�ــع  أو  األســماء  فــي 
وزرهــا»... أمــا أنــا فأرجوكــم أن تضعوهــا فــي ســياقها الروا�ــي، كمــا 
 من ذوي األنوف املتحسسة ألي رائحة غير مريحة أن 

ً
أرجو التماسا

، ألن�ــي ســأتحدث عــن را�عــة الصديــق الروا�ي الغر�ي 
ً
ينحوهــا جانبــا

 عــن الهامــش الن��ــي الــذي جــاء حاشــية 
ً
عمــران يائيــل، وتحديــدا

أســفل امل�ــن ع�ــ� طريقــة الكتــب ال�راثيــة ولنقــل ا��طوطــات، إذ 
إن م�ــن الروايــة هــو مســتل مــن مخطوطــة ع�ــر عل��ــا أحــد موظفــي 
وزارة الثقافــة اليمنيــة، الــذي جــاء بمعيــة ��نــة لفــرز ا��طوطــات 
فــي الــدار الوطنيــة للمخطوطــات والوثائــق، �ان مــن بي��ــا مخطوطــة 
ثــم   

ً
قليــال قــرأ م��ــا  ان�بــاه املوظــف كتــب عل��ــا «يائيــل»،  اســ�رعت 

تذكــر  و�لمــا  قراء��ــا،  مــن  ي�ت�ــي  ح�ــ�  األنظــار  مــن   
ً
�عيــدا أخفاهــا 

 عــن حــدوث ســرقات 
ً
 موســعا

ً
بــأن إحــدى ال��ــف نشــرت تحقيقــا

فــي دار ا��طوطــات، وعــن شــبكة مــن تجــار ا��طوطــات تضــم بيــن 
أعضا��ــا مواطنيــن مــن دول شــقيقة قامــوا ب��ريــب عــدد كبيــر م��ــا، 
واألمــن يحكــم قبضتــھ ع�ــ� الــدار والفــزع ي�تابــھ �لمــا ��ــھ أحدهــم 

يقــرأ «يائيــل».

هــذه  مــن   
ً
�عضــا أن  إ�ــ�  «يائيــل»  فــي  عمــران  الغر�ــي  أ�ــ�  وقــد 

فــي دول النفــط، و�أنــھ ���ــي بــدول ا��ليــج  ا��طوطــات شــوهدت 
العالــم  هــذا  تفاصيــل  ملعرفــة  فضو�ــي  اســ�ثار  مــا  هــذا  ا��ــاورة، 
الصفــراء  األوراق  هــذه  أغبــرة  مــن  قاطنــوه  �غــرف  الــذي  ا��فــي 
الباهتــة مالييــن الــدوالرات، تقاطــع هامــش يائيــل مــع روايــة وقعــت 
فــي مخيل�ــي، أو فــي ســم�ي، أو فــي رو�ــي، ال ��ــم، املهــم أ��ــا وصلت�ــي، 
بـ«لصــوص  أعنو��ــا  ر�مــا  متخيلــة  روايــة  كتابــة  أزمــع  أن�ــي  و�مــا 
ا��طوطــات»، ولـكـي أمنــح النــص أكبــر كــم مــن اإلثــارة ســ�تضمن 
 ��مــة ســتحرر فــي شــيكات مــن حــواالت خارجيــة، 

ً
تفاصيلهــا أمــواال

كمــا س�شــهد لعبــة اتصــاالت وتحــّر دقيقــة ال تنفــك مــن الصــراع، 
لذلــك ســأختلف مــع الغر�ــي عمــران وســأجعل مــن مديــر دار الوثائــق 
البــالد  رئ�ــس  مــن  القديمــة  صداقتــھ  �ســتغل   

ً
لصــا وا��طوطــات 

الــذي �علــق صورتــھ ع�ــ� ا��ائــط ا��لفــي ملكتبــھ، لــن أجعلــھ يتبــرم 
، كمــا فعــل الغر�ــي عمــران ممــن يحاولــون النيــل مــن ســمعتھ، 

ً
كثيــرا

تصفهــا  ال�ــي  العظيمــة  إنجازاتــھ  ع�ــ�  إال  عي�يــھ  يضــع  أحــد  ال  ألن 
أخبــاره امل�شــورة فــي ال��ــف مدعمــة بصــوره، ول�ســمح �ــي الغر�ــي 
 لبطــل رواي�ــي الــذي 

ً
عمــران باســتعارة جــزء مــن اســمھ ليكــون اســما

عمــران». «األســتاذ  أســميھ 
بطــل رواي�ــي األســتاذ عمــران ال �ســرق مــن ا��طوطــات املوضوعــة 
فــي حــرز أميــن، فــذ�اؤه وفطنتــھ يمنعانــھ مــن ذلــك لســهولة اك�شــاف 
الســرقة، لذلــك فهــو يضــع يــده ع�ــ� ا��طوطــات ال�ــي تــرد إ�ــ� الــدار 
�غيــة البيــع، فيقــوم بمهارتــھ املعهــودة ومــن خــالل مس�شــارين أفــذاذ 
��ســابھ  �شــرا��ا  يقــوم  ثــم  أثما��ــا،  ملعرفــة  ا��طوطــات  عالــم  فــي 
ا��ــاص بمبالــغ تعــد زهيــدة نســبة ملــا تســتحقھ فــي املــزادات العامليــة، 
ل��ــرب إ�ــ� مــدن تظللهــا ال�ــ�اب ولــن �عنيــھ أو �ع�ــي «فولويــز مليتــد» 
هر�ــت؟  كيــف  وال  جــاءت،  أيــن  مــن  وال  عل��ــا،  تحصــل  كيــف   

ً
مثــال

وتجــرم  تمنــع  ال�ــي  الدوليــة  االتفاقــات  أو  القوانيــن  بــكل  ضار�يــن 
املتاجــرة با��طوطــات عــرض ا��ائــط.

وهنــا و�أي روا�ــي ســأبتعد عــن العموميــات وســأبتكر حادثــة واحــدة 
مــن   

ً
مبتدئــا ا��بكــة،  م��ــا  وتتصاعــد  ال�ــ�وص  داخلهــا  تتخلــق 

بيــن يديــھ مخطوطــة اشــ�راها مــن رحالــة  تاجــر مخطوطــات وقعــت 
 مــن 

ً
إنكليــزي قــام برحلتــھ التاريخيــة فــي بدايــات القــرن الـــ1٩، منطلقــا

مصــر باتجــاه ا��رميــن الشــريفين، َدّون خاللهــا بوصــف علمــي دقيــق 
 
ً
 تاريخيــا

ً
التضار�ــس واملنــاخ والنــاس الذيــن يمــر ��ــم، ليكتمــل ســفرا

محتويــات  ��مــھ  ال  مخطوطــات  تاجــر  يــد  إ�ــ�   
ً
أخيــرا انت�ــ�   

ً
عظيمــا

ا��طوطــة بقــدر مــا ��مــھ تاريخهــا، مديــر دار الوثائــق وا��طوطــات 
التاجــر  ل�ســاوم  بجشــع  عل��ــا  فاســتحوذ  العلميــة،  أهمي��ــا  أدرك 
 
ً
 إعاد��ــا إليــھ مســتخدما

ً
بثمــن بخــس بــدأه �عشــرة آالف دوالر رافضــا

إليــھ  تصــل  ال�ــي  الســلطة  قــوة  بــھ  تســمح  ومــا  املرموقــة  مكانتــھ 
بواســطة مــن نــوع ثقيــل، وأمــام رفــض التاجــر وتعنــت األســتاذ عمــران 
ورفضــھ إعــادة ا��طوطــة، إذ وصلــت القضيــة إ�ــ� ردهــات ا��اكــم 
القضيــة ســيجهز ع�ــ�  اختــاره ��ســم  الــذي  القا��ــي  أن  منــھ   

ً
ظنــا

التاجــر املســكين، فلــم تســفر �ل ا��لســات إال عــن تدخــالت للص�ــ� 
بي��مــا بمضاعفــة املبلــغ إ�ــ� مــا يقــرب مــن مليــون دوالر طي�ــت خاطــر 
 أ��ــا بيعــت فــي مــزاد عالمــي ع�ــ� تاجــر آخــر 

ً
التاجــر، ليك�شــف الحقــا

مــن دولــة خليجيــة مجــاورة بـــ15 مليــون دوالر.
�انــت الصدمــة قاســية ع�ــ� التاجــر املســتغفل جعلتــھ �عــض أصا�ــع 
النــدم لت��ئــھ ا��ســرة إ�ــ� مالحقــة األســتاذ عمــران للنيــل منــھ فــي �ل 

املــزادات العامليــة علــھ ي��ــق بــھ خســارة فادحــة كمــا فعــل بــھ.
��ايــة  لهــا  ســأترك  الروايــة،  أن�ــي  لــن  تعــودت،  وكمــا  رواي�ــي،  فــي 
مفتوحــة مــادام الســيد عمــران ال يــزال يقتــات مــن منصبــھ األمــوال 
ا��طوطــات  باعــة  لــھ  يجل��ــا  ال�ــي  العريضــة  واملكاســب  الطائلــة 
فرا�ــس  ليقعــوا  تنصفهــم،  أن  ي�رأســها  ال�ــي  الــدار  مــن  املتأمليــن 

عل��ــا أؤتمــن  ال�ــي  لألمانــة  وخيانتــھ  طمعــھ  لغلــواء 

*روا�ي و�عالمي سعودي

بطــل رواي�ــي األســتاذ عمــران ال �ســرق 
حــرز  فــي  املوضوعــة  ا��طوطــات  مــن 
مــن  يمنعانــھ  وفطنتــھ  فــذ�اؤه  أميــن، 
ذلــك لســهولة اك�شــاف الســرقة، لذلــك 
ال�ــي  ا��طوطــات  ع�ــ�  يــده  يضــع  فهــو 
ترد إ�� الدار �غية البيع، فيقوم بمهارتھ 
املعهــودة ومــن خــالل مس�شــارين أفــذاذ 

فــي عالــم ا��طوطــات ملعرفــة أثما��ــا
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الغربي عمران ..
            من مصحف أحمر إلى ظلمة يائيل

صا�� باعامر * حضرموت
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(( ظلمــة يائيــل )) روايــة للكاتــب محمــد الغر�ــي عمــران . أصدرهــا 
 و�ــي الروايــة الثانيــة �عــد روايتــھ األو�ــ� (( م��ــف أحمــر 

ً
مؤخــرا

ــت إبداعــھ  )) ( 2010م ) . و�إصــداره ظلمــة يائيــل أخــذ الغر�ــي يثّ�ِ
 فــي تر�ــة خصبــة إذا مــا اســتمر ع�ــ� حر��ــا وزرعهــا بأبــدع مــا 

ً
عميقــا

عنــده ��ــاء ب�تــاج أفضــل ممــا ســبق .
فــي ظلمــة يائيــل تمكــن ( الغر�ــي ) مــن تســلق أســواٍر شــاهقة ومــن فــك 
 و�ن ابتــدأ بلغــة �ســيطة 

ً
 مركبــا

ً
املســتغلق فــي الروايــة ال�ــي غــدت فنــا

ع��ــا  انفصلــت  أن  �عــد  تتــدرج  أخــذت  ثــم  ا��كيــة  باللغــة  أشــبھ 
القصــة القصيــرة ال�ــي أخــذت ت�ــ�ب مــن تح��ــا ال�ســاط فأخــذت 
وحملــت  وشــاعرية  شــعرية  أك�ــر  لغــة  مغايــرة  بلغــة  تنطــق  الروايــة 
رؤيــة تماثــل رؤى ا��يــاة �عمومي��ــا واســتوعبت �ل مزايــا الفنــون 
 
ً
 كونــت ذا��ــا إ�ــ� أن غــدت اليــوم الفــن األك�ــر اهتمامــا

ً
 شــ�ئا

ً
وشــ�ئا

وقــراًء وقــراءة .
مــرت  فقــد  الفــراغ  مــن  يــأِت  لــم  والتجــدد  والتطــور  التحــول  هــذا 
اقعيــة  اقعيــة والرومانســية والو الروايــة بمرحلــة الكالســيكية والو
أن  إ�ــ�  وال�ــ�رية  االشــ�راكية  اقعيــة  والو وال��ــ�يلية  ا��ديــدة 
أخــذت  واليــوم  والثقافــة  الفنــون  ومنجــزات  تقنيــات  �ل  هضمــت 
القديمــة  الفنيــة  بناءا��ــا  تجــاوزت  أن  �عــد  وثقــة  ب�بــات  تخطــو 
يحــدد  الــذي  األهــم  املقيــاس  غــدت  ال�ــي  �ــي  فاللغــة   ، ونمطي��ــا 

عدمهــا. مــن  وفني��ــا  الروايــة  جماليــات 
فــي ظلمــة يائيــل اســتفاد الغر�ــي عمــران مــن تقنيــات التجريــب ال�ــي 
 مــن التجــارب الروائيــة 

ً
مــر ��ــا الشــعر والقصــة واملســرح مســتفيدا

 
ً
نظريــا بالروايــة  اعت�ــت  ال�ــي  النقديــة  الدراســات  ومــن  ا��ديثــة 

 بدخولهــا أجــواء وعوالــم غرائ�يــة تــكاد تكــون �ــ�رية و�ن 
ً
وتطبيقيــا

لــم تنفــك مــن الوقا�ــع ال�ــي أهملهــا التاريــخ ا��ـكـي واملكتــوب .
و�ذا �انــت روايــة « م��ــف أحمــر « للغر�ــي عمــران بمثابــة النقلــة 
 
ً
 طبيعيــا

ً
النوعيــة فــي كتاباتــھ الســردية فــإن ظلمــة يائيــل تعــد تطــورا

اتســق وروح مســيرتھ ال�ــي تماهــت مــع تجــارب نا��ــة . ف�ــي تدعــو 
إ�ــ� إذابــة العــداء بيــن األديــان – اإلســالم وال��وديــة – و�يــن املذاهــب 
اإلســالمية – الســنة والشــيعة – النتفــاء مظاهــر وممارســات ت�نافــ� 
وروح األديــان الداعيــة إ�ــ� ال�ســاوي وال�ســامح . هــذا ال��ــس الــذي 

ســبق لنــا أن قرأنــاه فــي �عــض مــن أجــواء روايــة م��ــف أحمــر .
فــي  فامل��ــف األحمــر يقت�يــھ « العطــوي « ال�ــ�صية الرئ�ســية 
أن  إذ  والقــرآن  األناجيــل  و�عــض  القديــم  العهــد  ويضــم  الروايــة 
العطــوي �عتبــر األديــان الثالثــة ال�ــي ضمهــا فــي م��ــف واحــد هــو 
 لــھ ، لكــن هنــاك مــن ان�ــزع أوراق التــوراة 

ً
امل��ــف األحمــر مرجعــا

بولــس  القد�ــس  ورســالة   » مرقــص  إنجيــل   » ا��ديــد  واإلنجيــل 
يبــَق داخــل امل��ــف ســوى �عــض  إ�ــ� « فيلمــون « ولــم  الرســول 

والقــرآن.  األناجيــل  أوراق 
تــدور أجــواء ظلمــة يائيــل فــي عهــد ا��كــم الفاطمــي «٤35 هـــ» و�ــي 
 : القليلــة  الســنوات  فــي  ظهــرت  ال�ــي  الروايــات  �عــض  من�ــ�  تنحــو 
«عزازيــل» « النبطــي» ليوســف زيــدان ال�ــي اتــكأ ف��ــا ع�ــ� مــا خفــي 
مــن صراعــات واختالفــات باعتنائــھ بمــا ورد فــي �عــض ا��طوطــات 
 . هــذه الروايــات مثلــت 

ً
اإلســالمية واملســيحية الــذي مــازال مخفيــا

عــن  والكشــف  ا��ــرأة  حيــث  مــن  العر�يــة  الروايــة  عــن   
ً
انزياحــا

املســكوت واملعا��ــات الفنيــة وجماليــة اللغــة وكذلــك روايــة ي�ــي 

واســي�ي  روايــات  مــن  وعــدد   .. خر�ــس  ســميحة  األردنيــة  للكاتبــة 
 .. إيبريــا  جزيــرة  شــبھ  مــن  املســلمين  ��ــرة  تعا�ــ�  ال�ــي  األعــرج 

. الكونــي  إبراهيــم  اللي�ــي  الروا�ــي  أعمــال  و�عــض 
تبــدأ ظلمــة يائيــل �ســرد حكايــة ال�ــ�صية الرئ�ســية « جــوذر « 
لــن   

ً
درو�ــا عبــر  والــذي  واملشــاق  املعانــاة  مــن  الكثيــر  يواجــھ  الــذي 

يجــرؤ أحــد ع�ــ� عبورهــا إال هــو ، هدفــھ مــن �ل ذلــك الوصــول إ�ــ� 
فــي  الثانيــة  ال�ــ�صية  شــوذب  حبي�تــھ  اختفــاء  حقيقــة  معرفــة 

ظلمــة يائيــل . 
الزخــارف  تشــكيل  مــن  وتمكــن  ا��ــروف  رســم  جــوذر  تعلــم   ))
وم�ــ�وق  وا��يــر  بالصمــغ  األ�ــ�ار  أوراق  وخلــط  والنقــوش 
الفحــم وفــق مقاديــر تعلمهــا ع�ــ� يــد معلمــھ صعصعــة ، وتحضيــر 
الكتــب  وتجليــد  الــورق  وحباكــة  املاعــز  جلــود  مــع  الكتابــة  رقــوق 
مقــدرة  أث�ــت  صعصعــة  املعلــم  مــع  لعملــھ  ممارســتھ  وأثنــاء   .

. وخبايــاه  العمــل  أســرار  فهــم  ع�ــ�  اســ�يعابية 
باطالعــھ ع�ــ� مــا تحويــھ الكتــب ال�ــي يقــوم جــوذر بخطهــا اســتطاع 
الفــرق  أفــكار  أن يك�شــف األســرار وسياســات ا��كــم وا��ــكام و
صعصعــة  املعلــم  قر�ــھ  ونباهتــھ  و�ذ�ائــھ  واملذاهــب  املتصارعــة 
إليــھ إ�ــ� أن صــار �عتمــد عليــھ و��يئــھ لعمــل أكبــر فــي حانوتــھ الــذي 
ويقــوم  واملشــارب  األطيــاف  مختلــف  مــن  عديــدة  كتــب  �ســتقبل 
تســاعدهما   

ً
وأحيانــا جــوذر  بمســاعدة  حروفهــا  ورســم  ب��ــ�ها 

شوذب ابنة املعلم صعصعة بطلب من أب��ا لكي تق�رب من جوذر 
ومــع مــرور األيــام حــدث التقــارب بيــن جــوذر وشــوذب الــذي ي�شــده 
املعلــم صعصعــة �عــد أن تبــوأ جــوذر مرتبــة عاليــة في ا��انوت و�ين 
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 ُ�شــار إليــھ بالبنــان . وفــي أتــون 
ً
الوراقيــن فــي الســوق وصــار معلمــا

لهــذا  املناصريــن  الصطيــاد  ا��يالــة  ين�شــر  األئمــة  بيــن  الصــراع 
��ــدم املنــازل أو اختفــاء  اإلمــام أو ذاك وقتــل العشــرات والقيــام 

البعــض أو ســ�ي الصبايــا و�يعهــن فــي ســوق النخاســة .
فــي ظــل حكــم اإلمــام امللثــم أبــو الفتــح ان�شــر خيالــة ملثمــون تا�عــون 
لــھ فــي أحيــاء ســوق الوراقيــن وأخــذوا مــن أخــذوا و��بــوا مــا ��بــوا 
. وفــي صبــاح اليــوم الثالــث تســرب خبــر مــن أن اإلمــام امللثــم قــد 
 بأمــوال كثيــرة وأن رجــال اإلمــام ا��ديــد قــد مــألوا شــوارع 

ً
هــرب ليــال
صنعــاء .

هكــذا تتوا�ــ� موجــات الصراعــات .. يذهــب إمــام ويأتــي إمــام جديــد 
، ويذهب العشــرات من ال��ايا ، و�ما أن املعلم صعصعة م��م 
بأنــھ مــن مناصــري اإلمــام الصلي�ــي اإلســماعي�ي و�أنــھ باط�ــي فهــو 
 
ً
يقــوم بخــط ون�ــ� الكتــب ال�ــي تــروج للمذهــب اإلســماعي�ي خفيــة

 تدعــو إ�ــ� املذهــب اإلســماعي�ي 
ً
، فهــو ي��ــ� لإلمــام الصلي�ــي كتبــا

دون أن يطلــع عل��ــا أحــد ســواه وجــوذر إذ أنــھ يخفــي هــذه الكتــب 
فــي مخــدع ســري ، إ�ــ� أن يأتــي  رســول مــن قبــل الصلي�ــي ليأخذهــا 
للصلي�ــي  معــادي  جديــد  إمــام  ا��كــم  ع�ــ�  اســتو��  وعندمــا   .
 
ً
م ز�ونــا

ّ
الطامــح فــي اإلمامــة تــم كشــف املعلــم صعصعــة وهــو �ســل

القبــض عليــھ  . فتــم   
ً
ال�ــي يقــوم بخطهــا ســرا الكتــب  تلــك   

ً
مزيفــا

وأخــذت ا��يــول تــدوس ع�ــ� املعلــم ، وعندمــا اتجــھ جنــود اإلمــام 
إ�ــ� جــوذر لالمســاك بــھ انبــرى املعلــم صعصعــة مــن تحــت الســياط 
ليقــول : اتركــوه ابتعــدوا عنــھ إنــھ ��ــودي عابــٌر وال عالقــة لــھ �ــي وفــي 

غفلــة مــن ا��نــود قــال ��ــوذر : ( اهــرب انــُج بجلــدك ) هــذه العبــارة 
ال�ــي أطلقهــا املعلــم صعصعــة ل�ســت مــن أجــل إنقــاذ جــوذر ل�ــ�صھ 
فحسب بل من أجل أن يخلفھ في إدارة ا��انوت �عد أن هيأه ودر�ھ 
 بحــب شــوذب . الســيما �عــد أن 

ً
 فــي عملــھ ومتيمــا

ً
و�عــد أن صــار ماهــرا

 
ً
طــال االختفــاء للمعلــم صعصعــة دون أن يــدري أحــٌد أهــو الزال حيــا

أم أنــھ فــارق ا��يــاة .
برعايــة  واهتــم  نشــاطھ  وطــّور  وجــّوده  ا��انــوت  إدارة  جــوذر  ــ� 

ّ
تو�

واكتئا��ــا  شــوذب  وجــوم  حياتــھ  ينغــص  الــذي  لكــن  وأمهــا  شــوذب 
هــذه  مــن حال��ــا  يحــاول إخراجهــا  فهــو  لــذا  �عــد اختفا��ــا وعود��ــا 
لتتفاعــل معــھ ومبادل��ــا ا��ديــث كمــا �ان فــي املا��ــي . إ�ــ� أن جــاء 
اليــوم الــذي حــاول فيــھ إقناعهــا با��ــروج مــن املنــزل لزيــارة م�ــ�د 
اشــ��ر بالرســوم والزخــارف لتقــوم ب��ــ�ها ونقلهــا إ�ــ� الكتــب ال�ــي 

. وزخرف��ــا  بخطهــا  ســتقوم 
وقبــل أن يصــل إ�ــ� املــكان الــذي تواعــدا أن يلتقيــا فيــھ تــم اعتقــال 
 ف��ــا ســنوات عديــدة ولــم 

ً
جــوذر و�يداعــھ القلعــة ال�ــي ظــل �ــ�ينا

�عــرف مصيــر شــوذب . ومــا أن جــاء اليــوم الــذي تــم فيــھ إخــالء ســ�يلھ 
ح�ــ� ذهــب يبحــث عــن شــوذب مــن مــكان إ�ــ� مــكان �عــد أن ذهــب إ�ــ� 
منزلهــا ومنزلــھ الــذي لــم يجــد ف��مــا أحــد ح�ــ� أم شــوذب وأمــھ لــم يجــد 
لهمــا أثــٌر . ســنوات طــوال وهــو يبحــث ع��ــا فلــم يجدهــا ح�ــ� ســوق 
 
ً
 مــن الصبايــا فلــم يرهــا بي��ــن وأخيــرا

ً
النخاســة ��ــأ إليــھ وشــاهد عــددا

 بأ��ــا ذهبــت مــع عــدد مــن الصبايــا 
ً
ذهــب إ�ــ� مكــة �عــد أن تلقــى خبــرا

أن  اك�شــف  مكــة  إ�ــ�  وصولــھ  �عــد  ولكنــھ  هنــاك  ا��اكــم  ��دمــة 
ا��اكــم اســتغ�� عــن خدما��ــا مــع عــدد مــن الصبايــا الال�ــي عــدن إ�ــ� 

صنعــاء .
�شــوذب  يلتقــي  بــأن  املــرة  هــذه  األمــل  يحــذوه  صنعــاء  جــوذر  عــاد 
و�الفعل �عد بحث وتحري وجدها ولكنھ لم يجدها شوذب ال�ي �ان 
�عرفهــا فأصبــح اســمها ( فنــده ) وتغيــر شــكلها وطباعهــا وتصرفا��ــا. 
وجههــا بــدا �أنــھ ل�ــس وجههــا جســمها صــار أ��ــم ممــا �ان وغــدت 
 وذهبــت براء��ــا ، ترقــص وتغ�ــي وتعاقــر ا��مــر وصــارت لهــا 

ً
أك�ــر نزقــا

. حيــن ذكرهــا بنفســھ  بــھ وملــا �ان يقولــھ لهــا  .. ولــم تعبــأ  وصيفــات 
 ، �ل ذلــك جعلــھ �غــادر 

ً
و��ــا، تجاهلتــھ بــدت �أ��ــا لــم تســمع شــ�ئا

 ، ضاعــت شــوذب وضــاع األمــل والنقــاء وا��ــب ا��قيقــي 
ً
املــكان تا��ــا

. 
ً
وا��لــم )) . ولكــن البحــث عــن ا��ــب وعــن النقــاء ظــل مســتمرا

( ظلمــة يائيــل ) �ــي ظلمــة املــكان واإلنســان والزمــان ، ظلمــة ا��ــكام 
، ظلمــة القلعــة ، ظلمــة شــوذب ، ظلمــة يائيــل أم جــوذر ال��وديــة ، 
ظلمــة �شــاري أبــو جــوذر املســلم ، ظلمــة جــوذر ، ظلمــة �ل النــاس ال�ــي 

. 
ً
البــد أن تنقشــع ع��ــم يومــا

والغر�ــي مــن خــالل اســتدعائھ للتاريــخ والصــراع املذه�ــي بيــن ســكان 
يــدور  مــا  ذلــك  خــالل  مــن  �عا�ــ�  أن  يريــد  العر�يــة  ا��زيــرة  جنــوب 
هنــا  أنيا��ــا  عــن  تكشــر  مــن صراعــات مذهبيــة  ا��اضــر  فــي عصرنــا 
وهناك.. ل�س في اليمن بل نجد أن ذلك الفكر املغلف بالدين يظهر 

هنــا وهنــاك لغايــة ال�ســلط والســيطرة واالســتحواذ ع�ــ� ا��كــم .



دد
لع

ة ا
صي

شخ

83

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

   العدد 230 (15)نوفمبر 2022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

في مكتبة مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

إصدارات الروا�ي اليم�ي محمد الغر�ي عمران

www.basrayatha.com/?p=22655



دد
لع

ة ا
صي

شخ

84

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

   العدد 230 (15)نوفمبر 2022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

مملكة الجواري .. 
رواية تستد�ي املا��ي لتعري ا��اضر

 السيد نجم*- مصر



دد
لع

ة ا
صي

شخ

85

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

   العدد 230 (15)نوفمبر 2022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

مدخل للقراءة:

هنــاك روايــات تتعــدى املطــروح وتعبــر عــن طمــوح الكاتــب والرغبــة 
فــ� التجــاوز، بــل والســ�� بو�ــ� لتحقيقــھ. روايــة «مملكــة ا��ــواي» 
للروا�ــى اليم�ــ� «محمــد الغر�ــى عمــران» واحــدة مــن تلــك الروايــات 
عــن  �عيــدا  االنزيــاح  ومحاولــة  الف�ــي  ا��هــد  مــن  بقــدر  ت��ــ�  ال�ــ� 
التقليــدى والشــا�ع فــ� كتابــة الروايــة اآلن (201٦م). بــدت محــاوالت 
التجــاوز فــ� عــدة ظواهــر فنيــة، وقــد دعــم تلــك ا��ــاوالت، التنــاول 

الشــعرى فــ� الصياغــة الســردية و�نــاء ال�ــ�صيات وغيــره �اآلتــى:
 اللغــة الســردية املســتخدمة، ت�ســم بالشــعرية ول�ــس املقصــود هنــا 
هــو توظيــف ا��صائــص الشــعرية مــن تراكيــب وخيــال ومفــردات، 
املقصــود تحديــدا هــو البنــاء ع�ــ� املطلــق، و�أن �ل ســطر فــي الروايــة 
�عبــر عــن ذاتــھ، مــن أجــل كشــف ا��هــول الغائــر فــي أعمــاق الكاتــب، 
والداعــم ��الــة مــا بنفــس القــارىء .. حيــث يبــدو و�أن الكاتــب يرســم 

صــورة ال ��ائيــة ��ــدؤ.
 ســوف ن�نــاول آليــا بدايــات الفقــرات مــع الفصــل األول (نموذجــا) 

للكشــف عــن تلــك البنائيــة الشــعرية فــ� الســرد:

ي�ــرك  لــم   ... خيالتــھ  يحفــھ  الوراقيــن  ســوق  فــي  «اليامــى»  «ظهــر 
لرف��ــ� مجــاال فحمل�ــ� عنــوة إ�ــ� ذي جيلــة ... ســار بنــا اليامــى مــن 
املتواصــل  الســفر  إعيــاء  «هــران»...  حصــن  ح�ــ�  أخــرى  إ�ــ�  قلعــة 

وثا�ــي» إحــكام  اليامــى  أمــر   ... بنفســھ  مشــغوال  كال  جعــل 
يبــدو األســلوب حياديــا  ب�نمــا  ت�ركــب الصــورة برويــة وذ�اء،   هكــذا 
غيــر زاعــق، يؤكــد ا��الــة ويرســمها. و�الرغــم مــن مأســاة ال�ــ�صية 
ا��وريــة فــ� النــص (حــوذر أو صعفــان)، فــال نقــرأ �لمــات النحيــب 
وا��ــزن بقــدر مــا نشــعر بحالتــھ ونتلمســها فــي �ل تأمالتــھ وحاالتــھ .. 

اقعيــة. فيبــدو و�أننــا أمــام حالــة ذهنيــة قبــل أن تكــون حالــة و
 وهــو مــا يثيــر ال�ســاؤل حــول تلــك الســمة فــ� مجمــل أعمــال الروا�ــي 
«عمــران» (الروائيــة)، ولعلنــا نجــد اإلجابــة املناســبة �عــد متا�عــة 

قــراءة الروايــة.
أن  حيــث  التا�ــ�،  امللمــح  �ــي  لل�ــ�صيات،  الذهنيــة  الصــورة 
مجمــل �ــ�صيات الروايــة بــال أوصــاف جســدية، مــع إســت�ناءات 
تبــدو  كمــا  الوحيــدة).  الســاق  ذا  ال�ــ�ان  �ــ�صية  (مثــل  قليلــة 
العاشــق،  املضطــرب،  القــاس،   .. الســمات  أحاديــة  ال�ــ�صيات 
القــوى، الضعيــف، وغيرهــا مــن الســمات ال�ــ�صية، بحيــث تبــدو 

تلــك الصــورة لل�ــ�صيات قــادرة ع�ــ� فــرض عاملهــا ا��ــاص، غيــر 
اق�ــ� غالبــا، فيتأكــد العالــم الشــعرى للروايــة ... ال�راكيــب  الو
الشــعرية ال�ريــة والدالــة ال�ــي تفــرض نفســها ع�ــ� البنــاء األســلو�ى 
للروايــة، مثــل: ص2٦ «أذهــب لزيــارة قبــر أمــي .. ال أعــرف مــا ع�ــ� 
فعلــھ غيــر أنــى أشــعر بمــن يمســد شــعرى وصــوت يــردد صلواتــھ .. 
لذلــك كثيــرا مــا قض�ــت جــوار قبرهــا أحـكـى .. لتلفــح أنفــى رائحــة 
�ــّي  شــهيد  العاشــق  أن  قناع�ــ�  تــزداد  «و�ذلــك  ص٦3  وجههــا. 

تمــوت». وروح ال 

عتبة النص «العنوان»:
إبــالغ  إ�ــ�  �ســ��  الروا�ــي  و�أن  ا��ــواري»  «مملكــة  تعبيــر  يبــدو 
القــارىء بدايــة، ب��ــم العزلــة ال�ــ� تع�شــها ال�ــ�صية ا��وريــة 
مــن  يالق��ــا  ال�ــي  والكراهيــة  البغــض  ��ــم  و��ــ�   .. الروايــة  فــي 
تقــع  لكــن  يحاورهــم.  املوتــى  غيــر  يجــد  فلــم  وداخلــھ..  اآلخريــن 
أحــداث الروايــة فــ� أغل��ــا خــالل الزمــن البعيــد (بيــن ٤٧0 ح�ــ� 
532 ��ريــة) فــ� بــالد اليمــن أو جزيــرة اليمــن حســب مــا تكــرر فــ� 
افــر قناعــة أكيــدة أن �ل  م�ــن الروايــة. وهــو مــا ���ــ� بضــرورة تو

مــا يــدور مــن أحــداث بيــن ال�ــ�صيات �ــ� فــ� عتــاد املوتــى.

تلــك  �ــ�صيات  ضمــن  بالعمــل  الــراوى  أل�ــس  (أيضــا)  لكــن 
املســامرة والتحــاور  أن  للقــارىء  يو�ــ�  أو  يفيــد  مــا  الف�ــرة، وهــو 
الروايــة  و�ــ�صيات  الروا�ــى  الــراوى/  بيــن  ا��قيقــة  فــ�  �ــ� 
(التاريخيــة واملتخيلــة). ويبــدو الســؤال منطقيــا اآلن: مــاذا يريــد 
الروا�ــى الســارد مــن تلــك املســامرة مــع املوتــى؟ ح�ــ� أنــھ قــال فــ� 
ص151: «أك�ــر مــن عشــرين ســنة عشــ��ا فــ� عزلــة ســقف فســيح.. 

املوتــى.» مــع  التحــدث  إ�ــ� وســيلة  توصلــت 

مقار�ة شكلية:
تقــع الروايــة فــي 201 صفحــة ��ــم متوســط، أظــن أن اإلخــراج 
الف�� للرواية وطباع��ا ف� كتاب، عمد إ�� ضغط بونط الكلمات 
والت�سيق الداخ��، ح�� تخرج ف� هذا ا���م الذى يبدو أصغر 
بالتكلفــة اإلقتصاديــة..  تتعلــق  الطبي�ــ�، ألســباب  مــن ��مهــا 
ف�ــ� مــن الروايــات كبيــرة ا���ــم متعــددة ا��صائــص واملالمــح. 
-٤٧0��ريــة»/  «أســماء  أقســام:  ثالثــة  إ�ــ�  الروايــة  قســمت 
«ســيدة - 510��ريــة»/ «أروى-532 ��ريــة». �ل قســم يحمــل 
ا��كــم)،  (مــن طبقــة  ال�ســائية  ال�ــ�صيات  مــن  اســم واحــدة 
والصــراع  السيا��ــ�  النــزاع  ف�ــرات  مــن  الف�ــرة  تلــك  تعتبــر  حيــث 

لل�ــ�صيات،  الذهنيــة  الصــورة 
أن  حيــث  التا�ــ�،  امللمــح  �ــي 
بــال  الروايــة  �ــ�صيات  مجمــل 
أوصــاف جســدية، مــع إســت�ناءات 
ال�ــ�ان  �ــ�صية  (مثــل  قليلــة 
تبــدو  كمــا  الوحيــدة).  الســاق  ذا 
الســمات أحاديــة  ال�ــ�صيات 

يبــدو تعبيــر «مملكــة ا��ــواري» و�أن 
القــارىء  إبــالغ  إ�ــ�  �ســ��  الروا�ــي 
بدايــة، ب��ــم العزلــة ال�ــ� تع�شــها 
 .. الروايــة  فــي  ا��وريــة  ال�ــ�صية 
و��ــ� ��ــم البغــض والكراهيــة ال�ــي 

يالق��ــا مــن اآلخريــن وداخلــھ.
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ع�ــ� حكــم جزيــرة اليمــن .. م��ــا (امللــك «ذى جبلــة» وزوجتــھ ا��ــرة 
«ســيدة»- أروى .. و�ــ�صيات تاريخيــة أخــرى مــن ســالطين وآمــراء 

القــالع، فضــال عــن تلــك ال�ــ�صيات/ ا��ــكام مــن مصــر وغيرهــا.

 هل «مملكة ا��واري» .. رواية تاريخية؟
طيــات  بيــن  الكاتــب  ن�رهــا  ال�ــ�  املعلومــات  مــن  العديــد  ت��ــي 
هــو  ا��كــم  ع�ــ�  الصــراع  أن  واألحــداث،  وا��ــوار  ال�ــ�صيات 
رســام  ذا  هــو  هــا  للروايــة.  الزم�ــ�  البعــد  ومحــرك  الفقــري  العمــود 
حــروف الكلمــات أو ا��طــاط «جــوذر» وقــد أصبــح اســمھ «صعفــان» 
�عــد ح�ســھ فــ� قلعــة ا��ــرة «ســيدة» دون جريــرة إرتك��ــا، مــا �ع�ــ� 
دخولــھ مرحلــة جديــدة ومختلفــة مــن حياتــھ، و�ــ� ســمة مــن تقاليــد 
القصــور امللكيــة فــ� اليمــن. لكنــھ إك�شــف أنــھ أصبــح �اتــب رســائل 
الســيدة (األو�ــ�) فــي القلعــة، ولــھ دوره الهــام تحــت ا���ــس (لعشــرين 

ســنة)!

واملطعمــة  ا��مــراء  بالشــرائط  امللفوفــة  الرســائل  تلــك  خــالل  مــن 
برائحــة الريحــان، تتوا�ــ� �عــض األحــداث ال�ــ� �ــ� فــ� ا��قيقــة مــن 
تاريــخ اليمــن ا��قيقــى .. كمــا إســتخدم الروا�ــى حيلــة أخــرى لرصــد 
حبي�تــھ  ع�ــ�  ا��طــاط  بحــث  رحلــة  و�ــ�  أال  هــذا،  التاري�ــي  البعــد 
يديــھ  ع�ــ�  تعلــم  الــذى  الــد�ان،  صاحــب  املعلــم  (ابنــة  «شــوذب» 
وعمــل فــي د�انــھ مــن قبــل منــذ طفولتــھ، حيــث �ان يلعــب معهــا، وكبــرا 
حبي�تــھ)  (أى  بأ��ــا  علــم  ثــم  عليــھ  القبــض  تــم  أن  حــدث  مــا  معــا). 
أصبحــت مــن جــوارى ا��ــرة «ســيدة»، لتبــدأ رحلــة البحــث ع��ــا بيــن 
ا��ــوارى القادمــات يوميــا ل�ســليمھ الرســائل، أو ح�ــ� بيــن مــن تصلــھ 

��ــات م��ــا مصادفــة إذا تحــرر مــن مح�ســھ، لســ�ب أو ألخــر.
 مــا ســبق أتــاح للروا�ــي إمكانيــة ســرد �عــض الصراعــات بيــن حــكام 
اليمــن، ونقــل صــورة عــن شــكل البنــاء السيا��ــ� والعســكرى ف��ــا، 
ســواء بمــا تحتويــھ مــن قــالع وقــوات ع�ــ� شــكل مجموعــات تخضــع 
تلعبــھ  الــذى  الــدور السيا��ــي والعســكري ا��فــي  مــا. أو ذلــك  ألميــر 
ا��ــوارى، ســواء بتكليفــات مــن امللكــة لنقــل معلومــة أو خبــر أو أمــر 

مــا. ثــم هنــاك الــدور الســري العســكري الــذى قــد ت��ــض بــھ ا��اريــة 
فــ� شــئون  ألســباب تخصهــا، وقــد تقتــل �ســ�ب فعل��ــا وتدخلهــا 
الدولــة عــن جهــل، أو ح�ــ� مــن بــاب اإلخــالص دون أمــر مباشــر لهــا!

���ــ� النــص الروا�ــى بقــدر مــن التاريــخ القديــم لليمــن، ومــع ذلــك 
هناك ما ���� إ�� أحداث وأحوال و�أ��ا اآلن، أو ع�� األقل تشير 
إ�ــ� وقا�ــع آنيــة ترميــزا و�حالــة .. م��ــا: ص1٦5 (�ان رحيــل «ذى 
جبلــة» حدثــا عظيمــا يج��ــل أر�ان البــالد ول�ــس القصــر وحــده 
.. فالصــراع ع�ــ� ا��كــم بــاد فــ� تفكيــر �ل أمــراء القــالع، فكانــت 
الفكــرة .. �لفــت رســوال يحمــل رســالة ســرا ا�ــ� أميــر املؤمنيــن األمــر 
للدعــوة  املناوئيــن  خطــر  ف��ــا  شــرحت  القاهــرة.  فــ�  هللا  بأحــكام 
الدعــوة  إتباعهــم  بإعــالن  األمــراء  �عــض  وتطــاول  املســتعلية. 

إنتــداب مس�شــار ملســاعدتنا.) .. متوســلة  النزاريــة 
الظاهــرة  (تلــك  املتصارعــة  الدي�يــة  ا��ماعــات  بــدت  هكــذا   
و�ــ�  تاريخيــة  حقيقــة  و�ــدت  واملعاصــرة).  القديمــة  العر�يــة 
طلــب العــون مــن القاهــرة، ثــم مهاجمــة هــذا التدخــل مــن حاكــم 
ت�ناهــا  ال�ــي  اإلســقاطات  �عــض  عــن  �عبــر  مــا  وهــو  القاهــرة، 
الروا�ــي، وهــو مــا بــدى فــي املثــال: ص1٨0 (أعلنــت فصــل دعوتنــا 
عــن مصــر ال�ــي أمســت نزاريــة .. و�ان ذلــك ع�ــ� ن�ــ� امللكــة ســيدة 
.. ل�ســتقل جزيــرة اليمــن بدعو��ــا الطي�يــة .. كمــا أعلنــت تكر�ــس 
أنشــطتنا فــ� الدعــوة �عيــدا عــن ال�ســلط، و�ذلــك ابتعــدت بــذي 
جبلــة عــن مخاطــر التجــاذب بيــن األمــراء وصراعا��ــم املذهبيــة»)
 لعــل األحــداث ال�ــ� تشــير إ�ــ� التاريــخ القديــم واملعاصــر فــ� هــذه 
روايــة  بإعتبارهــا  الروايــة  إ�ــ�  بالنظــر  البعــض  تغــرى  الروايــة، 
تاريخيــة، بقليــل مــن ال�ريــث يالحــظ القــارىء مــا ينفــى عــن الروايــة 

املعلومــات  مــن  العديــد  ت��ــي 
طيــات  بيــن  الكاتــب  ن�رهــا  ال�ــ� 
ال�ــ�صيات وا��ــوار واألحــداث، 
أن الصراع ع�� ا��كم هو العمود 
الزم�ــ�  البعــد  ومحــرك  الفقــري 
حــروف  رســام  ذا  هــو  هــا  للروايــة. 
«جــوذر»  ا��طــاط  أو  الكلمــات 
وقــد أصبــح اســمھ «صعفــان» �عــد 
«ســيدة»  ا��ــرة  قلعــة  فــ�  ح�ســھ 

إرتك��ــا. جريــرة  دون 
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تلــك الســمة، لألســباب التاليــة: رؤيــة الكاتــب طغــت بحيــث أتاحــت 
لــھ توظيــف التاريــخ دون كتابتــھ (حرفيــا أو ح�ــ� فنيــا). فقــط عمــد 
رؤيــة  تمثلــت  نظــره.  وجهــة  عــن  ومعبــرا  مناســبا  هــو  مــا  التقــاط  إ�ــ� 
الكاتــب فــي: التنقيــب فــي املا��ــي وكشــف مــا بــھ مــن أحــداث وأحــوال، 
ومعاصــره،  آنيــة  وأحــوال  أحــداث  مــن  يــرى  مــا  �عــض  تماثــل  ر�مــا 
أن  الدي�يــة-  ا��ماعــات  أو صــراع  الدي�يــة  م��ــا ظاهــرة الصراعــات 
الصــراع فــي العالــم العر�ــي ومنــذ قديــم الزمــان، فــي حقيقتــھ هــو صــراع 
 .. رفاهيتــھ  وتحقيــق  الشــعب  مصا�ــ�  ع�ــ�  ول�ــس  الســلطة،  ع�ــ� 
اإلفتقــار إ�ــ� ا��ريــة، حيــث تــم القبــض ع�ــ� «حــوذر» و�ــ�نھ دون 
جريــرة منطقيــة، ب�نمــا مــن هــم خــارج مح�ســھ مكبلــون باألغــالل غيــر 
أحــرار وال يرو��ــا لك��ــا فاعلــة ف��ــم، ح�ــ� يقتــل �عضهــم دون أســباب 
معلنــة. بالتا�ــ� مــن طــرف خفــى، �س�شــرف الروا�ــى املســتقبل ا��ا�ــ� 

مــن منغصــات املا��ــ� تلــك.
الوجھ اآلخر الذى يرسمھ الروا�ى:

صــورة  ع�ــ�  «حــوذر»  بــدا  الوطــن،  فــ�  املنغصــات  تلــك  مقابــل  فــ� 
معاكســة ســاعيا أن يتحــرر مــن تلــك املنغصــات، و�ن حــاول بإعمــال 
حــول  أفــكاره  و آرائــھ  مجمــل  فــي  تبــدى  مــا  وهــو  والتفكيــر،  العقــل 

األديــان). (�ل  األديــان 
��ــودى؟»..  «أنــت  املعلــم:  ابنــة  تســألھ  ص33:  فــ�  الديــن:  *قضيــة   
فقالــت:  دينــا»..  �ــ�  أعــرف  ال  بأنــى  عليــك  أرد  أن  أود  «كنــت  أجــاب: 
نفســھ  عــن  ينفــى  نفســھ  ا��ــوار  .. خــالل  ��وديــة»  أمــك  بــأن  «أعلــم 
صفــة ال��ــودي، وأنــھ يجيــد �ــ�ر رســم الكلمــات، و�ــ� تجيــد أعمــال 
الوشــم وقــراءة أســرار الكــف واإلســتعانة بالنجــوم. ثــم ذهــب الكن�ــس 
ال��ــودى وقابــل العيلــوم (كبيــر الكهنــة) وســألھ: هــل يؤمــن بوجــود هللا، 
وأن هللا فريــد فــي نوعــھ؟ ل�ــس لــھ جســم وهــو أز�ــي؟ فلمــا �ان ��ــز رأســھ، 
طلــب منــھ أن يذهــب للصــالة .. إن هللا يكافــ�ء األخيــار و�عاقــب األشــرار 
.. قاعــة الصــالة �علوهــا ال��يــج وي�بادلــون ا��لــوى ف��ــا» ص٤2: 
«شــارك��م الصلــوات متذكــرا نصيحتــك: إفعــل مثلمــا يفعلــون .. إن 
طبيعة اإلنســان تكمن في غضبھ وشــهوتھ و�أســھ .. إشــرب لتك�شــف 

مــن أنــت؟»
 وفــ� موضــع الحــق تســألھ ا��اريــة: «مــاذا تقصــد؟ .. «أقصــد بأنــى ال 
أصــدق بأنــك تؤمنيــن بتلــك ا��كايــات واألســاطير، فلتكونــى مســلمة 

الدي�يــة  ا��ماعــات  بــدت  هكــذا   
املتصارعــة (تلــك الظاهــرة العر�يــة 
و�ــدت  واملعاصــرة).  القديمــة 
حقيقــة تاريخيــة و�ــ� طلــب العــون 
هــذا  مهاجمــة  ثــم  القاهــرة،  مــن 
التدخــل مــن حاكــم القاهــرة، وهــو 
اإلســقاطات  �عــض  عــن  �عبــر  مــا 

الروا�ــي،. ت�ناهــا  ال�ــي 

أو ��وديــة؟ ألــم تباغتــك أســئلة دون أن تجــدى لهــا أجو�ــة؟ ألــم 
ت�ســاء�ي عمــن �عبــدون؟ وأيــن هــو؟ ولــم هــم يقولــون بأنــھ ديــن 
ب�نمــا  باســمھ  التصــرف  علينــا  ولــم  األغيــار؟..  دون  يخصهــم 
 .. مخيــر»  بأنــك  لــك  أقــل  «ألــم  ص٤٤:  فــ�  غيابــھ؟  فــي  ي�شــرنق 
فمــن تعبــد؟ «ال أظن�ــي أعبــد أحــدا .. كهن��ــم �عــون مــا يصنعــون 
محمــدا  �عبــدون  املســلمين  وجــل  مص����ــم  ولك��ــا  وهــم،  مــن 
�عباد��ــم  جاهــروا  «والنصــارى   .. أنكــروا»  و�ن  اقدهــم  ومر
 .. ل�ســوع، �ائــن �ــ� غيــر موجــود» قالــت: «أنــت لســت ��وديــا» 
فــرد عل��ــا مع�رضــا: «ملــاذا وشــمت�ي وتعرفــي أن ال��ــودي ال يوشــم؟
 لعــل أو�ــ� آراء «حــوذر- صعفــان» فــ� قضيــة الديــن فــ� ص1٨0

يقــول: «الســلطان ال يؤمــن إال بنفســھ .. �ســتخدم �ل ��ــ�ء بمــا 
ف��ــا األديــان كوســيلة لتكر�ــس ر�و��تــھ دون أن يصــرح بذلــك .. 
و�خضــاع رعيتــھ واســتغاللهم .. بالديــن يمنــح نفســھ حــق القتــل 

واالســتغالل .. ف�ســتخدم ذلــك ملزيــد مــن �ســط ســلطتھ.»

روايتــھ  الفاعلــة  الســمة  �ــ�  الروا�ــى  رؤيــة  أن  يؤكــد  مــا  وهــو 
(وروايــات ســابقة) ومــا التوظيــف لبعــض األحــداث التاريخيــة إال 
وطئــة يمتط��ــا لبلــوغ هدفــھ/ أهدافــھ ال�ــ� تتكشــف للقــارىء �عــد 

اإلن��ــاء مــن الســطر األخيــر مــن الروايــة.
 ا��ديــد أن أضــاف الروا�ــي هنــا فــ� روايتــھ «مملكــة ا��ــواري» 
مــا قــد يو�ــ� بالتمــرد واملواجهــة والبحــث عــن ا��ــالص فــ� فقــرات 
خاتمــة الروايــة حيــث يقــول (بتصــرف): «ذلــك اليــوم �ان يقي�ــ� 
بمشــع�ي  أمســك  وأنــا  أيامــى  و��ايــة   ... بالقلعــة  «أروى»  ب��ايــة 
... لــم أكــن واهمــا حيــن ارتفــع صــوت الطفلــة «طيبــة» آمــرا: لــن 
نعــود إ�ــ� توابي�نــا .. ســنخرج ندعــو النــاس لنمــأل األرض عــدال .. 
ســر�عا اشــتعلت النــار .. أنــا الهــث باتجــاه بدايــة الســلم وصعــدت 

الســلم.»
إ�ــ� حيــث نــور الشــمس صعــد، ألــم أشــر ســلفا أن الروا�ــي الغر�ــى 

عمــران ال يكتــب روايــة تاريخيــة؟!

*أديب من مصر

أتاحــت  بحيــث  الكاتــب طغــت  رؤيــة 
كتابتــھ  دون  التاريــخ  توظيــف  لــھ 
(حرفيا أو ح�� فنيا). فقط عمد إ�� 
التقــاط مــا هــو مناســبا ومعبــرا عــن 
الكاتــب  رؤيــة  تمثلــت  نظــره.  وجهــة 
فــي: التنقيــب فــي املا��ــي وكشــف مــا 

بــھ مــن أحــداث وأحــوال.
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�عيــد الكاتــب اليم�ــي محمــد الغر�ــي عمــران تشــ�يد جــزء رئ�ــس مــن تاريــخ اليمــن الــذي �ان 
 مــن زمــن 

ً
. يلتقــط الكاتــب، صاحــب م��ــف «ظلمــة يائيــل»، تفصيــال

ً
 وأصبــح حزينــا

ً
ســعيدا

حكــم الدولــة الصليحيــة فــي اليمــن، ال�ــي أسســها فــي جبلــة ع�ــي بــن محمــد الصلي�ــي عــام ٤2٩
��ــري، وقــد �انــت مواليــة ل��الفــة الفاطميــة وت�بــع املذهــب اإلســماعي�ي (وال�ــي حلــت محــل 
الدولــة النجاحيــة ال�ــي �انــت مواليــة ل��الفــة العباســية وت�بــع املذهــب الســ�ي). تعاقــب ع�ــ� 
ب�ــت أحمــد الصلي�ــي (٤٤0ه-  امللكــة أروى  �عــد املؤســس ثالثــة حــكام �ان آخرهــم  ا��كــم 

532ه) وتلقــب بالســيدة ا��ــرة.

اليمن «السعيد» 
في زمن «مملكة الجواري»

شيرين أبو النجا * مصر
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يب�ي عمران روايتھ ا��ديدة «مملكة ا��واري» (دار نوفل- هاش�ت 
ال�ــي ر���ــا وعلم��ــا  ب�ــت أحمــد،  أنطــوان)، ع�ــ� أســاس حكــم أروى 
تتضمــن  الصليحيــة.  الدولــة  مؤســس  ابنــة  شــهاب  ب�ــت  أســماء 
الروايــة ثــالث أجــزاء: «صنعــاء ٤٧0ه»، «ذي جبلــة 510ه»، «إمــام 

532ه». الســراديب 
ا��ــواري  مصط�ــ�  �ان  و�ن  ا��ــواري،  خــالل  مــن  أروى  حكمــت 
�ســتد�ي العديــد مــن الــدالالت الســلبية فــي ذهــن القــارئ املعاصــر. 
ا��ــواري  ملفهــوم  الفع�ــي  املع�ــ�  �ســتعيد  الروايــة  يقــرأ  مــن  لكــن 
ناحيــة  مــن  أقــوى طبقــات القصــر  مــن  كــّن �شــكلن واحــدة  اللواتــي 
الرفيعــة،  والثقافــة  والدهــاء  والــذ�اء  للملكــة،  املطلــق  الــوالء 
الف�ــن واملراوغــة  مــع  افرهــن ع�ــ� أســاليب اإلخضــاع والتعامــل  وتو

الســلطة. ع�ــ�  الصــراع  فــي  املعتــاد  العنــف  إ�ــ�  ال��ــوء  دون  مــن 
يقــوم الكاتــب بصياغــة حبكــة مشــوقة تمــوج بالتفاصيــل التاريخيــة 
ع�ــ�  الصــراع  �ان  فقــد  الوقــت،  ذاك  فــي  اليمــن  تاريــخ  ســّيرت  ال�ــي 
ن��ــت  شــديد  و�دهــاء   ،

ً
مســتعرا ا��تلفــة  األقاليــم  فــي  الســلطة 

امللكــة أروى فــي دفــع األئمــة إ�ــ� الدعــاء لهــا ع�ــ� املنابــر �عــد ا��ليفــة. 
وعمــدت إ�ــ� تدريــب ا��ــواري ح�ــ� أ��ــن ظللــن يحكمــن باســمها- عبــر 

العديــد مــن املؤامــرات- �عــد أن مرضــت واع�زلــت.
ا��ــواري»  «مملكــة  ــذ 

ّ
تتخ ال  الــداّل،  الروايــة  عنــوان  رغــم  وع�ــ� 

مــن  ينطلــق  بــل  الســرد،  فــي  انطــالق  نقطــة  (ا��ــواري)  هــؤالء  مــن 
فــي  خــالل جــوذر- الــذي �ان قــد التقــى �شــوذب وأح��ــا- وهــو �عمــل 
 مــن أحــد العامليــن 

ً
ــى وعــدا

ّ
اقيــن فــي صنعــاء. و�ان قــد تلق ســوق الوّر

املتنفذيــن فــي القصــر بــأن يكــون �اتــب رســائل امللكــة. وعليــھ ُيحمــل 
عنــوة إ�ــ� ذي جبلــة ليجــد نفســھ فيمــا �شــبھ ال�ــ�ن، يج�ــّر ذكرياتــھ 

أنــھ يرســمها ع�ــ� جــدران �ــ�نھ. مــع شــوذب ح�ــ� 
فــي الســرد، يــدرك القــارئ أن املركــز الســردي هــو   

ً
�عــد امل��ــي قليــال

قصــة ا��ــب بيــن جــوذر وشــوذب، إذ تصلــھ- مــع الرســائل ال�ــي يتــم 
 م��ــا. وعبــر االســتمرار فــي إنــكار أ��ــا شــوذب بــل 

ً
تكليفــھ ب��ــ�ها- رســالة

واإلصــرار ع�ــ� أن جــوذر (الــذي منحتــھ امللكــة اســم صعفــان) يتوهــم 
ويلقــي عل��ــا مــا ل�ــس ف��ــا، تســتعر قصــة ا��ــب ويق��ــي جــوذر معظــم 

 عــن شــوذب.
ً
حياتــھ باحثــا

ح�ــ�  ��ايتــھ،  إ�ــ�  الســرد  بدايــة  مــن  الســردي  ا��ــط  هــذا  يمتــد 
 حياتــھ تمحــورت حــول رحلــة البحــث عــن 

ّ
مــوت جــوذر نفســھ، و�أن

شــوذب، غيــر عا�ــئ بــكل مــا يــدور فــي القصــر ممــا تســرده عليــھ شــوذب 
فــي الرســائل. ��ــذا، يصــل إ�ــ� القــارىء القســم األكبــر مــن الســرد عبــر 
الرســائل املتبادلة بين جوذر املقيم في ما �شــبھ ا���س و�ين شــوذب 
ال�ــي تنكــر حقيق��ــا. تعمــل الرســائل ع�ــ� توضيــح مــا يــدور فــي القصــر، 
 
ً
فتكــون �ــي الوســيلة لســرد تاريــخ حكــم امللكــة أروى، وتعمــل أيضــا
ع�ــ� تأجيــج عنصــري ال�شــويق والغمــوض اللذيــن �غلفــان الروايــة 
ا��ــواري  توظيــف  فــي  امللكــة  خطــط  �عكســان  واللذيــن  بأكملهــا، 
فــي  للســيطرة ع�ــ� مقاليــد ا��كــم. وتكــّرس الرســائل أهميــة ال��ــ� 
ذاك الوقــت (مــا ســ�تحول إ�ــ� مخطوطــات فــي ا��اضــر) والنظــر إ�ــ� 

ا��ــط بوصفــھ موهبــة فنيــة ثريــة.
 في 

ً
- تسهم أيضا

ً
 محددا

ً
إال أن الرسائل- و�ن �انت تمنح السرد شكال

صياغــة ا��بكــة الروائيــة. فالروايــة تبــدأ بالطريقــة امل��ميــة، حيــث 
تبــدأ األحــداث مــن املنتصــف، ال يوجــد بدايــة محــددة، فالكاتــب يبــدأ 

 مــن عــام ٤٧0 ��ــري حيــث عمــدت أروى إ�ــ� ��م�ــش زوجهــا 
ً
زمنيــا

ع�ــ�   
ً
إذا وقعــت  ال�ــي  األحــداث  مــن  الكثيــر  هنــاك  املكــرم،  امللــك 

املســتوى السيا��ــي، وفــي الوقــت ذاتــھ يبــدأ الســرد مــن الصفحــة 
بحبــھ   

ً
محمــال جبلــة  ذي  إ�ــ�  صنعــاء  مــن  جــوذر  بمغــادرة  األو�ــ� 

 لقا��ــا. تــؤدي الرســائل إ�ــ� كشــف �ل مــا وقــع فــي 
ً
لشــوذب متمنيــا

 مثــل تداخــل �ــ�صية 
ً
ما��ــي الســرد، فتتداخــل األزمنــة تمامــا

شــوذب.
مــع  تتــوازى  جديــدة  دالليــة  طبقــة  تظهــر  الســرد،  فــي  بالتوغــل 
قصــة ا��ــب املتبــادل بيــن جــوذر وشــوذب، ومجريــات األحــداث فــي 
القصــر. فهنــاك نــص آخــر مــواز يتعلــق بحاضــر اليمــن ويبــدأ مــن 
تعــود  الثقيــل، وفيــھ  بالبنــط األســود  عــام 2010، وهــو مكتــوب 
العصــر ا��اضــر بوصفهــا  فــي  كبــرى  لتحتــل أهميــة  ا��طوطــات 
 
ً
مصــدر ثــروة. فيخــرج شــاب مــن ال�ــ�ن عــام 2010- �ان موظفــا

أنــھ  ويــدرك  األرصفــة  ع�ــ�  كتــب  با�ــع  ليعمــل  الثقافــة-  وزارة  فــي 
غــارق فــي شــبكات بيــع ا��طوطــات، تتوا�ــ� األحــداث ال�ــي تكشــف 
الفســاد والســيطرة األمنيــة البغيضــة (املعتــادة). و�انــدالع الثــورة 
ينضــم إ�ــ� ا��مــوع فــي ســاحة التحريــر ويقــع فــي حــب «األســتاذة» 

املعارضــة. ا��قوقيــة  الناشــطة 
ناحيــة  مــن  التاري�ــي  التــوازي  هــو  الذهــن  إ�ــ�  ي�بــادر  مــا  أول 
الصراعــات املذهبيــة والصــراع ع�ــ� الســلطة فــي �ل األزمنــة، و�أن 
 إ�ــ� نقطــة ســيطرة ا��وثييــن. 

ً
ما��ــي اليمــن هــو حاضــره، وصــوال

لكــن �عــد قليــل تظهــر طبقــة دالليــة جديــدة فــي ا��ــب املتبــادل بيــن 
�قام��مــا عالقــة عميقة   و

ً
املوظــف واألســتاذة، و�أن رقصهمــا معــا

هو تعويض من غياب شوذب من حياة جوذر. ال تتوقف الرواية 
، بــل إ��ــا تنــزع طبقــة تلــو األخــرى، إذ 

ً
عنــد كشــف أســرارها تدريجــا

يحتفــظ هــذا املوظــف ب��ــ�ة مــن حكايــات جــوذر ويقــرأ م��ــا ع�ــ� 
فــي ســاحة التحريــر، فت��مــھ القــوى امل�شــددة بالفســق  ا��مــوع 
 مــع املا��ــي 

ً
و�شــاعة الفجــور. هــذا النــص املــوازي ي�شــابك أيضــا

(الــذي يوهمنــا الكاتــب بأنــھ امل�ــن الرئ�ــس) عبــر عالقــات ســردية 
ونفســية وفكريــة.

حيــث   ،
ً
أيضــا ال��ايــة  و�ــي  الــذروة،  مــن  االق�ــراب  ��ظــة  وفــي 

أفــول الدولــة الصليحيــة وصعــود ا��و�ــي إ�ــ� الســلطة، يتحــول 
بــكل لغتــھ املشــو�ة  إ�ــ� امل�ــن الرئ�ــس ويتــوارى املا��ــي  ا��اضــر 
لتك���ــي  املنطــق  عــن  تحيــد  ال�ــي  بالعاطفــة، و�بعــض مشــاهده 
رداء األســطورة، ويتحــول إ�ــ� هامــش يلقــي الضــوء ع�ــ� «اآلن». 
لقــد ألقــى جــوذر بنفســھ مــن النافــذة ليــدور «فــي فضــاء ال ��ا�ــي» 
 
ً
(31٤)، وفــي ا��اضــر «طرحــت ع�ــ� األســتاذة فكــرة الهــروب معــا

خــارج الوطــن» (315). تبــدو ��ايــة جــوذر و�ــي شــب��ة ب��ايــة بطــل 
فــي «مملكــة  فــي حيــن ت�ــيء ا��ملــة األخيــرة  فــي العطــر،  زوســكند 

.
ً
أليمــا  

ً
 عر�يــا

ً
اقعــا لت��ــص و ا��ــواري» 

��يفة ا��ياة
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اقيــن اســمھ «جــوذر» ليكــون نا�ــ�   للكتــب فــي ســوق الوّر
ً
 �عمــل نا�ــ�ا

ً
تختــار امللكــة «الســيدة ا��ــرة» شــابا

ــھ هــو ف�ــ�رها بجمــال صنعتــھ وروعــة زخارفــھ.
ّ
رســائل القصــر، �عــد أن وقــع بيــن يد��ــا كتــاٌب خط

. تلــك قوانيــن 
ً
فــي قصــر ا��ــواري يفقــد �ل فــرٍد اســمھ، ويصبــح لــھ اســٌم آخــر، ويجــب عليــھ أن ي���ــ� ا��ــارج أيضــا

��ا امللكــة لتحافــظ ع�ــ� قصرهــا وتحميــھ.
ّ
اململكــة ال�ــي ســن

هكذا يصبح اسم ا��طاط «صعفان»، وُيطلب إليھ أن ي���� �ل ��يء من حياتھ السابقة، غير أنھ ال �ستطيع 
نسيان تلك الفتاة املسّماة «شوذب».

 لنــا. ســتحظى برعاي�نــا وعليــك إنجــاز مــا 
ً
تــھ يــداك ولذلــك اصطفيتــك �اتبــا

ّ
 بــك... اطلعــت ع�ــ� مــا خط

ً
«مرحبــا

يصلــك مــن رســائل ومخطوطــات. صمتــت لهن��ــات ثــم عــاد صو��ــا: ومــا دمــت فــي خدمتنــا عليــك ب�ســيان ماضيــك، 
ح�ــ� اســمك، ونســيان مــن تكــون... وتلــك العالقــات ال�ــي ت�شــأ مــع ســنوات العمــر، ح�ــ� املشــاعر والعواطــف، مــن 

اآلن أنــت صفحــة ال��ظــة. و�ن لــم تســتطع فاحتفــظ بماضيــك لنفســك. أمــام الغيــر أنــت لســت �ائــن األمــس».

رواية «مملكة الجواري»
              والمزج بين الماضي والمعاصر

فايز عالم
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هكــذا، يأخذنــا الروا�ــي اليم�ــي «محمــد الغر�ــي عمــران» فــي روايتــھ 
األخيــرة «مملكــة ا��ــواري» إ�ــ� أواخــر القــرن ا��امــس ال��ــري، 
«أروى  �ــي  التاريــخ،  فــي  امللــكات  أشــهر  مــن  واحــدة  ســيرة  ليــروي 
«الســيدة  لقــب  وصاحبــة  اإلســالم،  فــي  ملكــة  أول  الصليحيــة» 

ا��ــرة»، وال�ــي حكمــت اليمــن طــوال أر�عــة عقــود.
ولكنــھ ال يــروي هــذه الســيرة �شــكل مباشــر كمــا تفعــل كتــب التاريــخ 
اقــع با��يــال  أو الســيرة، بــل مــن خــالل لعبــة فنيــة يختلــط ف��ــا الو

واألســطورة، وي�شــابك ف��ــا ا��ــاص بالعــام.
أوراق  ع�ــ�  يــرد  ��ــا  يتعلــق  ومــا  امللكــة  أخبــار  �ل  الكاتــب  يجعــل 
«جــوذر»،  النا�ــ�  أحبــت  ال�ــي  القصــر  جــواري  إحــدى  رســائل 
فبــدأت تضــع رســائلها �شــكل ســرّي ضمــن مراســالت القصــر ال�ــي 

تكــون. مــن  أو  اســمها  عــن  لــھ  تكشــف  أن  سي��ــ�ها، دون 
 منــھ أن هــذه ا��اريــة مــا �ــي إال «شــوذب» ال�ــي 

ً
ــا

ّ
وهــو، بــدوره، وظن

 وال�ــي أغــرم ��ــا، فإنــھ يبادلهــا الكتابــة.
ً
�انــت تــزوره فــي حانوتــھ مــرارا

أقوال جاهزة
شارك

فــي  ملكــة  وأول  التاريــخ  فــي  امللــكات  أشــهر  مــن  واحــدة  غردســيرة 
عقــود  ٤ طــوال  اليمــن  حكمــت  ال�ــي  الصليحيــة  أروى  اإلســالم، 

شارك
ومســاعدة  وذ�ا��ــا  بحنك��ــا  اســتطاعت  ال�ــي  امللكــة  غردعــن 
مــن االنقســامات املذهبيــة طــوال  اليمــن  جوار��ــا ا��فــاظ ع�ــ� 

عقــود
لــھ  ســتكتب  وا��اريــة،  النا�ــ�  بيــن  املتبادلــة  الرســائل  بيــن  مــا 
عــن خفايــا مــا يــدور فــي القصــر، عــن امللكــة ال�ــي نفــت زوجهــا إ�ــ� 
مــكان �عيــد، مــع �ل مــن يديــن بالــوالء لــھ، ثــم أخرجــت �ل ا��ــراس 
كمــا  ل��ــواري،  ا��راســة  مهــام   

ً
مو�لــة القصــر،  مــن  والرجــال 

فــي إخضــاع أمــراء القــالع وا��صــون ا��يطيــن  اعتمــدت عل��ــّن 
م��ــن فنــون اإلغــواء وا��ديــث والــوالء املطلــق لهــا، 

ّ
��ــا، �عــد أن عل

و�ذلــك جعلــت مــن مملك��ــا مملكــة تديرهــا ال�ســاء وحدهــن.
و��ذيــب  تعليــم  ع�ــ�  اإلشــراف  بيــن  أوقا��ــا  الســيدة  «وزعــت 
يجــب  مــا  ع�ــ�  والــرد  وتحليلهــا،  الرســائل  واســتقبال  ا��ــواري 
الــدروس الليليــة لتلقــي درســها، تكــرر:  الــرد عليــھ. تحضــر قاعــة 
أن شــرف ا��اريــة ي�ركــز فــي طاع��ــا ملشــ�ئة ســيد��ا، وأن ســيد��ا 
بمثابــة ر��ــا األدنــى. وغيــر �ل نســاء الدنيــا.. فجميــع ال�ســاء �عشــن 
هللا  عبــادة  ��ــدف  فيعشــن  جبلــة  ذي  جــواري  أمــا  هــدف،  دون 
ة رســولھ الكريــم، وخدمــة 

ّ
وترســيخ ا��ــق املتمثــل فــي شــر�عتھ وســن

اليمــن». جزيــرة  وحمايــة  األمــر  أو�ــي 
 وي�ــرك 

ً
، يكشــف حدثــا

ً
 وتأخيــرا

ً
يتالعــب الكاتــب باألحــداث تقديمــا

 
ً
ببراعــة مزيــدا ال�ــي يديرهــا   ع�ــ� حبكــة روايتــھ 

ً
تفســيره، مضفيــا

 بيــن جنبا��ــا هنــا وهنــاك معلومــات تاريخيــة 
ً
مــن ال�شــويق، وناثــرا

مــادة  م��ــا  يجعــل  كيــف  �عــرف  إنــھ  إذ  بالســرد،  تخــل  ال  عديــدة 
ــع القــارئ.

ّ
دراميــة تغ�ــي الروايــة وتمت

هكذا ســيأخذنا إ�� بدايات الدعوة اإلســماعيلية في اليمن، وال�ي 
�ان امللــك «محمــد ع�ــي الصلي�ــي» مــع زوجتــھ امللكــة «أســماء» 
بالعنــف  الدعــوة  هــذه  قو�لــت  وكيــف  إلعال��ــا،  العــدة  �عــّدان 

والقمــع مــن قبــل إمــام صنعــاء.

وفــي مــا �عــد، حيــن اســتلمت امللكــة «أروى» ا��كــم اســتمرت هــذه 
الصراعــات املذهبيــة ا��تدمــة بيــن إمــارات جنــوب شــبھ ا��زيــرة، 
وطــوال ســنوات كثيــرة اســتطاعت امللكــة بحنك��ــا وذ�ا��ــا ومســاعدة 

جوار��ــا ا��فــاظ ع�ــ� اململكــة.
الســتمرار  الوحيــد  الســ�يل  أن  ا��ــواري  قــررت  توفيــت  وحيــن 
ســلطا��ن هــو إخفــاء مو��ــا، وتعييــن «شــوذب» جاري��ــا األك�ــر حنكــة 

.
ً
ســرا باســمها  لتحكــم 

ال�ــي  و�ــي  امل�ــن،  روايــة  روايتيــن:  إ�ــ�  ا��ــواري»  «مملكــة  تنقســم 
 لهــا القــرن ا��امــس ال��ــري وتــروي حكايــة امللكــة «أروى 

ً
تتخــذ زمانــا

ال�ــي  الهامــش،  وروايــة  العصــر،  ذلــك  فــي  يجــري  ومــا  الصليحيــة» 
 
ّ
بخــٍط فقــرات  الروايــة  فصــول  ضمــن  تطالعنــا  إذ  معهــا،  تتداخــل 

غامــق، تكســر الزمــن الســابق وتعيدنــا إ�ــ� ا��اضــر، حيــث يقــرأ شــاٌب 
يم�ــّي ا��طــوط الــذي كتبــھ «جــوذر» وضّمنــھ رســائل ا��اريــة، ال�ــي 

تكشــف األحــداث أ��ــا ل�ســت «شــوذب» ال�ــي أح��ــا.
أمــا الشــاب اليم�ــي الــذي �ع�ــش فــي عــام 2011، فإنــھ يــروي لنــا مــا 
حصــل فــي اليمــن فــي الســنوات األخيــرة، فهــو �شــارك فــي التظاهــرات، 
 إ�ــ� ا��ــرب بيــن 

ً
ويــروي أهــم فصــول الثــورة وأبــرز أحدا��ــا، وصــوال

ومناوئ��ــم. ا��وثييــن 
تصــل روايــة امل�ــن واحــدة مــن ذراهــا الكثيــرة �عــد مــوت «شــوذب»، 
دعــاة  بيــن  ا��ــروب  وتشــتعل  ال�ســاء،  مملكــة  أيــام  ت�ت�ــي  فبمو��ــا 
وتنقســم  وطي�ّييــن...  وســالليين  ونزارييــن  زيدييــن  مــن  اإلل�ــي  ا��ــق 

ممالــك. إ�ــ�  اململكــة 
 غامــق فــي روايــة الهامــش 

ّ
فــي الوقــت نفســھ نجــد الشــاب ��ــّ�ل بخــٍط

عــن ان�شــار جماعــة ا��و�ــّي املســ��ة ودخــول طيــران الســعودية فــي 
قصــف اليمــن.

ا��اكــم.  الــرب  وقــود  العــواّم  أن  هــو  التاريــخ  أحــداث  تؤكــده  ومــا 
تتصــارع،  املذاهــب  كتــب  (...) �ل  الدعــوات.  نيــران  تل��مهــم  حطــٌب 
بــل كتــب جميــع األديــان وغاي��ــا واحــدة... الســيطرة وال�ســلط تحــت 
يفهــم  مــن  إ�ــ�  النــاس  تقســيم   

ً
أك�ــر وضوحــا هــو  ومــا  ر�و�يــة...  إرادة 

ومــن ال يفهــم. فالباطــن لــھ رجالــھ وهــم مــن يــدورون فــي فلــك ا��اكــم، 
املســتفيدون مــن تجهيــل البقيــة. ومــن لهــم الظاهــر هــم عــوام النــاس، 

وهــم مــن يــراد م��ــم أال يفهمــوا وعل��ــم بظاهــر األشــياء».
هــذا مــا كتبــھ «جــوذر» فــي مخطوطــھ منــذ قــرون خلــت. هــذا مــا يقــرؤه 

الشــاب الثائــر اليــوم. ومــا قصــة األمــس... إال قصــة اليــوم.
محمــد الغر�ــي عمــران، �اتــب يم�ــي، مــن مواليــد صنعــاء عــام 1٩5٨. 
اليمنييــن،  ــاب 

ّ
والكت األدبــاء  التحــاد  العامــة  األمانــة  فــي  عضــو  هــو 

لــھ  اإلنســان.  حقــوق  لثقافــة  ا��ــوار  ومركــز  القصــة  نــادي  ويــرأس 
أحمــر»،  «م��ــف  روايــات:  وأر�ــع  قصصيــة،  مجموعــات  خمــس 
«ظلمــة يائيــل» ال�ــي فــاز ع��ــا بجائــزة الطيــب صا�ــ� فــي دور��ــا الثانيــة 

ا��ــواري». و»مملكــة  (خن�ــ�)»،  «الثائــر   ،2012 عــام 

عــدد الصفحــات:  بيــروت-  أنطــوان/  نوفــل – هاشــ�ت  الناشــر: دار 
320
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تجليات الذات و التاريخ
في رواية (مسامرة الموتى) للغربي عمران

فاطمة بن محمود-  تونس

لألديــب اليم�ــي محمــد الغر�ــي عمــران  خمــس مجموعــات قصصيــة صــدرت بيــن صنعــاء و القاهــرة و 
دمشــق �ــي « الظــل العــاري» و « الشراشــف» و « حريــم أعّزكــم هللا « و « مئذنــة ســوداء « و « ختــان 
بلق�ــس « و�عــد ثــالث روايــات �ــي « م��ــف أحمــر» و « الثائــر « و « ظلمــة يائيــل» ال�ــي أحــرزت ع�ــ� 
جائــزة الطيــب صا�ــ� العامليــة لإلبــداع الكتا�ــي ( ســنة 2012 ) أصــدر مؤخــرا عــن دار الهــالل بمصــر 

روايــة « مســامرة املوتــى «  ( 201٦ ) :
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عتبة الغالف
      اختار الروا�ي الغر�ي عمران صورة الغالف قصرا يمنيا ُبِ�َي ع�� 
الطــراز اليم�ــي التقليــدي الشــهير و الفريــد مــن نوعــھ فــي العالــم ولهــذه 
إ�ــ� أن  اليمنيــون  بي��ــا اإلشــارة   الصــورة دالالت عديــدة لعــل مــن 
ل�ســوا ُرَحــال يقيمــون فــي خيــام بــل �انــوا أهــل حاضــرة بيو��ــم مســتقرة 

ولهــم أرضــا يطيــب ف��ــا الع�ــش �انــت تســم� «األرض الســعيدة «.  
     فــي صــورة الغــالف نجــد قصــر ��ــم فقــط و قــد حذفــت �ل املبانــي 
ا��ــاورة لــھ لإليحــاء بقوتــھ و هيمنتــھ ع�ــ� �ل الفضــاء ا��يــط بــھ،  
كمــا التقطــت الصــورة مــن األســفل و اختيــار نــوع الزاويــة فــي التصويــر 
و  البنــاء  ت��يــم  ف�ــي   التعبيــر  بالغــة  لغويــة  مفــردة  إ�ــ�  تتحــول 

إعطــاءه نــوع مــن الهيبــة و الوقــار و القــوة و العظمــة.
و ألن العمــارة اليمنيــة �ــي إحــدى العالمــات البــارزة ال�ــي ينفــرد ��ــا 
اليمــن وحــده و ل�ــن اختارهــا الروا�ــي لتكــون غــالف روايتــھ ر�مــا تعــود 

إ�ــ� رغبتــھ لين�بــھ القــارئ منــذ البدايــة إ�ــ� انتمائــھ لليمــن.
 و عندمــا نعلــم أن أحــداث الروايــة تعــود إ�ــ� حقبــة فــي تاريــخ اليمــن 
ر بلــده فــي التاريــخ و يــرى ان هــذا التاريــخ 

ّ
نفهــم ان الروا�ــي مهتــم بتجــذ

الــذي ي�ــّ� با��كايــات و األســاطير يمكــن أن يكــون مــادة  الطويــل 
خامــا يصنــع م��ــا روايتــھ و �ســمح ��يالــھ بــأن يرتــع فــي هــذا التاريــخ و 

يلتقــي ��ــ�صيات عظيمــة و يجعلهــا تنطــق بمــا يريــد.

عتبة العنوان

     ُ�عــّد العنــوان مــن أهــم املداخــل لقــراءة النــص األد�ــي  و بحكــم 
دالالتــھ ا��تلفــة فانــھ �ســاهم فــي إثــارة  القــارئ و توج��ــھ بــل ر�مــا 
للروايــة  ــي 

ّ
الك� الســياق   » إ�ــ�  إشــارتھ  فــي  تكمــن  العنــوان  أهميــة 

نــوع  يتضمــن  عندمــا  القــارئ  إثــارة  فــي  ين�ــ�  العنــوان  لعــل  و   »
مــن املفارقــة ذات �ــ�نة رمزيــة و إســتعارية مثلمــا اختــار الغر�ــي 

: عنــوان روايتــھ 
« مسامرة املوتي « 

املســامرة �ــي ا��ادثــة ليــال و إن �انــت تحيــل إ�ــ� الســمر بمــا �عنيــھ 
لهــذه  اختــار  الروا�ــي  أن  إال  ا��ديــث  لــذة  و  الُ��بــة  متعــة  مــن 
املســامرة أن تكــون مــع املوتــى.. و مــن هنــا يصنــع صدمــة للقــارئ 

فهــل �عقــل أن �ســامر املــرء موتــى ؟ و أي متعــة فــي ذلــك ؟ 
عندما ي�ت�ي القارئ من الرواية سيعلم ان املوتى هم ��صيات 
هامــة كت�ــت حقبــة مــن تاريــخ اليمــن و الروا�ــي �ســامرهم ألنــھ ادرك 
اقعنــا و تتحــدث عنــا  أن بامكا��ــا أن تعــود بمــا �ــي رمــوز و تنظــر فــي و

بصــوت مرتفــع و ال أحــد يلــوم املوتــى ع�ــ� صراح��ــا الشــديدة. 
ت��يص الرواية :

ــٍب اســمھ جــوذر مــن أصــول 
ُ
ت

ُ
تــدور أحــداث الروايــة حــول نا�ــ� ك
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ظــروف  فــي  جــوذر  عــاش  مســلم،  رجــل  يــدّي  ع�ــ�  تتلمــذ  ��وديــة 
الدســا�س  تحّركهــا  و  املعــارك  و  الف�ــن  عل��ــا  تســيطر  غامضــة 
تنطلــق  هنــا  مــن  و  ال�ــ�ن  فــي  بــھ  ُرمــي  و  ختطــف 

ُ
أ املؤامــرات  و 

أحــداث الروايــة اذ يجــد نفســھ تحــت ســيطرة امــرأة ذات ســلطة 
و جــاه ( مــن الشــيعة ) يحتكــم بأوامرهــا و يكتــب لهــا مراحــل مــن 
تاريــخ ا��قبــة السياســية ال�ــي تحكــم ف��ــا و يضطــر فــي األثنــاء إ�ــ� 
��ــا  عالقتــھ  تظــل  امــرأة  مــع  ليتواصــل  ال�راســل  طريقــة  اختيــار 
غامضــة �ســم��ا شــوذب �ــي ابنــة معلمــھ وتتحــّول فــي ذهنــھ إ�ــ� 
وهــم ال يدركــھ و فــي هــذه األجــواء املليئــة بالتوتــر و ا��ــوف و ا��ــب 
و ا��نيــن و الرغبــة و الســلطة و النفــوذ تتوا�ــ� أحــداث مشــوقة 
تتقاطــع مــع مصائــر ال�ــ�صيات فهنــاك مــن ســ�تحول مــن أمــة 

إ�ــ� ملكــة و مــن ســت�تقل مــن ا��ــد إ�ــ� ال�شــرد...

دالالت الرواية : 

اقع التاريخ و ا��اضر و أسئلة الو

الروا�ــي  ان   » املوتــى  مســامرة   » لروايــة  ُيحســب  مــا  لعــل       
روائيــة  مــادة  �ســتعملھ  و  التاريــخ  ع�ــ�  يتجــّرأ  عمــران  الغر�ــي 
ال  انــھ  نفهــم  هــذا  فــي  و  أدبيــا  األحــداث  كتابــة  خاللهــا  مــن  �عيــد 
ال�ــي  التاريخيــة  ال�ــ�صيات  �عتبــر  ال  و  التاريــخ  بقدســية  ��تــم 
تصلنــا محّملــة ��يبــة و وقــار تجعلنــا ��ا��ــا و بمنــأى عــن النقــد و 
هــذا �ع�ــي أنــھ كمبــدع  لــھ ا��ــرأة و القــدرة ع�ــ� التطــاول أدبيــا 
ع�ــ� ال�ــ�صيات املقّدســة ال�ــي تبــدو بمكانــة اآللهــة  و مــن خــالل 
إســقاط القنــاع ع��ــا نك�شــف ا��ــا �ــ�صيات عاديــة بــل أقــرب 
ا�ــ�  تحتكــم  ا��ــا  كمــا  والغريــزة  الرغبــة  ت�نازعهــا  النمطيــة  إ�ــ� 
ا��بــة واالنانيــة و ا��ــوف و الطمــع و الفضــول و ا��يــرة و ا��ــرأة 

الفشــل...  و  الشــك  و 
املرحلــة  �ســتغل  عمــران  الغر�ــي  الروا�ــي  نجــد  اإلطــار  هــذا  فــي 
التاريخية للملكة أروى ل�سقط ع��ا قناع السلطة و رداء ا��اه 

و النفــوذ ويحولهــا إ�ــ� امــرأة عاديــة تحركهــا الرغبــة و الغريــزة و تلهــث 
فــي شــباك املؤامــرات و الف�ــن، بمع�ــ�  خلــف ا��ــاه والنفــوذ و تســقط 
أن الروا�ــي هنــا �ســقط الهالــة ال�ــي تحيــط بال�ــ�صية و يكشــف عــن 
حقيق��ــا و فــي ذلــك يديــن املقار�ــات التاريخيــة ال�ــي ترفــع ال�ــ�صية إ�ــ� 

مصــاف اآللهــة و تجعلهــا منّزهــة عــن �ل مــا لــھ عالقــة بال�شــر.
اختــار الروا�ــي الغر�ــي عمــران العــودة ا�ــ� تاريــخ اليمــن ل�ســتلهم منــھ 
فكرة الرواية ال�ي اعتقد أ��ا إجابة ع�� أسئلة من طينة  : ما االنسان 

؟ هــل يخضــع إ�ــ� طبيعــة خّيــرة أم شــريرة ؟مــا الــذي يحــدد مصيــره  ؟
ما ا��قيقة ؟ هل الزيف ينفي ا��قيقة أم يؤكدها ؟ 

ــف الروا�ــي التاريــخ اليم�ــي بمثابــة 
ّ
لإلجابــة عــن هــذه األســئلة و غيرهــا وظ

ركــح و أتــى ��ــ�صيات حقيقيــة مــن هــذا التاريــخ ليمنحهــا أدوارا يبحــث 
ف��ــا عــن طبيعــة ال�شــر ال�ــي ت�ــراوح بيــن ا��يــر و الشــر لتحقــق لنفســها 
ي��ــا، و مــن خــالل األحــداث ال�ــي 

ّ
قيمــة اعتباريــة و ماديــة تضمــن ��ــا إن

لــع ع�ــ� العالقــات اإلنســانية ال�ــي تحتكــم إ�ــ� 
ّ
تــدور فــي قصــور امللــوك نط

مؤامــرات و دســا�س تتحــّول إ�ــ� معــارك و حــروب وت�ت�ــي بتاريــخ يكتبــھ 
َ�ِتــِھ ال يصلنــا إال و قــد أثقــل بقيمــة 

َ
ت

َ
األقــوى و يمليــھ كمــا يريــد ع�ــ� ك

مات 
ّ
اعتبارية تجعلھ مقدســا ال يقبل الشــكوك و يصبح من قبيل املســل

ال�ــي ال يمكــن ألي ســ�ب التفكيــر فيــھ نقديــا. 

ال  و  التاريــخ  يكتــب  أن  يقصــد  لــم  عمــران  الغر�ــي  ان  اعتقــد  لذلــك   
أظــن انــھ �عنيــھ أصــال  حدثــا تاريخيــا �عينــھ بقــدر مــا أراد ان يبحــث فــي 
با��قيقــة  عالقتــھ  فــي  اإلنســان  بمفهــوم  تتعلــق  أساســية  إشــكاليات 
والهويــة والديــن، أعتقــد انــھ أراد أن يجيــب عــن ســؤال مــا اإلنســان و 
مــا وظيفــة الديــن و مــا مع�ــ� اإلنتمــاء إ�ــ� وطــن. لذلــك ال أجــد أن الغر�ــي 
البعــض  إليــھ  ذهــب  الــذي  القــول  فهــذا  التاريــخ  كتابــة  �عيــد  عمــران 
�عكــس رؤيــة ســطحية للروايــة و إنمــا جعــل مــن التاريــخ مجــرد ركــح و 
أرســل �ــ�وصھ بمســميات �ــ�صيات تاريخيــة ولــم يكــن هــذا جديــدا 
عمــران  الغر�ــي  العاملييــن  الروائييــن  مــن  الكثيــر  ســبق  فقــد  األدب  فــي 
فــي ذلــك مثــل �ســ�رناك فــي روايــة « جيغالــو « وماركيــز فــي « ا��نــرال فــي 
متاهــة» و نجيــب محفــوظ فــي « الكرنــك» و جمــال الغيطانــي فــي « الزي�ــي 
 » فــي  املقــري  ع�ــي  و    » االفريقــي  ليــون   » فــي  معلــوف  أميــن  و   » بــر�ات 

كثيــر... « وغيرهــم  ا��ا�ــي  ال��ــودي 
مــا يحســب للروا�ــي انــھ عندمــا �شــتغل ع�ــ� مرحلــة تاريخيــة و يجعلهــا 
خلفيــة ألســئلة الراهــن فانــھ يجعــل مــن الروايــة بمــا �ــي نمــط أد�ــي مــن 
أفضــل الطــرق ل�ــ�ب القدســية عــن التاريــخ و�عــادة النظــر فيــھ  وهــذا 
عــاد 

ُ
ت ال  و  االنكســارات  تتكــرر  لقــراءة علميــة موضوعيــة ح�ــ� ال  يمهــد 

مســامرة   » لروايــة  ُيحســب  مــا 
املوتــى « ان الروا�ــي الغر�ــي عمــران 
يتجّرأ ع�� التاريخ و �ســتعملھ مادة 
كتابــة  خاللهــا  مــن  �عيــد  روائيــة 
األحــداث أدبيــا و فــي هــذا نفهــم انــھ 
ال ��تــم بقدســية التاريــخ و ال �عتبــر 
ال�ــ�صيات التاريخية ال�ي تصلنا 
محّملــة ��يبــة و وقــار تجعلنــا ��ا��ــا و 

النقــد. بمنــأى عــن 

أن  يقصــد  لــم  عمــران  الغر�ــي 
يكتــب التاريــخ و ال أظــن انــھ �عنيــھ 
أصــال  حدثــا تاريخيــا �عينــھ بقــدر 
إشــكاليات  فــي  يبحــث  ان  أراد  مــا 
أساســية تتعلــق بمفهــوم اإلنســان 
والهويــة  با��قيقــة  عالقتــھ  فــي 

والديــن.
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نفــس  فــي  ويــراوح  أخطائــھ  �عيــد  العر�ــي  اإلنســان  يظــل  ال  و  الهزائــم 
املــكان..

و لعلــھ مــن هــذا املنطلــق تصبــح الروايــة فــي حــد ذاتــھ فــي مرتبــة فض�ــ� 
تضمــن متعــة القــراءة مــن جهــة و تقــّرب اإلنســان مــن ا��قيقــة مــن 
جهــة أخــرى ��ــذا املع�ــ� يمكــن أن تصبــح كتابــة روايــة عــن امللكــة أروى 
تــب حولهــا ألن الكتابــة حولهــا – شــأن �ل 

ُ
أفضــل مــن التاريــخ الــذي ك

الكتابــات ال�ــي تــدور حــول الرمــوز التاريخيــة - �انــت فــي مجملهــا كتابــة 
تمجيديــة روم�ســية حاملــة و الروايــة �ــي ال�ــي ســتنزع ع��ــا �ل قدســية و 

تجعلهــا قابلــة لل�شــريح العلمــي. 
مــن  العديــد  ��ــأ  ملــاذا  هــو  اآلن  نفســھ  يطــرح  الــذي  الســؤال  لعــل 

؟ روايا��ــم  لكتابــة  للتاريــخ  العــرب  الروائييــن 

     يبدو أن ��وء الروائيين العرب للتاريخ لكتابة ا��اضر �عكس من 
اقــع الضيــق و مجــال ا��ريــات ا��ــدود جــدا الــذي ال يوفــر  جهــة الو
فضــاء رحــب للتخيــل و حريــة فــي انتقــاء املواضيــع  لذلــك يجــد الروا�ــي 
نفســھ مضطــرا للعــودة ا�ــ� التاريــخ لكتابــة روايتــھ و�ــي طريقــة ممكنــة 
ليقــول رأيــھ فــي مــا يحــدث حولــھ و تفــادي الصــدام املمكــن مــع مختلــف 
اقــع  الســلطات اإلجتماعيــة و الدي�يــة و السياســية وي�تقــد بأمــان الو
الظفــر  أجــل  مــن  �شــهد صراعــات عنيفــة  الــذي  ــن 

ّ
املتعف السيا��ــي 

�ســلطة تكــون دكتاتوريــة مســ�بدة و ظاملــة.
ثانيــا ان تجــرأ الروا�ــي ع�ــ� التاريــخ فــي مجتمــع اعتــاد ا��مــول و تعــّود 
ع�ــ� قدســية الرمــوز  �ع�ــي تحويــل تلــك الرمــوز إ�ــ� �ائنــات �شــرية تحــب 
و تكــره و تحلــم وتحيــك املكائــد و هــذا ر�مــا يز�ــ� الو�ــي الســائد و يجعلــھ 
ماتھ و يصعــب عليــھ مغــادرة ا��مــول 

ّ
فــي مســل ال يقبــل إعــادة النظــر 

اقعــھ البا�ــس. و ر�مــا لذلــك نفهــم  الذه�ــي و التفكيــر بصــوت مرتفــع فــي و
هــذه األصــوات ال�ــي ارتفعــت حــول روايــة « مســامرة املوتــى « و المــت 
الروا�ــي الغر�ــي ع�ــ� تنزيــل امللكــة أروى مــن عرشــها و إقحامهــا فــي عالــم 
متخيــل و الكشــف عــن أجــواء الف�ــن و الدســا�س ال�ــي �انــت تشــارك 
ــت ع�ــ� مالمســة أصنــام 

ّ
ف��ــا و يبــدو تبريــر �عضهــم انــھ ال يجــوز التعن

دســة وهــو تبريــر يبــدو معقــوال بال�ســبة لــكل �ــ�ص ��يــكل 
ّ

املا��ــي املق

وعيــھ ع�ــ� عبــادة األصنــام و تســليم أعمــ� بحقائــق جاهــزة لذلــك 
أجــد الغر�ــي عمــران يرغــم القــارئ ع�ــ� إعــادة التفكيــر فــي التاريــخ 

الــذي وصلنــا أصــال هــل هــو حقيقــي أم مزيــف.؟ 
     و تبــدو صراحــة الغر�ــي عمــران شــديدة عندمــا يقــدم فــي روايتــھ 
ال�ــ�صية الرئ�ســية ( جــوذر ) فــي دور نا�ــ� الكتــب ليكــون هــو 
مــؤرخ امللكــة يكتــب لهــا التاريــخ حســب أوامرهــا و وفقــا إلراد��ــا 
و اعتقــد انــھ أراد أن يقــول أن التاريــخ الــذي وصلنــا ل�ــس نقيــا 
حواراتــھ  إحــدى  فــي  ذلــك   يو�ــ�  و  موضوعيــة  دون  كتــب  بــل 
ال��فيــة  عندمــا يقــول « أي تاريــخ نتحــدث عنــھ؟ �ل تاريخنــا 
مزيــف، فمــاذا تريــد مــن املنتصــر أن يكتــب، أو ص�يــان الســلطان 
أن يكتبــوا؟ مــا �عــرف مــن تاريــخ كتبــھ مقر�ــون مــن بــالط الســلطة. 

ولذلــك �لــھ زيــف « 
لذلــك أن �ع�ــش اإلنســان بتاريــخ مــزّور ��يمــن عليــھ الذاتيــة لــھ 
تبعــده  ألوهــام  مســ��لك  إ�ــ�  يتحــول  أن  �ع�ــي  روم�ســيا   طا�عــا 
ــم ع�ــ� مســتقبلھ و لعــل الغر�ــي عمــران فــي هــذه 

ّ
اقعــھ و تعت عــن و

إ�ــ� مواجهــة  التاريــخ ويدفعــھ  نقــد  ــز ا��تمــع ع�ــ� 
ّ

الروايــة يحف
الَصنميــة  ال�ــ�صيات  تشــريح  و  جاهــزة  تصلــھ  ال�ــي  ا��قائــق 

التاريــخ.   باســم  يقّدســها  ال�ــي 
البحث عن الذات و الهوية 

لعــل مــن األســئلة الرئ�ســية ال�ــي أجــد أن  روايــة « مســامرة املوتــى 
« تطرحهــا �ــي ســؤال الــذات فــي عالق��ــا بالهويــة و الديــن.  

تتج�ــ� خصوصيــة الــذات فــي هــذه الروايــة فــي ا��ــا ت�تمــي إ�ــ� ثقافة 
عر�يــة يموضعهــا الكاتــب فــي ســياق تاري�ــي محــدد و هــذه الــذات 
ع��ــا حضاريــا  ا��تلــف  باألخــر  فــي عالقــة  نفســها  عــن  تبحــث  ال 
و  ا��اصــة  مــن خــالل مكونا��ــا  تتحــدد  �ــي ذات  بــل  الغــرب)   )
ا��تلفــة اجتماعيــا و دي�يــا و عرقيــا هــذه املكونــات ال�ــي تجمــع 
ة بالشــيعة و طبقــة ا��ــكام بالعبيــد و 

ّ
اإلســالم بال��وديــة و الُســن

الرعــاع و تصنــع لهــا عالقــة مرتبكــة تجعلهــا مــرة صداميــة وأخــرى 
افقيــة « و ت�ــراوح بيــن عالقــات حقيقيــة و أخــرى وهميــة. « تو

مــن خــالل �ــ�صية  الروايــة  هــذه  فــي  تتحــدد مالمــح اإلنســان   
الــراوي « جــوذر « الــذي �شــتغل �اتــب رســائل القصــر بمــا هــو ذات 
واعيــة تعّبــر عــن ذا��ــا مــن خــالل الكتابــة ال�ــي يح�رفهــا مــن أجــل 
أن �ع�ــش، ع�ــ� امتــداد الروايــة �ان جــوذر  وحيــدا فــي عزلتــھ لكنھ 
فــي ا��قيقــة لــم يكــن كذلــك اذ �انــت ذاكرتــھ مد��ــة ��ــ�وص 
هامــة أثــرت فيــھ مــن ذلــك ان  حبي�تــھ شــوذب ( ابنــة معلمــھ ) 
�انــت تمــأل حياتــھ بمــا ت�ــث فيــھ مــن ذكريــات منعشــة تصاح��ــا  
يلتقيــھ  القلــق و عندمــا ال  و  ا��نيــن  و  الشــوق  و  ا��ــب  مشــاعر 
اقصهــا بمــا  ي�تكرهــا و يرســمها ع�ــ� ا��ــدار ليتحــدث ال��ــا و ير
بــل ان  فــي قطيعــة مــع ماضيــھ  أبــدا  يؤكــد أن اإلنســان ال يكــون 
�تــھ إال بوجــود اآلخــر بمــا 

ّ
هــذا اإلنســان ال �ســتطيع أن يحــدد إن

يمثلــھ مــن غيريــة، بمع�ــ� ان اآلخــر يبــدو شــرطا أساســيا ليحــدد 
حالــة  فــي  دائمــا   ( (جــوذر  الــراوي  يكــن  لــم  ان  و  أنــاه  اإلنســان 
تجانــس مــع اآلخــر فقــد �انــت تجمعــھ فــي الغالــب عالقــات متوتــرة 
مــع �ــ�صية ذي الســاق و وهميــة مــع إحــدى جــواري القصــر. 
ثــم ان االخــر �ان  ��يمــن ع�ــ� أحــداث الروايــة بحضــوره الطا�ــي 
مــن خــالل ســلطة الســيدة ا��ــرة مثــال.. وضمــن هــذه العالقــات 

فــي  التاريــخ  ع�ــ�  الروا�ــي  تجــرأ  ان 
مجتمــع اعتــاد ا��مــول و تعــّود ع�ــ� 
قدســية الرمــوز  �ع�ــي تحويــل تلــك 
تحــب و  �شــرية  �ائنــات  إ�ــ�  الرمــوز 
تكــره و تحلــم وتحيــك املكائــد و هــذا 
ر�مــا يز�ــ� الو�ــي الســائد و يجعلــھ 
ماتھ 

ّ
فــي مســل ال يقبــل إعــادة النظــر 

ا��مــول  مغــادرة  عليــھ  يصعــب  و 
الذه�ــي و التفكيــر بصــوت مرتفــع فــي 

البا�ــس.  اقعــھ  و
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ضمــن  لوجــوده  مع�ــ�  �ســتمد  الــراوي  �ان  املرتبكــة  و  امل�شــابكة 
تفاعــالت مختلفــة ��يمــن عل��ــا مشــاعر الريبــة و ا��ــذر تجــاه حارســھ 
ذي الســاق و ال�ــي تطــورت �شــكل تصاعــدي عبــر أحــداث الروايــة مــن 
عدائيــة مفرطــة إ�ــ� صداقــة ممكنــة  و مشــاعر الشــوق و الهيــام تجــاه 
حبي�تــھ شــوذب وال�ــي انتقلــت بالعاشــق مــن تجر�ــة حــب حقيقيــة 
ا�ــ� عالقــة وهميــة مض�يــة ومشــاعر االن��ــار تجــاه امللكــة أو الســيدة 
ا��ــرة مــع مــا يتخلــل ذلــك مــن تجاذبــات انفعاليــة مختلفــة تشــتد 
املكائــد  و  الف�ــن  عل��ــا  �غلــب  ال�ــي  األحــداث  تواتــر  ترت�ــي حســب  و 
ا�ــ� .. هــذه املشــاعر ا��تلفــة و املتناقضــة أضفــت معانــي عديــدة 
ع�ــ� �ــ�صية جــوذر و جعلــت وحدتــھ ت�ــّ� باألحــداث و التفاصيــل 

اليوميــة ح�ــ� ان القــارئ يــكاد ي���ــ� هــذه العزلــة ال�ــي �ع�شــها.

     التفاعــالت ا��تلفــة للــذات ال�ــي تســ�� للبحــث عــن ذا��ــا ضمــن 
رحلــة حيــاة شــاقة ف��ــا األمــل و اليــأس و ا��ــب و الكــره و الصداقــة و 
العداء و ا��قيقة و الوهم ا��.. تعّبر عن يقظة هذه الذات العر�ية 
اقعهــا و تحقيــق التكامــل بيــن الذكــر و  ال�ــي ترغــب فــي التصا�ــ� مــع و
األن�ــ� ( جــوذر و شــوذب )  و التعا�ــش املمكــن بيــن األديــان  ( اإلســالم 
ة و الشــيعة ) و التصا�� مع التاريخ بإعادة كتابتھ 

ّ
و ال��ودية و الُســن

أو باأل�ــ� ت��يــح قراءتــھ �عيــدا عــن  الصنميــة و التقد�ــس.. �ل 
ت��ــض و  لهــا أن تســ�يقظ و  قــد آن  العر�يــة  الــذات  هــذا يؤكــد ان 
لعــل جعــل الغر�ــي ال�ــ�صية الرئ�ســية متعلمــة تتقــن الكتابــة إنمــا 
هــو إيمــان باملعرفــة فــي  حــد ذا��ــا و لعــل موهبــة ا��ــط ا��ميــل و 
مهــارة ال�زويــق الف�ــي لــدى هــذه ال�ــ�صية  قــد تكــون إحالــة ع�ــ� أن 
املعرفــة تكتمــل بالفــن و يحققــان معــا معادلــة التــوازن لــدى الفــرد 

وا��تمــع.

مكانة املرأة

إ�ــ� محــّرك   
ُ

عندمــا أ��يــت قــراءة روايــة « مســامرة املوتــى « عــدت
البحــث قوقــل أبحــث عــن معطيــات حــول امللكــة أروى و أك�شــفت 
قصــوري املعرفــي بتاريــخ اليمــن فقــد اك�شــفت انــھ مــّر بتاريــخ هــذه 
 أن مــن 

ُ
البــالد �ــ�صيات هامــة و مؤثــرة و تفاجــأت عندمــا علمــت

بيــن هــذه ال�ــ�صيات نســاء فاعــالت كــن صاحبــات ســلطة و نفــوذ 
و اســتطعن الفعــل فــي التاريــخ و تغييــر مجــراه، و هــذا صدقــا �ع�ــي �ــي 
الكثيــر �امــرأة و مــن هنــا ر�مــا تأتــي أهميــة أن يكتــب املبــدع عــن تاريــخ 
بــالده ويلفــت االن�بــاه ا�ــ� �ــ�صيات هامــة مــرت بــھ فأنــا لــم أعلــم 
بالقضيــة الكرديــة اال عندمــا قــرأت لشــاعر الكــرد العظيــم شــيركو 

بيــكاس و لــم أســمع بقضيــة البــدون فــي ا��ليــج اال عندمــا قــرأت

 رواية « الصهد « للكوي�ي ناصر الظفيري و لم أسمع بامللكة أروى 
فــي اليمــن اال عندمــا قــرأت « مســامرة املوتــى « للغر�ــي عمــران .. وهــو 
مــا يؤكــد ان تأثيــر أقــوى مــن تعتيــم السيا��ــي  و لعــل خصوصيــة 
�انــت  فقــد  املطلــق  فــي  للمــرأة  انتصــر  انــھ  للغر�ــي  األخيــرة  الروايــة 
فــي الروايــة مركــز الثقــل بالتعبيــر الفيزيا�ــي بمــا �ــي ملكــة صاحبــة 
الســلطة العليــا و �ــي ا��اريــة ال�ــي تتحكــم فــي �ل التفاصيــل و�ــي 
العاشــقة امللهمــة ��بي��ــا و�ــي الفكــرة ال�ــي يخ�رعهــا ا��ــب ليع�ــش 
.. و فــي �ل ذلــك �انــت املــرأة حاضــرة بقــوة تحــّرك األحــداث ف�ســرع 
ــد 

ّ
ــم فــي لعبــة الســرد باقتــدار وتول

ّ
��ــا مــرة و ت�باطــئ ��ــا أحيانــا تتحك

�ل مشــاعر الغضــب و ا��يانــة و الفــرح و الغيــرة و األمــل و ا��يــرة و 
الشــك ح�ــ� انــي اشــعر ان الروا�ــي نفســھ �ان تحــت هيمنــة املــرأة و 
لــم يكــن يقــدر ان يفعــل شــ�ئا ليحــد مــن حضورهــا الطا�ــي، فاملــرأة  
�ــي ال�ــي تصــل إ�ــ� قمــة ا��ــد و ت�رّ�ــع ع�ــ� أع�ــ� ســلطة فــي اململكــة 
و�ي ال�ي ت�راجع إ�� أسفل درك و تع�ش ا��يبة و االنكسار ثم املرأة 
ــم فــي البــالد و كتابــة التاريــخ  �ل 

ّ
�ــي ال�ــي تعــود مــرة أخــرى إ�ــ� التحك

نجــد الغر�ــي ��مــل الصــورة النمطيــة 
للمــرأة كمــا نجدهــا فــي ا��تمــع و كمــا 
العر�يــة  األدبيــات  �عــض  كّرســ��ا 
املــرأة  صــورة  فــي  تقديمهــا  و  الشــهيرة 
القويــة  للمــرأة  لي�تصــر  ال��يــة 
عــن  �عيــدا  االيجابيــة  و  الفاعلــة  و 
مــن  قريبــا  و  املرضيــة  الروم�ســية 
اعتــاد  ال�ــي  النموذجيــة  ال�ــ�صية 

الرجــل. ��ــا  ينفــرد   أن 

 لعــل خصوصيــة الروايــة األخيــرة 
فــي  للمــرأة  انتصــر  انــھ  للغر�ــي 
الروايــة  فــي  �انــت  فقــد  املطلــق 
مركــز الثقــل بالتعبيــر الفيزيا�ــي بمــا 
�ــي ملكــة صاحبــة الســلطة العليــا 
فــي �ل  تتحكــم  ال�ــي  ا��اريــة  �ــي  و 
التفاصيــل و�ــي العاشــقة امللهمــة 
��بي��ــا و�ــي الفكــرة ال�ــي يخ�رعهــا 

ليع�ــش. ا��ــب 
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ذلــك يقطــع مــع الو�ــي التقليــدي الســائد و يكشــف عــن نفــوذ اك�ســ�تھ 
اقــع عــن جــدارة .. كمــا ان �ل االنفعــاالت ال�ــي تحــرك األحــداث  فــي الو
فــي الروايــة �ان مصدرهــا املــرأة  مــن حــب و حيــرة و حنيــن و قلــق و دهشــة 
و فضــول و غضــب ا�ــ� ... الرجــل لــم يكــن ســوى �ائــن منفعــل خاضــع 
لهيمنــة املــرأة و حــارس مملك��ــا و �اتــب لتاريخهــا و عاشــق ��مالهــا و 
مفتــون ��ــ�رها و الغر�ــي  نفســھ يبــدو انــھ كتــب ذلــك بتأثيــر شــديد مــن 

املــرأة نفســها...
كمــا  للمــرأة  النمطيــة  الصــورة  ��مــل  الغر�ــي  نجــد  املع�ــ�  ��ــذا       
نجدهــا فــي ا��تمــع و كمــا كّرســ��ا �عــض األدبيــات العر�يــة الشــهيرة و 
فــي صــورة املــرأة ال��يــة لي�تصــر للمــرأة القويــة و الفاعلــة  تقديمهــا 
ال�ــ�صية  مــن  الروم�ســية املرضيــة و قريبــا  عــن  �عيــدا  و االيجابيــة 
النموذجيــة ال�ــي اعتــاد أن ينفــرد  ��ــا الرجــل و إذا �ان نــزار قبانــي يقــول 
ــف يحتــاج شــاعر مثلــھ أن �ســتعير مــن 

ّ
انــھ فــي هــذا العصــر العر�ــي املتخل

املــرأة أســاورها وحلّ��ــا ليتحــدث باســمها فــان الغر�ــي عمــران فــي هــذه 
الروايــة يحتــاج أن �عــود إ�ــ� املا��ــي و يجلــب مــن التاريــخ ال�ــ�صية 
النموذجيــة للمــرأة ال�ــي   ماتــزال تحلــم ��ــا املــرأة العر�يــة .. ولعلــھ أراد 
بذلــك أراد أن يقــول انــھ ثمــة حقبــات فــي تاريخنــا العر�ــي أك�ــر « حداثــة 
« مــن العصــر الــذي نع�شــھ و انــھ ثمــة �ــ�صيات تاريخيــة نحتــاج أن 
نأتــي ��ــا  ع�ــ� ركــح مســرح ا��اضــر لتــؤدي أدوارنــا فــي ا��يــاة لنقــول مــن 
خاللهــا مــا نفكــر بــھ.. لذلــك تأتــي هــذه الروايــة لت�تصــر للمــرأة العر�يــة 
ففــي الوقــت الــذي نجــد املــرأة  فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة تنافــس 
ع�ــ� منصــب الرئاســة و نجدهــا تحكــم �شــكل مباشــر و فاعــل فــي أملانيــا 
إحــدى أقــوى الــدول فــي العالــم نجــد املــرأة فــي عصرنــا  تع�ــش مهانــة و 
مذلــة خصوصــا �ســيطرة الفكــر الدي�ــي املتطــرف الــذي ســمح لنفســھ 
مــن خــالل داعــش بــأن �عامــل املــرأة االيزيديــة  كغنيمــة حــرب و يقبــل ان 
يأخذهــا فــي القــرن الواحــد و العشــرين إ�ــ� أســواق النخاســة فــي املوصــل 

و الرقــة لتبــاع و تشــ�رى بالــدوالر األمريـكـي.  

ما �شبھ ا��اتمة ..
     كتــب الغر�ــي روايتــھ « مســامرة املوتــي « وفــق ســرد خطــي متواتــر 
بــاك  الفــالش  تقنيــة  تظهــر  لــم  و  التاريخيــة  األحــداث  ســير  فيــھ  إح�ــرم 
إال ملامــا لإلشــارة إ�ــ� حــدث عاشــتھ ال�ــ�صية الرئ�ســية ي��ــيء مــن 

�ــ�ص�تھ.   مــن  جوانــب  خاللهــا 
     اختار الغر�ي تعّدد األصوات السردية  في روايتھ من خالل ساردين 
ي�ناو�ــان ع�ــ� ســرد األحــداث األول هــو جــوذر  الســارد الشــاهد الــذي 
حاجــز  شــكل  فــي  يبــدو  و   ( أنــا   ) ا��اطــب  صيغــة  فــي  األحــداث  يتا�ــع 
بيــن عالــم الروايــة و القــراء ال �ســمح لهــم باالق�ــراب مــن قلعــة امللكــة 
و دهاليــز القصــر اال م�ــ� أراد، لكــن هــذا الســارد الشــاهد ال �علــم �ل 
��ــيء يكتفــي بــأن ينقــل مــا يــدور حولــھ،  و لذلــك نجــد الروا�ــي الغر�ــي 
ي�بــادل  ال�ــي  ا��اريــة  شــوذب  �ــي  رئ�ســية  أخــرى  ��ــ�صية  �ســنده  
معهــا الرســائل وتســاعده ع�ــ� الســرد لذلــك تكتــب لــھ معتمــدة  بدورهــا 
ع�ــ� صيغــة ا��اطــب ( أنــا ) و تكشــف عمــا يقــع داخــل القصــر و مــا 

يحــدث فيــھ مــن أســرار ومكائــد و ف�ــن و منــاورات ..
ال�ــ�ص�تين  هاتيــن  خــالل  مــن  أن  فــي  تتمثــل  الســردية  املفارقــة 
مــع  الســاردتين نتحصــل ع�ــ� رؤيتيــن لألحــداث رؤيــة داخليــة تتمظهــر 
خــالل  مــن  األحــداث  ع�ــ�  شــاهدا  بصفتــھ  نفســھ  يقــدم  الــذي  جــوذر 

الذاتيــة  ســيرتھ 
و مــن خــالل هــذه الرؤيــة نجــده اهتــم باالحــداث ال�ــي تــدور حولــھ 
ارتباطهــا  منطلــق  مــن  بــھ  تحيــط  ال�ــي  ا��ارجيــة  بالعوالــم  و 
رؤى  ع�ــ�  نتعــرف  فاننــا  شــوذب  �ــ�صية  مــع  أمــا  بحياتــھ، 
و  القصــر  كوال�ــس  فــي  ا��تدمــة  الصراعــات  تكشــف  متعــددة 
اشــتغل الغر�ــي ع�ــ� عناصــر القــوة و الضعــف ال�ــي ت�بــادل بيــن 

. املتالحقــة  األحــداث  تصنــع  و  ال�ــ�صيات 
     اختــار الغر�ــي فــي روايتــھ صيغــة املضــارع  ليكتــب روايتــھ و 
هــذه  فــي   ،( املســتقبل  أو   ) ا��اضــر  الزمــن  ع�ــ�  يــدل  املضــارع 
الروايــة يبــدو الفعــل فــي صيغــة املضــارع ر�مــا للتأكيــد ع�ــ� وقــوع 
ا��ــدث و هــو مــا ي�ناســب لإليحــاء بالبعــد التاري�ــي لألحــداث. 
قليــال  ــف 

ّ
خف قــد  الروايــة  هــذه  فــي  الغر�ــي  ان  أالحــظ  كمــا       

اعتمــد  فقــد  الســابقة  رواياتــھ  بــھ  تميــزت  الــذي  الوصــف  مــن 
فــي  التــوّرط  دون  للروايــة  ا����ــي  العالــم  لتقديــم  الوصــف 
وصــف التفاصيــل الصغيــرة ال�ــي قــد ت�ت�ــي بــھ ا�ــ� املبالغــة و ال�ــي 
قــد تثقــل �اهــل الســرد و ر�مــا تشــيع امللــل لــدى القــارئ  لذلــك 
فقــد ورد الوصــف فــي « مســامرة املوتــى « �شــكل وظيفــي �ســمح 
بوصــول الصــورة و الشــعور و الفكــرة لــدى القــارئ دون مبالغــة 

.. و إســهاب 

بيــن  ال�راســل  تقنيــة  ع�ــ�  الروايــة  هــذه  فــي  الغر�ــي  اعتمــد 
قــد  الروائييــن  مــن  العديــد  �ان  ان  و  رئ�ســ�تين  ال�ــ�ص�تين 
فــي  اختــار  الــذي  الســر  تــاج  أميــر  مثــل  الرســائل  ع�ــ�  اعتمــدوا 
ع�ــ�   (2013 ســنة  (الصــادرة   3٦٦ عنوا��ــا  و  األخيــرة  روايتــھ 
رســالة مطّولــة يكت��ــا البطــل إ�ــ� حبي�تــھ فــان الغر�ــي اختــار أن 
ي�بــادل البطــل الرســائل مــع حبي�تــھ و إن �انــت صيغــة رســائل 
البطــل تبــدو بلغــة مت�نــة و زخرفــة شــعرية مســتحّبة ع�ــ� اعتبــار 
انــھ �اتــب رســائل معــروف بحســن ا��ــط و جمــال اللفــظ  فــان 
رســائل ا��ب�بــة و�ــي جاريــة عاديــة  تبــدو بنفــس األســلوب و ال 
يالحــظ القــارئ أي فــرق  فــي كتابــة الرســائل بيــن �اتــب « مح�ــرف 
« و بيــن واحــدة مــن نســاء القصــر فــي حيــن أرى أن كتابــة الرســائل 
يجــب أن تختلــف فــي أســلو��ا و لغ��ــا تبعــا ل�ركيبــة �ل �ــ�صية 

 . االجتماعيــة  خصوصي��ــا  وترا�ــي 
مــن خــالل روايــة « مســامرة املوتــى « يضيــف الغر�ــي ا�ــ� املدونــة 
العر�يــة روايــة مميــزة و نا��ــة اســتطاعت أن تحــوز ع�ــ� جائــزة 
كتــارا فــي الروايــة ا��طــوط ثــم �ــ�بت مــن الغر�ــي فقــط النــھ 

نشــر الروايــة قبــل االعــالن عــن نتائــج املســابقة.

األصــوات  تعــّدد  الغر�ــي  اختــار   
السردية  في روايتھ من خالل ساردين 
ي�ناو�ان ع�� ســرد األحداث األول هو 
يتا�ــع  الــذي  الشــاهد  الســارد  جــوذر  
األحــداث فــي صيغــة ا��اطــب ( أنــا ).
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 في رواية (مسامرة الموتى)

خطاب روا�ي �غير املعادلة

ع�ي أحمد عبده قاسم
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عاملــھ  عمــران  الغر�ــي  الروا�ــي  فيــھ  خــاض  الــذي  الوقــت  فــي 
الروا�ــي، فإنــھ خاضــھ مــن بوابــات التاريــخ واســتطاع أن يرســم 
قضايــا اإلنســان وهمومــھ.. فعنــد قــراءة أعمــال الغر�ــي الروائيــة 
ا��لــم  وســنجد  ا��لــم،  عــن  الباحــث  اإلنســان  ســنجد  فإننــا 
عــن   

ً
فضــال العصــر،  وهمــوم  التاريــخ  نجــد  كمــا  واالســ�بداد، 

النضــال والت��يــة. إن روايــات عمــران تف��ــي بنــا إ�ــ� عوالــم 
إنســانية غابــرا بوابــة التاريــخ ليقــدم لنــا تصالــب ا��اضــر.. فــي 
اطــار البحــث عــن ا��لــم ا��ريــة. والالفــت فــي رواياتــھ أنــھ يتخــذ 
مــن التاريــخ اليم�ــي م��ــل �ســتقي منــھ أحــداث رواياتــھ ويوظفهــا 
را�عتــھ  فكانــت  العصــر،  مــع  ي�ناســب  بمــا  مدهــش  �شــكل 
(م��ف أحمر) أول رواية لھ يتخذ من التاريخ املتعدد الفكر 
العريــق  التاريــخ  بيــن صفحــات   

ً
متنقــال لســرد أحدا��ــا،   

ً
مصــدرا

.. ليوظفهــا لكشــف صــراع عصرنــا بأســلوب مشــوق 
ً
امل�ــرع فكــرا

 مــن خــالل خطابــھ الروا�ــي كســر التابــو 
ً
وم�رابــط البنــاء، محــاوال

وا��ــرم وهتكــھ ع�ــ� طاولــة ا��ــوار الروا�ــي بأســلوب ينــم عــن 
يائيــل)  لــھ روايــة (ظلمــة  �عــد م��ــف صــدرت  مغــزى روا�ــي. 
 
ً
موضوعــا وال��وديــة  اإلســماعيلية  الطائفــة  مــن  اتخــذت  وال�ــي 

ل��طاب الروا�ي من حيث عناصر الفكر واالضطهاد السيا��ي 
واألطمــاع الســلطوية. و�ذا �انــت «ظلمــة يائيــل» �ــي ا��ــزء األول 
لثنائيــة تكملهــا روايــة «مســامرة املوتــى» متخــذة مــن �ــ�صية 
 ألحــداث القــرن ا��امــس ال��ــري 

ً
جــوذر �ــ�صية روائيــة �اشــفا

وعالقتــھ بـ»شــوذب»،  والــذي �ســرد مــن خــالل أحــداث متالحقــة 
عصــر الدولــة الصليحيــة والدعــوة اإلســماعيلية،  و�ذلــك �عتبــر 
با��ــزء  اكمالهــا  ن�تظــر  ثنائيــة  بكتابــة  يبــدأ  يم�ــي  روا�ــي  أول 
السياســية  بظروفهــا  أجيــال  ثالثيــة  يرســم  بحيــث  الثالــث.. 
واالقتصاديــة والدي�يــة. وقبــل الدخــول فــي عالــم روايــة «مســامرة 
املوتــى» يجــب أن نحلــل العنــوان «مســامرة املوتــى». مــن الفعــل 
«ســمر» أي ســهر الليــل برفيــق أو رفــاق ويكــون الســمر مثيــر ومعــد 
 ولــھ هــدف وفيــھ املثيــرات واملشــوقات 

ً
, ويكــون الســمر ليــال

ً
ســلفا

أو  عاطفــي  أو  اجتما�ــي  أو  سيا��ــي  الســمر  يكــون  وقــد  الكثيــر، 
ل�شــير  «الســمر»  وجــاء  منــھ.  الغايــة  باختــالف  فيختلــف  دي�ــي, 
إ�ــ� أطــراف تتفاعــل.. وفيــھ مفاعلــة وتفاعــل واشــ�راك وصــراع 
وا�ــ�،  بمدلــول  املوتــى»  «مســامرة  للموتــى  املســامرة  وأضــاف 
و�ذلــك  روح  بــال  فهــو  ا��يــاة،  أســباب  منــھ  ان��ــت  مــن  فامليــت 
ســواًء  ميــت،  واإلنســان  ميتــة  فا��يــاة  ل��يــاة،  املــوت  أضــاف 
رغــم   الســامرون   هــم  «املوتــى»  �ان  و�ذلــك   ،

ً
روحــا أو   

ً
جســدا

مفارق��ــم ا��يــاة، إمــا باســتالب حيا��ــم أو حري��ــم أو تفكيرهــم 
تلــك  حــول  ممــا  وقــت،  أي  فــي  املــوت  عــن  �عيديــن  غيــر  أ��ــم  أو 
املســامرة  إ�ــ� حيــاة متخيلــة مثيــرة ومتعــددة األحــداث وم�شــعبة 

الروائيــة.  فــي أحدا��ــا 
الوراقيــن  ســوق  مــن  جــوذر  باختطــاف  الروايــة  أحــداث  تبــدأ 
للرفــض  ي�ــرك  «لــم  امللكــة  مس�شــار  اليامــي  قبــل  مــن  بصنعــاء 
لعســكره  اليامــي  صــوت  ارتفــع  جبلــة…  ذي  إ�ــ�  فحمل�ــي   

ً
مجــاال

 إ�يَّ صلوه إ�� دار ال��ــ�, ثم أشــار لذي الســاق: وأنت هذا 
ً
مشــيرا

باســتالمك. ســار يتقدمنــا �ســراجھ.. انعطــف وســط ظــالم بــارد.. 
أغلــق دونــي البــاب وانصــرف» ص٧، ٨.وممــا ســبق، ي��ــظ مــن 

ا��طــاب أن عقليــة الســلطة مــن حيــث إغــالق حوان�ــت الوراقيــن 
اختطــاف  خــالل  مــن  بالفكــر  االهتمــام   

ً
وأيضــا الفكــري  القمــع  إ�ــ� 

ال�ــ�صية، فا��طــاب الروا�ــي م�شــغل با��ريــة وعقليــة املســ�بد 
مــن خــالل  مــن خــالل املالحقــات وال�ــ�ون والقمــع، وهــذا كشــف 
لذلــك  امل�ســلط،  والصــراع  املتمــدن  العالــم  غيــاب  إ�ــ�  ا��طــاب 
وا��ريــة  ل��ــالص  رمــز  إ�ــ�  روائيــة,  �ــ�صية  مــن  شــوذب  تحولــت 
حبكــة  تكــون  ص10.ولـكـي  أعات��ــا»  شــوذب  أنا�ــي  ��ــاري  «قض�ــت 
الســرد محكمــة فــإن جــوذر يتحــول إ�ــ� صعفــان حيــن تــرى الســيدة 
توصي�ــي:  «إحداهــن  امللكــة  �اتــب  وخطــوط  نقــوش  مــن  يجيــده  مــا 
 ال تجــب ب�نمــا 

ً
أنصــت فــي حضــرة امللكــة ح�ــ� لــو طرحــت عليــك ســؤاال

حوا��ــي تبحــث عــن شــوذب… ارتفــع صــوت ي�ــردد ع�ــ� مســم�ي: أنتــم 
لفــت نظــري  الســيدة، الســكوت وال�رقــب.  فــي حضــرة امللكــة ا��ــرة 
 
ً
حركــة مقعــد، ثــم ارتفعــت كــف بيضــاء أصا�عهــا ا��واتــم.. مرحبــا

لنــا،   
ً
�اتبــا اصطفيتــك  ولذلــك  يــداك  خطتــھ  مــا  ع�ــ�  اطلعــت  بــك 

ســتحظى برعاي�نــا وعليــك إنجــاز مــا يصلــك مــن رســائل ومخطوطــات 
ومــا دمــت فــي خدمتنــا يجــب نســيان ماضيــك ومــن تكــون ح�ــ� اســمك، 
ح�ــ� املشــاعر والعواطــف» ص1٦، 1٧.وممــا ســبق، يمكــن القــول: 
أن ا��طــاب فــي ا��ــوار يحيــل إ�ــ� أنظمــة القصــور والهيئــة ال�ــي يجــب 
أن يقابــل ف��ــا امللــك أو ا��اكــم، وهــذا حــق الهيبــة وحــق املقــام، وع�ــ� 
ا��انــب اآلخــر فــإن ا��طــاب الروا�ــي يرســم صــورة مســ�بدة ل��اكــم، 
 عــن التحــول وغلظــة ا��طــاب مــن األع�ــ� لألدنــى «مــا دمــت فــي 

ً
فضــال

خدمتنــا عليــك نســيان اســمك ومــن تكــون وماضيــك وح�ــ� املشــاعر 
طمــس  بــل  ميــت  إ�ــ�  ال�ــي  تحــول  ا��طــاب  هــذا  إن  والعواطــف»، 
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�شــكل  الفــرض.  قــوة  وامتــالك  املنصــب  بفعــل  وللتاريــخ  للهويــة 
ذوا��ــم،  يمتلكــون ح�ــ�  الذيــن ال  املوتــى  مــن  ا��طــاب مجموعــة 
مــا بالــك بحري��ــم، «يفتــح البــاب العلــوي مــرة أخــرى، ��بــط جــواٍر 
ثــالث، �ســلمن�ي مخــالة ��ــا مجموعــة مــن الرقــوق. موالتــي تأمــرك. 
وهكــذا أصبحــن ��بطــن قبيــل شــروق الشــمس يحملــن مــا أنجزتــھ 
ص1٩. تقــول»  وموالتــي  تريــد  وموالتــي  ن�ــ�ھ  يــراد  مــا  ويضعــن 

لذلــك فا��طــاب الروا�ــي يرســم داللــة تدميــر الفكــر وت�ــ�ير �ل 
قــدرات ا��ســد والــروح إ�ــ� مــا يخــدم االســ�بداد ويخــدم الدعــوة، 
بوصــف أن ال�ــ�صية والــذات �ــ�ينة و�ل مــا يحيــط بــك يثيــر 
ص1٩.و�ذا  وشــايتھ»  �عــد  منادمتــھ  أتجنــب  الســاق  «ذو  الريبــة 
 
ً
 شــرقا

ً
�انــت شــوذب تلــك الفتــاة ال�ــي هــام ��ــا جــوذر ورحــل باحثــا

 وفــي �ل ا��هــات، فــإن دخولهــا القصــر مــا هــو إال ��ايــة لذا��ــا 
ً
وغر�ــا

 ملشــاعرها وكينون��ــا. لذلــك فا��طــاب 
ً
 لــكل مــا ف��ــا واســتالبا

ً
وموتــا

 «فال يوجد
ً
الروا�ي ��ــ�ر من الوضع الذي �شــكل �ل فيھ �ــ�نا

 مــا أع�شــھ حــول جــدران دار ال��ــ�»، وهــذا �عكــس رؤيــة ديمومــة 
بصراعــات   

ً
م�رعــا  

ً
تاريخــا و�عكــس  الــذات,  مشــاعر  ح�ــ�  ال�ــ�ن 

الفكــر ورحلــة معانــاة وعذابــات تف��ــي إ�ــ� إمحــاء الــذات والذو�ــان 
فــي الســلطة وتحــول القصــر إ�ــ� معتقــل سيا��ــي يخــدم الطائفيــة. 
وألن ا��طــاب الروا�ــي الســردي جعــل مــن املــرأة محــور الرؤيــة مــن 
 الرؤيــة ترصــد أحــداث 

ّ
خــالل ال�ــ�صية ا��وريــة  شــوذب, فــإن

التاريــخ منــذ أســماء ب�ــت شــهاب وولدهــا املكــرم إ�ــ� ا��ــرة الســيدة 
 املرأة ودورها التاري�ي في صراع مرير، فكان مرتكز 

ً
فأروى. مت�بعا

قيــام الدولــة الصليحيــة فــي اليمــن «برحيــل الســيدة أســماء حلــت 
ا��ــرة محلهــا ل�ســير ع�ــ� هــدى وصاياهــا الســرية، ف�ــي مــن تملــك 
النبــوغ و�ــي مــن خلعــت عل��ــا صفــة ا��ــرة» ص3٩.فكانــت املــرأة 
الظــالم  لغــرف   

ً
الطريــق ورمــزا  ي��ــيء 

ً
رمــزا الســردي  ا��طــاب  فــي 

عنــك  ألبحــث  خرجــت  كشــوذب..  إليــك  أكتــب  أن  �ــي  «اســم�ي 
 
ً
ناثــرا شوشــانا  منــزل  عــن  أصــادف  مــن  أســأل  ال��ــود  ب�ــي  بــدأت 
أوصافهــا عــن وشــم ع�ــ� ذق��ــا» ص٤٨.فاملــرأة مثلــت فــي ا��طــاب 
ســيرورة  ع��ــا  يبحــث  ال�ــي  والعدالــة  والســالم  واإلشــراق  ا��لــم 
مضمــون النــص الروا�ــي, وفــي صــراع البطــل مثلــت باملقابــل رمــز 
الظــالم والضيــاع الوجــودي خاصــة والنــص اتخــذ مــن املــرأة رحلــة 
ا��لــم دون أن يجدهــا, فــكان  فــي بحثــھ عــن املــرأة كمــن يبحــث عــن 
مــن الضيــاع والتيــھ دون تحقيــق  متناقضيــن.. وقــد مثلــت حالــة 
اقعيــة، و�ذلــك يــذوب  ا��لــم، بــل �انــت صــورة ل��يبــة وصدمــة و

ا��لــم فــي الدعــوة وفــي املذهبيــة، فكانــت املــرأة �ــي الســ�ب في تقييده 
واســتالب هويتــھ «- أمــرت أن اصطحبــك لــذي جبلــة. 

-ال أريد مفارقة صنعاء. 
-هذه إرادة السيدة ا��رة ال مناص من ذلك» ص51.

لذلــك �انــت عالقــة ا��ــب فــي ا��طــاب الســردي مرتبطــة باملا��ــي 
مســتلب  مظلــم  فــكان  البطــل  حاضــر  أمــا  باملا��ــي،  ومســكونة 
نشــوتي  بخاصرتــي..  وأخــرى  رقب�ــي  تطــوق  غيم��ــا  مــن  «��بــط 
جــدران  أمــام  أقــف  وأنــا   

ً
عاليــا أ��ــك  نف��ــي  وجــدت  تــدم..  لــم 

شــوذب» ص12٤.فــكان املا��ــي يمثــل حيــاة مشــ�ركة ومتناغمــة بيــن 
حاضــر عالقــة ال�ــ�صية باملــرأة، فلــم تعــد املــرأة تلــك املــرأة خالقــة 
الذكــورة، بــل تحولــت إ�ــ� امــرأة رمــز لالضطهــاد واإلمحــاء ل�ــس ع�ــ� 
املســتوى العاطفي فحســب، بل ع�� املســتوى السيا��ــي، فالســيدة 
�انــت رمــز التحــول والتبــدل والتغيــر «وعليــك أن تعلــم أنــي أنــا  أروى 

أو كمــا تحــب أن تســمي�ي (شــوذب) وتلــك كتــب معلمــك, 

و�ــي الكتــب ال�ــي بــدأت تعبــث ��ــا, ف��ــا س�ســير حيــن يحيــن زماننــا» 
ص1٩٦.فكانــت الكتــب رمــز الفكــر و�خروجهــا بدايــة ل�شــر الدعــوة 
��ايــة  إ�ــ�  إشــارة  �ــي  واالختفــاء  للتخفــي  وعود��ــا  اإلســماعيلية.. 
 كمــا 

ً
الدولــة وعود��ــا للســرية مــرة أخــرى. لذلــك مثلــت املــرأة تاريخيــا

 بالفكــر وأن مصيرهــا أرتبــط بإيما��ــا 
ً
فــي ا��طــاب الســردي ارتباطــا

بالدعــوة اإلســماعيلية ، فكانــت صــورة املــرأة خاليــة مــن العاطفــة 
باملمسوســة…  شــب��ة  أمســ�ت  حــراز  مــن  عودتــي  «�عــد  واملشــاعر 
 «…

ً
لك�ــي كنــت أجيــد تســيير أمــور قل�ــي كمــا أريــد، فــال طاعــة لــھ أبــدا

واإلمحــاء  القص��ــي  الســرد  فــي  �شــبھ  مــا  هنــاك  لذلــك  ص1٩٨، 
الدعــوة  مص��ــة  فــي  ذلــك  �ل  ليصــب   

ً
معــا واألنوثــة  للذكــورة 

اســتالب  إ�ــ�  تف��ــي  صرامــة  إ�ــ�  النــص  �شــير  حيــن  اإلســماعيلية 
يخــدم  مــا  ذلــك  �ل  وت�ــ�ير  الفكــر  واســتالب  وا��ســد،  الــروح 
 .

ً
عمومــا واملذاهــب  للدعــوات   

ً
تطرفــا ليعكــس  والدعــوة  القصــر 

بيــن املــرأة بالرجــل  لذلــك اســتطاعت الروايــة أن تصــوغ العالقــة 
وتلــك الــرؤى املتضــادة، فعالقــة املــرأة بالرجــل �انــت عالقــة تقــوم 
العاطفيــة،  العالقــة  عــن   

ً
�عيــدا الدعــوة  مبــادئ  يخــدم  مــا  ع�ــ� 

و�انــت أحــالم الرجــل باملــرأة مثلــت لــھ أمانــي ومصا��ــة مــع الــذات، 
إال أن ذلــك لــم يتحقــق بــل تحــول إ�ــ� رحلــة عــذاب تمثلــت �شــوذب 
وتعــدد �ــ�صيا��ا.. تجســدت فــي رحلــة مــن االســتغالل واملكايــدة‘ 
الدعــوة  خــالل  مــن  يتحقــق  ال   

ً
عمومــا لإلنســان  ا��لــم  بوصــف 

عالقــة املــرأة بالرجــل �انــت عالقــة 
مبــادئ  يخــدم  مــا  ع�ــ�  تقــوم 
العالقــة  عــن   

ً
�عيــدا الدعــوة 

الرجــل  أحــالم  العاطفيــة، و�انــت 
باملــرأة مثلــت لــھ أمانــي ومصا��ــة 

الــذات.  مــع 

الدولــة  قيــام  مرتكــز  �ان 
«برحيــل  اليمــن  فــي  الصليحيــة 
ا��ــرة  حلــت  أســماء  الســيدة 
محلهــا ل�ســير ع�ــ� هــدى وصاياها 
الســرية، ف�ــي مــن تملــك النبــوغ 
صفــة  عل��ــا  خلعــت  مــن  و�ــي 

. ��ــرة ا
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. لذلــك �انــت عالقــة 
ً
الباطنيــة تلــك.. أو الدعــوات املذهبيــة عمومــا

الــزوج  بالرجــل  أســماء  أو  أروى  أو  ا��ــرة   بالســيدة  املتمثلــة  املــرأة 
واملشــت��  قائمــة ع�ــ� مــا يخــدم بقا��ــا فــي ا��كــم, ويخــدم دعو��ــا، 
ثــم قتلــھ.. لتكــون  ولذلــك نجدهــا تتآمــر ع�ــ� زوجهــا وقامــت بنفيــھ 
وصيــة ع�ــ� اب��ــا ع�ــي الــذي لــم يبلــغ الثانيــة عشــرة.. ثــم قامــت بقتلــھ 
وقتــل أخيــھ محمــد تحــت ضغــط شــهوة الســلطة وال�ســلط «امللكــة 
ص101. ملكــة»  تكــون  أن  إال   

ً
زوجــا وال   

ً
ابنــا ال  مجدهــا  فــي  تــرى  ال 

 فمــا أن تبلــغ ســدة الســلطة 
ً
و�ذلــك عكــس النــص رؤيــة املــرأة عمومــا

والرئاســة ح�ــ� تل�ــي الذكــورة, أو ت�ــ�رها ملزيــد مــن تســلطها.. كمــا 
تل�ــي األنوثــة والعاطفــة ل��ــ�رها ��دهــا و�ذلــك ا��طــاب الروا�ــي 
, ليعكــس 

ً
.. ونســفت أروى والدعــوة خصوصــا

ً
نســفت املــرأة عمومــا

رؤيتــھ فــي كراهيــة املذهبيــة والطائفيــة. لذلــك ن�ــ� النــص الروا�ــي 
رمــز  املــرأة  فكانــت  والتخفــي،  الدعــوة  وســرية  املــرأة  كيــد  رســم  فــي 
االســ�بداد ورمــز التنصــل عــن �ل مــا ال يخــدم توجههــا ح�ــ� عاطفــة

 اســتطاع النــص رســم ذو�ــان األتبــاع فــي  فكــر �شــير 
ً
 األمومــة، وأيضــا

إ�ــ� تطــرف الدعــوة «كنــت أجيــد كتمــان مــا يجــول بخاطــري و�داخ�ــي 
 الصمــت 

ً
بــھ موالتــي أســماء ب�ــت شــهاب :دومــا حســب مــا أوصت�ــي 

باطنــك»  ع�ــ�  ل��فــاظ  الطــرق  أن�ــ�  عذبــة  باب�ســامة  املغمــوس 
 
ً
1٩٧، هنــا �شــير النــص إ�ــ� إخفــاء األســرار و�ظهــار عكســها, مؤكــدا

تقيــة متطرفــة. لذلــك �انــت املــرأة وســيلة نجــاح الدعــوة بوصفهــا 
قليلــة التمــرد وال تميــل للثــورة.. كمــا أ��ــا جبلــت ع�ــ� تعص��ــا ���ســها 
 أن املؤامــرة ت�يــح مــن خــالل املــرأة القضــاء ع�ــ� مــن 

ً
األنثــوي، فضــال

تق��ــي  ..كمــا  الرجــل  ع�ــ�  تقــض  املــرأة  ولذلــك  ا��كــم..  يناهــض 
ع�ــ� املــرأة املعارضــة, وهكــذا �ان للمــرأة دور فــي ��ييــج تلــك املؤامــرة 
أدت دور  املــرأة  وأن  ال�ســلط خاصــة  االســ�بداد ورمــز  رمــز  فكانــت 
حاميــة السياســة وا��كــم والدعــوة، فكانــت رمــز للســفاحة والقاتلــة 
واملتآمــرة، ورمــز لإلخــالص والذو�ــان فــي السياســة والفكــر. «تعاظــم 
 ع�ــ� ذي جبلــة… لت��ــأ 

ً
 وشــيكا

ً
نفــوذ أميــر التعكــر وأصبــح يمثــل خطــرا

حصــن  إ�ــ�  كمداويــات  التطب�ــب  يجــدن  ممــن  جارتيــن  إرســال  إ�ــ� 
قيضــان فعرضــن حكم��ــن ع�ــ� حريــم األميــر شــارحات قدرا��ــن ع�ــ� 
مداواتــھ لك��ــن فشــلن بالقيــام باملهمــة والوصــول لألميــر ا��ريــح… 
وفــي الوقــت نفســھ اســتطعن شــراء مــن تقــوم باملهمــة ومــن ثــم غــادرن 
ا��صــن ولــم تمــر أيــام ح�ــ� شــاعت أخبــار ن�ــي األميــر» ص120. هنــا 

يكــرس ا��طــاب املــرأة رمــز للتآمــر ورمــز للســرية واالســ�بداد، وفــي 
مــا  وتــدرك  بخطــط  تســير  ال�ــي  املنظمــة  املــرأة  �ــي  نفســھ  الوقــت 
ال�ــي هيــأت  تفعــل فكانــت املنتصــرة ا��اكمــة والعقليــة الداهيــة 
�ل مقــدرات و�مكانيــات الديــن والسياســة والذكــورة والعاطفــة ملــا 
يصــب فــي مص����ــا، لذلــك �انــت عالقــة املــرأة بالزمكنيــة عالقــة 
متمــردة ومتحولــة، ف�ــي ال تســتقر بمــكان واحــد, ف�ــي مــن تملــك فــي 
زمــان ومــكان بطريقــة ســرية غيــر مســتقرة. �عــد أن  انتقلــت شــوذب 
بأســماء  لتلتقــي  والزمــن  املرحلــة  ل�ســاير  حــراز  إ�ــ�  صنعــاء  مــن 
ب�ــت شــهاب زوجــة املكــرم‘ ثــم تعــود لصنعــاء ومــن ثــم ت�تقــل إ�ــ� 
تلــك املســيرة الطويلــة  الروا�ــي   لنــا ا��طــاب   ليقــدم  ذي جبلــة، 
 
ً
ح�ــ� أمســت �ــي امللكــة فــي بنــاء ســردي م�رابــط ومتناســق.. مظهــرا
التاري�ــي   الصــراع 

ً
ال�ربيــة والفكــر مو��ــا فــي  أســاليب املذهبيــة 

مــا بيــن الــدول آنــذاك: الزيديــة والســنة واإلســماعيلية الباطنيــة، 
ومســتحوذ  خاضعــة  فكانــت  الرجــل  �ــ�صية  محيــت  لذلــك 
البطــل  �ــ�صية  و�انــت  الديــن..  �عبــاءة  املــرأة  قبــل  مــن  عل��ــا 
والســالم،  والعدالــة  ا��لــم  عــن  باحثــة  معذبــة  �ــ�صية  جــوذر 
عبــر انتقــاالت ورحــالت �ــ�صية باحثــا عــن ا��لــم املتمثــل باملــرأة 
والنمــاء  واألمــن  والســكن  االســتقرار  أداة  بوصفهــا  ا��ب�بــة  
 ومتاهــة و��ايــة صادمــة.. 

ً
وا��صو�ــة، ولك��ــا شــكلت ��ــوذر لغــزا

لتحقيــق  الســ�ي  بيــن  صــراع  بذلــك  الروا�ــي   ا��طــاب  ليعكــس 
املمكــن املتمثــل بأحــالم الرجــل.. وتلــك الرغبــة ا��امحــة لل�ســلط 
فــي  ح�ــ�  والتبــدل  التحــول  فــكان  املــرأة،  فــي  املتمثــل  والرئاســة 
األســماء يناســب ســرية املذهــب الــذي يرســمھ النــص الروا�ــي بأنــھ 
أداة الصــراع, وهــو وســيلة ا��ــو للزمــان واملــكان ومقــدرات األمــة 
ليكــون هــو املســيطر وا��اكــم و�ذلــك ن�ــ� الكاتــب فــي إبــداع روايــة 
 بــل �انــت لغــة الســرد غايــة فــي 

ً
متفــردة بامتيــاز.. ولــم يكــن مباشــرا

اإلتقــان.. الســيما وأنــھ اتخــذ مــن أســلوب الرســائل واملذكــرات أداة 
يلمــح  خطــاب  وثمــة  واملا��ــي.  ا��اضــر  بيــن  مــا  االنتقــال  ل�ســهل 
للتقــارب مــا بيــن ال��وديــة واإلســماعيلية، الســيما و�ن شــوذب ال�ــي 
فــي «ظلمــة يائيــل» أن  �ــي شوشــانا و�ــي أروى ال�ــي يلمــح الكاتبــة 
فــي الســرية أو ا��ركــة املتقنــة أو النظــام,  أمهــا ال��وديــة «يائيــل» 
، حيــث جعــل مــن اليمــن األســفل هــو املــكان 

ً
 كثيــرا

ً
و�ان الكاتــب ذكيــا

الــذي يمكــن ألي دعــوة أن تنمــو فيــھ، باعتبــاره خــال مــن األفــكار 
 بذا��ــا عــن 

ً
املتصارعــة، فانتقــال الدولــة الصليحيــة لــذي جبلــة نأيــا

نوعيــة  إضافــة  تعتبــر  االن�شــار،  فــي  ورغبــة  والصراعــات  املشــا�ل 
ملــا  التاري�ــي  للصــراع  وتوظيــف  عامــة،  اليم�ــي  الروا�ــي  للســرد 

يتكــرر مــن صراعــات مذهبيــة جديــدة فــي التاريــخ ا��ديــث.

ن�ــ� الكاتــب فــي إبــداع روايــة متفــردة 
بــل �انــت   

ً
يكــن مباشــرا بامتيــاز.. ولــم 

لغــة الســرد غايــة فــي اإلتقــان.. الســيما 
الرســائل  أســلوب  مــن  اتخــذ  وأنــھ 
مــا  االنتقــال  ل�ســهل  أداة  واملذكــرات 

واملا��ــي. ا��اضــر  بيــن 
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رواية مصحف أحمر
لËديب اليمني محمد الغربي عمران

تشظي الهوية
 بين التاريخ وتحوالت ا·يديولوجيا

إعداد: د. انتصار البناء
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      روايــة م��ــف أحمــر  للروا�ــي اليم�ــي محمــد الغر�ــي عمــران 
�ــي إحــدى روايــات ســقوط ال�ســار العر�ــي متمثــال فــي ال�ســار اليم�ــي. 
حيــث تجــول بنــا الروايــة بيــن صعــود حلــم ال�ســار وان��اجــھ الكفــاح 
املســ�� وســيلة لفــرض القيــم ال�ســارية ومشــار�عها بالقــوة، والهزائــم 
آمــال  وخي�ــت  ��ــا  ُم�ــي  ال�ــي  واإلديولوجيــة  االجتماعيــة  السياســية 
الكثيــر مــن الشــعوب العر�يــة ال�ــي رأت فــي هــذا التيــار األمــل بالعدالــة 
واالســتقالل والوحــدة. �ان ال�ســار العر�ــي، واليم�ــي خاصــة، نّزِقــا فــي 
باملرصــاد  لــھ  املتطــرف  اليميــن  و�ان  مواجهاتــھ.  فــي  شرســا  أحالمــھ، 
بك�ــرة ا��لفــاء ووفــرة املــال وقــوة القبيلــة وتشــابك املصا�ــ� املناوئــة 

ال�ســارية.  للقــوى 
    وفي خصوصية التجر�ة اليمنية ال�ي عا����ا رواية م��ف أحمر 
فنيــا؛ رســم عامــل ال�شــطير أثــرا وا��ــا للهــوة الفاصلــة بيــن شــعارات 
ال�ســار االشــ�را�ي القومــي ال�ــي حملهــا الرفــاق ع�ــ� صهــوة البنــادق فــي 
الشــطر ا��نو�ــي مــن اليمــن، وقــدرة اليميــن ا��افــظ ع�ــ� التمــدد مــن 
تر�ــة الشــطر الشــما�ي إ�ــ� الشــطر ا��نو�ــي فــي صورتــھ املتطرفــة ال�ــي 

ســيطرت ع�ــ� املشــهد �امــال فــي ��ايــة الروايــة.
      ورواية م��ف أحمر في جرأ��ا في مواجهة ما هو سيا��ي وما هو 
إديولو�ــي تمثــل اتجاهــا هامــا وجارفــا مــن اتجاهــات الروايــة العر�يــة 
بيــن األدبــاء  أثــار لعقــود طويلــة جــداال  الــذي  وهــو االتجــاه السيا��ــي 
أخــذت  إذ  ومقاصــده.  ورمزياتــھ  وتقنياتــھ  مضمونــھ  حــول  والنقــاد 
�عــض االتجاهــات ا��داثيــة ع�ــ� هــذا النــوع مــن األدب أنــھ امتــداد 
خالصــا.  فنــا  ول�ــس  اإلديولوجيــة  وللتفســيرات  ا��ز�يــة  للدعايــا 
اقــع، فإنــھ �عــد  اقــع األمــر أن « األدب حيــن �عكــس رؤيــة تقدميــة للو وو
(ممارســة) سياســية بمع�ــ� مــن املعانــي « ال�ــي ال تتعــارض مــع فنيــة 
وملســافة  الفنيــة  ألدواتــھ  واعيــا  األديــب  �ان  حــال  فــي  األد�ــي  العمــل 
األمــان بيــن مــا هــو سياســة خالصــة ومــا هــو أدب إنســاني. و�ن األديــب 
ع�ــ�  ألنــھ  روايتــھ  وخصوصيــة  تجر�تــھ  خصوصيــة  عــن  �عبــر  بذلــك 
مســتوى اإلبــداع األد�ــي» يصــارع مــن أجــل إبــداع فــن يحمــل (هويــة) 
خاصــة، ال يقــل شــأنا عــن اآلداب العامليــة األخــرى  « ال�ــي عبــرت عــن 
إنســانية  وقيــم  فنيــة  أطــر  ضمــن  وهويا��ــا  وخصوصيا��ــا  قضاياهــا 

بد�عــة. وفنيــة 
       وهــذه الدراســة تطــرح أســئلة تتجــاوز اقتصــار النظــر إ�ــ� الروايــة 
اق�ــي. باحثــة  فــي أجــزاء الب�يــة امل�شــظية للروايــة  مــن مضمو��ــا الو
ألحــداث  اق�ــي  الو املرجــع  حلــول  ميكانزمــات  وفــي  الفنيــة.  ودالل��ــا 
الروايــة فــي املتخيــل الســردي. وت�بــع تشــكل الرؤيــة الســردية انطالقــا 
وان��ــاء  الروايــة  أصــوات  وتعــدد  الســردية  ال�ــ�صيات  تطــور  مــن 

ف��ــا. والغرائ�يــات  األســطورة  بحضــور 

حقبتيــن  بيــن  الواحــد  الزمــن  تشــظي  الب�يــة:  أوال: 
. ريخيتيــن تا

       ت��ــض ب�يــة الروايــة ع�ــ� تقنيــة الكــوالج حيــث تنقســم الروايــة 
إ�ــ� عشــرين فصــال معنونــا. والطا�ــع الكوال�ــي الــذي اتخذتــھ التقنيــة 
فـــ  متبادلــة.  غيــر  رســائل  شــكل  فــي  الفصــول  أغلــب  صياغــة  فــي  تمثــل 
(ســمبرية) تــروي الب��ــا (حنظلــة)، الــذي فارقهــا إ�ــ� �غــداد تــار�ا صنعــاء 
لدراســة الطــب، مــا تواجهــھ مــن أحــداث فــي غيابــھ. وهــذه األحــداث �ــي 

ضمــن 
ُ
امتــداد ملــا عانتــھ ســمبرية فــي الســنوات الســابقة؛ لذلــك ت

ســمبرية رســائلها ��نظلــة رســائل قديمــة تعــود إ�ــ� عشــرين عامــا 
ماضيــة �ان (تبعــھ) زوجهــا قــد أرســلها لهــا ليقــص عل��ــا األحــداث 
ال�ــي مــر ��ــا حيــن فــر مــن القريــة. و�ذلــك تــؤدي الرســائل وظيفتيــن 

فــي الروايــة.
         الوظيفــة األو�ــ�: وظيفــة ســيكيولوجية عبــر ع��ــا �ل مــن 
للبــوح والفضفضــة. بأ��ــا أســلوب  فــي الرســائل  ســمبرية وتبعــھ 
ســمبرية:(ليل صنعــاء بــارد.. أبحــث عمــا ين�شــل�ي ممــا أنــا فيــھ.. 
أكملــت رســال�ي هــذه إليــك.. ا��ــزن يمــزق قل�ــي.. واصلــت تدويــن 
إحدى رسائل تبعھ.. أحاول االبتعاد عن رائحة الفقد   )، (اب�ي 
حنظلــة أع�ــش بالكتابــة إليــك.. أواصــل قــراءة رســائل تبعــھ ح�ــ� 
ال تمــل وح�ــ� أجــد لنف��ــي ألــوان الفــرح ). تبعــھ: (اســم�ي �ــي أن 
أكتــب إليــك �لمــا ســنحت �ــي الفرصــة.. أن أنقــل مــا أعانيــھ.. مــا 
أشــعر بــھ.. أنــا بحاجــة إ�ــ� مــن أكتــب إليــھ.. أبــوح.. فلــم أجــد مــن 
يمكــن أن أكتــب إليــھ غيــرك. ). و�ذلــك تجــاوزت اللغــة الســردية 
تســتوجبھ  قــد  الــذي  الرســائل،  فــي  لألحــداث  املباشــر  الطــرح 
صيغــة معانــاة �ل مــن ســمبرية وتبعــھ، إ�ــ� التمظهــر شــعريا فــي 
كثيــر مــن املواضــع عبــر املنولــوج الداخ�ــي  بالتعبيــر عــن املشــاعر 
وا��الــة النفســية ووصــف األماكــن وال�ــ�صيات واســتخدام 

صــور ا��ــاز املتعــددة. 
ارتبطــت  زمانيــة:  بنائيــة  وظيفــة   : الثانيــة  والوظيفــة            
ســمبرية  ســردت  حيــث  الكــوالج  تقنيــة  فــي  الرســائل  (ب�ركيــب) 
مجموعــة أحــداث فــي زمنيــن مختلفيــن لــم يوفــق بي��ــا إال عــرض 
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ــة. حيــث (�عبــر الكــوالج عــن 
َ
ن مَّ

َ
األحــداث فــي رســائل منفصلــة أو متض

افقيــة، و�ــي تزامــن ســرد حدثيــن أو أك�ــر فــي أماكــن مختلفــة،  تجر�ــة تو
مــن غيــر انتقــال ) ف�ــي يقــوم ع�ــ� منطقيــة األحــداث. ومــن دون قيــام 

وتفســيرها. االنتقــاالت  بتعليــل  الــراوي 
ال�ــي  أحمــر  م��ــف  روايــة  فــي  للكــوالج  املركبــة  الب�يــة  إن          
تكونــت مــن: رســائل عديــدة، واســ�رجاع لألحــداث، ومنولــوج داخ�ــي، 
وتدا�ــي لألفــكار. أفضــت إ�ــ� تكســير خــط الزمــن فــي الروايــة. كمــا أن 
عــرض (الســارد/ ســمبرية) لألحــداث بدفــق وجدانــي ومنطــق ســردي 
(زمانيــا)  ل�ســا  خلــق  اقــع  والو والتاريــخ  لألحــداث  رؤي��ــا  عــن  �عبــر 
وتشــابھ  األحــداث  تشــابك  عــن  ناتــج  الروايــة  فــي  اقــع  املو �عــض  فــي 
وظائــف �عــض ال�ــ�صيات. األمــر الــذي اســتوجب قــراءة الروايــة 
أك�ــر مــن مــرة والتوقــف عنــد �عــض األحــداث لفــض ال�شــابكات ال�ــي 
تقاطعــت وأدت إ�ــ� تبديــد ��ظــة الســرد فــي القــراءة. كمــا اســتدعت 
القــراءة التحليليــة للنــص تفكيــك ا��طــوط الزمنيــة لفهــم ال�رت�ــب 
الزم�ــي للروايــة. فبــــ( رغــم تكســر األزمنــة الداخليــة فــي البنــاء الداخ�ــي 
ا��د�ــي، يمكــن للقــارئ أن يتلمــس خطــا زمنيــا فــي ا��اضــر الســردي، 
للتداخــل وال�شــابك، لكنــھ تشــابك يمكــن أن  بــدوره  الــذي يخضــع 
يفــك و�عيــد القــارئ صياغــة النــص الروا�ــي رغــم ا��ــدل الزم�ــي ومــا 

يحملــھ مــن تســاؤالت تجســد الرؤيــا ووجهــة النظــر ). 
    ولتفكيــك ال�رت�ــب الزم�ــي فــي الروايــة التقطنــا بدايتيــن مختلفتيــن 
ثمــة  بدايــة.  مــن  أك�ــر  «يمتلــك  املركــب  الروا�ــي  فالنــص  لألحــداث. 
بنــا  تقــذف  ال�ــي  العتبــة  بمثابــة  و�ــي  الرئ�ســة،  أو  األصــل  البدايــة 
فــي  القــول  يمكــن  أخــرى  بدايــات  توجــد  كذلــك  النــص.  رحابــة  إ�ــ� 
 » الروا�ــي   للنــص  املشــكلة  بالفصــول  وتتعلــق  ثانويــة،  بأ��ــا  حقهــا 
البدايتيــن  الســارد.و�لتا  رؤيــة  إ�ــ�  اســ�نادا  النــص  بنــاء  و�معماريــة 
مرتبطتيــن بخطيــن زمنييــن متمايزيــن توالــت ف��مــا األحــداث الســردية 

همــا:  وا��طــان  وتقاطعــت. 
         ا��ــط األول: ويمثــل زمــن الســرد، حيــث تســرد ســمبرية األحــداث 
فــي حاضــر الزمــان. وهــو يمثــل ا��ــط الزم�ــي اإلطــار لألحــداث الرئ�ســة 
فــي الروايــة. تســرد فيــھ ســمبرية الب��ــا حنظلــة مــا �شــبھ (املذكــرات 
ف��ــا  األحــداث  ويكــون مركــز  �عــد رحيلــھ.  لظــروف حيا��ــا  اليوميــة) 
مــكان  فــي  و�ــ�نھ  (العطــوي)  حنظلــة  ��ــد  القريــة  شــيخ  اعتقــال 
وخوضهــا  العطــوي  عــن  البحــث  مهمــة  ســمبرية  َو�ــي 

َ
وت مجهــول. 

مكانــھ. كثيــرة ملعرفــة  مغامــرات 
      يمتــد ا��ــط الزم�ــي األول وهــو ا��ــط الرئ�ــس فــي الروايــة مــن عــام 
إ�ــ� العــراق، ح�ــ� العــام 200٧م حيــن  2000م بدايــة ســفر حنظلــة 
عــاد مــن العــراق. وترت�ــب رســائل ســمبرية فــي الروايــة جــاء م�سلســال 
مــن الرســائل األقــدم إ�ــ� األحــدث انطالقــا مــن زمــن بدايــة الروايــة 
عــام 2000م. ففــي أغلــب الروايــات املب�يــة ع�ــ� شــكل رســائل ينطلــق 
الســارد مــن ��ظــة (ال��ايــة) ليفتتــح م��ــا ســ�يال لبــدء عــرض الرســائل 
القديمــة تاريخيــا فــي ال�رت�ــب األص�ــي ل��كايــة. أمــا روايــة م��ــف 
أحمــر فــإن الســارد يم��ــي بالرســائل فــي تقــدم زم�ــي ال يختلــف عــن 
النمــط ا��طــي التقليــدي املتقــدم زمنيــا فــي تطــور الســرد. فالصيغــة 
ماضويــة.  ول�ســت  (تحيي�يــة)  صيغــة  الرســائل  ل�رت�ــب  اللغويــة 
واســتخدام ال�رت�ــب الزم�ــي ع�ــ� هــذا النحــو �عــد اســتخداما طريفــا 

ال�رســل  عمليــة  تو�ــي  حيــن  ففــي  الرســائل.  فــي  املضــارع  للزمــن 
وانطالقهــا  تتا�عهــا  يخلــق  األحــداث  وانقضــاء  الزمــن  بم��ــي 
مــن ال��ظــة الســردية األو�ــ� لبدايــة الروايــة حالــة إ��ــام للقــارئ 
يتعا�ــش  املتلقــي  جعــل  ممــا  الروايــة.  أحــداث  جميــع  بـ(تْحييــن) 
زمنيــا مــع األحــداث املتعاقبــة دون الو�ــي بماضوي��ــا اســ�نادا إ�ــ� 

املنطــق الــذي تفرضــھ عمليــة كتابــة الرســائل.
          ا��ــط الزم�ــي الثانــي: يمثــل زمــن االســ�رجاع فــي الروايــة، وهــو 
زمــن متضمــن ومتداخــل مــع زمــن (الســرد) ول�ــس منفصــال عنــھ 
كمــا أنــھ ل�ــس موازيــا لــھ. و�ن �ان يبــدأ مــن ذات الســنة الزمنيــة 
بتقنيــة  �عــود  أنــھ  إال  (عــام 2000م)  الســرد  زمــن  م��ــا  يبــدأ  ال�ــي 
ســمبرية  عالقــة  بــدأت  حيــن  (1٩٧٧م)  العــام  إ�ــ�  (االســ�رجاع) 
بزوجهــا تبعــھ. ومــا ارتبــط بتلــك العالقــة مــن تاريــخ سيا��ــي انخــرط 
فيــھ تبعــھ. ثــم ي�ت�ــي زمــن االســ�رجاع، فــي رســائل تبعــھ، فــي العــام 
ســمبرية  صديقــة  وخمينــة  فيــدل  الرفيــق  تــل 

ُ
ق حيــن  (1٩٨2م) 

وتوقــف بمو��مــا اســتالم ســمبرية لرســائل تبعــھ وانقطعــت بذلــك 
أخبــاره ع��ــا. لتكمــل ســمبرية �ســردها با�ــي زمــن االســ�رجاع ح�ــ� 
ال�ــي  تبعــھ  رســائل  وتشــغل  (200٧م).  الســرد  زمــن  ب��ايــة  يلتقــي 
اســتحضرت ســمبرية قراء��ا ضمن رســائلها املرســلة ��نظلة حيزا 

كبيــرا مــن ســرد أحــداث زمــن االســ�رجاع. 
        وقد أدت االنتقاالت  الزمنية بين رسائل سمبرية الب��ا حنظلة 
فــي زمــن الســرد ورســائل تبعــھ لســمبرية فــي زمــن االســ�رجاع، وُم��ــي 
وتشــابھ  منفصليــن،  تاريخييــن  تسلســلين  فــي  قدمــا  الزمــن  خطــي 
�عــض األحــداث مثــل اعتقــال العطــوي فــي  العــام 1٩٧٧م و�عــادة 
اعتقالــھ عــام 2000م، وتشــابھ وظائــف �عــض ال�ــ�صيات مثــل 
�ــ�صي�ي خمينــة و �ــ�نما صديق�ــي ســمبرية اللتيــن شــاركتاها 
رحل�ــي البحــث عــن العطــوي فــي املرحلتيــن الزمن�تيــن ا��تلفتيــن. 
ممــا أدى إ�ــ� دخــول القــارئ فــي ��ظــة تيــھ ت�شــابك ف��ــا األحــداث 
وتســتد�ي وقفــة مراجعــة الســتعادة متا�عــة خيــوط األحــداث. فـ(في 
البنــاء امل�شــظي للزمــن، يفقــد املتلقــي القــدرة ع�ــ� جمــع خيــوط 
النــص أثنــاء القــراءة، ور�مــا يحتــاج إ�ــ� قــراءة ثانيــة تجعلــھ قــادرا 
ع�ــ� اســتجماع هــذه ا��يــوط ون�ــ�ها، و�أن القــارئ ��ــي خلــق 
النــص وصياغتــھ مــن منطلــق رؤيتــھ ووجهــة ننظــره، ويتحــول إ�ــ� 
أحــد أصــوات الــرواة فــي النــص ) الذيــن لهــم ت�ئيرهــم ا��ــاص فــي 

ســرد النــص ذاتيــا. 
      و�رغــم أن الب�يــة الظاهــرة للروايــة تقــوم ع�ــ� عــرض الوقا�ــع 
فــي زمنيــن متمايزيــن. إال أن منطــق الســرد ال يقــوم ع�ــ� مبــدأ تتا�ــع 
األحــداث وارتباطهــا بالتاريــخ ر�طــا توثيقيــا، بــل يخلــق حالــة جدليــة 
اســتدعاء  مــن  الهــدف  مــن  تجعــل  أحدا��مــا  و�يــن  الزمنيــن  بيــن 
إليــھ  ان��ــت  الــذي  املؤلــم  اقــع  الو ع�ــ�  شــاهدا  تنص�بــھ  التاريــخ 

األحــداث. 
     إن الب�ية امل�شظية للرواية استدعت قيام املتلقي بدور رئ�س 
لفهــم األحــداث بإعــادة قــراءة �عــض فصــول الروايــة و�عادة ترت�ب 
ا��طــوط الزمانيــة لألحــداث امل�شــابكة. كمــا أن الغمــوض الــذي 
وتشــابك  األزمنــة  تداخــل  �ســ�ب  الســرد  �عــض مجريــات  اكتنــف 
وفــق   ( النــص  تخيــل  إعــادة  إ�ــ�  ضمنيــا  بـ(املتلقــي  أدى  األحــداث 
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اق�ــي الــذي جــرت عليــھ أحــداث الســرد. وهــو مــا ســيقود  ال�رت�ــب الو
املتلقــي بالضــرورة إ�ــ� عمليــة (فــرز) األحــداث امل�شــا��ة مثــل:

��ن العطوي عام 1٩٧٧م و��نھ عام 2000م.   .1
املــرة األول  فــي  للبحــث عــن �ــ�ن العطــوي   رحلــة ســمبرية   .2

املرتيــن.  فــي  املقــدس  امل�ــ�د  ودخولهــا  والثانيــة 
الفرق بين دور خمينة ودور ��نمھ (الحظ تقارب االسمين)  .3

تشابھ دور الشيخ الكبير، وابنھ الشيخ الصغير.  .٤
         ليصــل القــارئ إ�ــ� اســت�تاج مفــاده أن الب�يــة ا��دثيــة فــي الزمنيــن 
واحــدة وأن التاريــخ �عيــد نفســھ بتكــرار األحــداث وأن شــ�ئا ال يتغيــر 
فــي األنســاق االجتماعيــة والسياســية ال�ــي تؤطــر الســرد. وأ��ــا أنســاق 
افقت مع شــروط اجتماعية  ذات ب�ية ثابتة تعيد إنتاج نفســها إذا تو
أو  اليمــن  (شــمال  ا��غرافــي  اختلــف موقعهــا  وسياســية معينــھ و�ن 
جنو�ھ) و�ن اختلفت إديولوجيا��ا (إســالمية / إشــ�راكية). و�البحث 
عــن الفاصــل بيــن زم�ــي الروايــة اللذيــن تتكــرر ف��مــا األحــداث. ســوف 
باعتبارهــا  اليمنيــة  الوحــدة  �انــت  إذ  اليمنيــة).  (الوحــدة  أ��ــا  ي�بيــن 
لتحالــف  وتجــاوزا  واملدنيــة  واالشــ�راكية  التقدميــة  لقيــم  (حامــال 
الســلطة السياســية مــع الســلطة القبليــة والتيــارات اإلســالمية) �ــي 
غاية تأســ�س ا����ة الوطنية و��و��ا إ�� العمل املســ�� ضد النظام 
السيا��ــي فــي شــمال اليمــن. و�انــت (قيــم الوحــدة اليمنيــة) �ــي ســ�ب 

انضمــام تبعــھ إ�ــ� ا����ــة و��ــ� ا��ــزب االشــ�را�ي فــي جنــوب اليمــن. 
         لكن الوحدة اليمنية لم تحقق أهدافها امل�شودة في الرواية ولم 
اقــع املــأزوم ل�ــ�صيات الروايــة. ول�ســت شــظايا  تغيــر شــ�ئا مــن الو
أحــداث الســرد ال�ــي تناثــرت زمنيــا ع�ــ� امتــداد الروايــة فــي توا�ــي رســائل 
إنتــاج  إعــادة  ع�ــ�  داللــة  إال  ا��تلفيــن  الزمنيــن  عبــر  وتبعــھ  ســمبرية 
يواجههــا  ال�ــي  التيــھ  حالــة  ول�ســت  الزمنيــن.  كال  فــي  لنفســھ  اقــع  الو
�بــھ املتلقــي أن ثمــة خلــل 

ُ
 ســردية ت

ً
القــارئ عنــد تشــابك الزمنيــن إال أداة

فــي الســيرورة الزمنيــة �ســتد�ي منــھ الت�بــھ والتوقــف للتدقيــق فــي أزمــة 
تشــابھ األحــداث وتكرارهــا وثبــات ب�يــة األزمــات فــي الروايــة.  

فــي تغييــر  فــي  فــي روايــة م��ــف أحمــر عامــٌل غيــر مؤثــر      إن الزمــن 
الفاعلــة.  الديناميكيــة  إ�ــ�  منــھ  الســكونية  إ�ــ�  أقــرب  وهــو  اقــع.  الو
والوحــدة اليمنيــة باعتبارهــا حدثــا فاصــال بيــن حقبتيــن لــم تحــْل دون 
إعادة اعتقال الشيخ الصغير للعطوي كما فعل والده الشيخ الكبير 
قبــل الوحــدة. ولــم ت�ــ� الوحــدة اليمنيــة الظــروف املناســبة لتبعــة �ــي 
�عــود إ�ــ� قريتــھ وأهلــھ بــل جعلتــھ طريــدا ومشــ�تا بيــن أصقــاع البــالد 
االشــ�را�ي  النظــام  تحالــف  أن  �عــد  جنو��ــا  فــي  الجئــا  �ان  أن  �عــد 
ومــع  القبائــل  مــع  املتحالــف  الشــما�ي  النظــام  مــع  البــالد  جنــوب  فــي 
يــدل  فــي روايــة م��ــف أحمــر ومــا  التيــارات املتطرفــة. إن ال�شــظي 
عليــھ فــي الرؤيــة الســردية للروايــة ل�ــس تشــظي ب�ــ� عــدة أزمــة مختلفــة 
بيــن حقبتيــن  بــل هــو تشــظي (قيــم زمــن واحــد) وان�ثــاره  بي��ــا،  فيمــا 
فــي  التاريــخ املقصــود  القيــم ع�ــ�  تلــك  تاريخيتيــن مختلفتيــن وهيمنــة 

ايــة.  الرو

ثانيا: حلول املرجع ا��ار�ي في املتخيل السردي:
إ�ــ� مرحلــة تاريخيــة مهمــة ومؤثــرة        تحيــل روايــة م��ــف أحمــر 
فــي تاريــخ اليمــن املعاصــر. تمتــد مــن العــام 1٩٧٧م إ�ــ� العــام 200٧م. 
فــي ســياقھ  فــي حقيق��ــا تســ�ند إ�ــ� منظــور إديولو�ــي جــرت  والروايــة 

أحــداث الســرد. و�ســ�ر�ي كثافــة اســتدعاء األحــداث التاريخيــة 
الوقــوف  الروايــة  فــي  تتج�ــ�  ال�ــي  اإلحاليــة  والقــوة  الســرد  فــي 
اق�ــي ســواء فــي تشــكيل ب�يــة  لفهــم الوظيفــة الفنيــة للمرجــع الو

ل رؤي��ــا.
ُ
الروايــة أم فــي تشــك

االجتماعيــة  األنســاق  هــو  اق�ــي  الو باملرجــع  واملقصــود       
إل��ــا  تحيــل  ال�ــي  األد�ــي  النــص  خــارج  والتاريخيــة  والسياســية 
الروايــة وتســتمد م��ــا طاقــة تعبيريــة خاصــة تؤثــر ع�ــ� مســتويات 
الســرد ا��تلفــة، وتؤثــر فــي تلقــي القــارئ للروايــة قدرتــھ الفكريــة 
ع�ــ� التعــاون مــع اســ�راتيجيات كتابــة النــص، و�نــاء ع�� موقفھ 
اق�ــي جــزءا  اق�ــي، خصوصــا إذا �ان املرجــع الو مــن املرجــع الو
الثقافــي  املــوروث  مــن  جــزءا  أو  للمتلقــي  القريبــة  الذاكــرة  مــن 
اق�ــي فــي  املرتبــط بكينونتــھ وهويتــھ. وال �ع�ــي حلــول املرجــع الو
املتخيــل الســردي اســتحضار املرجــع اســتحضارا توثيقيــا ع�ــ� 
اقع. و�ن �ان ذلك واردا في �عض الروايات  صورتھ ا��ام في الو
العر�يــة مثــل روايــة ذات للروا�ــي املصــري صنــع هللا إبراهيــم. 
اقــع املرج�ــي عبــر روابــط جليــة وخفيــة  ولكــن يتــم اســتحضار الو
و(تب�ــ�  خــاص.  ف�ــي  طا�ــع  ذات  وموضوعيــة  لغويــة  و�حــاالت 
األمكنــة،  ووصــف  واألســماء،  �التواريــخ،  بتوســطات  اإلحالــة 
ورســم ال�ــ�صيات أو نطقهــا ) أو التطــرق إ�ــ� �عــض األحــداث 

التاريخيــة مــن بــاب االســتدالل أو الر�ــط أو التفســير. 
مــن  الكثيــر  أحمــر  م��ــف  روايــة  اســتحضرت  وقــد          
تاريخيــة  داللــة  ذي  اق�ــي  و مرجــع  إ�ــ�  تحيــل  ال�ــي  التوســطات 
و�ديو��يــة فــي حلولــھ فــي املتخيــل الســردي. حيــث وردت أســماء 
تاريخيــة وأحــزاب سياســية صنعــت أحــداث املرحلــة التاريخيــة 
القريبــة، مثــل ا��ــزب االشــ�را�ي وا����ــة الوطنيــة وعبدالفتــاح 
اســماعيل وغيرهــم. كمــا تــم التطــرق إ�ــ� أحــداث تاريخيــة وقعــت 
افيــة لهــا حضورهــا فــي الذاكــرة اليمنيــة القريبــة.  اقــع جغر فــي مو
أدوات  مــن  أداة  الروا�ــي  النــص  فــي  ا��ار�ــي  املرجــع  وحلــول 
الســارد لتقريب املتلقي من النص بتحفيز ذاكرتھ لبناء عالقات 
وســيلة  أ��ــا  كمــا  نفســھ.  القــارئ  تلقــي  بأفــق  مرتبطــة  نصيــة 
ي�ت��هــا الســادر ��لــق شــراكھ خاصــة مــع املتلقــي ســ�تفاوت، 
اقــف اإلديولوجيــة بيــن متلقــْي الروايــة  اســ�نادا إ�ــ� اختــالف املو
للنــص  القــراءات  تعــدد  أمــام  ا��ــال  يفتــح  ممــا  ا��تلفيــن 

اقــف منــھ. الواحــد وتعــدد املو الروا�ــي 
         وفــي روايــة م��ــف أحمــر يطلــع املرجــع ا��ار�ــي بــدور مهــم 
ل الرؤيــة الســردية. و�عــود ذلــك إ�ــ� إتقــان اســتحضار 

ُ
فــي تشــك

طغيــان  دون  الروايــة،  أحــداث  ســياق  فــي  ا��ارجيــة  اإلحــاالت 
املرجــع ا��ار�ــي ع�ــ� األحــداث وتحولهــا إ�ــ� دعايــا سياســية أو 
إديولوجيــة. فقــد اســتحضر ســارد الروايــة املرجــع ا��ار�ــي فــي 
املتخيــل الســردي عبــر دخــول �ــ�صية تبعــھ فــي ا����ــة الوطنيــة 
ا����ــة  فــي  النضاليــة  يومياتــھ  يحـكـي  �ان  حيــث  1٩٧٧م.  عــام 
الوطنيــة لســمبرية  فــي رســائلھ لهــا. و�عــد انقطــاع الرســائل عــام 
1٩٨2م تولــت ســمبرية تجســير الفجــوة الزمنيــة بإتمــام الســرد 
االتجــاه  ومــآل  والــده  بحكايــة  تتعلــق  ال�ــي  فــي رســائلها ��نظلــة 
السيا��ــي الــذي اختــاره. وقــد شــكل املرجــع ا��ار�ــي حالــة مــن 
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مــن عمليــات  فــي رســائلھ  تبعــھ  ي�ثــھ  مــا  بيــن  الروايــة  فــي  ا��دليــة 
(عســكرية) ألجل الوحدة واالشــ�راكية والعدالة ومحار�ة القبلية 
والهيمنــة ا��ارجيــة، ومــا تواجهــھ ســمبرية فــي ســ�يل العثــور ع�ــ� 
ثــم  الكبيــر  الشــيخ  مــع  صــراع  مــن  تبعــھ)،  (والــد  العطــوي  خالهــا 
ابنــھ الشــيخ الصغيــر ومــا ي�رتــب عــن ذلــك الصــراع مــن مواجهــات 
فــي  واالجتماعيــة  والدي�يــة  السياســية  الســلطات  مــع  مباشــرة 

صنعــاء.
فــي الروايــة فــي رســائل         وقــد وردت أغلــب اإلحــاالت املرجعيــة 
فــي األعمــال العســكرية  ال�ــي شــارك ف��ــا  املــدة  فــي  تبعــھ لســمبرية 
مــع ا����ــة الوطنيــة. ممــا يجعــل تبعــھ معبــرا عــن الرؤيــة الســردية 
الروايــة،  �ــ�صيات  مــن  مركزيــة  �ــ�صية  باعتبــاره  للروايــة، 
ونموذجــا ل�ــ�صية (البطــل) الــذي �عبــر عــن قيــم الروايــة ويمثــل 
آمــال وطمــوح أغلــب �ــ�صيا��ا. ومــن هــذا االتجــاه فــي ســبر الرؤيــة 
املركزيــة،  ال�ــ�صية  رؤيــة  نفــس  (�ــي  الســردية  الرؤيــة  تصبــح 
اقــع تغــدو هاتــھ ال�ــ�صية «مركزيــة» ل�ــس أل��ــا تــرى فــي  وفــي الو
املركــز، ولكــن فقــط ألننــا مــن خاللهــا نــرى ال�ــ�صيات األخــرى، 
و»مع»ـــها نع�ــش األحــداث املرويــة   ). ولكــن هــذا ال �ع�ــي، أيضــا، 
الســردية  الرؤيــة  تمتلــك  ال�ــي  �ــي  (وحدهــا)  تبعــھ  �ــ�صية  أن 
أســهمت  تبعــھ  �ــ�صية  رؤيــة  أن  هنــا،  املقصــود،  بــل  للروايــة، 
ل الرؤيــة الســردية عبــر ا��دليــة ال�ــي تمثلهــا 

ُ
�شــكل رئ�ــس فــي تشــك

اقــع االجتما�ــي والسيا��ــي وللمســتقبل. هــذه الرؤيــة للوطــن وللو
فــي ثنايــا الروايــة تنطلــق مــن موقــع         ورؤيــة تبعــھ ال�ــي تجلــت 
فــي شــمال  إديولو�ــي ت�نــاه ن�يجــة صراعــھ مــع (الســلطة القبليــة 
اليمــن) ممثلــة فــي شــيخ القريــة ثــم انخراطــھ فــي ال�شــاط السيا��ــي 
فــي ا����ــة الوطنيــة مــع ا��ــزب االشــ�را�ي فــي جنــوب اليمــن. وهــذا 
مــا يتطلــب مــن الدراســة فهــم منا�ــي التوظيــف الف�ــي لإلديولوجيــا 
صعيــد  (ع�ــ�  الســردية  الرؤيــة  والســتخالص  الروايــة.  ب�يــة  فــي 
«اإلديولو�ــي»  التقويــم  ع�ــ�  ال�ركيــز  يتــم  اإلديولو�ــي  املســتوى 
اقــع» مجــردة تقــع خــارج الكتــاب، أو حســب رؤيــة  مــن خــالل «مو
�ــ�صية موجــودة فــي العمــل ا��لــل. فــي ا��الــة األو�ــ� نجدنــا أمــام 
وجهــة نظــر إيدولوجيــة خارجيــة حيــث الــراوي خــارج القصــة. أمــا 
فــي ا��الــة الثانيــة فالوجهــة داخليــة ألن الــراوي �ــ�صية مشــاركة  
). وهــذا التوصيــف �عــود بنــا إ�ــ� موقــع �ــ�صية تبعــھ الــذي يقــوم 
بــدور الــراوي الثانــي، ألنــھ الــراوي (لرســائلھ) واملشــارك فــي أحــداث 
فــي  تبعــھ  ولــدور  الروايــة.  فــي  املركــزي  بنــا ملوقعــھ  و�عــود  الروايــة. 

التأثيــر ع�ــ� رؤيــة الــراوي الرئ�ــس للروايــة (ســمبرية).
اق�ــي للروايــة املتمثــل فــي      مــن هنــا ي�بيــن أن حلــول املرجــع الو
مجموعــة منتقــاة مــن األحــداث السياســية التاريخيــة �ان بقصــد 
كشــف الرؤيــة اإليولوجيــة ل�ــ�صية مركزيــة �ــي �ــ�صية تبعــھ.  
فــي بنــاء �ــ�صية تبعــھ مــن حيــث  لذلــك ط�ــ� طا�ــع (النمــوذج) 
ســرد مواجهاتــھ مــع شــيخ القبيلــة وهرو�ــھ إ�ــ� ا��نــوب والتحاقــھ 
با����ــة الشــعبية، وعــرض البرنامــج التنظيمــي الــذي تسلســل فيــھ 
بــدءا مــن التدريــب الــذي خضــع لــھ تبعــھ، ثــم العمليــات العســكرية 
مــر  ال�ــي  والسياســية  الفكريــة  التحــوالت  وأخيــرا  ��ــا،  قــام  ال�ــي 
السياســية  للتحــوالت  انعكاســا  حقيق��ــا،  فــي  �انــت،  وال�ــي  ��ــا 
التنظيميــة ال�ــي تعــرض لهــا ا��ــزب االشــ�را�ي اليم�ــي ذاتــھ. كمــا 

بالشــروح اإلديولوجيــة والتحليــالت  تبعــھ لســمبرية  فاضــت رســائل 
السياســية ال�ــي أســهمت فــي تشــكل �ــ�صية ســمبرية وتطورهــا ومــن 

ثــم إســهامها فــي بلــورة الرؤيــة الســردية للروايــة. 
مــن  كثيــر  فــي  ا��ار�ــي  املرجــع  حلــول  اتســاق  مــن  الرغــم  وع�ــ�       
مفاصــل الروايــة وقيامــھ بوظيفــة جماليــة وفكريــة هامــة فــي الروايــة. 
إال أن ا��ــزء األخيــر مــن الروايــة شــهد ســيالنا مــن حشــد األحــداث 
السياســية التاريخية في مســافة ســردية قصيرة و�إيقاع ســر�ع. حيث 
عمــد الســارد (ســمبرية) ع�ــ� تســر�ع الســرد فــي الفصــل (1٩ فتــاح) 
ليغطــي األحــداث التاريخيــة مــن عــام 1٩٨2م إ�ــ� ســنة الســرد الــذي 
ان��ــت فيــھ الروايــة (200٧م) ممــا جعــل الفصــل أشــبھ بـ(ريبورتــاج) 
ســر�ع لألحــداث السياســية فــي اليمــن فــي تلــك املرحلــة دون أن يكــون 
املباشــر  منــھ اإلخبــار  الغايــة  الســيالن إضافــة نوعيــة. و�انــت  لهــذا 
و�انــت  والســقوط.  بالهزيمــة  وان��ــت  األســوأ  إ�ــ�  ســارد  األمــور  أن 
كثافــة األحــداث املتتاليــة تفســيرا لوصــف العطــوي ملــا آل إليــھ حــال 
االشــ�راكيين فــي اليمــن خاصــة وال�ســاريين عامــة (انت�ــ� �ل ��ــيء.. 
وطفيلييــن  ان��ازييــن..  بقايــا  فقــط  مبــادئ..  أ��ــاب  مــن  �عــد  لــم 

.( !! ي�شــدقون باملبــادئ االشــ�راكية 
نتــج  الروايــة  فــي  السياســية  للوقا�ــع  األخيــر  ا��شــد  أن  ويبــدو     
عــن حضــور مفا�ــ� لو�ــي �اتــب الروايــة وانشــداده وجدانيــا نحــو 
تبعــھ  �ــ�صية  غابــت  حيــث  اإلديولو�ــي؛  موقفــھ  و�ــروز  التاريــخ 
و�ــرزت �ــ�صية الرئ�ــس عبدالفتــاح إســماعيل فــي تبجيــل واحتفــاء 
أدى  ممــا  واملســيح.  البطــل  صــورة  فــي  املؤلــف  صاغهــا  خاصيــن 
توا�ــي  عبــر  للســرد  كبيــر  وتســر�ع  التاريــخ  وتو�ــ�  الســرد  خفــوت  إ�ــ� 
باخ�زالهــا والقفــز  التاريخيــة ول�ــس  تلــك املرحلــة  فــي  أهــم األحــداث 
عل��ــا مباشــرة نحــو ��اي��ــا ونتائجهــا. وفــي هــذا ا��ــال تعــد الكتابــة 
الروائيــة فــي مضمــار القضايــا السياســية الشــائكة فــي األدب تحديــا 
اقفــھ  صعبــا لقــدرة الكاتــب ع�ــ� إخفــاء توجهاتــھ اإلديولوجيــة ومو
السياســية املباشــرة، وتمكنــھ مــن تحويــل آرائــھ السياســية إ�ــ� رؤى 
فــي العمــل األد�ــي. فـ»األديــب ُ�شــكل (رؤيــة) وال يقــدم  فنيــة جدليــة 
(رأيــا)... و�عتمــد ع�ــ� أســلوب رمــزي أقــرب إ�ــ� التلميــح ال بالتصريــح. 
ع�ــ� هــذا تظهــر ـ �شــكل ـ ج�ــي ـ مقــدرة األديــب وقدرتــھ ع�ــ� التحــدي 
و�ثبــات الوجــود، خاصــة إذا مــا �ان �ســتخدم موضوعــا شــائكا وغيــر 
نقــي مثــل املوضوعــات السياســية، وغيرهــا مــن القضايــا االجتماعيــة 
اق�ــي ـ بصفــة عامــة ـ حولهــا  «.  الســاخنة، ال�ــي يتمحــور األدب الو
الشــائكة  القضايــا  فــي  وخصوصــا  الســهلة،  باملســألة  ل�ســت  و�ــي 

ومصيرهــا. اليمي�يــة  الوحــدة  قضيــة  مثــل  للشــعوب  واملصيريــة 
ثالثا: الرؤية السردية الصوت والصدى:

النــص.  فــي  األصــوات  بتعــدد  أحمــر  م��ــف  روايــة  تتميــز          
والصوتــان الســرديان اللــذان يرويــان أحــداث الروايــة همــا ســمبرية 
وتبعــھ. وتتو�ــ� ســمبرية (الــراوي األســاس) ترت�ــب التنــاوب الســردي 
لرســائلها  ترتي��ــا  إ�ــ�  اســ�نادا  الروايــة  عــرض  فــي  تبعــھ  و�يــن  بي��ــا 

تبعــھ. رســائل  مــن  ف��ــا  ضمنــھ 
ُ
ت مــا  وانتقا��ــا 

ل��ـكـي  الســرد  زمــن  بــدء  مــن  ســمبرية  بصــوت  الروايــة  وتبــدأ        
(اإلطــار)  الصــوت  ســمبرية  صــوت  أيضا.و�شــكل  بصو��ــا  وت�ت�ــي 
الــذي يتخللــھ صــوت تبعــھ. وقــد مثــل تبعــھ صــوت التمــرد السيا��ــي 
مــن  الشــمال،  فــي  والثقافــي  السيا��ــي  ال�ســق  ع�ــ�  واإلديولو�ــي 
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السياســية  الســلطة  وتحالــف  القبليــة  الهيمنــة  يحــارب  كونــھ 
االشــ�راكية  لإلديولوجيــا  واالنحيــاز  الدي�يــة،  ا��ماعــات  مــع 
واالنخراط تنظيميا وحركيا ف��ا. أما ســمبرية فقد مثلت التمرد 
فــي  للمــرأة ولدورهــا  املتحفظــة  ال�ســق االجتما�ــي ونظرتــھ  ع�ــ� 
ا��تمــع، ومثلــت التمــرد ع�ــ� األعــراف والتقاليــد وخصوصــا مــا 
يتعلــق بمؤسســة الــزواج. كمــا واجهــت ســمبيرية �شــكل مباشــر 
تحالــف  الســلطتين السياســية والقبليــة أثنــاء بح��ــا عــن خالهــا 

فــي املرتيــن اللتيــن ُ�ــ�ن ف��مــا. العطــوي 
         ول�ــن �ان الصــوت فــي الروايــة يمثــل وجهــة نظــر أو موقــف، 
النظــر  وجهــات  تعــدد  ع�ــ�  مؤشــرا  األصــوات  تعــدد  �ان  ول�ــن 
فــي روايــة م��ــف  اقــف؛ فــإن األمــر يبــدو ع�ــ� غيــر ذلــك  واملو
أحمــر. فصــوت ســمبرية �ان صــدى لصــوت تبعــھ واســتمرارية 
عالق��ــا  مــن  نظرهــا  ووجهــة  اقفهــا  مو اســتمدت  فســمبرية  لــھ. 
اقتناعهــا بــھ وتتلمذهــا ع�ــ� يديــھ (لــم يكــن تبعــھ ذلــك  ب�بعــھ و
اإلنســان العــادي بال�ســبة �ــي.. فهــو مــن أيقــظ مشــاعر اإلنســانية 
فــّي. مــن أعطانــي املفهــوم ال��يــح ملعانــي االح�ــرام واملســاواة.. 
يوجــد  فــال   .( واالشــ�راكية  ا��ريــة  مبــادئ  منــھ  تشــر�ت  مــن 
والسياســية  الثقافيــة  لألنســاق  نظر��مــا  وجهــة  فــي  اختــالف 
واالجتماعيــة فــي اليمــن. ولــم يتخــذ أي م��مــا موقفــا غيــر التمــرد 
عل��ــا. ولذلــك غــدت أغلــب رســائل تبعــھ وســمبرية م�ســقة الب�يــة 
فــي الروايــة ل�ــس إال تمو��ــا لتكــرار صــوت  ألن تعــدد األصــوات 
ســمبرية  صــوت  ومــا  لتبعــھ.  اإلديولو�ــي  الصــوت  هــو  واحــد 
الروايــة.  ع�ــ�  رؤيتــھ  ��يمــن  الــذي  تبعــھ  لصــوت  صــدى  إال 
بصوتــھ،  يتما�ــي،  الــذي  البطــل  ��يمــن  امل�ســقة  الب�يــة  و»مــع 
مــع الــرواي، أو قــد �ســتقل عنــھ. ويبقــى صــوت البطــل، فــي كال 
الهيمنــة  هــذه  مــع  هــو  األصــوات  تعــدد  ألن  مهيمنــا،  ا��التيــن، 
اقــع الــكالم الــذي  شــك�ي ال �عبــر عــن تمايــز فــي الــرؤى، أو فــي مو
واملوقــف  الواحــدة  الرؤيــة  يؤكــد  بــل   ،» ال�ــ�صيات    تدعيــھ 

. ا��تلفــة  وأشــكالهما  صورهمــا  بتعــدد  و�عمقهمــا  الواحــد 
لإلديولوجيــا  حامــال  تبعــھ  �ــ�صية  الروايــة  عرضــت         
اإلشــ�راكية ومدافعــا ع��ــا ومحار�ــا ألجلهــا. ظهــر ذلــك فــي مقوالتــھ 
رســائلھ  أحــد  فــي  تبعــھ  يقــول  والسيا��ــي،  ا��ز�ــي  نشــاطھ  وفــي 
تدعــو  مــا  الفــداء والت��يــة.. و�ل  فــّي روح  (تعمقــت  لســمبرية 
إليــھ ا����ــة مــن مبــادئ.. وهكــذا الكثيــر غيــري مــن الرفــاق.. ومــا 
�ان يزيــد مــن صالب�نــا.. اعتمــاد ســلطات صنعــاء ع�ــ� النظــام 
النــاس..  مصائــر  ع�ــ�  القبائــل  مشــايخ  أيــدي  و�طــالق  القب�ــي.. 
فــي نظــام أبــوي هــو مــا أوصــل الكثيريــن إ�ــ� أن يتجهــوا إ�ــ� رفــع 
الســالح فــي وجهــة الســلطة رافعيــن شــعارات «ا��ريــة والعدالــة 
تكــن  لــم  تحقيقهــا..  أجــل  مــن  يموتــون  اعتنقوهــا  والوحــدة» 
قص�ــي تختلــف عمــن أقابلهــم مــن الرفــاق.. قصــص كثيــرة يكــون 
محورهــا ال�ســلط والظلــم.. وتحالــف الســلطة وقــوى اجتماعيــة 
االشــ�را�ي  ا��ــزب  تخ�ــي  الروايــة  عرضــت  ثــم   ..( اســ�بدادية 
ومراجعــات  تحــوالت  موجــة  فــي  ودخولــھ  األوليــة  اقفــھ  مو عــن 
تبعــھ  بــھ  ظهــر  الــذي  االنكســار  إ�ــ�  تبعــھ  و��ــ�صية  بــھ  ان��ــت 
مهــزوزا ومضطر�ــا فــي ��ايــة الروايــة كمــا وصفتــھ ســمبرية (فجــأة 
فــي مؤتمــر ��فــي  ظهــر تبعــھ ع�ــ� شاشــة القنــاة األو�ــ� ليعلــن 

ع�ــ�  الســلطة  حــزب  مــع  سيا��ــي  حــوار  فــي  التحالــف  دخــول  عــن 
طريــق التحالــف معــھ.. ألول مــرة أشــاهد تبعــة منــذ وداعــك... �ان 
�األرجوز.. كرفتھ حمراء.. كوت فضفاض.. وجھ استعاد عافيتھ أو 
هكــذا بــدا �ــي.. يلعــن فــي �لماتــھ الرفــاق الســابقين .. ي��مهــم بالعمالــة 
). مما �عكس تحوال إديولوجيا حادا لفكر تبعھ وحراكھ السيا��ي. 
شــكل الرؤيــة 

ُ
اقــف (املبدئيــة) ل�ــ�صية تبعــھ ال ت وهــذا �ع�ــي أن املو

ثبا��ــا ولتحوال��ــا. ال��ائيــة للروايــة لعــدم 
         إن التحول اإلديولو�ي الذي مر بھ تبعھ �عكس إحدى وجهات 
الرؤيــة الســردية فــي الروايــة و�ــي تتمثــل فــي انكســار النضــال ال�ســاري 
قيمــھ وهزيمــة طموحاتــھ  وتفــكك  اليمــن  الــذي �ان مركــزه جنــوب 
لصا�ــ� الســلطة السياســية املتحالفــة مــع اإلســالميين والقبليــة ال�ــي 
مركزها شمال اليمن. إن ��صية تبعھ تمثل سيرة انكسار ال�سار 
وانكســار ا��لــم واألمــل فــي الروايــة. فهــل تمثــل �ــ�صية ســمبرية، 
و�ــي ال�ــ�صية الرئ�ســة فــي الروايــة والصــوت األعــم للــراوي صــورة 

أخــرى ��الــة االنكســار فــي الروايــة ؟
امتــداد  هــو  لســمبرية  اإلديولو�ــي  الصــوت  أن  مــن  الرغــم  ع�ــ�       
اقفــھ؛ غيــر أننــا  اقفهــا �ــي صــدى ملو لصــوت تبعــھ اإلديولو�ــي ومو
نلمــس تحــوال فــي (موقــف) ســمبرية و(وجهــة نظرهــا) تجــاه تبعھ ول�س 
ختــم 

ُ
تحــوال فــي اتجــاه اإلديولوجيــا ال�ــي يحملهــا!!. فالروايــة تبــدأ وت

بالتعبيــر عــن خيبــة ســمبرية �ســ�ب التحــوالت واالنكســارات ال�ــي مــر 
��ــا تبعــھ وعانــي م��ــا. ففــي الفصــل األول مــن الروايــة تعتــذر ســمبرية 
الب��ــا حنظلــة عــن مبالغ��ــا فــي رســم صــورة مثاليــة لوالــده تبعــھ �عــد 
أن التقيــا ألول مــرة فــي حياتــھ ورأى حنظلــة والــده ع�ــ� تلــك الهيئــة 
البا�ســة وفــي تلــك ال�ــ�صية املضطر�ــة. وفــي اللقــاء الــذي جمعهــا 
ب�بعــھ تعبــر عــن أســفها ل��الــة ال�ــي وصــل إل��ــا، وفــي ��ايــة الروايــة 
تصفــھ باألرجــوز. وتحــول موقــف ســمبرية تجــاه تبعــھ يقــع فــي الزمــن 
ا��اضــر (زمــن الســرد). أي حيــن التقــت بــھ �عــد ســنوات طويلــة مــن 
القطيعــة ومــن التقلبــات السياســية ال�ــي مــرت ��ــا اليمــن وتعــرض 

هــو �ــ�صيا لهــا.
      وهــذا يؤكــد أن صــوت ســمبرية فــي رســائل (زمــن االســ�رجاع) �ان 
صــدى لصــوت تبعــھ اإلديولو�ــي. وحيــن تغيــر موقــف تبعــھ وتغيــرت 
السياســية  الســلطة  مــع  ا��ــوار  وقبــل  اإلديولوجيــة  توجهاتــھ 
تبعــھ  تجــاه  تغيــر  قــد  ســمبرية  صــوت  فــإن  وتحالفا��ــا  صنعــاء  فــي 
اقفهــا املتمــردة ع�ــ� األنســاق الثقافيــة  ولك��ــا بقيــت ثابتــة ع�ــ� مو
�ــي  ســمبرية  تكــون  و�ذلــك  واجه��ــا.  ال�ــي  والقبليــة  واالجتماعيــة 
�ــ�صية  مــن  إياهــا  مســتلهمة  الســردية  للرؤيــة  األســاس  ا��امــل 

تبعــھ.
      وهــذا يجعــل �ــ�صية ســمبرية امتــدادا النكســار ال�ســار وحصــد 
خيباتــھ. فســمبرية لــم تر�ــح أّي مــن صراعا��ــا تجــاه ا��تمــع وتجــاه 
الســلطات السياســية والقبليــة مثلهــا فــي ذلــك مثــل با�ــي ال�ــ�صيات 
تلــت 

ُ
العطــوي، وق تلــت زوجــة خالهــا 

ُ
ق القيــم. فقــد  لــذات  املنتميــة 

تــل الرفيــق فيــدل، وخســرت زوجهــا تبعــھ الــذي 
ُ
صديق��ــا خمينــة وق

��رهــا ســنوات طويلــة ولــم �عبــأ بأمرهــا. و�انــت ا��ســارة األق��ــ� 
ال�ــي واجه��ــا ســمبرية  �ــي التحــول فــي �ــ�صية اب��ــا حنظلــة �عــد 
عودتــھ مــن العــراق. فقــد عــاد متمثــال اإلديولوجيــا الدي�يــة املتطرفــة 
يمثــل  حنظلــة  و�ان  عل��ــا.  وتمــردت  طويلــة  ســنوات  واجه��ــا  ال�ــي 
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(األمــل) لســمبرية فــي الروايــة، بــل األمــل ألســرتھ، تقــول ســمبرية: 
(فقــط أرجــو أن تتذكــر بأنــك وحيــدي.. وأنــك أملنــا الــذي ن�تظــر 
فــي  عودتــھ ). وخســائر ســمبرية وهزائمهــا تعمــق فكــرة أن الرؤيــة 

الروايــة تحــوم حــول االنكســار وتعبــر عــن فقــدان األمــل!!
    و�ذا �ان صــوت تبعــھ �شــكل البعــد اإلديولو�ــي للرؤيــة الســردية 
الرؤيــة  فــي  االجتما�ــي  البعــد  ســمبرية  صــوت  وشــكل  الروايــة  فــي 
الســردية فإن تبدل موقف تبعھ ال �ع�ي تشــ�تا للرؤية الســردية في 
اقــف ســمبرية برغــم انكســار  الروايــة، بــل �ع�ــي اســتمراري��ا فــي مو
تبعــھ. وهــذا يقودنــا إ�ــ� تلمــس الرؤيــة الســردية (الكليــة) للروايــة 
ال�ــي �ــي مجمــوع رؤي�ــي تبعــھ وســمبرية املكتملتيــن فــي اســتمرارية 
موقــف ســمبرية و�ــي (أن ثمــة أمــل». ونســتخلص هــذه الرؤيــة مــن 
رفــض ســمبرية القبــول بال�ــ�صية ا��ديــدة الب��ــا حنظلــة. ومــن 
واســتمرارها  (األمــل)  حنظلــة  اب��ــا  عــودة  انتظــار  فــي  اســتمرارها 
مــن  أنــا واهمــة  الغا�ــي: أســأل نف��ــي: هــل  لــھ «طف�ــي  الكتابــة  فــي 
وجــودك إ�ــ� جــواري.. مــن عودتــك؟ وأن مــا ســمعتھ مــن �ــ�نما 
عــن وســائل اإلعــالم وهــم. لــم �عــد لوجــودي مع�ــ� إال بوجــودك... 
ســأظل أنتظــرك �عــد مغيــب �ل شــمس ع�ــ� حافــة فــراش أمــي.. 
وســأكتب إليــك.. ســأكتب �ل التفاصيــل الصغيــرة دون تنميــق.. 
لطرقــات  الســمع  وســأصيخ  مشــاعري..  �ل  ســأكتب  خــوف..  وال 
كفــك ع�ــ� البــاب.. حينمــا تعــود لتكــون جن�ــي ) . بالتا�ــي فــإن الرؤيــة 
الســردية لروايــة م��ــف أحمــر يمكــن صياغ��ــا فــي رؤيــة ســمبرية 
بــأن «األمــل بــاٍق فــي التغييــر نحــو غــٍد أفضــل وأن االنتظــار وصناعــة 

ــا �انــت ا��ســائر واالنكســارات». ا��لــم مســتمٌر أي�
را�عة: أسطورة الذكر الواحد واضطراب الهوية ا���سية:

     تحفل رواية م��ف أحمر بوقا�ع غرائ�ية  كثيرة. م��ا أسماء 
اقعيــة  ل�ــ�صيات الروايــة ال�ــي تنــزاح جميعهــا عــن األســماء الو
العطــوي،  تبعــھ،  (ســمبرية،  الرمزيــة  األســطورية  األســماء  إ�ــ� 
فيــدل،  الرفيــق  شــرهان،  الرفيــق  خمينــھ،  �ــ�نما،  حنظلــة، 
فطيمينــا..). واســتحضار حكايــات أســطورية لتفســير �عــض قضايــا 
وعوالــم  غرائ�يــة  وقا�ــع  فــي  الروايــة  أحــداث  ودخــول  الروايــة. 
اقعيــة.  الو شــديدة  الروايــة  مجريــات  عــن  تنفصــل  غرائ�يــة 
و�ت�بــع الغرائ�يــات فــي الروايــة وتفنيدهــا ومقارن��ــا ســوف نتوصــل 

إ�ــ� أ��ــا تــدور حــول محــور واحــد هــو الهويــة ا���ســية.
     أو�ــ� الغرائ�يــات فــي الروايــة �ــي ا��كايــات ال�ــي رو��ــا ســمبرية 
��نظلــة قبــل ســفره إ�ــ� العــراق. حيــن فســرت لــھ أســطورة الذكــر 
فــي تاريــخ العائلــة. تضمــن التفســير أر�ــع حكايــات قديمــة  الواحــد 
تتميــز ب�بــات الب�ــ� املتعلقــة باإلحالــة إ�ــ� أصــل ا��ــد األول للعائلــة 
وقدومــھ مــن خــارج املوقــع ا��ا�ــي. ففــي ا��كايــة األول �ان ا��ــد 
محار�ــا مــن جنــود األنضــول جــاء مــع ا��ملــة ال�ركيــة ع�ــ� اليمــن ثــم 
اســتقر فــي اليمــن وتــزوج ف��ــا. وفــي ا��كايــة الثانيــة �ان ا��ــد قســا 
�ســوعيا قــدم مــن ا���شــة مــع ج�ــش أبرهــھ. وفــي ا��كايــة الثالثــة 
قــدم  الرا�عــة  وفــي ا��كايــة  ملــأرب.  الشــرقية  مــن ال��ــراء  قــدم 
ا��ــد مــن شــرق البحــر املتوســط هر�ــا مــن االضطهــاد املســي�ي، 

لكنــھ مــارس االضطهــاد ال��ــودي فــي اليمــن ضــد نصــارى نجــران. 
     وفــي هــذا التأصيــل تأكيــد ع�ــ� أ�عــاد الهويــة العرقيــة والدي�يــة 

�ــي  ملــا  وملغاير��ــا  لتحوال��ــا  والتطــرق  العائلــة،  ألصــل  ا��هولــة 
عليــھ اآلن. وتفســير ملاهيــة امل��ــف األحمــر الــذي يحملــھ العطــوي 
والــذي يضــم الكتــب الســماوية: القــرآن الكريــم إ�ــ� جانــب األناجيــل 
والتــوراة و�عــض الكتــب غيــر الســماوية للصابئــة والبوذيــة وغيرهــم. 
النحــو  هــذا  ع�ــ�  امل��ــف  لهــذا  العائلــة  جمــع  لســ�ب  وتعليــل 
وحفاظهــا تاريخيــا عليــھ ألنــھ ُيبطــل اللعنــة ال�ــي حلــت عل��ــا تاريخيــا 
فــي  األســطورية  ا��كايــات  اختلفــت  ال�ــي  الذنــوب  �عــض  �ســ�ب 

تفســيرها، وأدت إ�ــ� تناســل العائلــة فــي ذكــر واحــد.
         ا��كايــة الغرائ�يــة الثانيــة �ــي حكايــة (موالنــا) الــذي قابلــھ 
يحفــظ  صوفيــا  شــيخا  موالنــا  �ان  قريتــھ...  مــن  هر�ــھ  أثنــاء  تبعــھ 
اآليــات واألحاديــث واألناشــيد وينــام فــي امل�ــ�د. إال أن تبعــھ فو�ــ� 
الذكــري مقطــوع.  أن عضــو  الشــاذة واك�شــف  ا���ســية  بميولــھ 
ثــم تبيــن لتبعــھ أن موالنــا ل�ــس إال أحــد الرفــاق الذيــن �عملــون مــع 
ا����ــة الوطنيــة، وعــن طريقــھ تعــرف ع�ــ� رفــاق الســالح فــي ا����ــة 

الذيــن اصطحبــوه إ�ــ� جنــوب اليمــن.
     ٍإن ا��ديث عن ��ز موالنا ا�����ــي يقودنا إ�� ال��ز ا�����ــي 
فــي  الروايــة  عنــھ  كشــفت  والــذي  نفســھ  تبعــھ  إليــھ  انت�ــ�  الــذي 
اســتمرت  قطيعــة  �عــد  �ســمبرية  األو�ــ�  للمــرة  التقــى  حيــن  بداي��ــا 
عشــرين عامــا. ولل��ــز فــي الرايــة العر�يــة داللــة ع�ــ� العقــم وعــدم 
الفاعليــة والفشــل. و�ــي داللــة رمزيــة ملــا انت�ــ� إليــھ ال�ســار اليم�ــي 
و�ــ�صية  موالنــا  �ــ�صية  فــي  ممثــال  أحمــر  م��ــف  روايــة  فــي 
تبعــھ. لقــد انت�ــ� ال�ســار فــي الروايــة إ�ــ� ال��ــز والعقــم والفشــل إزاء 

�ل الطموحــات ال�ــي �ان يحملهــا و�ل األحــالم ال�ــي راودتــھ.
     ا��كايــة الغرائ�يــة الثالثــة �ــي حكايــة امل�ــ�د املقــدس. حيــث 
تتجــاوز وظيفتــھ وظيفــة دور العبــادة التقليديــة مــن إقامــة الصــالة 
ســراديب  ع�ــ�  يحتــوي  مجهــوال  �ــ�نا  اســتخدامھ  إ�ــ�  والتعبــد 
وقــد  فيــھ.  افرهــا  تو ســ�ب  مفهــوم  غيــر  لألكفــان  وقمــاش  مريبــة 
تســللت ســمبرية إ�ــ� امل�ــ�د مرتيــن حيــن قاد��ــا األدلــة إ�ــ� أن خالهــا 
وقا�ــع  فيــھ  وشــاهدت  املقــدس.  امل�ــ�د  فــي  م�ــ�ون  العطــوي 
الغرائ�يــة  املقــدس  امل�ــ�د  وحكايــة  غريبــة.  و�ــ�صيات  غريبــة 
�ــي تلميــح إ�ــ� اســتغالل الديــن وتحويلــھ إ�ــ� أداة الرتــكاب ا��رائــم 
وتغي�ــب ا��تمــع باســم الــرب والقداســة. إ��ــا عمليــة تغييــر لهويــة 

العبــادة ودور  األديــان 
عالــم  ســمبرية  اقتحــام  �ــي  الرا�عــة:  الغرائ�يــة  ا��كايــة   
ال�ــ�اقيات الــذي تقــوده فطمينــا والــدة شــيخ القريــة، وانجرارهــا 
فــي ممارســة الُ�ــ�اق مــع �ــ�نما خادمــة فاطمينــا. فــي بــادئ األمــر 
حيــن  العالــم  ذلــك  ولــوج  مــن  وا��ــرج  بالصدمــة  ســمبرية  شــعرت 
دع��ــا فاطمينــا إ�ــ� جلســة حمــام ترـ�ـي نســا�ي مــع حاشــي��ا، لك��ــا 
مــا أن انخرطــت فــي ممارســا��م ح�ــ� صــارت جــزءا مــن ذلــك العالــم 

بــھ. وملتحمــة 
          وفــي تــدرج دخــول ســمبرية هــذا العالــم عبــرت عــن بحــث ذاتــي 
فــي حقيقــة أعمــاق هوي��ــا ا���ســية. فحيــن رأت شــروع ال�ســوة فــي 
ممارســة طقوســهن الشــاذة وشــعرت ببدء استحســان تلك املشاعر 
الغريزيــة وتســاءلت: «هــل بداخــل �ل أن�ــ� يختفــي بقايــا ذكــر؟   «. 
و�عــد أن أخــذت تشــارك �ــ�نما املمارســات الشــاذة بــدأت تشــعر 
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بتحــول وجدانــي مغايــر ملــا عهدتــھ فــي طبيع��ــا: «فــي ��ظــات جعلت�ــي 
أدرك أنــي إنســانة ال أعــرف ح�ــ� نف��ــي   «. ثــم صــارت ســمبرية تع�ــش 
أن  ع�ــي  «أشــارت  ســبقها:  مــا  تناقــض  جديــدة  وجدانيــة  مرحلــة 
أفصــل بيــن مشــاعر األمــس وال��ظــة.. كمــا لــو أنــي �ائــن ولــدت للتــو. 
كنــت أناقــض نف��ــي  «. و�عــد ا��ــروج مــن عالــم ا���ــس الغرائ�ــي فــي 
ا��مــام ال�رـ�ـي اســتمرت ســمبرية فــي ممارســة ال�ــ�اق مــع �ــ�نما 
واتفقتــا ع�ــ� الــزواج!! ممــا جعــل ســمبرية تشــعر بأ��ــا فقــدت هوي��ــا 
ا���ســية فــي تعاملهــا مــع مظاهــر ا��يــاة الطبيعيــة « داهم�ــي شــعور 
مخيــف.. شــعور مــن فقــدت تواز��ــا.. مــن تقــف ع�ــ� مف�ــرق طــرق.. 
قيــم ���ــز ومشــاعر تتوالــد.. أجلــس إ�ــ� أمــي �شــعور مغايــر.. أنظــر إ�ــ� 
مــن حو�ــي بمشــاعر مختلفــة... أســير فــي الشــوارع بقلــب جديــد أتأمــل 

العابــرات كمــا لــو لــم أعــد أن�ــ�  «.
      و�الرغــم مــن أن ممارســة ســمبرية لل�ــ�اق مــع �ــ�نما لــم تؤثــر 
الرؤيــة  مــع  تتقاطــع  ولــم  الروايــة  فــي  الســردي  املســار  جوهــر  ع�ــ� 
املــرأة  بــھ  تقــوم  الــذي  الــدور  ازدواجيــة  إ�ــ�  ترمــز  أ��ــا  إال  الســردية، 
�ــي  املتمــردة  فاملــرأة  اقــع االجتما�ــي والسيا��ــي.  الو ع�ــ�  املتمــردة 
نصــف أن�ــ� ونصــف ذكــر. وال تســتطيع أن تحتفــظ ��وي��ــا األنثويــة 
الثقافيــة  التمــرد وا��ــروج عــن األنســاق  تمــارس دور  مكتملــة و�ــي 
واالجتماعيــة ال�ــي تحــدد معالــم أنوث��ــا. لذلــك نجــد ســمبرية ترتــدي 
مال�ــس الرجــال أك�ــر مــن مــرة لتتمكــن مــن لقــاء تبعــھ ولتتمكــن مــن 
العطــوي  �ــ�ن  عــن  البحــث  ومواصلــة  املقــدس  امل�ــ�د  دخــول 
وعــن امل��ــف األحمــر. إن حلــول الذكــورة فــي األن�ــ�، باملفهــوم الــذي 
افــا و�ن �ان مصــدره الدخــول فــي عالــم  طرحتــھ الروايــة، ل�ــس انحر
ال�ــ�اق. إنــھ اكتمــال يفرضــھ الغيــاب الطويــل للذكــورة متمثــال فــي 
هــروب تبعــھ و�ــ�ن العطــوي واختفــاء حنظلــة. إنــھ اكتمــال يحتمــھ 
ال��ــز الــذي ان��ــت إليــھ الذكــورة، متمثلــة فــي �ــ�صية تبعــھ، الــذي 

غيــر مســاره واس�ســلم للقيــم ال�ــي عــاش طويــال يناضــل ضدهــا.
       وأغلب الغرائ�يات السابقة ارتبطت بالهوية ا���سية وتحديدا 
فــي  فالذكــورة  املقــدس،.  امل�ــ�د  حكايــة  عــدا  الذكوريــة،  الهويــة 
الواحــد  الذكــر  لعنــة  فــي  الروايــة تواجــھ خطــر االنقــراض بوقوعهــا 
متمثلــة فــي �ــ�صية حنظلــة الذكــر األخيــر فــي العائلــة. وتواجــھ ال��ــز 
وتواجــھ  تبعــھ.  و�ــ�صية  موالنــا  �ــ�صية  فــي  متمثــال  ا�����ــي 
االزدواجيــة ا���ســية فــي �ــ�صية ســمبرية. كمــا ارتبطــت الذكــورة 
بامل��ــف األحمــر الــذي هــو حصــن العائلــة مــن لعنــة الذكــر الواحــد. 
املنزوعــة  األجــزاء  وعــن  عنــھ  بالبحــث  األن�ــ�  ســمبرية  تكفلــت  وقــد 
منــھ ا��اصــة النصــوص غيــر اإلســالمية مــن الكتــب الســماوية وغيــر 
�عــد �ــ�نھ. وهــو دور  العطــوي  مــن  تمــت ســرقتھ  الســماوية حيــن 
مــدة  أخبــاره  وانقطــاع  حنظلــة  اب��ــا  غيــاب  فــي  ســمبرية  بــھ  ��ضــت 
ســبع ســنوات وفــي غيــاب زوجهــا تبعــھ الدائــم وانشــغالھ بالنضــال 
مــع ا����ــة الــذي ��ــز فيــھ الرفــاق عــن تحقيــق أي نصــر، بــل آلــوا 

إ�ــ� االقتتــال الذاتــي ثــم االس�ســالم لســلطة صنعــاء.

خاتمة:

        ثيمة امل��ف األحمر، بتكوينھ املتعدد واملتداخل واملتكامل، 
وتعــدد  التاريخيــة  اللعنــات  بيــن  الضا�عــة  املكتملــة  الهويــة  تمثــل 
املشــارب اإلديولوجيــة  وال��ــز واالزدواجيــة فــي الهويــات. امل��ــف 
بنائيــا،  واملندمجــة  تاريخيــا  املتكاملــة  الهويــة،  صيغــة  هــو  األحمــر 
ال�ــي ترمــي الروايــة إ�ــ� أ��ــا ا��ــل ل��ــروج مــن التيــھ الــذي تعــوم 

اقعيــة. فيــھ أحــداث الروايــة ومرجعيا��ــا الو
   إن امل��ــف األحمــر فــي رمزيتــھ الدالليــة ل�ــس مجموعــة نصــوص 
مقدســة تضمهــا دفتيــن، بــل هــو حاصــل مجمــوع هويــات متعــددة 
افيــا؛ يواجــھ املشــروع ا��دا�ــي  ومتداخلــة بفعــل التاريــخ وا��غر
الندماجهــا قيــم ال�شــظي ال�ــي يحملهــا زمــٌن ســكوني ذو محمــوالت 

ثقافيــة وفكريــة مأزومــة.

ث�ت:

عبــادي  مركــز  أحمــر،  م��ــف  عمــران:  محمــد  1.الغر�ــي، 
2012م ط٤،  اليمــن،  ـ  صنعــاء  وال�شــر،  للدراســات 

2.بــرادة، محمــد: الروايــة العر�يــة ورهــان التجديــد، محمــد بــرادة، 
إبــداع عر�ــي،  للكتــاب، سلســلة  العامــة  الهيئــة املصريــة  ص 53، 

2012م.
3.تــودوروف، تزفتيــن: األدب ال��ائ�ــي، ص 20، ترجمــة الصديــق 
عــالم، مراجعــة محمــد بــراده، دار شــرقيات لل�شــر والتوز�ــع، ط1 ، 

1٩٩٤م. 
٤.العيد، يم��: فن الرواية العر�ية بين خصوصية ا��كاية وتميز 

ا��طاب، ص ٤٤، دار اآلداب، بيروت ـ لبنان، ط1، 1٩٨٨م.
5.القصــراوي، مهــا حســن: الزمــن فــي الروايــة العر�يــة، ص 111، 
ط1،  األردن،  ـ  عمــان  وال�شــر،  للدراســات  العر�يــة  املؤسســة 

200٤م.
الروا�ــي، ص 1٧، دار  النــص  فــي  البدايــة  الديــن، صــدوق:  ٦.نــور 

1٩٩٤م.  ،1 ط  الالذقيــة،  ســوريا  والتوز�ــع،  لل�شــر  ا��ــوار 
٧.وادي، طــھ: الروايــة السياســة،ص 3٧، مكتبــة لبنــان ناشــرون، 

الشــركة املصريــة العامليــة لل�شــر،ـ لونجمــان، ط 1، 2003م.
الســرد،  (الزمــن،  الروا�ــي  ا��طــاب  تحليــل  ســعيد:  ٨.يقطيــن، 
ـ لبنــان، ط3،  الت�ئيــر) ص، 2٨٩ ، املركــز الثقافــي العر�ــي، بيــروت 

1٩٩٧م
عــن  كتــاب  مــن  العنكبوتيــة  الشــبكة  ع�ــ�  فصــل  محمــود  ٩.مــي 

والعلــوم للثقافــة  األميــر  دار  ا��داثــة  �عــد  مــا  روايــة 
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أزمة اليسار وتقنيات المراجعة في رواية
                              بّر الدناكل للغربي عمران

د. عادل ضرغام. مصر
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فــي رواياتــھ بــّر الدنــا�ل املكّونــة مــن أر�ــع جزئيــات، �ــي ع�ــ�   
ال�رت�ــب (با�عــة الريحــان)، و(وداعــا صنعــاء)، و(وجــھ البورســالن)، 
و(وداعــا عــدن)، �عــاود الروا�ــي اليم�ــي الغر�ــي عمــران طــرح مناحيــھ 
الفكريــة األثيــرة بدايــة مــن (م��ــف أحمــر) إ�ــ� ��ظتــھ اإلبداعيــة 
اآلنيــة، و�ــي منــاح مشــغولة باإلنســان فــي مواجهتــھ ��اضــره الراكــد 
والثابت، وأّية مواجهة لهذا الركود والثبات محكوم عل��ا بالفشــل. 
نمــط  تشــكيل  خــالل  مــن  ســطو��ا  تســدل  ســلطة  وجــود  ظــل  ففــي 
حيــاة ال�شــر بــكل تداعياتــھ، فتتحقــق الرغبــات لكــن بوجــھ مختلــف 
طبيعــة  مــع  تتمــاس  ال�ــي  االختــالس  ة 

ّ
لــذ �ســ�ب  مغايــر  و�حســاس 

ا��تمعــات ال�ــي ال زالــت قبليــة منغلقــة ع�ــ� ذا��ــا، ال تســتجيب إلطــار 
عــام يجمــع التباينــات، ويوّحــد الــرؤى واآلمــال دون النظــر إ�ــ� اختــالف 

واأليديولوجيــا. واملذهــب  العــرق 
ســلطة  حضــور  فــي  وقبليــة  أيديولوجيــة  انتمــاءات  فوجــود   
النمطــي  مســتواه  فــي  ال�ســار  ــم 

ّ
��ش إ�ــ�  بالضــرورة  يــؤدي  قامعــة 

كال  فــي  ألنــھ  والصــراع،  ال�ســامح  حا�ــي  فــي  مهزومــا  في�ــ�  املثا�ــي،  أو 
ا��اليــن يصبــح أهــل ال�ســار أو ا��ــزب االشــ�را�ي موضــع قلــق وريبــة 
اهتمــام  لد��ــم  الدي�يــة  األيديولوجيــة  فأ��ــاب  ا��انبيــن،  مــن 
االشــ�را�ي،  ا��ــزب  أفــراد  لــدى  املتحققــة  غيــر  الزائفــة  بالنصاعــة 
وأ��ــاب الســلطة لد��ــم اهتمــام بال�ســليم التــام واالنضــواء داخــل 
أفــق قب�ــي، وهــذا أيضــا غيــر متحقــق لــدى جماعــات ال�ســار، ومــن ثــم 
الهــروب كمــا تج�ــ� مــع صفحــات الروايــة حاضــرا وفاعــال مــع  يطــل 

وق).
ّ
(شــن الروايــة  بطــل 

تجــاوب  ومــن  البطــل،  لهــاث  مــن  ف��ــا  مــا  بــكل  الروايــة   
وظلمتــھ  وخوفــھ  املســتمر،  وهرو�ــھ  �ــ�صيات،  مــن  معــھ 
التفكيــر  وطبيعــة  وضــع  عــن  �اشــفا  رمــزا  تكــون  قــد  ا��يطــة، 
املغايــر الباحــث عــن مقار�ــة جديــدة ل��يــاة أو الوجــود، مقار�ــة 
ترتبــط بالعقــل والتحلــل مــن النمطــي واملــوروث والقب�ــي، فمــوت 
والــده الــذي أســس لديــھ التفكيــر والرؤيــة املغايــرة ع�ــ� يــد جنــود 
صا�ــ�، أو مــوت ابنــھ الكبيــر وهــو يقاتــل باســم هللا �عــد أن باعــھ 
الشــيخ معلــم الص�يــة فــي القريــة، ومــوت صديقــھ قانــح فــي حر�ــھ 
ضــد األيديولوجيــة املذهبيــة الدي�يــة املهيمنــة، �شــير إ�ــ� داللــة إن 
لــم تكــن مرتبطــة بمــوت و��ايــة هــذا التوجــھ العق�ــي، ف�ــي –ع�ــ� 

األثــر. وتال��ــي  االضمحــالل  إ�ــ�  تشــير  األقــل- 
املســارات  مــن  الدي�يــة  األيديولوجيــا  وســطوة  فمســار   
املكونــة للعمــل، خاصــة �عــد إملــاح الروايــة مــن البدايــة إ�ــ� وجــود 
فــي  املتلقــي  ليبــدأ  الكريــم،  بالرســول  ونســ��ا  آيــة،  (الشــريفة) 
فــي  تتأكــد مشــروعية وجــوده  املن�ــ�، ولكــن  اف�ــراض وجــود هــذا 
مشــهد تــاج الديــن نجــل (طهنــاس)، حيــث تطــل الفتــات مكتــوب 
عل��ا (لبيك يا حســين)، باإلضافة إ�� النعوش املغطاة بالرايات 
ا��ضــراء. لــدى الغر�ــي عمــران رؤيــة قديمــة ووا��ــة تجــاه هــذه 
التجمعــات أو األحــزاب الدي�يــة أو الســاللية، ولديــھ شــّك وا�ــ� 
يتج�� في اختياراتھ وتحبيكاتھ السردية، مثل حديثھ عن (أنصار 
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هللا)، أو حديثــھ عــن املــرأة/ الشــيخة ال�ــي تســتقبل البنــات وال�ســاء 
إ�ــ� طريــق هللا، فيقــول ع�ــ� لســان غــزال ال�ــي عاشــت ف�ــرة زمنيــة 
فــي كنفهــا (�ان الظاهــر عكــس الباطــن، فتلــك الــدروس تعــّد البنــات 
ملــآرب غامضــة، وجــوه تختفــي وأخــرى تظهــر، وذلــك ا��ضــور �ان 

والســودانية). والشــامية  املصريــة  فيــھ 
الشــمال  بيــن  الدي�يــة  االنتمــاءات  ت�نازعــھ  بلــد  ففــي   
وا��نوب، و�ين شمال الشمال وجنوب الشمال ووسطھ، وتسيطر 
مذهبيــة،  وانتمــاءات  قبليــة  بمل�شــيات  تســتقوي  ســلطات  عليــھ 
تصبــح حيــاة األفــراد صعبــة خاصــة فــي ظــل وجــود العســس الدائــم، 
فــي  ــد لهــم ســمات خاصــة، أهمهــا ا��ــوف واالنــزواء والثبــات 

ّ
فتتول

ا��ميــع  تص�ــب  اجتماعيــة  أنســاق  إ�ــ�  باإلضافــة  الظلمــة،  كنــف 
وق تتأســس 

ّ
بالرهــاب مــن مجــرد التفكيــر فــي مخالف��ــا. فالبطــل شــن

ــاش فــي الظلمــة، ألنــھ أصبــح يــرى الناس- ع�� حد تعبير 
ّ

حياتــھ �ا��ف
نــص الروايــة- مكامــن محتملــة للغــدر، وفــي عيو��ــم عسســا يرقبونــھ.

يتحــّول بــّر الدنــا�ل الــذي لــم يــرد فــي الروايــة إال فــي صفحا��ــا األخيــرة 
مــن خــالل ســطر أو ســطرين، إ�ــ� أمــل متعــال، يمثــل الوصــول إليــھ 
وصــوال لألمــان، فــي ظــّل هــذه الســياقات املتناحــرة، فهــذا البــّر املقابــل 
للبــّر العر�ــي، يوجــد فــي أثيو�يــا و�ري�ريــا وجيبوتــي، ونســق الرحلــة دائما 
يتــّم منــھ إ�ــ� البــّر العر�ــي، فــكأن الروايــة هنــا تصفــي فكر��ــا مــن خــالل 
الوداعيــن (وداعــا صنعــاء- ووداعــا عــدن)، فا��ــرب تغييــر فــي منطــق 
األشــياء ونمطي��ــا وزلزلــة للســائد، فبــّر الدنــا�ل- بالرغــم مــن الرؤيــة 
النمطيــة املمتــدة ودونيــة النظــرة إليــھ- أصبــح حلمــا للوصــول إ�ــ� 
مــن  للمهمشــين واملعوزيــن  �عــد أن �ان مكانــا طــاردا  أمــان غائــب، 
ال  ســكانھ  أن  املهــرب،  ســالم  أخبــره  فقــد  الســابق،  فــي  األفريقييــن 
يزالــون �ســيرون عرايــا... وأ��ــا أرض خاليــة مــن املل�شــيات ووكالء 

هللا.

اس�راتيجيات الصراع وأزمة ال�سار
تبــدأ الروايــة �اشــفة بالتدريــج عــن شــنّوق الــذي �ع�ــش   
لت 

ّ
فــي دار الشــريفة زوجــة صديقــھ إمــام امل�ــ�د ط��ــاس، وقــد شــك

الروايــة �ــ�صية شــنّوق مــن خــالل ب�يــة خاصــة قائمــة ع�ــ� تقتيــر 
ا��لفيــات املعرفيــة والســياقية ال�ــي أدت بــھ إ�ــ� حالــھ ال��يبــة فــي 
بدايــة الروايــة وصــوال إ�ــ� حــال االبتعــاد ومحاولــة الرحلــة إ�ــ� بــّر 
الدنــا�ل فــي ��اي��ــا. فهنــاك صفــات تــّم إســدالها فــي البدايــة تدفــع 
ل�ــ�ص  والكشــف  باملتا�عــة  واإلغــواء  والدهشــة  لالســتغراب 
ال�ــي  العــرّي معــادل ل��ريــة  ب�تــھ دائمــا، و�أن  فــي  �ع�ــش (عاريــا) 
فــي ا��يــاة  فــي تأســ�س مغاير��ــا  فــي رحل��ــا  البندريــة  علمتــھ إياهــا 

والوجــود.
تشــكيل  فــي  وجودهــا  تؤســس  عديــدة  دوال  هنــاك   
لــھ  األســود  فاللــون  الســواد،  أو  الظلمــة  م��ــا  شــنّوق،  �ــ�صية 
وجــود محــوري فــي الروايــة، فهــو غالبــا يق��ــي ليلــھ خلف نافذتھ في 
ظلمــة حالكــة، وم��ــا الصمــت فهــو دائمــا مــا يفشــل فــي ا��كــي، و�أن 
فــي ا��كــي املباشــر وجهــا لوجــھ نوعــا مــن الضعــف، ولكنــھ يكشــف 
و�يــن  ب�نــھ  املتبادلــة  املاســ�نجر  رســائل  خــالل  مــن  نفســھ  عــن 
غــزال، و��نــھ و�يــن البندريــة، وأخيــرا ب�نــھ و�يــن أروى. مــن خــالل 
تشــكيلها  فــي  ال�ــ�صية  مالمــح  تنضيــد  نســتطيع  الرســائل  هــذه 
الصمــت، وتتكشــف  وي�تفــي دال  با��ــوف،  ا��بــوس  وانتما��ــا 
�عــد  مرتيــن،  �ــ�نھ  تــم  فقــد  االشــ�را�ي،  ماض��ــا  فــي  ال�ــ�صية 
الكبــار،  االشــ�را�ي  ا��ــزب  مــن مناض�ــي  �ان  الــذي  والــده  مقتــل 
يقــول ( خــالل تلــك التحقيقــات طالبونــي ب�ســليم مــا تركــھ والــدي 
مــن وثائــق ا����ــة الوطنيــة، و�الــذات �ــ�الت أعضــاء ا����ــة).
غــادر  الــذي  األب  إ�ــ�  باإلشــارة  الســردي  فالتحبيــك   
القريــة، وعــاد �عــد عــدة زيــارات بصفــة (رفيــق)، �عــّد مؤشــرا داال 
ع�ــ� التوطيــن واالنتمــاء داخــل اإلطــار الفكــري، ومــن ثــم تــّم �ــ�نھ 
الثــورة  شــعلة  إيقــاد  فــي  شــارك  حيــث  1٩٨٦م  عــام  األو�ــ�  للمــرة 
أكســفام  مؤسســة  فــي  ســائقا  عملــھ  أثنــاء  التحريــر،  ميــدان  فــي 
البريطانيــة وانتقالــھ للعمــل ســائقا فــي املنظمــة الســويدية لرعايــة 
الطفولــة، وخــرج مــن ال�ــ�ن بتدخــل �ــ�صية مــن ال�ــ�صيات 
مــن  وخوفــا  أمــان  عــن  بحثــا  قريتــھ  إ�ــ�  عــاد  ا��ــزب.  فــي  املهمــة 
�عيــده  أن  حــاول  الــذي  قانــح  صديقــھ  شــقيقة  وتــزوج  العســس، 
ولكنــھ  ا��وثييــن،  ملواجهــة  ل��ــزب  ســرية  خليــة  داخــل  للعمــل 
الهــروب  آثــر  زوجتــھ  شــقيق  قانــح  صديقــھ  مقتــل  و�عــد  رفــض، 
بقيــادة  االشــ�را�ي  ا��ــزب  بيــن  الصــراع  اشــتعال  �عــد  والتخفــي 
هزيمــة  �عــد  أخــرى  مــرة  و�ــ�ن  صا�ــ�،  عبــدهللا  وع�ــي  البيــض 

حضرمــوت. إ�ــ�  وهرو��ــم  البيــض 
فــي  لالشــ�راكية  بال�ســبة  النكبــة   1٩٩٤ حــرب  تمثــل   
تغلغــل  تمنــع  جذريــة  ســياقات  وجــود  عــن  كشــفت  فقــد  اليمــن، 
ال�ســار وتمــدده، وأهــم هــذه الســياقات تتمثــل فــي الســياق الدي�ــي 
املرتبــط بالســاللة، وهــو انتمــاء حيــن يكــون صادقــا يمــارس تغييــرا 
ردود  فــي  املتوقــع  نمطهــا  مــن  ويحيلهــا  ال�ــ�صيات،  طبيعــة  فــي 
إ�ــ�  الســياق  ذلــك  فــي  اإلشــارة  ويمكــن  مغايــر،  نمــط  إ�ــ�  أفعالهــا 
تحــّول فتــاح الــذي قــام بأعمــال مشــ�نة ��ظــة هــروب البندريــة مــن 

عــن  بالتدريــج  �اشــفة  الروايــة  تبــدأ 
الشــريفة  دار  فــي  �ع�ــش  الــذي  شــنّوق 
زوجــة صديقــھ إمــام امل�ــ�د ط��ــاس، 
لت الروايــة �ــ�صية شــنّوق 

ّ
وقــد شــك

ع�ــ�  قائمــة  خاصــة  ب�يــة  خــالل  مــن 
والســياقية  املعرفيــة  ا��لفيــات  تقتيــر 
فــي  ال��يبــة  حالــھ  إ�ــ�  بــھ  أدت  ال�ــي 
بداية الرواية وصوال إ�� حال االبتعاد 
فــي  الدنــا�ل  بــّر  إ�ــ�  الرحلــة  ومحاولــة 

��اي��ــا.
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عــدن إ�ــ� صنعــاء، فقــد أصبــح- �عــد أن �ان نموذجــا للبلــھ- قائــدا 
يصــدر األوامــر ويقــود مجموعــة مــن املن�ســبين حيــن أصبــح واحــدا 
مــن قــوات ا��وثييــن. وتمثــل �ــ�صية الشــريفة آيــة نمطــا �اشــفا 
ــت- ر�مــا �عــد مقتــل اب��ــا تــاج الديــن- 

ّ
عــن هــذا التحــول، فقــد تحول

إ�ــ� �ــ�صية مؤمنــة بفكــر ا��ــزب �شــكل الفــت، فقــد تضاءلــت مــن 
خــالل هــذا اإليمــان قيمــة الــزوج فــي مقابــل قيمــة ا��ــزب واالنتصــار 
وصا�ــ�،  ا��وثييــن  حــرب  أثنــاء  غــزال  مــع  حوارهــا  ففــي  ملبادئــھ، 
يتج�ــ� إيما��ــا ا��ــذري بــرؤى ا��ــزب، ورفــض �ل مــا يبايــن هــذه 
اك�شــفوا  أن  �عــد  (هــرب  (شــنّوق)  واصفــة  قولهــا  فــي  الــرؤى، 
فــي  يكــون  أن  شــرف  يرفــض  امل�ــ�  ذلــك  أن  تصــوري  خيانتــھ... 

ي�ركــوه). لــن  وهللا  هللا،  أنصــار  صفــوف 
مطــاردة  فــي  أثــر  لــھ  املذه�ــي  أو  الدي�ــي  التحــّزب  �ان  و�ن   
الفكر ال�ســاري والعمل ع�� انكماشــھ وتشــريد من ين�ســبون إليھ، 
وفــي اختفــاء زوج الشــريفة (ط��ــاس)، والقضــاء ع�ــ� (الفران��ــي) 
فــي  أثــرا  يقــّل  ال  آخــر  ســياقا  هنــاك  فــإن  وعي��ــا،  الســلطة  ممثــل 
ت��يــم ال�ســار وتقويــض مشــروعية وجــوده، وهــذا الســياق يتمثــل 
فــي الســلطة �عسســها الرســميين واملتطوعييــن، فــأي ســلطة تتدثــر 
ال�شــر، يتج�ــ� ذلــك  لهــا التجســس ع�ــ�  ت�يــح  بأســاليب ووســائل 
فــي مشــهد دفــن تــاج الديــن فــي لقــاء عي�ــي شــنّوق �عي�ــي الفران��ــي 
�عي�ــي  شــنّوق  عينــا  التقــت  فجــأة  املغايــر(  بزيــھ  الســلطة  ممثــل 

أتــى). مــن حيــث  العــودة  فــي  ــر 
ّ

فك انتابتــھ رعشــة،  الفران��ــي، 
حركــة  فــي  كبيــر  تاثيــر  لــھ  الســياقين  هذيــن  ووجــود   
واملطــاردة  الدائــم  ال�رقــب  بحالــة  إحساســها  وفــي  ال�ــ�صيات، 
شــنّوق  حديــث  فــي  ورد  كمــا  التص�يــف،  حضــور  وفــي  املســتمرة، 
وتــارة  باالشــ�را�ي،  تــارة  يصنفونــي  أ��ــم  (أتعرفيــن  غــزال  مــع 
أشــعر  النظــام،  �ســقط  مظاهــرات  فــي  ســرت  ألنــي  باإلخوان�ــي، 
أ��ــم مصابــون بالعمــ�).  أ��ــم يقصــدون �ــ�صا آخــر، أو  أحيانــا 
و�شــكل – أي وجــود الســياقين وصراعهمــا- اســ�راتيجيات ل��ركــة 
واالســتعداد، م��ــا االن�شــار والتجنيــد والتجي�ــش ح�ــ� فــي الريــف 
والقــرى ال�ــي �انــت يومــا مــا نظيفــة مــن وجودهــم، وم��ــا االســتقواء 
الســلطة  اســتعداد  ففــي  الســالح،  تخزيــن  أخيــرا  وم��ــا  با��ــارج، 
لصا�ــ�  لألســ��ة  مخــزن  إ�ــ�  الصا�ــ�  م�ــ�د  ســراديب  تتحــّول 
املقابــل يحشــدون عناصرهــم  الطــرف  النظــام، وأنصــار هللا ع�ــ� 
مــن األريــاف، ويخزنــون الســالح فــي دار الشــريفة واملــدارس بوصفهــا 

واالســتالب. الســاللية  لدعــاة  مرتكــزات 
فــي ظــل هــذا الوجــود الثنا�ــي ا��ــدي يصبــح وجــود ال�ســار   
وجودا هامشــيا، يؤيد ذلك أن �ل ال�ــ�صيات ال�ي ظهرت مؤمنة 
تحبيكهــا  فــي  طواعيــة  أو  قســرا  حرك��ــا  خــالل  مــن  املبــادئ  ��ــذه 
مــن  شــنّوق-  فإيمــان  املــرض،  عــن  تكشــف  ��ايــة  ان��ــت  الســردي 
خــالل إرثــھ الثقافــي والعائ�ــي عــن والــده- ��ــذه املبــادئ لــم يــؤد بــھ إ�ــ� 
حيــاة أفضــل، بــل ظــل ع�ــ� العكــس فــي إطــار االســ��داف مــن جان�ــي 
االنتمــاء املذه�ــي واالنتمــاء السيا��ــي الســائد مــن خــالل الســلطة 
وكذلــك  لرســوخها.  زعزعــة  مغايــر  رأي  �ل  فــي  تــرى  ال�ــي  املســ�بدة 
(غــزال) ال�ــي ال تدخــل ذلــك اإلطــار إال مــن خــالل اختيارهــا ��ري��ــا 
تلــك  عــن  �عيــدة  تكــن  لــم  قامعــة،  اجتماعيــة  أنســاق  مقابــل  فــي 

ال��ايــة املؤملــة باملــرض، ففــي صراعهــا الطويــل مــع ا��يــاة ت�بــدى 
جزئيــات الفتــة فــي حيا��ــا، مثــل اعتــداء األخ ج�ســيا عل��ــا، وزواجهــا 
مــن عســكري يتغافــل عــن طريقــة حصولهــا ع�ــ� املــال، وانضمامهــا 
�عــد موتــھ إ�ــ� جماعــة الشــيخة، وارتباطهــا بجمعيــة نســوية ��ــرب 
م��ا �عد نشــر اســمها في تقاريرها، فتفقد اســمها ا��قيقي وتتحول 

إ�ــ� (غــزال).
ويمكــن أن نضــع فــي ذلــك اإلطــار �ــ�صية البندريــة مــن   
خــالل االنتصــار ��يارا��ــا وحقهــا املشــروع، ف��اي��ــا مهاجــرة هار�ــة 
مــن الضغــط واألنســاق الباليــة تعانــي املــرض والوحــدة، باإلضافــة 
إ�ــ� �ــ�صيات تمــت تصفي��ــا، مثــل (قانــح) شــقيق زوجــة شــنّوق 
الــذي قتــل فــي حر�ــھ ضــد ا��وثييــن، ووالــد شــنّوق الــذي قتلــھ رجــال 
محزنــة  ��اي��ــا  اإلطــار  هــذا  داخــل  ال�ــ�صيات  فــكل  الســلطة. 
�ســ�ب  ال�ســار،  اســتمرار  فكــرة  فشــل  لنــا  فتتكشــف  مأســاوية، 
ســياقات وأنســاق عديــدة، م��ــا مــا هــو دي�ــي، وم��ــا مــا هــو سيا��ــي 

بب�يــة قامعــة يتعلــق  قب�ــي  هــو  مــا  بالســلطة، وم��ــا  يتعلــق 

 مزدانــة باألعــراف والتقاليــد. فــكل ذلــك يؤثــر بالضــرورة فــي تشــكيل 
�ــ�صيات ذلــك اإلطــار األيديولو�ــي، ويجعــل إيما��ــا ��ــذه املبادئ- 
فضــال عــن محاولــة تحقيقهــا- إيمانــا منقوصــا أو متناقضــا، فــكل 
فــي تكوينــھ مســوغات نقضــھ وتدميــره،  إيمــان ��ــذه األفــكار يحمــل 
تقــول الروايــة ع�ــ� لســان البندريــة فــي ��اجهــا مــع شــنّوق مشــيرة 
إ�� هذا البون الشاسع بين املتخيل النموذ�ي لالش�راكية وتجل��ا 
الفع�ــي داخــل ال�ــ�صيات ال�ــي ال تســتطيع التخلــص مــن تكوي��ــا 
القب�ــي (لكنــك كنــت مكّبــال �عــادات ابــن الريــف والقبيلــة، تن�ــ� فــي 
إظهــار نقيــض مــا تخفيــھ، ولــو أنــك اتقنــت تصنــع التلقائيــة، خاصــة 

حيــن تــردد مبــادئ االشــ�راكية).
تتأسس مشروعية الفكرة ا��اصة بأزمة ال�سار انطالقا   
اقع أو جزئياتھ الكاشفة عن هيمنة التوجھ  من رصد أو مقار�ة الو

تتأســس مشــروعية الفكــرة ا��اصــة 
أو  رصــد  مــن  انطالقــا  ال�ســار  بأزمــة 
اقــع أو جزئياتــھ الكاشــفة  مقار�ــة الو
عــن هيمنــة التوجــھ املذه�ــي، وحلولــھ 
واملؤسســات  الســلطة  محــل  بالقــوة 
الكاشــفة عــن اهتمــام خــاص با��ريــة 
نحــو  شــنّوق  تجــوال  ففــي  والعــدل، 
مظاهــر  يرصــد  ا��ــرب  أثنــاء  قريتــھ 
التغييــر ال�ــي تث�ــت هــذه الهيمنــة مــن 
مؤسســة  مقــار  واجهــات  تغييــر  خــالل 

الســويدية. برنــار 
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الكاشــفة  واملؤسســات  الســلطة  محــل  بالقــوة  وحلولــھ  املذه�ــي، 
با��ريــة والعــدل، ففــي تجــوال شــنّوق نحــو  عــن اهتمــام خــاص 
قريتــھ أثنــاء ا��ــرب يرصــد مظاهــر التغييــر ال�ــي تث�ــت هــذه الهيمنــة 
فقــد  الســويدية،  برنــار  مؤسســة  مقــار  واجهــات  تغييــر  خــالل  مــن 
أصبحــت مغطــاة بصــور ص�يــان زينــوا بالــورد �الشــهداء، وكذلــك 
متــآ�ل  صفيــح  إ�ــ�  تحولــت  فقــد  (أكســفام)،  مؤسســة  واجهــات 
غطــت جدرانــھ شــعارات تدعــو لفضائــل املــوت جنبــا إ�ــ� جنــب مــع 
صــور فتيــان �شــرائط خضــراء. فاملذه�ــي الدي�ــي ��ظــة التمكــن 
ال يبقــي ع�ــ� ��ــيء يخالــف أفــكاره، وال �عــرف إال الهــدم، وهيمنــة 

إ�ــ� درجاتــھ القصــوى. الصــوت األحــادي 
ال تقــف الروايــة عنــد صــورة ال�ســار القديــم الطامــح فــي   
أسســھ إ�ــ� العــدل وا��ريــة، ولك��ــا تضعنــا مــع �ســار ال��ظــة اآلنية 
املرتبطــة بالشــباب الــذي لديــھ القــدرة ع�ــ� طــرح أســئلة تؤســس 
واملســلمات،  القناعــات  وفــرض  النصائــح،  عــن  �عيــدا  ل��ريــة 
وذلــك مــن خــالل �ــ�صية أروى وأصدقا��ــا فــي طرحهــم ألســئلة 
يتــّم طمســها بالعــادة والتعــّود واالنســياق وراء الغي�يــات ا��اهــزة 
ال�ــي يــروج لهــا ممثلوهــا ودعا��ــا مــن أهــل الديــن، مثــل ا��قيقــة 
ســطوة  إ�ــ�  تلمــح  الروايــة  ولكــن  العقــل،  مــن  انطالقــا  واملطلــق 
��ــوم  خــالل  مــن  وذلــك  ال�ســار،  تقويــض  فــي  القديــم  ال�ســق 
فــي  ال�ســار  ليظــل  أصدقا��ــا،  و�عــض  أروى  وقتلهــم  اإلســالميين 

الفعــل. أو  االســتمرار  ع�ــ�  قدرتــھ  عــدم  فــي  املمتــدة  أزمتــھ 
البناء السردي وتقنيات املراجعة

ســردا  ل�ــس  الدنــا�ل)  (بــر  روايــة  فــي  الســردي  البنــاء   
أحاديــا تصاعديــا، ولكنــھ ســرد متقطــع بيــن حركــة لألمام و�ن �انت 
بطيئــة، وحركــة ل��لــف مــن خــالل آليــات محــددة، مثــل ا��كــي بيــن 
ال�ــ�صيات واالســ�رجاع، وتقنية رســائل املاســ�نجر ال�ي تكشــف 
الســردي  النمــط  وهــذا  آنــي.  بو�ــي  �عيــد  مــاض  عــن  خاللــھ  مــن 
�غّيــب املركزيــة الســردية، ويفتــح الروايــة ع�ــ� �عــد ��ا�ــي بيــن 
القديــم ��ظــة  أو وع��ــا  و�يــن �ل �ــ�صية وذا��ــا  ال�ــ�صيات 
املعا�شــة واملــرور بالتجر�ــة، ويجعــل وجهــات النظــر املتباينــة تتج�ــ� 

األيديولوجيــات. وتعــدد  ال�ــ�صيات،  بتعــدد 
وثمــة تقنيــة بنائيــة �ان لهــا كبيــر األثــر فــي تجذيــر الرواية في   
نســق املراجعــة وا���ــاج ل��يــارات والســلوك واالنتمــاء، ليتج�ــ� 
ال�رت�ــب  جــاء  تظهــر.  ال�ــي  والثقــوب  العــورات  خــالل  مــن  شــكليا 
معكوســا   (1) األخيــر  الفصــل  إ�ــ�  الفصــل(5٤)  مــن  يبــدأ  الــذي 
شــنّوق،  �عمــر  مرتبطــا  األول  الرقــم  يكــون  أن  ويمكــن  وغريبــا، 
فيصبــح مقصــودا ومبــررا فنيــا، فالروايــة إعــادة مراجعــة ومقار�ــة، 
فالتذكــر هنــا حاضــر بوصفــھ فعــال مــن أفعــال القــراءة والتقييــم 
لــكل ا��يــارات الســابقة، فالتذكــر ال يقــدم وعيــا مباشــرا، و�نمــا 
داخليــا،  املراجعــة  قيمــة  فتتج�ــ�  ســابق،  و�ــي  فــوق  وعيــا  يقــدم 
ســواء با��ــاورة مــع الــذات أو با��ــاورة مــع اآلخــر، فهنــا خطــاب 
�عيــد مســاءلة ا��ــوادث ال�ــي مــرت ��ــا ال�ــ�صيات فــي خيارا��ــا 
ل�ــس و�ــي املــرور بالتجر�ــة، لكنــھ و�ــي التفــاوت  الســابقة، فهــذا 
الزم�ــي بيــن مقار�تــھ ومعا�شــتھ حدثــا، والتعبيــر عنــھ فــي نســق تأم�ــي 

مختلــف. إدراك  مــن  ينطلــق 

االســتقرار،  وي�تفــي  التفت�ــت،  ــد 
ّ
يتول املغايــر  الو�ــي  ��ــذا   

م�شــظية  ب�يــة  إ�ــ�  مركــز  ذات  أحاديــة  ب�يــة  مــن  الســرد  ويتحــول 
ت�بايــن منعطفا��ــا ووجهــات النظــر ال�ــي تشــكلها. فخطــاب البندريــة 
خطــاب  األســاس  فــي  هــو  شــنّوق  مــع  وا��اســم  ا��ــاد  واختالفهــا 
مراجعــة للســلوك وللقيــم ال�ــي �ان يؤمــن ��ــا، ويتحــرك فــي توجهــھ 
وفــق أسســها، ففــي خطا��ــا عــن نفســها فــي رســالة موجهــة إليــھ تقــول 
فــي عالقــة عاطفيــة،  فــي الوقــت ذاتــھ مــع �ائــن مضطــرب  (تنغمــس 
�ائــن ال �عــرف مــا يريــد، وال يملــك مــن الن�ــ� رغــم ادعائــھ ذلــك، 
بدائيــة). مدينــة  ابــن  وتصنــع  الريفــي،  تلقائيــة  بيــن  متذبذبــا  وظــّل 

و�ذا �انــت اآلليــة الكبــرى واألساســية فــي الســرد تعتمــد ع�ــ�   
فــإن  الــذي يمثــل معــادل وحــدة وســيطرة وســيادة،  الــراوي العليــم 
هــذه الوحــدة الســردية تعرضــت للتفت�ــت مــن خــالل اآلليــات ال�ــي 
تمــارس دورهــا فــي تفت�ــت تلــك الوحــدة لتضعنــا وجهــا لوجــھ أمام ب�ية 
م�شــظية للعوالــم الداخليــة لل�ــ�صيات، فــكأن هــذا االســتقرار أو 
االســتواء شــك�ي، فاالســتقرار ال يكشــف إال عــن حركــة دائمــة، �عمــل 

خطــاب �ل �ــ�صية ف��ــا ضــد خطــاب ال�ــ�صية األخــرى.

الرســائل  تقنيــة  �عتمــد  م��ــا  كبيــر  فــي جــزء  الروايــة  فبنــاء   
ا��اصــة باملاســ�نجر الــذي يقــّوض هــذه الوحــدة، و��شــم واحديــة 
شــنّوق  �ــ�صي�ي  بيــن  متباينــة  ا��ــوادث  فمقار�ــة  النظــر،  وجهــة 
تتمثــل  املاســ�نجر  رســائل  ع�ــ�  القائــم  الســرد  فأهميــة  والبندريــة. 
فــي ب�ــر خطيــة الســرد، ويحيــل حركــة الســردي إ�ــ� ثبــات تأم�ــي �عيــد 
فعــل  فــي  فاملا��ــي  وأثرهــا.  املاضيــة  ا��يــارات  ومقار�ــة  مراجعــة 
الغائبــة-  العناصــر  و�تمــام  الكشــف  منطــق  عــن  فضــال  التذكــر- 
ال  ��ظــي  إطــار  وفــي  املركــز،  لتغييــر  ن�يجــة  جد�ــي،  إطــار  فــي  يوضــع 
�ســتقيم لــھ نمــو أو اكتمــال ��ا�ــي فــي نســق فــردي معهــود، فــكل نمــو 
أو تبريــر او تفســير ��ــدث أو ��يــار مــن �ل �ــ�صية يقابلــھ تعطيــل 
أو  ثباتــا  أو  مركزيــة  يحمــل  ال  جديــد،  نمــو  ليظهــر  و��شــيم،  وتقليــم 
الــذي  للمعــّول  دائــم  معــرض  فــي  ألنــھ  �امليــن،  واســتمرارا  تشــكال 

(بــر  روايــة  فــي  الســردي  البنــاء 
أحاديــا  ســردا  ل�ــس  الدنــا�ل) 
متقطــع  ســرد  ولكنــھ  تصاعديــا، 
�انــت  و�ن  لألمــام  حركــة  بيــن 
مــن خــالل  ل��لــف  بطيئــة، وحركــة 
بيــن  ا��ـكـي  مثــل  محــددة،  آليــات 
وتقنيــة  واالســ�رجاع،  ال�ــ�صيات 
رســائل املاســ�نجر ال�ــي تكشــف مــن 
آنــي. بو�ــي  �عيــد  مــاض  عــن  خاللــھ 
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نظرهــا. بوجهــة  املقابلــة  ال�ــ�صية  تحملــھ 
ففــي إطــار هــذا املنطــق ا���ا�ــي لفــن الرســائل تتأســس   
باملبــادئ  إيمانــھ  يتحــّول  حيــث  ونقيضهــا،  للفكــرة  مشــروعية 
يتــّم  زائــف،  إيمــان  إ�ــ�  البندريــة-  نظــر  وجهــة  مــن  االشــ�راكية- 
تشــكيلھ و�نــاؤه ع�ــ� تناقــض، فتت�ــ� صــورة مغايــرة يبدو التصنع 
واحــدة  �ــ�صية  لدينــا  يكــون  التبريــر  هــذا  إطــار  وفــي  ��ــا.  جليــا 
بفعــل  خاللهــا  مــن  نســتطيع  عديــدة،  �ــ�صيات  ع�ــ�  منفتحــة 
املراجعــة أن نق�ــس مســاحات التغييــر، وتصبــح �ل �ــ�صية مــن 
تجــل  ع�ــ�  أو  ف�ــرة  ع�ــ�  دالــة  الروايــة  فــي  ال�ســوية  ال�ــ�صيات 
مــن تجليــات الســياقات ا��ضاريــة فــي ارتباطهــا �عمليــة التحديــث 
والتفكيــر، فالبندريــة دالــة ع�ــ� ف�ــرة م�ســقة إ�ــ� حــد مــا، وتصبــح 
غــزال والبندريــة فــي مرضهــا وهرو��ــا نموذجيــن �اشــفين عــن حــال 
تتغيــر وت�بــدل، لتأخــذ ال�ــ�ص�تان رمــزا دالليــا �اشــفا عــن ��ــم 
التغييــرات إذا قمنــا بتوســيع دائــرة التلقــي مــن إطــار جز�ــي إ�ــ� إطــار 
ك�ــي، ���ــي بذلــك دال الرقــص ا��اضــر فــي �ل عالقــة. فــكأن هــذا 
ا��ــزء نا�ــع مــن اآلخــر الســابق، و�أن التالحــم مــع غــزال محاولــة 
ــد 

ّ
اســتعادة لعالــم ســابق ينعــم فيــھ ���ــيء مــن الطمأن�نــة، قــد تول

فيــھ ميــال الســتعادة ا��ركــة والفعــل.
أمــام  القــارئ نفســھ  الدنــا�ل) يجــد  (بــّر  نــص روايــة  فــي   
صــور لثــالث نســاء، تمثــل �ل واحــدة م��ــن حالــة مغايــرة إلطــار أكبــر 
فــي �ل مرحلــة زمنيــة، فالبندريــة تأتــي مصــورة صــورة النعكاســات 
ال�ســار فــي مرحلــة زمنيــة تمتــد إ�ــ� حــرب 1٩٩٤م، حيــث تعرفــت فــي 
رحل��ــا إ�ــ� صنعــاء إ�ــ� عســكري أمــن جعلهــا عينــا تقــدم التقاريــر 
اللغــة  لتعليــم  األمريـكـي  املعهــد  فــي  والدارســين  املدرســين  عــن 
أن  �عــد  الطــب  �ليــة  فــي  واألســاتذة  الزمــالء  عــن  ثــم  االنجليزيــة، 
لرعايــة  األجن�يــة  املنظمــة  عــن  ثــم  األمــن،  بفضــل  ��ــا  التحقــت 
أن  ليتأكــد  نفســھ،  شــنّوق  الســائق  وع�ــ�  واألمومــة،  الطفولــة 
جــزءا ممــا ��ــق بــھ �ان �ســب��ا، ب�نمــا تأتــي (غــزال) فــي ظــّل وجــود 
�ــ�صية ثابتــة مندمجــة معهــا، وتؤســس مــن خــالل هــذا االندمــاج 
صــورة �اشــفة عــن ال�ســار وفاعليتــھ، ينضــوي فــي إطارهــا ا��ميــع، 
ممثلــة ل��ظــة آنيــة، فــكأن الروايــة مــن خــالل تقنيــات املراجعــة 
تضــع هــذه املرحلــة داخــل حيــز الصمــت واالنــزواء، وعــدم القــدرة 
ع�ــ� الفعــل، واالســتمرار فــي ظلمــة مطبقــة، كشــف ع��ــا التحبيــك 

الروايــة. بدايــة  فــي  الســردي ل�ــ�صية شــنّوق 
تأتــي أروى مــن خــالل الرســائل ال�ــي تــّم تبادلهــا بي��ــا و�يــن   
شنّوق، �اشفة عن عمق التباين بين جيل قديم، يرتبط باالنزواء 
والتخفــي وجيــل يؤســس وجــوده مــن خــالل الظهــور الالفــت جهيــر 
فــي تأســ�س الوجــود، ف�ــي وأصدقاؤهــا ممثلــون ��الــة  الصــوت 
الفعــل  قبــل  االشــ�راكية  للمبــادئ  الفطــري  التج�ــي  حــاالت  مــن 
واالنفعــال داخــل حلبــة النــزال، بحيــث نراهــم مشــدودين ��هــارة 
مــن  املتفلــت  الفكــري  الطــرح  وقيمــة  والتعبيــر  والفعــل  الصــوت 
أيــة ارتكاســات تراثيــة مؤسســة مــن خــالل العــرف أو الديــن، ومــن 
املرتبطــة  ا��اهــزة  التبريــرات  النصائــح، وال  يقبلــون  نراهــم ال  ثــم 
وأصدقاؤهــا  فــأروى  جاهــز،  ســياق  داخــل  إدخالهــم  بمحاولــة 
يمثلــون قلــق املســتقبل، ويطرحــون ســؤال املشــروعية وا��ــدوى 

فــي ظــل هــذا الهيمنــة مــن القب�ــي واملذه�ــي.
املتبادلــة  الرســائل  جــدل  ظــل  فــي  املقابــل  الطــرف  ع�ــ�   
الــذي عايــن، ومــا زال �عايــن ال��ظــات أو التجليــات الثــالث �اشــفا 
عــن صــور دالــة ألفــكار تتعــرض للمســاءلة واملراجعــة، �ســ�ب تقنيــة 
الرســائل، وتقنيــة التذكــر واالســ�رجاع، وفــق ��ظــات زمنيــة متباينــة. 
فالقــارئ لهــذا النــص يــدرك أنــھ أمــام واحــد ومتعــدد فــي آن. يطــل أثــر 
ــد 

ّ
هــذا الواحــد فــي تجليــات ثــالث، ويتغيــر شــكلھ مــع �ل حالــة، وتتول

حالــة. �ل  مــع  تتج�ــ�  ال�رميــز  مــن  مســاحة  لذلــك  تبعــا 
النــص  فــي  خافتــة  جزئيــات  الفهــم  ذلــك  مشــروعية  يؤيــد   
الروا�ــي، فشــنّوق �ســتحضر املغايــرة بيــن حالــھ املســتكين واملنــزوي 
فــي ســلوكهم  والهــارب مــن املواجهــة اآلنيــة وحالــة أروى وأصدقا��ــا 
العل�ــي فــي التعبيــر عــن نزوعهــم الفكــري فــي مقار�ــة الوجــود �عيــدا عــن 
عرفتــك  حيــن  (اســمعي�ي  إل��ــا  رســالة  فــي  قائــال  املوجــود  التأســ�س 
وأنــت تدخليــن وتدخليــن بذلــك الهــدوء، و�عــض االنكســار لــم أتوقــع 
أن تكونــي تحمليــن أفــكارا آمنــت ��ــا ذات يــوم، تلــك األفــكار ال�ــي عــادت 
ع�ــّي بالشــقاء وال�شــرد). وفــي النــص ثمــة مغايــرة بيــن توجــھ تــم بنــاؤه 
ع�ــ� التجريــب والنــزال وموقــف مثا�ــي لــم �غامــر بالتجريــب ح�ــ� تلــك 

ال��ظــة.
وقــد تكشــف �عــض ا��مــل الــواردة فــي نــص الروايــة �شــكل   
خافــت عــن اإلشــارة إ�ــ� ترميــز ال�ســاء باملــدن والبلــدان �اشــفة عــن 
مشــروعية ذلــك املن�ــ� فــي التنــاول، فتقــول ع�ــ� لســان البندريــة فــي 
مــن  هــم  كمــا  العابــرون  عل��ــا  يتعــّرف  (عــدن ال  إ�ــ� شــنّوق  رســال��ا 
تنا�ــ�وا م��ا، ولذلك كن حنونا عل��ا، ف�ي أنا)، أو في قول الرواية 
ع�ــ� لســان شــنّوق نفســھ ( أحــاول إحصــاء فقــدي، فــأرى وجــودي 
برفقتــھ فقــدا متواليــا.. قبــل أن أكتــب هــذا قــرأت آخــر رســالة لفتــاة 
قبــل مو��ــا، وفــي زيارتــي األخيــرة للعيــدروس وجــدت قبــر فتــاة (أروى)  
فاغــرا، و�أن صنعــاء وعــدن كفتــا ميــزان يحملهمــا عزرائيــل  مشــوه).

فــي روايــة الغر�ــي عمــران هنــاك اشــتغال مــن خــالل آليــات   
بنائيــة محــددة، لتؤســس قيمــة املراجعــة ��يــارات املا��ــي، ومعاينــة 
تشــكالت ��ــم التبايــن لتجليــات ال�ســار مــن ف�ــرة إ�ــ� أخــرى، و�ــدون 
اســتحضار قيمــة املراجعــة املســ�ندة إ�ــ� تقنيــات بنائيــة تتفلــت مــن 
الرؤيــة املؤسســة امل�ســقة مثــل البنــاء القائــم ع�ــ� التذكــر وارتــداده 
إ�ــ� املا��ــي، ومــا �شــيعھ فــي النــص مــن وجــود رؤيــة جدليــة بوجــود 
وعييــن، و�ــي آنــي يقــرأ الو�ــي الســابق، وتقنيــة الرســائل فــي ســياقها 
الثقــوب  وتلــك  التف�ــ�  ذلــك  للقــارئ  ظهــر  مــا  التأم�ــي،  ا��د�ــي 
كــون  مثــل  وآنــي،  قديــم  �ســاري  إطــار  فــي  ��ــ�صيات  املرتبطــة 
البندريــة عينــا ع�ــ� زمــالء، وع�ــ� البطــل األسا��ــي فــي نــص الروايــة، 
أو كــون البطــل مشــدودا ل�ســق ريفــي ال يجــاوزه إ�ــ� و�ــي حــاد بالقيــم 

االشــ�راكية.  واملبــادئ 
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رواية (مملكة الجواري) 
لمحمد الغربي عمران

 بين رواية التاريخ والنص العابر لËجناس

نقوس املهدي/ املغرب
قاص وناقد مغر�ي
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األك�ــر  الروائييــن  أهــم  مــن  عمــران  الغر�ــي  محمــد  الروا�ــي  �عــد 
وتنــوع  وتجريب�تــھ،  طروحاتــھ  ��ديــة  العر�ــي،  بالعالــم  حضــورا 
انشــغاالتھ األدبيــة والفكريــة، وأثرائــھ املكتبــة العر�يــة بالعديــد من 
األعمــال الروائيــة ا��ــادة، توزعــت ع�ــ� الروايــة والقصــة القصيــرة 
يحــاول  الــذي  ا��ــواري)[1]  (مملكــة  روايــة  عنــوان  �شــدنا  بدايــة 
خ��لــة وتقويــض مفهــوم الروايــة التقليديــة �غرائب�تــھ وفرادتــھ، 
�عــد اإلن��ــاء  الكاتــب  فيــھ  مــا بفكــر  نظــرا لصعو�ــة اختيــاره، وآخــر 
مــن الكتابــة، وملــا أولتــھ الدراســات الســيميائية مــن أهميــة بوصفــھ 
مقصديــة  تحديــد  فــي  فعــال  دور  لــھ  فارقــة  وعالمــة  للنــص،  عتبــة 
وســبر  عاملــھ  لولــوج  هد��ــا  ع�ــ�  نســ��دي  ال�ــي  والبوصلــة  النــص، 
الغــالف،  (صــورة  جانــب  إ�ــ�  �أيقونــة  فالعنــوان  وأغــواره،  خبايــاه 
وا��ــط، واالهــداء، والعناويــن الفرعيــة، والتصديــرات)، عالمــات 
ذات حمولــة هادفــة، كو��ــا أشــد داللــة وأك�ــر إيضاحــا ب�ــراء وتنــوع 
خطا��ــا، وشــيفرا��ا، أل��ــا تخــرج عــن إطارهــا البال�ــي لتتحــول ملــرآة 
عاكســة نســ�بصر مــن خاللهــا خبايــا النــص، وتثيــر فــي النفــس نوعــا 
مــن الفضــول املعرفــي، وقــد ورد فــي لســان العــرب فــي تعريــف العنــوان 
ســال  إذا  تعنــو  القر�ــة  «عنــت  واإلظهــار:  باملع�ــ�  مرتبــط  أنــھ  ع�ــ� 
الغيــث  وأع�ــي  أبديتــھ،  ال��ــيء:   

ُ
َعنــْوت األصم�ــي:  وقــال  ماؤهــا»، 

النبــات كذلــك، ومنــھ املع�ــ� وهــو القصــد واملــراد، ومنــھ اشــتق فــي 
مــا ذكــروا عنــوان الكتــاب. قــال إبــن ســيده: الُعنــوان والِعنــوان ســمة 
الكتــاب. والعنــوان تعريــف للمكتــوب، بــھ ُ�عــرف الكتــاب ويتمّيــز عــن 
ــوى كتابّيــة متناثــرة وموســعة فــي فضاء 

ُ
غيــره، وهــو تجميــع واخ�ــزال لن

مقاصــده  يجمــع  الكتــاب  «عنــوان  الســيوطي:  قــال  وقــد  الكتــاب. 
�عبــارة موجــزة فــي أولــھ»[2]

الصــادرة  ا��ــواري)  (مملكــة  روايــة  فــي  الســردي  امل�ــن  وياخذنــا 
عــن دار «أنطــوان هاشــ�ت / نوفــل»، ع�ــ� مــدى 2٦5 صفحــة مــن 
القطــع املتوســط.  بــدون تاريــخ إصــدار، إ�ــ� عالــم غريــب لــم نألفــھ 
فــي الســرود العر�يــة واإلســالمية، إذ اســتغل الروا�ــي محمــد الغر�ــي 
الشــمولية، بالتاريــخ و�فلســفتھ وثقافتــھ  عمــران خبرتــھ ومعرفتــھ 

ليزج بنا في عالم مشوب بالدهشة وال�شويق واملفاجأة وال��ائ�ية، 
ويثيــر فينــا كوامــن التلهــف وال�شــويق ملعرفــة أخبــار هــذه اململكــة 
ال��يبــة وأســرارها، ودسا�ســها، فقــد قرأنــا وســمعنا عــن عاهــالت 
فــي  امــرأة  حكم��ــا  مملــكات  وعــن  وقويــات،  وحصيفــات  حكيمــات 

الســعيد،  باليمــن  ســبا  مملكــة  فــي  بلق�ــس  إســمها  النمــل  ســورة 
وعــن كتــاب ألــف ليلــة وليلــة واألميــرة شــهرزاذ ال�ــي أنقــذت بنــات 
ج�ســها مــن القتــل، وعــن امللكــة زنو�يــا، أو الز�ــاء فــي تدمــر، وامللكــة 
إفريقيــا،  شــمال  حكمــت  ال�ــي  د��يــا  الكاهنــة  الثائــرة  االماز�غيــة 
وعــن مدينــة النحــاس، ال�ــي يزعــم أن مو��ــ� بــن نصيــر اك�شــفها فــي 
أيــام عبدامللــك بــن مــروان. و�ســم��ا ابــن الفقيــھ بـ»الً�ْ�ــت» ويكتــب 
أ��ــا مــن «��ائــب األندلــس». ومدينــة «لــم يــَر الــراؤون مثلهــا ولــم 
�ســمع الســامعون بمثلهــا»[3]، لكننــا لــم نســمع عــن مجتمــع �ل 
رعايــاه مــن ال�ســاء تحكمهــن أمــرأة، تد�ــ� امللكــة ا��ــرة، وتقــع فــي 
حصــن ذي جبلــة املعــزول ا��صــن ضــد الرجــال إال قلــة مــن ســدنة 
املذهــب اإلســماعي�ي.. وتنقســم الروايــة إ�ــ� ثالثــة أجــزاء، مجــزأة 
إ�ــ� عــدة مقاطــع أســماء ٤٧0 – 2٩  مقطعــا - ص٤ ســيدة 510

–  25 مقطعــا - ص 11٦ أروى 532 – األيــام األخيــرة.. 1٧ يوميــة  
- ص200 �ســ��ل الروا�ــي محمــد الغر�ــي عمــران روايتــھ (مملكــة 
ا��ــواري) بإهــداء جميــل إ�ــ� الشــاعر الكبيــر عبدالعزيــز املقا�ــ�، 
(إهــداء: إ�ــ� األســتاذ دكتــور عبدالعزيــز املقا�ــ�.. إنســانا ومبدعــا. 
يــھ 

ٌ
 فزمــن عــزت ف

ً
هامــة وطنيــة ســامقة. مــن مثــل للمبدعيــن وطنــا

األوطــان.. ومنحنــا رعايــة نع�ــز ��ــا ونثم��ــا دومــا.. بــكل إجــالل أقــدم 
وتبجيــال  تقٌديــرا  املتواضــع  الروا�ــي  العمــل  هــذا  أســتاذنا  إليــك 
يــم 

ٌ
وق اإلنســان  لعــزة  ن��ــك  ع�ــ�  ســائرون  الســامي..  ملقامكــًم 

ــر 
ٌ

ا��ريــة والعدالــة..ً فــي زمــن بــرزت فٌيــھ دعــوات التطرفــ� بالتكف
والقتــل والتدميــر) ص3[٤] تجــري أحــداث الروايــة كمــا يــدل عل��ــا 
عنوا��ــا وتاريخهــا فــي حصــن حصيــن إســمھ «ذي جبلــة»، ع�ــ� مــدار 

خمســين ســنة، فــي ا��قبــة املمتــدة مــا بيــن

 ��ايــة القــرن ا��امــس ٤٧0 هـــ، والر�ــع األول مــن القــرن الســادس 
املذهبيــة  الصراعــات  تفاقــم  عاشــت  ال�ــي  هـــ،   532 ال��ــري 
ع�ــ�  وت�ركــز  اليمــن،  فــي  والزعامــات  االمــارات  بيــن  والعقائديــة 
امللكــة أروى  ال�ســاء، وتحكمهــا  مــن  �لــھ  إمــارة شــع��ا  فــي  ا��بــاة 
�لــھ  مــن ج�ــش  ملكــة مســ�بدة م�ســلطة، مدعومــة  الصليحيــة، 
وا��ديــث  الغوايــة  فنــون  ع�ــ�  وا��نــكات  املدر�ــات  ال�ســاء  مــن 
يــم الهامــش: 

ٌ
وال�ســلل ا�ــ� قلــوب الطامعيــن، بتطبيــق (إحــدى تعال

املــال.. وا��مــر.. وال�ســاء.. مــن أك�رهزائــم الرجــال). ص1٨5[5]، 
ف��ــا،  الع�ــش  تنظــم  قوانيــن  وال  رجــال،  ف��ــا  �ع�ــش  ال  اململكــة 

�عــد الروا�ــي محمــد الغر�ــي عمــران 
حضــورا  األك�ــر  الروائييــن  أهــم  مــن 
طروحاتــھ  ��ديــة  العر�ــي،  بالعالــم 
انشــغاالتھ  وتنــوع  وتجريب�تــھ، 
األدبيــة والفكريــة، وأثرائــھ املكتبــة 
األعمــال  مــن  بالعديــد  العر�يــة 

ا��ــادة. الروائيــة 

الغر�ــي  محمــد  الروا�ــي  اســتغل 
بالتاريــخ  ومعرفتــھ  خبرتــھ  عمــران 
الشــمولية، وثقافتــھ  و�فلســفتھ 
ليــزج بنــا فــي عالــم مشــوب بالدهشــة 
وال��ائ�يــة،  واملفاجــأة  وال�شــويق 
ويثيــر فينــا كوامــن التلهف وال�شــويق 
ملعرفــة أخبــار هــذه اململكــة ال��يبــة 

ودسا�ســها. وأســرارها، 
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بمفردهــا  لهــا  والــوالء  ا��ــرة،  امللكــة  خدمــة  فــي  يتفانيــن  وا��ــواري 
أقبــاء  فــي  ا��ثاميــن  رمــي  ع�ــ�  وتقتصــر  مدافــن،  ��ــا  ول�ــس  فقــط، 
مــواز  خــط  فــي  الروايــة  أحــداث  ت�نــاول  كمــا  ا��ــرذان   لتقضمهــا 
ســيرة ا��اريــة الســاحرة شــوذب، ا��بيــرة بفنــون العشــق، وا��ــط 
والنقش، ال�ي أ��قها والدها في خدمة امللك محمد الصلي�ي (قتلھ 
ثــم مصــر) ص1٤[٦]،  إ�ــ� مكــة  فــي طريقــھ  ��امــة وهــو  فــي  األحبــاش 
وذلــك �عــد أن (تفــرق إخوتــي، وأ��ق�ــي أ�ــي صغيــرا بخدمــة بخدمــة 

بدعوتــھ. ا��هــر  �عــد  ي�ــي 
ٌ
الصل امللــًك محمــد  موالنــا 

\

 �ــي األقــدار �عيــدا) ص1٤[٧]، 
ً

 وهكــذا ابتعــدت عــًن أخوتــي. وســارت
وشوشــانة،  «فنــدة،  القصــر،  لقانــون  طبقــا  أخــرى  أســماء  لتأخــذ 
بارســال  ا��ــرة ســيدة  امللكــة  أو فارعــة، فتوعــز لســيد��ا  وعطــش» 
القــزم اليامــي، (شــاعر بــالط موالتــي ا��ــرة وأبــرز مس�شــار��ا.. رجــل 
يؤتمــن عليــھ) ص15[٨]، بِمؤامــرة خفيــة مــن تدبيرهــا ل��ــدم حانــوت 
اقتيــاده بالقــوة وال�رهيــب مــن  ا��طــاط «جــوذر» أو «عصفــان» و
صنعــاء إ�ــ� القصــر، ليكــون قريبــا م��ــا.. وأســير هواهــا، وتحــت رعاي��ا 
ال�ــ�ص  ال��ــودي،  الف�ــ�  جــوذر  بي��مــا،  قديــم  لعشــق  وحماي��ــا 
املســكون بالعشــق والوســاوس وال�شــظي بيــن االم ال��وديــة واملعلــم 
 
ً
كتابــا إل��ــا  ســيدتي  مس�شــار  أوصــل  أن  (�عــد  والعشــق،  املســلم، 

عل��ــا  فأشــارت  حرفــك..  بجمــال  أ��بــت  وأ��ــا  بخطــك.  ا��ــب  فــي 
رســائلها  ل��ــ�  واســتخدامك  بجلبــك.  املقر�ــات  جوار��ــا  إحــدى 
وذلــك  العزلــة،  فــي  ســنة  وعشــرين  اث�ثيــن  مــدة  ليقبــع  ص132[٩]، 
إذ  ح��ــا،  فــي  وتوقعــھ  إليــھ،  بالكتابــة  تســتأنس  م��ــا،  قريبــا  ليكــون 
البعــض  �عضهمــا   مــن  قريبيــن  و�انــا  صنعــاء،  فــي  معــا  عاشــا  أ��مــا 
ا�ــ� درجــة التحــاب، (كنــت فــي تلــك األيــام تســألي�ي عــن صــالة أمــي.. 
�ــي عــن ر�كــم رب العامليــن. و�ــدوري أحدثــك  يــن 

ٌ
وأعيادهــا.. ثــم تحك

عمــا تمــارس أمــي مــن صلــوات، ونتحــدث معــا عــن والــدك (ًمعلمــي)، 
ين ملــاذا لــكل منــا رب مختلفــؾ. و�ذا �ان هللا 

ٌ
وأذكــرك بأنــك كنــت تســأل

 �عتقــد بــرب خــاص) ص31[10]، فتن�ــ� 
ٌ
رب ا��ميــع.. ملــاذا �ل منــا

امللكــة،  نا�ــ�  إ�ــ�  �ســيط  حانــوت  فــي  نا�ــ�  مــن  ويتحــول  خط��ــا، 
فــي القصــر املؤتمــن ع�ــ� أســرار اململكــة، واملطلــوب  الثانــي  والرجــل 
مــا تخطــھ  بــك.. اطلعــت ع�ــ�  منــھ نســيان اســمھ وماضيــھ (مرحبــا 
يــداك، مــن ال��ظــة أنــت �ات�نــا.. ســتحظى برعاي�نــا وعليــك إنجازمــا 
ٌيصلــك مــن رســائل ومخطوطــات.ْ صمتــت لهن��ــات.. ثــم عــاد صو��ــا: 
اســمك..  ح�ــ�  ماضيــك..  ت���ــ�  أن  يــك 

ٌ
عل خدمتنــا  فــي   

ً
دمــت ومــا 

 ال�ــي ت�شــأ مــع ســنوات العمــر.. 
ً

وت���ــ� مــن تكــون.. وتلــك العالقــات
و�ن  ال��ظــة.  صفحــة  أنــت  اآلن  مــن  والعواطؾــف.  املشــاعر  ح�ــ� 
لــم تســتطع فاحتفــظ بماضيــك لنفســك.. لكنــك أمــام الغيــر ؽأنــت 
لســت �ائــن األمــس.) ص1٧[11] النظــام امللكــي فــي حصــن ذي جبلــة 
توليتــاري مســ�بد وصــارم ومنغلــق، األســماء فيــھ لعبــة، والزلــل فيــھ 
اقــب، والصفــح عنــھ غيــر وارد، و�عتمــد ع�ــ� ال�ســاء  محســوم العو
فــي تدبيــر أمــوره مــن دفــاع وحراســة وم��ــن الهدايــا، وا��اسوســات، 
تتعــدد فيــھ أســماؤن  والعشــيقات، والرســالت، وا��ادمــات، كمــا 
املنوطــة  واملهــام  واملال�ســات  الظــروف  بحســب  حيــن،  �ل  وتتغيــر 
��ــن، مجتمــع �عتمــد ع�ــ� والء نســاء مســ�رجالت، قويــات، ال دور 
أثــر للعاطفــة واألنوثــة والليونــة والعشــق،  فــي حيا��ــن، وال  للرجــل 
اســتمالة  ع�ــ�  دورهــن  يقتصــر  ا���ســية،  وامليــوالت  والهشاشــة 
األعــداء، و�غرا��ــم، وابتــداع الوســائل لاليقــاع ��ــم، والقيــام بمــا 
أن  حيــث  ا��اضــر،  بتعبيــر  االنتحاريــة  بالعمليــات  تشــب��ھ  يمكــن 
الرا�ــ�ة  القناعــة  بتلــك  �عاملهــا  املــرأة..  بضعــف  يؤمــن  (الرجــٌل 
منذ األزل.. وعلينا أن نس�ثمر تلك القناعة الزائفة.. وأن تس�ثيري 
وعــدم  ص10٧[12]،  نقيضــھ)  يحمــل  فــكل  املــرأة،  قــوة  مكامــن 
االســ�ئمان للرجــل، والتصــرف معــھ بحــزم وحيطــة وحــذر، (�عــض 
ال�ســاء �أن�ــ� العنكبــوت تل��ــم زوجهــا �عــد حفلــة غــرام ثــم تحــزن مــا 
تبقــى مــن الوقــت) ص 151[13]، عالــم األنوثــة فيــھ.. مــا ورد عــن 
ب�ــت املهــدي» أخــت هــارون الرشــيد.. قولهــا: (نحــن نســاء  «عليــة 
قت�بــة  البــن  االخبــار»  «عيــون  فــي  غيرهــم)  مــع  ورجــال  رجالنــا،  مــع 
الدينــوري حــاول الروا�ــي محمــد الغر�ــي عمــران تجريــب صياغــة 
نــص ســردي عابــر لألجنــاس، ذلــك (إن النــص العابــر لألجنــاس هــو 
النــص الــذي ال تنطبــق عليــھ املعاييــر البنائيــة لألجنــاس املتداولــة 
الداخليــة  قوان�نــھ  ويخلــق  وجديدهــا،  قديمهــا  عل��ــا  واملتعــارف 

الروايــة  أحــداث  ت�نــاول   
ا��اريــة  ســيرة  مــواز  خــط  فــي 
ا��بيــرة  شــوذب،  الســاحرة 
وا��ــط  العشــق،  بفنــون 
والنقــش، ال�ــي أ��قهــا والدهــا 

امللــك. خدمــة  فــي 
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املســتقلة بذاتــھ)[1٤]، ويضعنــا إزاء روايــة حداثيــة مغايــرة للروايــة 
التاريخيــة التقليديــة، يختلــط ف��ــا التاريــخ كمــادة وحــوادت �علــم 
بالالهــوت،  والفلســفة،  واألســطورة،  واالت�رو�ولوجيــا  االجتمــاع 
واملــادي بالرو�ــي والصوفــي، كمــا ت�نــاول موضــوع التثاقــف، وقيــم 
فجــوذر  الســماوية،  والديانــات  ا��ضــارات،  وحــوار  ال�ســامح، 
مواطــن يجمــع بيــن الدينــة ال��وديــة و�يــن تب�ــي تعاليــم املعلم املســلم، 
لكنــھ يخفــي إيمانــھ ليتعا�ــش مــع أهــل القصــر، كمــا يتعالــق الســرد 
واألداب  الرســائل  بــأدب  القديــم  الفق�ــي  باالســلوب  ا��ديــث 
األحــداث  ســيرورة  ف��ــا  وتــراوح  ال��فــي،  الســلطاني،والريبورتاج 
اق�ــي والتخييــل، إذ (ال وجــود ��قائــق، إ��ــا مجــرد تأويــالت  بيــن الو
األدوات  مــن  ب�رســانة  مســتعينا  ني�شــھ[15]،  بحســب  فحســب)، 
األســلو�ية جمع ف��ا الســرد التاري�ي امل��مي املعتمد ع�� الوصف 
ا��ـكـي  مســتلهما  ال�ــ�رية  اقعيــة  والو لألحــداث،  املتصاعــد 
الغرائ�ــي الضــاج باملفاجــأة والدهشــة فــي عوالــم ألــف ليلــة وليلــة، 
وســيرة ســيف بــن ذي يــزن، واالميــرة ذات الهمــة والســيرة الهالليــة، 
وكتابــات غابرييــل غارســيا ماركيــز فــي تركي�ي��ــا وفــي تعــدد الهويــات، 
والتخييــل املفعــم بال�ــ�ر وال�شــويق، عبــر تنــوع الــرواة الرئ�ســيين 
املراســالت  خــالل  مــن  وجــوذر  االخــرى،  وألقا��ــا  ��ويا��ــا  شــوذب 
واليامــي  والشــوق،  واملناجــاة،  العشــق،  وأخبــار  باألســرار،  املــآلى 
وذي الســاق وابنــھ (اللــذان ينكــر كالهمــا أبوتــھ و�نوتــھ تحــاه األخر)، 
أدب  إحيــاء  خــالل  فمــن  والريبــة،  بالغمــوض  ا��اطــة  وحيا��ــم 
الرســائل، تخبرنــا ا��اريــة شــوذب عــن ظــروف الع�ــش ومال�ســات 
ا��يــاة فــي جنبــات القصــر بــكل تفاصيلهــا، ومــا يكتنفهــا مــن غمــوض 
مــن  (البوليفونيــة)  األصــوات  بتعــدد  أيضــا  واســتعان  وأســرار، 
أحــداث  عــدة  وتوالــد  ال�ــ�صيات،  مــن  العديــد  تداخــل  خــالل 
العر�يــة  الليا�ــي  حكايــات  فــي  كمــا  العنقوديــة  ا��كايــة  تقنيــة  عبــر 
ع�ــ� هامــش امل�ــن الرئ���ــي ململكــة ا��ــواري يكتــب الروا�ــي محمــد 
العر�ــي،  الر�يــع  حــول  أحداتــھ  تــدور  موازيــا،  نصــأ  عمــران  الغر�ــي 
وا��ــراك الشــع�ي فــي اليمــن ضــد االوضــاع االجتماعيــة والس�ســية 
اإلداري  والفســاد  الســلطة،  ع�ــ�  الدائــر  والصــراع  واالقتصاديــة، 
الســائد، واســتغالل النفــوذ، يرو��ــا بطــل يتعــرض للقمــع والتعذيــب 
العنيف �ل أر�عاء من طرف جالوزة النظام ثم يجد نفسھ مدفوعا 
لي�بــوأ مرتبــة قياديــة، فيصــاب  الثــورة منخرطــا ف��ــا،  فــي صفــوف 
فــي كتفــھ بطلــق نــاري، ثــم يفكــر فــي الهــرب مــع عشــيقتھ، �عــد فــرار 
العديــد مــن األ�ــ�اص مــن الوضــع األم�ــي امل�ــردي، �عــد احتــدام 
املتطرفــة  الدي�يــة  ا��ماعــات  وتســلط  الفصائــل  بيــن  الصــراع 
ت�نــاول الروايــة أيضــا عمليــة الــرق واالســتعباد ال�ســوي، عبــر شــراء 
املزيــد مــن ا��ــواري مــن طــرف امللكــة ا��ــرة بال�شــديد ع�ــ�  لقــب 
ا��ــرة أل��ــا �ــي الســيدة املطلقــة، ومــا عداهــا عبيــد و�مــاء، واإلتجــار 
��ــن، وارســالهن عيونــا لهــا فــي املمالــك ا��ــاورة، وخادمــات ج�ــس 
لاليقــاع بالطامعيــن فــي مملكــة ذي جبلــة، كمــا أ��ــن محرومــات مــن 
انوث��ــن، غيــر مســموح لهــن بالعشــق والتصــرف فــي حيا��ــن ك�ســاء، 
بحيــث أ��ــن ومــا ملكــن ملــك للملكــة ا��ــرة، ويقتلــن بطــرق مختلفــة  
مدبــرة  مهامــات  فــي  ا��طــؤون  الرجــال  يرســل  ب�نمــا  اخطــأن،  إذا 
الغر�ــي  محمــد  الروا�ــي  ن�ــ�  اململكــة  عــن  �عيــا  حتفهــم  ليالقــوا 

عمــران مــن خــالل روايتــھ فــي تخطــي مفهــوم الروايــة الكالســيكية 
خــالل  مــن  لألجنــاس،  عابــر  روا�ــي  نــص  عبــر  وموضوعــا،  كتابــة 
أســلوب منفتــح، تتداخــل وتتعالــق فيــھ األنمــاط الســردية، �عيــدا 
عــن أي اعتبــار للســيرورة الزمنيــة وترات�ي��ــا الكالســيكية، أو نيــة 
اج�راحهــا، وذلــك باســتحضارها فــي صيغــة مغايــرة، وقولب��ــا فــي 

أســاليب تعبيريــة جاهــزة، واســقاطها ع�ــ� الزمــن
اجتماعيــة  ومشــكالت  أزمــات،  مــن  ي�ناوشــھ  ومــا  ا��اضــر 
افتصاديــة، وصراعــات سياســية وعقائديــة، وذلــك مــن خــالل  و
ال��فــي،  والريبورتــاج  واإلخبــار،  لألحــداث،  املباشــر  الوصــف 
الرو�ــي  والفكــر  واملناجــاة،  واملونولــوغ،  الضمائــر،  وتنو�ــع 
مملكــة  روايــة  فــي  الســرد  ��ــر  يجــري  بــاك  والفــالش  والصوفــي، 
تتخــذ  ال�ــي  الرئ�ســية،  الروايــة  إثنيــن  محوريــن  عبــر  ا��ــواري 
التاريــخ القديــم كمــادة لهــا، وتســتعين بــأدب الرســائل،  بمــا تتميــز 

مــن ف��ــا  و�مــا  جزلــة،  ولغــة  أســلو�ي،  وتنــوع  غ�ــ�  مــن  بــھ 
شــكل  ع�ــ�  املوازيــة،  والروايــة  ورمــوز  وتشــويق  و�خبــار  متعــة 
الشــعبية  الثــورة  تطــورات  يتا�ــع  الــذي  ال��فــي،  الريبورتــاج 
والقبليــة،  العشــائرية  ا��الفــات  يك�ــرة  املعــروف  اليمــن  فــي 

والدي�يــة. العقائديــة  والصراعــات 
املصادر

[1] محمــد الغر�ــي عمــران: مملكــة ا��ــواري- روايــة، بــدون تاريــخ 
إصــدار - عــن دار «أنطــوان هاشــ�ت / نوفــل»، 2٦5 صفحــةا.

[2] في تعريف العنوان، لسان العرب
األقدميــن  روايــات  بيــن  النحــاس»  «مدينــة  لغــز  جابــر:  ر�يــع   [3]

اق�راحــات و
بــن نصيــر أول مــن اك�شــف  املعاصريــن . فاتــح األندلــس مو��ــ� 

املدينــة ال��يــب 1 مــن 2
3105333٤/https://www.sauress.com/alhayat

ســابق،  مصــدر  ا��ــواري،   مملكــة  عمــران،  الغر�ــي  محمــد   [٤]
3 ص

[5] محمد الغر�ي عمران - مملكة اا��واري، ص 1٨5
[٦] نفس املصدر، ص1٤
[٧] نفس املصدر، ص1٤

132 [٨] نفس املصدر، ص15
[٩] نفس املضدر، ص 31

[10] نفس املصدر، ص
10٧ [11] نفس املصدر، ص1٧

[12] نفس املصدر، ص 151
[13] نفس املصدر، ص

[1٤] عبــد ع�ــي حســن - ارٰى... فــي (النــص العابــر لألجنــاس.. مقــال 
بف�سبوك

https://www.facebook.com/profile.
-  (10000٩0٩٤٨٦٩٧٤0=php?id

[15] فريدريــك ني�شــھ، إرادة القــوة، محاولــة لقلــب �ل القيــم، 
ترجمــة وتقديــم: محمــد النا�ــي، إفريقيــا الشــرق



دد
لع

ة ا
صي

شخ

120

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

   العدد 230 (15)نوفمبر 2022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

ا  حين يصير التاريخ متكأً معرفّيً
                                 ومالًذا آمًنا للكتابة

الحرُب والمرأُة في أعمال محمد الغربي عمران

د. عبده منصور ا��مودي/ جامعة عدن
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ُل ا��رُب اليمنية -بأشــكالها ا��تلفة، وامتدادا��ا التاريخية-  ِ
ّ
شــك

ُ
 ت

فــي التجر�ــة الســردية عنــد الكاتــب اليم�ــي  ــا رئ�ًســا  ا موضوعي�
ً

نســق
باملــرأة  يتعلــق  فيمــا  األمــُر  هــو  ذلــك  ومثــل  عمــران.  الغر�ــي  محمــد 
ا��ــرب،  مــع  جوانبــھ-  �عــِض  -فــي  حضورهــا  ِســُق 

ّ
ي� ال�ــي  اليمنيــة؛ 

مــع  ا��ــدود،  صراعهــا  أو  ف��ــا،  املــرأة  مشــاركة  خــالل  مــن  ســواٌء 
امل�ســلط.  الذكــوري  مجتمعهــا 

  �ســ�ند الكاتــب إ�ــ� التاريــخ اليم�ــي، مســ�ثمًرا مــن أحداثــھ مــا ي�ــري 
تجر�تــھ الســردية، ســيما مــا يتعلــق م��ــا با��ــروب واملــرأة. و��ــ� ذلــك 
الــذي  التاري�ــي  لل�راتــب  ــا 

ً
وفق النقديــة؛  املقار�ــة  هــذه  ســ�تطرق 

 أعمــال الغر�ــي عمــران: بــدًءا باألقــدم 
ُ

تتا�عــت فــي ســياقھ مضاميــن
م��ا، العائد إ�� القرن ا��امس ال��ري، واملتمثل في حكايِة عاشــٍق 
َحــّوِل 

َ
ت
ُ
امل بازدواجيــة  مــروًرا  با��كــم.  عنــھ  م�شــغلٍة  ��بو�ــٍة  تائــٍھ 

إ�ــ�  املنتميــة  االزدواجيــة  تلــك  االســ�بدادي،  والثبــات  التاري�ــي 
أواســط القــرن العشــرين. ثــم مضاميــن ا��ــروب اليمنيــة املتناســلة 
بيــن أواخــر القــرن العشــرين، و�يــن فضــاٍء زم�ــي يزيــد ع�ــ� عقــٍد  مــا 

والعشــرين. الواحــد  القــرن  مــن  ونصــٍف 

 حاكمة
ٌ
عاشٌق تائٌھ، ومحبو�ة

و»مملكــة  يائيــل»(1)،  «ظلمــة  رواي�يــھ:  فــي  الكاتــب  ســرد    
ابنــة  وشــوذب  جــؤذر  ا��طــاط  العاشــقين:  حكايــة  ا��ــواري»(2)، 
منــذ  د�انــھ  فــي  معــھ  وعمــل  يديــھ  ع�ــ�  تعلــم  الــذي  الــوّراق،  معلمــھ 
، ثــم فّرقــت بي��مــا تقلبــات 

ً
 واحــدة

ً
طفولتــھ. ترعرعــا مًعــا، وعاشــا ب�ئــة

الزمــن، فبــدأ رحلــة البحــث ع��ــا. وع�ــ� هــذه الرحلــة قام نســٌق ســرديٌّ 
رئ�ــٌس فــي هاتيــن الروايتيــن، بتفاصيلــھ ال�ــي ظهــر مــن خاللهــا التاريــخ 
السيا��ــي اليم�ــي فــي العصــر الوســيط، بمــا فيــھ مــن ديناميــٍة للصــراع 

السيا��ــي ا��اتــل فــي صــورِة صــراٍع دي�ــي عنيــف.
 
ُ
رحلــة الرئ�ســة-  العمليــن  -�ــ�صية  جــؤذر  لســان  ع�ــ�  تســاردت    
مــن  مســاحاٍت  الوســيط  التاريــخ  مــن   

ً
مض�ئــة شــوذب؛  عــن  بحثــھ 

ع�ــ�  املهيمنــة  الرجــل  �ســلطة  ا��كومــِة  اليمنيــِة  املــرأة  صــورة 

ا��رائــر وا��ــواري، وقــد آلــت حيــاة شــوذب إ�ــ� فئــة ا��ــواري. لــم 
�ع�ــر عل��ــا العاشــق فــي رحلــة بحثــھ ع��ــا، و�نمــا ع�ــر ع�ــ� نفســھ فــي 
حفــرٍة مظلمــٍة لــم �غادرهــا إال �عــد ســنواٍت، فاســتأنف رحلتــھ دون 
جــدوى، ح�ــ� وقــد أســدلت الروايــة الســتار ع�ــ� ��اي��ــا املفتوحــة، 
«مملكــة  لروايــة  الســردي  التدفــَق  خاللهــا  مــن  أســلمت  ال�ــي 

متتا�عــة. ــا 
ً
 وأحداث

ً
ــا وحكايــة

ً
زمن ��ــا  املتصلــة  ا��ــواري»، 

ذاتــھ،  الســردي  ال�ســق  ا��ــواري»،  «مملكــة  روايــة  اســتأنفت    
التقطــت  حيــث  السيا��ــي،  الصــراع   

ُ
معا��ــة فيــھ   

ْ
فــت ِ

ّ
ث

ُ
ك الــذي 

 الكاتــب مــن هــذا الصــراع -بقصديــٍة ودهــاٍء عــاٍل- التحــول 
ُ
تجر�ــة

التاري�ــي االســت�نا�ي فــي ماهيتــھ القائمــة ع�ــ� الوصــول باملــرأة إ�ــ� 
 فــي �ــ�صية الســيدة أروى ب�ــت أحمــد، 

ً
ســدة ا��كــم، متجّســدة

وُدعــاة  مس�شــار��ا   
ْ

«دعــت إذ  ا��كــم،  مقاليــد  إل��ــا  آلــت  ال�ــي 
 م��ــم نشــر 

ً
املذهــب �عــد رحيــل اب��ــا امللــك الشــاب بأيــاٍم، طالبــة

إعــالن كفال��ــا ��ميــع املؤمنيــن، ... �عــد ذلــك جمعــت جوار��ــا فــي 
 ��ــنَّ طــوال الليــل حّدث��ــن بــأن مملكــة جزيــرة 

ْ
ــت

ّ
ليلــٍة مقمــرٍة صل

الليلــة دون شــر�اء أو  تلــك  َمــن يحكم��ــا منــذ  لهــّن، وهــّن  اليمــن 
أوصيــاء، وأ��ــا امللكــة ا��ــرة ال�ــي ال تعتمــد ع�ــ� ج�ــش ي�بعهــا مــن 
الرجــال، وأن ال�ســاء ا��ــواري شــريكا��ا، وأ��ــا لــم ولــن تســ�� أبــًدا 

فــي عنابــر قصرهــا ...»، (ص 1٦3،1٦٤).   المتــالك عســكر 
و�نمــا  ا��كــم،  املــرأة  تو�ــي  عنــد  التاري�ــي  التحــول  يقــف  لــم    
فــي االعتمــاد ع�ــ� ج�ــش مــن ا��ــواري  اتســع ل�ســفر عــن قرارهــا 
ال الرجــال، و�ذلــك اتســع نفــوذ املــرأة ودورهــا فــي أروقــة السياســة 
وا��كــم. �انــت شــوذب ضمــن ج�ــش امللكــة، وعلــم جــؤذر بذلــك، 
فواصــل البحــث ع��ــا، قادتــھ رحلتــھ إ�ــ� أن يكــون �اتًبــا للملكــة، 
لكنــھ لــم �ع�ــر ع�ــ� حبي�تــھ، مــع مــا بذلــھ مــن محــاوالٍت فــي بحثــھ 
ع��ــا بيــن ا��ــواري القادمــات إليــھ ل�ســليمھ الرســائل ال�ــي يقــوم 

ب��ــ�ها.
فيمــا  امللكــة،  نظــام  مــن  تفاصيــَل  عــن  العمــل   

ُ
ســردية كشــفت    

أروقــة  فــي  ســائٍد  لنظــام  امتــداًدا  ا��ــواري،  مــن  بج�شــها  يتعلــق 
ا��كــم، إذ تفقــد ا��اريــة اســمها مــع ان��ــاء مهم��ــا، وتحمــل اســًما 
اســم  اختفــى  لذلــك  ��ــا؛  ــف 

َّ
ل

َ
ك

ُ
ت جديــدٍة  مهمــٍة  �ل  مــع  جديــًدا 
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 إل��ــا. نالــت 
ْ

وِ�لــت
ُ
شــوذب، وتعــددت أســماؤها بتعــدد املهــام ال�ــي أ

ا ملــدٍة طويلــٍة �عــد مو��ــا؛ �عدمــا  ثقــة ســيد��ا، فحكمــت باســمها ســر�
امللكــة  مــوت  خبــر  كتمــان  أن  إ�ــ�  ووصلــن  زميال��ــا،  مــع  تشــاورت 
إجــراٌء نا�ــ� فــي ا��افظــة ع�ــ� اســتمرارية حكمهــن. و�ذلــك اســتمر 
قــد اعتلــت ســدة  مــدرٍك أن ا��ب�بــة  للملكــة، غيــر  العاشــق �اتًبــا 
ا��كــم، وانشــغلت عنــھ ب�رت�بــاِت ســلطِة ال�ســاء، ح�ــ� عصفــت بــھ 

افاهــا األجــل.  �عدمــا و
ُ
ا��قيقــة

ُل التاري�ي والثابت االس�بدادي َحّوِ
َ
ت
ُ
امل

ب�بــاِت  جوهــره  مــن  املفــرِغ  التاري�ــي  املتحــول   
ُ
إشــكالية �انــت    

«ظلمــة  فــي  الســردية  الســياقات  مــن  واحــًدا  فيــھ،  االســ�بداد 
 فــي 

ً
يائيــل»، و»مملكــة ا��ــواري»، لك��ــا �انــت أك�ــر ظهــوًرا وفاعليــة

الروايتيــن: «حصــن الزيــدي»(3)، و»الثائــر»(٤)، اللتيــن تضمنتــا 
بدايــات  فــي  املتمثــل  الزم�ــي  فضا��مــا  خــالل  مــن  اإلشــكالية  هــذه 
زمنيــٍة  حي�يــات  مــن  فيــھ  بمــا  العشــرين،  القــرن  مــن  الســت�نيات 
لآلمــاِل  مخيبــٍة  وأحــداٍث  تداعيــاٍت  مــن  عليــھ  ــَب 

َّ
َرت

َ
ت ومــا  ســابقة، 

الثوريــة.  واملبــادئ 

اشــتغالها  فــي  محوريــٍة  أك�ــَر  الزيــدي»  «حصــن  روايــة  �انــت  لقــد    
ســ�تمبر/   2٦ ثــورة  إعــالن  ســبقت  زمنيــٍة  مســاحٍة  ع�ــ�  الســردي 
ال�ــي  الزمنيــة  املســاحة  ومثلهــا  الوطــن،  شــمال  1٩٦2م،  أيلــول 
البريطانــي.  االســتعمار  مــن  تحــرره  الوطــن  جنــوب  إعــالن  ســبقت 
وانت�ــ� اشــتغالها الســردي بمصيــٍر مجهــوٍل للمنقــذ الــذي جــاد بــھ 
الزمــُن فــي �ــ�صية جمــال، ابــن الشــيخ مــرداس العائــد مــن رحلتــھ 

العر�يــة.  مصــر  جمهوريــة  فــي  العســكرية  الدراســية 
لقــد قدمــت الروايــة هــذه املرحلــة، مــن خــالل ســردها ��يــاِة أســرٍة 
النظــام السيا��ــي،  مــن  الظلــم  الشــمال، عانــت  فــي  يمنيــٍة مقيمــٍة 
فــي  وحــارب  الوطنيــة  ا����ــة  إ�ــ�  وانظــم  أســرتھ،  َعــة»،  بَّ

ُ
«ت ف�ــرك 

صفوفهــا. و�ان للمــرأة فــي معركــة النضــال ـ هــذه ـ دورهــا مــن خــالل 
وفــي مرحلــة  فــي معركتــھ،  عــة»  بَّ

ُ
«ت مشــاركة «ســمب�رية»، صديقهــا 

ع�ــ�  متمــردة  بطريقــٍة  قرانــھ  عل��ــا  عقــد  النضــال  مــن  متقدمــة 
ا��تمــع

  وتمحــور االشــتغاُل الســردي فــي روايــة «الثائــر»، ع�ــ� هــذه ال��ظــة 
 
ً
زمنيــة  

ً
بــؤرة �انــت  ال�ــي  ذا��ــا،  الثوريــة  الســ�تمبرية  التاريخيــة 

الثــورة؛  روح  ع�ــ�  القاضيــة  واألحــداث  التداعيــات  م��ــا  تناســلت 
ذلــك مــن خــالل تعاطــي الســياق الســردي مــع ادعــاءات �عــض القــادة 
كقــادٍة  األضــواء  واختطافهــم  ال��ظــة،  أكتــاف  ع�ــ�  امل�ســلقين 
 للمبــادئ ال�ــي ي�شــدقون ��ــا، 

ٌ
 حقيق��ــم مناقضــة

ّ
ثورييــن، فــي حيــن أن

فهــم مــن �عيــد صناعــة االســ�بداد فــي ثيــاٍب ثوريــٍة حينمــا يصلــون إ�ــ� 
الســلطة. 

  لقــد ظهــر هــذا التناقــُض فــي حيــاة «قمــر» -ال�ــ�صية الرئ�ســة فــي 
�ــ�نھ،  مــن  هــرب  باإلعــدام،  عليــھ  محكوًمــا  ا 

ً
�ــ�ين �ان  العمــل- 

ــا بخيــط حذائــھ، متخفًيــا 
ً

والتحــق بالثــورة، فانتقــم مــن ظامليــھ خنق
فــي ثيــاب امــرأٍة، لــم يظفــر بــھ الباحثــون عنــھ. ووصلــت بــھ التحــوالت 
. فو�ــ� بــأن �ل َمــْن انتقــم م��ــم، و�ل 

ً
إ�ــ� الســلطة، فــكان ثائــًرا بطــال

 
ً

َمــْن قامــت عل��ــم الثــورة متواجــدون معــھ فــي منصــة التكريــم أبطــاال
وطنيين. وقد كشــف الســياق عن هذه اإلشــكالية ع�� لســان «قمر» 
 ،

ً
الــذي أقــّر بحقيقتــھ كقاتــٍل منتقــٍم: «نعــم أع�ــرف بأن�ــي لســت بطــال

�ــي أن أع�ــرف لكــم بأن�ــي مجــرد  .... اســمحوا  وال أســتحق التكريــم، 
قاتــل اســ�بدت �ــي شــهوة االنتقــام»، (ص ٤30).

  وفــي ســياق ا��ــرب فــي الروايتيــن، نالــت املــرأة نص�ًبــا مــن وحشــية 
الصــراع، ولعــل أ�شــع مــا تعرضــت لــھ هــو مــا جــاء فــي روايــة «حصــن 
املنتصــر،  للطــرف  ســبايا  امل��ــزم  نســاء  تصيــر  حيــث  الزيــدي»، 
 ال�سرى لكل أن��، و��رت الكف اليم�� لكل ذكر»، 

ُ
و»ُسِملت العين

(ص 21)، وهــو مــا تــم تنفيــذه ع�ــ� «شــادن» ابنــة الشــيخ «شــ��اص» 
امل��ــزم ع�ــ� يــد الشــيخ «مــرداس». وقــد تقدمــت ��ــا ســردية ا��كايــة 
حصــن  مــن  هرو��ــا  أمــر  تدّبــرت  إذ  املــرأة؛  لكرامــة  انتصــرت  ح�ــ� 
مــرداس، فذاعــت أخبــار �ــ�اع��ا و�ــي تقتــل �ل مــن يحــاول القبــض 
عل��ــا مــن جنــوده الباحثيــن ع��ــا فــي الشــعاب وا��بــال، ح�ــ� �انــت 
 ع�ــ� أيد��ــم فــي مواجهــٍة خســر��ا معهــم �عدمــا قتلــت 

ً
��اي��ــا قتيلــة
عــدًدا م��ــم.

الزيــدي»  روايــة «حصــن  �انــت  لقــد   
الســردي  اشــتغالها  فــي  محوريــٍة  أك�ــَر 
ع�� مساحٍة زمنيٍة سبقت إعالن ثورة 
شــمال  1٩٦2م،  أيلــول  ســ�تمبر/   2٦
الوطــن، ومثلهــا املســاحة الزمنيــة ال�ي 
ســبقت إعــالن جنــوب الوطــن تحــرره 

مــن االســتعمار البريطانــي.

فــي  الســردي  االشــتغاُل  تمحــور    
ال��ظــة  هــذه  ع�ــ�  «الثائــر»،  روايــة 
التاريخيــة الســ�تمبرية الثوريــة ذا��ــا، 
تناســلت م��ــا   

ً
 زمنيــة

ً
بــؤرة ال�ــي �انــت 

التداعيــات واألحــداث القاضيــة ع�ــ� 
تعاطــي  خــالل  مــن  ذلــك  الثــورة؛  روح 
ادعــاءات  مــع  الســردي  الســياق 
�عــض القــادة امل�ســلقين ع�ــ� أكتــاف 
األضــواء  واختطافهــم  ال��ظــة، 
 حقيق��ــم 

ّ
كقــادٍة ثورييــن، فــي حيــن أن

ي�شــدقون  ال�ــي  للمبــادئ   
ٌ
مناقضــة

��ــا، 
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الذكوريــة  الثقافــة  مــع  املــرأة  حــرب  زاويــة  أخــرى،  زاويــٍة  ومــن     
الســائدة، تأتــي معانــاة ابن�ــي الشــيخ مــرداس لظلــم أب��ــن، الــذي 
تقدمــوا  مــن  رافًضــا  اهتمــام،  أدنــى  والد��مــا  منــذ  �عرهمــا  «لــم 
الشــيخ  ظلــم  يأتــي  الســياق  هــذا  وفــي   .(٤٨ (ص  ��مــا»،  للــزواج 
مــرداس لزوجتــھ «شــبرقة» حينمــا تمــادى فــي ��رهــا، وتــزوج عل��ــا 
بـ»ع�شــة»، و»فاطــم». حاولــت االنتقــام منــھ بالســم، لكنــھ كشــف 

بــكأس الســم ذاتــھ. أمرهــا، فانتحــرت 
كمــا ظهــرت فــي روايــة «الثائــر»، عــدٌد مــن صــور ظلــم املــرأة اليمنيــة 
وظف��ــا  ال�ــي  ا��كايــات  خــالل  مــن  الزم�ــي،  الروايــة  فضــاء  فــي 
الســياقات الســردية، فــكان م��ــا مــا ورد ع�ــ� لســان «العظمــي»، 
ال�ســاء،  مــع  مغامراتــھ  عــن  «قمــر»،  نديمــھ  مــع  يتحــدث  وهــو 
وعّمــا عرفــھ فــي هــذه املغامــرات مــن قصــص املعانــاة ال�ــي �ــ�قت 
اقــٍع يمنحــھ االســتمتاع  كرام��ــن، فصــرن إ�ــ� مــا صــرن إليــھ، مــن و

��ــن مثــل غيــره ممــن ي�ــرّددون ع�ــ� أماكــن بيــع الهــوى.

حروٌب متناسلة

  في الروايتين: «م��ف أحمر»(5)، و»بر الدنا�ل»(٦)، قّدمت 
اليمنيــة،  ا��ــروب  مــن   

ً
الســردية صــوًرا متناســلة الكاتــب  تجر�ــة 

املمتــدة مــا بيــن ��ايــة القــرن العشــرين و�يــن أوائــل القــرن الواحــد 
والعشــرين. 

   لقــد تعاطــت روايــة «م��ــف أحمــر»، مــع ا��ــرب فــي صور��ــا 
افهــا املتناحــرة، هــذه  ا��تلفــة عــن ا��ــرب ال�ــي تتعــدد ف��ــا أطر
شــما�ي،  اثنيــن:  سياســيين  طرفيــن  بيــن   

ٌ
قائمــة ا��ديــدة  ا��ــرب 

دي�ــي  تحالــٍف  مــن  امل�شــكل  صنعــاء  نظــام  بيــن  انفجــرت  وجنو�ــي. 
النظــام  مــن  املدعومــة  الوطنيــة  ا����ــة  و�يــن  وقَب�ــي،  وعســكري 
محافظــة  مــن  املمتــدة  الوســطى  املناطــق  فــي  نشــأت  ال�ــي  ا��نو�ــي، 
بـ»الكفــاح  عليــھ  مــا اصط�ــ�  ــت 

ّ
وتب� ذمــار،  الضالــع ح�ــ� محافظــة 

اليمــن. شــطري  بيــن  الوحــدة  تحقيــق  إ�ــ�  الهــادف  املســ��»؛ 
  لقــد قّدمــت الروايــة هــذه املرحلــة، مــن خــالل ســردها ��يــاِة أســرٍة 
يمنيــٍة مقيمــٍة فــي الشــمال، عانــت الظلــم مــن النظــام السيا��ــي، ف�ــرك 

َعــة»، أســرتھ، وانضــّم إ�ــ� ا����ــة الوطنيــة وحــارب فــي صفوفهــا.  بَّ
ُ
«ت

فــي معركــة النضــال -هــذه- دورهــا مــن خــالل مشــاركة    و�ان للمــرأة 
عــة» فــي معركتــھ، وفــي مرحلــة متقدمــة مــن  بَّ

ُ
هــا «ت

َ
«ســمب�رية»، صديق

النضــال عقــد عل��ــا قرانــھ بطريقــٍة متمــردة ع�ــ� ا��تمــع، قائمــة ع�� 
رؤيــٍة خاصــٍة ��مــا، وأنجبــا طفلهمــا «حنظلــة»، الــذي ســافر لدراســة 
ــا،  إرهابي� مــا 

ّ
و�ن ــا  طب�ب� رحلتــھ  مــن  �عــد  لــم  لكنــھ  العــراق.  فــي  الطــب 

التدا�ــي  فــي  اســتمرت  لك��ــا  ــا، 
ً
عنوان لــھ  أمــھ  تعــرف  ولــم  اختفــى، 

يقرأهــا،  لــن  بأنــھ  يقي��ــا  إليــھ، ع�ــ�  مــن خــالل رســائلها  مــع أموم��ــا 
إليــھ. وصولهــا  الســتحالة 

فــي رســائل هــذه األم -وع�ــ� لســا��ا-   الروايــة 
ُ
 ســردية

ْ
  وقــد ضّمنــت

ا��ماعــات  فــي  السيا��ــي  والنفــاق  الصــراع  تفاصيــل  مــن  كثيــًرا 
فــي تشــكيل   عــن دوره 

ً
الثوريــة، كمــا ضّمن��ــا وفاءهــا ألبيــھ، متحدثــة

�ــ�صي��ا وثقاف��ــا، م�ســامحة مــع نســيانھ لهــا: «لــم يكــن تبعــة ذلــك 
اإلنســان العــادي بال�ســبة �ــي، فهــو مــن أيقــظ مشــاعر اإلنســانة فــّي، 
أعطانــي املفهــوم ملعانــي االح�ــرام واملســاواة، مــن تشــر�ت منــھ مبــادئ 

«م��ــف  روايــة  تعاطــت  لقــد    
صور��ــا  فــي  ا��ــرب  مــع  أحمــر»، 
تتعــدد  ال�ــي  ا��ــرب  عــن  ا��تلفــة 
هــذه  املتناحــرة،  افهــا  أطر ف��ــا 
 بيــن طرفيــن 

ٌ
ا��ــرب ا��ديــدة قائمــة

وجنو�ــي.  شــما�ي،  اثنيــن:  سياســيين 
انفجــرت بيــن نظــام صنعــاء امل�شــكل 
مــن تحالــٍف دي�ــي وعســكري وقَب�ــي، 
املدعومــة  الوطنيــة  ا����ــة  و�يــن 
نشــأت  ال�ــي  ا��نو�ــي،  النظــام  مــن 
مــن  املمتــدة  الوســطى  املناطــق  فــي 
محافظــة  ح�ــ�  الضالــع  محافظــة 

ذمــار.
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نقــاء قل�ــي،  ا��ــروف األو�ــ� ع�ــ�  نقــش  مــن  ا��ريــة واالشــ�راكية، 
أعطــى لألشــياء رائح��ــا، طعمهــا، ألوا��ــا، معان��ــا... ولهــذا أغفــر لــھ 

�ــي �ل هــذه الســنين»، (ص 31٨). نســيانھ 
  وامتــداًدا للســياقات الســردية ال�ــي وصلــت إل��ــا روايــة «م��ــف 
 ،

ً
ــا سياســية

ً
أحمــر»، جــاءت روايــة «بــر الدنــا�ل»، فعا��ــت أحداث

إعــالن  ســبقت  ال�ــي  الزمنيــِة  الف�ــرِة  إ�ــ�   
ً
منتميــة  

ً
متناســلة وحروً�ــا 

ا، ثــم مــروًرا ��ــذا ا��ــدث الــذي لــم تكتمــل  توحيــد الشــطرين ســلمي�
عوامــل ثباتــھ، فانفجــر حرً�ــا داميــة، ان��ــت بالنقيضيــن (منتصــر/ 
م��ــزم). كمــا امتــدت ســردية الروايــة، إ�ــ� معا��ــِة أحــداٍث منتميــٍة 

إ�ــ� العقــد الثانــي مــن األلفيــة الثالثــة.
   لقــد هيمــن حضــوُر املــرأة الفاعــل فــي روايــة «بــر الدنــا�ل»، ع�ــ� 
-امل��ــم  «شــنوق»  ف��ــا  الرئ�ســة  فال�ــ�صية  ا��كائيــة؛  أنســاقها 
املنــزوي  عسســھ،  مالحقــات  مــن  الهــارب  للنظــام،  منــاوٍئ  ب�شــاٍط 
ال�ســائيِة  عالقاتــِھ  تفاصيــُل  ظهــرت  السياســة-   

ً
مع�ــزال غرفتــھ  فــي 

تجــارب  ثــالث  خــالل  مــن  الســردي،  االشــتغال  فــي  ــا  محوري� ا 
ً
ســياق

بقســوة  امل��ــ�قة  العشــري�ية  «غــزال»  مــع  تجر�تــھ  رئ�ســة: 
ا��يــاة  أنســقة  مــن  املتحــررِة  حياُ��ــا  بــھ  لت 

ّ
تشــك الــذي  اقعهــا،  و

والشــهوات   
ُ
ا��اجــة و�ي��ــا  ب�نــھ  فجمعــت  الســائدة،  االجتماعيــة 

تلــت فــي عدن، حينما 
ُ
واألفــكار املتمــردة. وتجر�تــھ مــع «أروى»، ال�ــي ق

 إرهابيــة. وتجر�تــھ مــع «البندريــة» ال�ــي اختفــت، 
ٌ
هاجم��ــم عصابــة

تلــوا إثــر 
ُ
 مّمــن ق

ً
ومــرت عقــوٌد ثالثــة ع�ــ� عالقتــھ ��ــا، وظ��ــا واحــدة

مواجهــٍة داميــة. ح�ــ� فو�ــ� بظهورهــا ع�ــ� الفضــاء األزرق، «الف�ــس 
بــوك»، أنكــر عل��ــا أن تكــون �ــي «البندريــة»، لكــن إنــكاره لــم يصمــد، 

إ�ــ� تفاصيــل ح��مــا قبــل اختفا��ــا. �عدمــا عــادت بذاكرتــھ 
وســيلة  الســردية،  تجر�تــھ  فــي  مــرٍة-  -وألول  الكاتــب  اســ�ثمر  لقــد    
ــل عــدم اســ�ثماره لهــذه  ِ

ّ
التواصــل االجتما�ــي «الف�ــس بــوك». وُيَمث

ا مــع مضامي��ــا، ال�ــي لــم تكــن 
ً
الوســيلة فــي أعمالــھ الســابقة اتســاق

الزم�ــي. كمــا يمثــل اســ�ثمارها  مــن تقنيــات فضا��ــا  هــذه الوســيلة 
 �غلــب عل��ــا دخــوُل وســيلِة 

َ
ًمــا مــع مضاميــن

ُ
فــي «بــر الدنــا�ل»، تواؤ

زمنيــة  مــع  واندماًجــا  جهــٍة،  مــن  ف��ــا  هــذه  االجتما�ــي  التواصــل 
أخــرى.  جهــٍة  مــن  باســتخدامها  زاخــرٍة  حيــاٍة  ع�ــ�  ا��يلــة  التدويــن 
  إن هــذه اإلحالــة -ع�ــ� حيــاٍة زاخــرٍة باســتخدام «الف�ــس بــوك»- لــم 
تظهــر فــي أعمالــھ الســابقة، وع�ــ� مــا فــي تلــك األعمــال مــن موضوعيــٍة 
فــي ُمَســّوِِغ املســافة الزمنيــة الفاصلــة بيــن مضامي��ــا و�يــن زمــن هــذه 
هــذه اإلحالــِة  اســ�يعاِب   

ُ
إمكانيــة زمــن إصدارهــا  فــي   

ّ
فــإن الوســيلة، 

يائيــل»،  «ظلمــة  الروايــات:  إصــداِر  فزمــُن  تدوي�ــي؛  كزمــٍن  عليــِھ 
العقــد  هــو  الزيــدي»،  و»حصــن  ا��ــواري»،  و»مملكــة  و»الثائــر»، 
َعــدُّ هــذه الوســيلة مــن 

ُ
الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين، الــذي ت

 اســ�ثمار الكاتــب 
ّ

أهــم تقنيــات التواصــل فيــھ. لذلــك يمكــن القــول إن
ــل 

ّ
يمث إصداراتــھ-  -آخــر  الدنــا�ل»  «بــر  روايتــھ  فــي  بــوك)  للـ(ف�ــس 

عليــھ  ينطــوي  فيمــا  وتجديــًدا  الســردية،  تجر�تــھ  فــي  ــا  تقني� تجديــًدا 
اســ�ثماُرها مــن إحالــٍة ع�ــ� زم��ــا التدوي�ــي.

 السردية
ُ
 والرؤية

ُ
التاريخ

 عند الغر�ي عمران بمركزيِة الدور الفاعل 
ُ
 الســردية

ُ
  ت�ســم التجر�ة

فــي �ــ�صية الكاتــب، وميولــھ  للتاريــخ ف��ــا، ولهــذه الســمة امتــداٌد 
 التاريــخ وجه��ــا التحصيليــة ا��امعيــة، 

ُ
املعرفيــة ال�ــي �انــت دراســة

مــن  ينــال  ال  -و�مــا  التاريــخ  ع�ــ�  الســردية  تجر�تــھ  اســ�ندت  حيــث 
 

ً
أدبي��ــا- فمــزج فــي أعمالــھ بيــن التاريــخ وخيــال الكاتــب؛ ليقــدم عمــال

ــا بطعــم التاريــخ، حســب مــا جــاء فــي واحــٍد مــن حواراتــھ (٧).  أدبي�
عل��ــا  جــاء  ال�ــي  الطريقــة  فــي  فاعليُ��ــا  اإلبداعيــة  للــذات  �ان  وقــد   
يفســر  مــا  وهــو  للكاتــب،  الســردية  التجر�ــة  فــي  التاري�ــي   

ُ
التوظيــف

تداع��ــا غيــر املتصاعــد مــع ال�رات�يــة التاريخيــة ملضاميــن إصداراتــھ، 
 ا��لفيــاِت التاريخيــة ملضاميــن تجر�تــھ الروائيــة 

ُ
حيــث تبــدأ ترات�يــة

ا��ــادي  القــرن  أوائــل  إ�ــ�  وتصــل  ال��ــري،  ا��امــس  القــرن  فــي 
والعشــرين. ب�نما زمُن إصدارها ال ترات�ية تتا�عية فيھ؛ إذ انطلقت 
و�ــ� 

ُ
تجر�تــھ الروائيــة فــي الر�ــع األخيــر مــن القــرن العشــرين، فكانــت أ

التاريــخ  إ�ــ�  التجر�ــة  هــذه  تعــود  ثــم  أحمــر».  «م��ــف  رواياتــھ 
الوســيط، فتخــرج منــھ بإصــدار روايتــھ الثانيــة «ظلمــة يائيــل»، ذات 
الهامــش املنتمــي إ�ــ� أوائــل القــرن الواحــد والعشــرين. ومــن التاريــخ 
الوســيط -الســياق الزم�ــي لظلمــة يائيــل- تقفــز التجر�ــة الســردية إ�ــ� 
العصــر ا��ديــث، لتنجــز روايــة «الثائــر». �عدهــا تذهــب التجر�ــة إ�ــ� 
الزمــن القديــم، إ�ــ� حيــث توقفــت حكايــة «ظلمــة يائيــل»، ف�ســتأنف 
معا����ــا األدبيــة فــي إصــداٍر جديــد �ان روايــة «مملكــة ا��ــواري»، 



دد
لع

ة ا
صي

شخ

125

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

   العدد 230 (15)نوفمبر 2022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

«ظلمــة  هامــُش  عنــده  توقــف  مــا  َســْرَد  ــها 
ُ

هامش  
َ

اســتأنف ال�ــي 
«الثائــر»،  روايــة  زمــن  فــي   

ً
ثانيــة الكاتــب   

ُ
تجر�ــة ــُق  ِ

ّ
َحل

ُ
ت ثــم  يائيــل». 

إ�ــ� زمــن  فت�ــري ســياقاتھ بروايــة «حصــن الزيــدي». وم��ــا تنطلــق 
ال�ــي  الدنــا�ل»،  «بــر  بروايــة  ســياقاتھ  فت�ــري  أحمــر»،  «م��ــف 

امتــدت ســردي��ا إ�ــ� بدايــات القــرن الواحــد والعشــرين.
  وفــي مثــل هــذا التحليــق -الــذي اتســمت بــھ تجر�ــة عمــران الســردية، 
بمــا فيــھ مــن حريــٍة غيــر محكومــة ب�رات�يــة زمنيــٍة متتا�عــة- ما ت�تصر 
الباحــث  ملن��يــة  ال  املبــدع،  الفنــان  لــروح  الكتابيــة  التجر�ــة  بــھ 
 

ّ
 التحليــق فــي الفضــاءات الزمنيــة ع�ــ� أن

ُ
واملــؤرخ. كمــا تحيــل حريــة

 الكاتــِب ِمــْن تكامــٍل 
ُ
ــِق �ل عمــٍل، هــو مــا تــراُه تجر�ــة

ُّ
ل

َ
خ

َ
الفاعــل فــي ت

 
ُ

ســياقات ��ــا  س�ســتقيم  ال�ــي  الســرديِة،  للرؤيــة  ون�ــٍ�  أل�عــاده، 
حكايتــھ.

تاريــخ  ع�ــ�  -هــذه-  الســردية  رؤيتــھ  بنــاء  فــي  الكاتــُب  �عتمــد    
ع�ــ�  ا��اكمــة  اليمنيــة  الســلطات  فــي  والطغيــان  الديكتاتوريــة 
اختــالف أنظم��ــا السياســية وخلفيا��ــا األيديولوجيــة، حيــث ي�رتــب 
اجتماعيــٍة  فعــٍل  بــردوِد  الديكتاتوريــة  هــذه  َواَجــھ 

ُ
ت أن  ذلــك  ع�ــ� 

متفاوتــٍة فــي توصيفا��ــا بيــن تمــّرٍد، وثــورٍة، ومعارضــة، غيــِر محّصنــٍة 
��ــا  تر�طهــا  ال�ــي  الســلطة  مــع  بتواؤمهــا  إمــا  تدجي��ــا،  مصيــِر  مــن 
عالقــاٌت شــائكة، و�مــا بإعاد��ــا إنتــاج االســ�بداد حينمــا تصــل إ�ــ� 
 عــن املبــادئ ال�ــي �انــت تد�ــي النضــال مــن أجلها، 

ً
يــة

ّ
الســلطة، متخل

األنظمــة. ديكتاتوريــة  ع�ــ�  الفعــل  ردود  ميــدان  فــي  �انــت  حينمــا 
التاريخيــة،  التحــوالت  عمــران  عنــد   

ُ
الســردية  

ُ
الرؤيــة ْســُبر 

َ
ت كمــا    

 مــن حي�يا��ــا وأحدا��ــا، بمعا��ــٍة أدبيــة ت�ــ�يصيٍة لهــذه 
ً
مق�ربــة

اليم�ــي  التاريــخ  فــي  امل�شــا��ة  وســياقا��ا  الوطنيــة؛  اإلشــكالية 
الوســيط وا��ديــث واملعاصــر، وال�ــي تتكــرر ف��ــا صــورة الســلطة 
املســ�بدة، وتتجــدد مــن خاللهــا عوامــل تجــدد ا��ــرب، ودينامي��ــا 
ع�ــ�  �عتمــُد   

ٌ
تحالــف عســكري.  َب�ــّيٍ 

َ
ق دي�ــّيٍ  تحالــٍف  ع�ــ�  القائمــة 

وثقافيــة.  معرفيــٍة  محدوديــٍة  مــن  متوالــٍد  اجتما�ــّيٍ  اســتغفاٍل 
مــن  ــا،  تنويري� خطاًبــا  الســردية  عمــران  رؤيــة  تتضمــن  و�ذلــك 
اســ�ثماِر  دون  َســَيُحوُل  الــذي  الدي�ــي،  ال�ســامح  مرتكزاتــھ  أهــم 

سياســية.  مــآرب  لتحقيــق  الدي�يــة؛   
َ
العاطفــة الســلطاِت 

 فــي ســرديات الغر�ــي عمــران �عنايــٍة خاصــٍة، حيــث 
ُ
 وتحظــى املــرأة

منــذ  الذكــوري،  ا��تمــع  بقيــوِد  املكبلــة  إنســاني��ا  الكاتــب  أضــاء 
القصصيــة،  مجموعاتــھ  فــي  املتمثلــة  األو�ــ�  الســردية  خطواتــھ 
مــن مثــل: «الشراشــف»(٨)، و»حريــم أعزكــم هللا»(٩)، و»ختــان 

بلق�ــس»(10).
معانــاة  مــن  صــوٍر   

َ
معا��ــة فــي   

ُ
الســردية ــھ 

ُ
تجر�ت اســتمرت  كمــا    

 فــي ســردية روايــة 
ً

املــرأة فــي أعمالــھ الروائيــة، فــكان حضورهــا فاعــال
التاريــخ  فــي  بؤســها  مــع  التعاطــي  ذلــك  ومثــل  أحمــر».  «م��ــف 
الوســيط، فــي روايــة «ظلمــة يائيــل»، ومثلهــا «مملكــة ا��ــواري»، 
است�ناســها  خــالل  مــن  للمــرأة،  الســردية  رؤي��ــا  انتصــرت  ال�ــي 
«بــر  روايــة  قدمــت  كمــا  أروى.  الســيدة  إ�ــ�  الســلطة  بتحــوالت 
فكانــت  ا��ديــث،  اقعهــا  و صــور  مــن  عــدٍد  فــي  املــرأة  الدنــا�ل»، 
الســياقاِت  نســيج  فــي  محــورّيٍ  دوٍر  ذات  ��ــا   

ُ
املرتبطــة ا��كايــات 

ا للهــارب مــن ��يــم الصراعات 
ً
الســردية، ال�ــي احتفــت باملــرأِة مــالذ

السياســية.

املصادر

القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  املصريــة  الهيئــة  عــن  صــادرة   (  1)
2012م. صا�ــ�،  الطيــب  جائــزة  ع�ــ�  وحائــزة  2013م. 

وحائــزة  201٧م.  بيــروت،  انطــوان،  هاشــ�ت  دار  عــن  صــادرة   (2)
ع�ــ� جائــزة كتــارا، ولصدورهــا عــن دار الهــالل قبــل ا��فــل �عنــوان 

«مســامرة املوتــى»، تــم �ــ�ب ا��ائــزة �عــد إعــالن الفــوز.
(3) صــادرة عــن دار هاشــ�ت أنطــوان، بيــروت 201٩م، وحائــزة ع�ــ� 
جائــزة راشــد بــن حمــد باإلمــارات 201٩م، كمــا وصلــت إ�ــ� القائمــة 
القصيــرة ��ائــزة نجيــب محفــوظ، ا��امعــة األمريكيــة، القاهــرة 

2021م.
(٤ ) صادرة عن دار السا�ي، بيروت، 201٤م.

(5) صادرة عن دار رياض الر�س، بيروت، 2010م.
(٦) صادرة عن دار هاش�ت أنطوان، بيروت، 2021م.

عمــران»،  الغر�ــي  الكبيــر  اليم�ــي  والسيا��ــي  األديــب  «نجــاح   (   ٧
فريــق راديــو صــوت العــرب مــن أمريــكا. أجــرى ا��ــوار أحمــد الغــر، 

2021م.  يوليــو   20
(٨) صادرة عن اتحاد األدباء العرب، دمشق، 1٩٩٧م.

(٩ ) صادرة عن نادي القصة «أملقھ»، صنعاء، 2000م.
(10) صادرة عن نادي القصة

عنــد   
ُ
الســردية  

ُ
التجر�ــة ت�ســم    

الــدور  بمركزيــِة  عمــران  الغر�ــي 
الســمة  ف��ــا، ولهــذه  للتاريــخ  الفاعــل 
امتــداٌد فــي �ــ�صية الكاتــب، وميولــھ 
التاريــخ   

ُ
دراســة �انــت  ال�ــي  املعرفيــة 

وجه��ــا التحصيليــة ا��امعيــة، حيــث 
ع�ــ�  الســردية  تجر�تــھ  اســ�ندت 
أدبي��ــا-  مــن  ينــال  ال  -و�مــا  التاريــخ 
فمــزج فــي أعمالــھ بيــن التاريــخ وخيــال 
بطعــم  ــا  أدبي�  

ً
عمــال ليقــدم  الكاتــب؛ 

التاريــخ.
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تمهيد
، مشــتقة مــن (َرَســَل)، وتع�ــي: نــص شــف�ي أو كتا�ــي، 

ً
غــة

ُ
الرســالة، ل

وفــي الغالــب نــصٌّ كتا�ــي، ُيّوّجــھ مــن ُمرِســل إ�ــ� مرســل إليــھ �عيــد. 
بإنســان  لالتصــال  اإلنســان  اســتخدمها  ال�ــي  الوســائل  أو�ــ�  و�ــي 
الرســائل  كتابــة  ازدهــرت  وقــد  مكانيــا.  لتباعدهمــا  بالقلــم  غائــب، 
فــي الثقافــة العر�يــة منــذ العصــر اإلســالمي، وذلــك ��اجــة الــوالة 
ومــع  لإلســالم.  ودعو��ــم  وامللــوك  األمــراء  مــع  للتواصــل  املســلمين 
اتســاع رقعــة الدولــة اإلســالمية، ظهــر مــا �ســم� بديــوان الرســائل، 
ــاب ذوي الفصاحــة والبيــان، و�واســط��م 

ّ
و�ــروز عــدد كبيــر مــن الكت

تطــورت كتابــة الرســائل، وتحولــت إ�ــ� فــّنٍ وصناعــة، كمــا تنوعــت 
الرســائل، وقســمت إ�ــ� نوعيــن: الرســائل الرســمية، والرســائل غيــر 
الرســمية أو اإلخوانيــة. وفــي ��ايــة العصــر األمــوي أصبحــت كتابــة 

الرســائل وســيلة للوصــول إ�ــ� أرفــع املناصــب.
بأســلوب  واالرتقــاء  بالرســائل  االهتمــام  أدى  ذلــك،  إ�ــ�  إضافــة 
كتاب��ــا إ�ــ� تطــور الن�ــر العر�ــي الــذي بــات ينافــس الشــعر فــي كثيــر مــن 
للرســائل  تقديمــھ  ســياق  فــي  ضيــف  شــو�ي  د.  بّيــن  وقــد  ا��ــاالت. 
اإلخوانيــة فــي كتابــھ (تاريــخ األدب العر�ــي، العصــر العبا��ــي األول)، 
أســباب نجاح الن�ر في منافســة الشــعر في تلك الف�رة، قائال: ”أصبح 
إ�ــ�  يرقــون  �انــوا  الشــعر، ال ألن أ��ابــھ  ــ� 

َّ
املع� القــدح  لــھ  الن�ــر 

الوظائــف العليــا فــي الدولــة ودواوي��ــا فحســب، وال ألنــھ �ان ُيختــار 
م��ــم الــوزراء فحســب، بــل ألنــھ أصبــح يضــارع الشــعر فــي التأثيــر فــي 
األلفــاظ  جزالــة  مــن  العظــام  كتابــھ  لــھ  ــر 

ّ
وق بمــا  القــارئ،  وجــدان 

فــي ا��ــرس.. و�ان أك�ــر مــن الشــعر  ورصان��ــا ومــن حســن تالؤمهــا 
مــن  ف��ــا  يجــري  ومــا  تعابيــره  ُ�ســر  بحكــم  األفــكار  ��مــل  طواعيــة 
مرونــة، ممــا جعــل الشــعراء يتخذونــھ فــي �عــض األحــوال لتصويــر 
أفكارهــم. وتحمــل كتــب األدب كثيــرا مــن  خواطرهــم ومشــاعرهم و

5٦2- ص5٦2  بارعيــن“.  لكتــاب  اإلخوانيــة  الرســائل 
ومنذ بداية العصر العبا��ي شرع كثير من األدباء في توظيف قالب 
الرســالة للوصــول إ�ــ� أكبــر عــدد مــن القــراء، م��ــم ا��احــظ الــذي 
الوهــاب.  بــن عبــد  ال�ربيــع والتدويــر) ل��ــاء أحمــد  كــرس (رســالة 
باســتخدامھ  الصفــاء)،  (أخــوان  مثــل  والفالســفة،  العلمــاء  وقــام 
عبــد  مثــل  الديــن،  رجــال  اســتخدمھ  كمــا  وآرا��ــم.  علومهــم  ل�شــر 
ووصاياهــم.  مواعظهــم  لتعميــم  ــْيري، 

َ
ش

ُ
الق هــوازن  بــن  الكريــم 

(انظــر دراســ�نا: فــن الرســائل فــي حضرمــوت فــي القــرن الثالــث عشــر 
ال��ــري، مكاتبــات ا��ب�ــب صا�ــ� بــن حســن البحــر أنموذجــا، فــي 

كتــاب: دراســات فــي األدب فــي حضرمــوت قبــل القــرن العشــرين)
نصــوص  كتابــة  ع�ــ�  األدبــاء  �عــض  الرســالة  قالــب  ــز 

ّ
حف كمــا 

أبــرز  مــن  بدونــھ.  كتاب��ــا  ع�ــ�  قادريــن  يكونــوا  لــم  خياليــة  ســردية 
تلــك النصــوص ا��ياليــة (رســالة التوا�ــع والزوا�ــع) البــن شــهيد 
وتؤكــد  املعــري.  العــالء  أل�ــي  الغفــران)  و(رســالة  األندل��ــي، 
الدكتــورة ألفــت �امــل الرو�ــي أن عــددا مــن الدراســات النقديــة قــد 
صنفــت هذيــن النصيــن ضمــن األدب القص��ــي ب�نمــا وضع��مــا 
دراســات أخــرى ضمــن أدب الرســائل، وتضيــف: ”ولــم ت�ــر أيٌّ مــن 
هــذه الدراســات تســاؤالت مــا حــول طبيعــة هــذا الشــكل القص��ــي 

أو ا��صائــص ال�ــي جعلتــھ قصصــا.. كمــا لــم ُيطــرح ســؤاٌل مــا عــن 
الس�ب في تسمي��ا (رسالة) ما دامت �ي شكال من أشكال القص، 
وملــاذا لــم �ســتخدم ابــن شــهيد أو أبــو العــالء املعــري مصط�ــ� قصــة 
أو حكايــة، ال ســيما أن املصط��يــن �انــا مســتخدمين مــن قبــل“. 

ص15). التوصيــل،  (بالغــات 
فــي  الرســالة  لقالــب  شــهيد  ابــن  توظيــف  الرو�ــي  ألفــت  وتفّســر 
نصــھ الن�ــري الســردي ا��يا�ــي (رســالة التوا�ــع والزوا�ــع) برغبتــھ 
ب�ســر  يتقبــل  يكــن  لــم  عصــر  فــي  الشــرعية  مــن  ��ــيٍء  إعطائــھ  فــي 
النصــوص ا��ياليــة، وكت�ــت: ”لــم يتوقــف ســ�ي ابــن شــهيد عنــد 
ــده مــن 

ّ
التمــرد ع�ــ� التقاليــد، إنمــا جــاوزه باختيــار شــكل جديــد ول

إدماجــھ �عــض األشــكال األدبيــة الرســمية املهمشــة وغيــر املع�ــرف 
أن  أراد  وحيــن  الرســمية  األدبيــة  الدائــرة  مــن  واملســ�بعدة  ��ــا 
(رســالة).  ســّماه:  مقبــوال  تجعلــھ  مشــروعية  هــذا  عملــھ  يكســب 
(بالغــة التوصيــل وتأســ�س النــوع الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 

ص23  (2001 القاهــرة 

(م��ف أحمر) رواية رسائلية:

فــت قالــب الرســالة 
ّ
مــن املعلــوم أن هنــاك روايــات غر�يــة كثيــرة وظ

فــي ��ايــة القــرن الســبع عشــر. ومنــذ القــرن الثامــن عشــر شــهدت 
(روايــات الرســائل)، ال�ــي ي�شــكل الســرد ف��ــا بواســطة املراســلة 
فــي اآلداب  لعــدة �ــ�صيات رواجــا كبيــرا  أو  ا��ياليــة ل�ــ�صية 
تلــك الروايــات (العالقــات ا��طيــرة) للكاتــب  الغر�يــة، ومــن أبــرز 
��ــان  ا��ديــدة)  و(الهيلوئيــز  ال�لــو،  شــودرلو  دي  بييــر  الفرن��ــي 
مجهولــة)  مــن  و(رســالة  لغوتــھ،  فيــرذر)  و(آالم  ورســو،  جــاك 
الرو��ــي  للروا�ــي  الرســائل)  (كتــاب  وروايــة  زفايــج،  لســ�يفان 
بتلــك  العــرب  الكتــاب  مــن  عــدٌد  وتأثــر  ش�شــكين.  ميخائيــل 
النصــوص، وألفــوا روايــات أســهمت الرســائل فــي تشــكيل ســردها، 
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 كمــا هــو ا��ــال مثــال فــي (مــدن امل�ــ�) لعبــد الرحمــن منيــف، 
ً
أمــا جزئيــا

و(ا��ماســين) لغالــب هلســا، و(صنعــاء مدينــة مفتوحــة) ��مــد عبــد 
هــو  مثلمــا   

ً
�ليــا أو  عمــران،  الغر�ــي  ��مــد  املوتــى)  و(مســامرة  الو�ــي 

ا��ــال فــي روايــة (بريــد الليــل) ال�ــي حــازت بفضلهــا الكاتبــة اللبنانيــة 
الغيطانــي  جمــال  وروايــة   ،201٩ لعــام  البوكــر  جائــزة  بــر�ات  هــدى 
ألدب  صــدى  كذلــك  تحمــل  ال�ــي  والوجــد)،  الصبابــة  فــي  (رســالة 
مارســوا  الذيــن  اليمنييــن  األدبــاء  ومــن  العر�ــي.  ال�ــراث  فــي  الرســائل 
عمــران،  الغر�ــي  محمــد  الرســائل)  (روايــات  مــن  النــوع  هــذا  كتابــة 
وذلــك فــي روايتــھ األو�ــ� (م��ــف أحمــر)، ال�ــي ســن�ناول هنــا بإيجــاز 

الرســائل. لقالــب  توظيفهــا  طريقــة 
عشــرين  فــي  مقســمة  صفحــة   23٨ فــي  أحمــر)  (م��ــف  روايــة  تقــع 
، يتــوزع الســرد ف��ــا ع�ــ� ســبعة عشــرة رســالة حرر��ــا ســمبرية 

ً
جــزءا

األو�ــ�  الســنوات  فــي  �غــداد  إ�ــ�  اليمــن  غــادر  الــذي  حنظلــة  اب��ــا  إ�ــ� 
مــن القــرن ا��ــادي والعشــرين لدراســة الطــب هنــاك. وي�ركــز الســرد 
فــي رســائل ســمبرية ع�ــ� أحــداث مرتبطــة بأنشــطة زوجهــا تبعــة، أحــد 
والثامــن  الســا�ع  العقديــن  فــي  �انــت  ال�ــي  الوطنيــة  ا����ــة  أعضــاء 
مــن أجــل إيجــاد  مــن ا��نــوب  القــرن العشــرين تحــارب انطالقــا  مــن 
العر�يــة  با��مهوريــة  �عــرف  �ان  مــا  أرا��ــي  فــي  كيــان سيا��ــي واحــد 
اليمنيــة وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، ثــم أصبــح ا��ــارس 
ال�ــ���ي لعبــد الفتــاح إســماعيل قبيــل أحــداث 1٩٨٦. ولكــي تتمكــن 
املرســلة/الراوية ســمبرية، مــن ســرد أكبــر قــدر مــن األحــداث املرتبطــة 
بتلــك ا����ــة ت��ــأ إ�ــ� تضميــن رســائلها الب��ــا عشــر رســائل اســتمل��ا 

مــن زوجهــا تبعــة حينمــا �ان غائبــا ع��ــا فــي ا����ــة.
الرا�عــة  رســال��ا  ��ايــة  فــي  لهــا  تبعــة  رســائل  أو�ــ�  ســمبرية  وتضــع 
عــام  منتصــف  إ�ــ�  بذاكرتــي  ”أعــود  قائلــة:  لنقلهــا  وتمهــد  ��نظلــة، 
بــوادي قري�نــا، حصــن  1٩٧٨، �عــد أن غــادر تبعــة ا��بــال ا��يطــة 
عرفطــة، فــارا مــن مالحقــة شــيخنا وأنصــاره. �انــت أو�ــ� رســائلھ قــد 
الرســالة  بــدأ  وصلــت.  كيــف  تجب�ــي  لــم  جــدك.  زوجــة  عبــر  وصلت�ــي 
بكلمــة صديق�ــي. أحسســت بفــرح وســعادة، قرأ��ــا عــدة مــرات. طعــم 
لذيــذ لكلمــة صديق�ــي ســمبرية. ارتفــع نبــض قل�ــي وأنــا أقــرأ الرســالة“. 

53 ص 
وفــي ��ايــة الرســالة التاســعة تضّمــن ســمبرية رســالة تبعــة السادســة 
لــم تشــارك �ــي فيــھ.  الــذي  ��ــدف ســرد أحــداث املا��ــي  لهــا، وذلــك 
وف��ــا �ســرد تبعــة تفاصيــل األحــداث ال�ــي حصلــت لــھ فــي ا��ــدود خــالل 
نضالــھ فــي صفــوف مقات�ــي ا����ــة، وتحمــل فــي ��اي��ــا تاريــخ كتاب��ــا: 
فــي رســال��ا العاشــرة فتضــع ســمبرية رســالة تبعــھ  مــارس 1٩٧٩. إمــا 
فــي ابريــل 1٩٧٩. كمــا تتضمــن رســالة ســمبرية  لهــا، املؤرخــة  الثامنــة 
العاشــرة رســالة تبعــة التاســعة املؤرخــة فــي ر�يــع 1٩٨0، وف��ــا �شــرح 
تبعــة لزوجتــھ وللقــارئ مــا يقــوم بــھ فــي إطــار ا����ــة الوطنيــة، ويكتــب: 
”عناصــر ا����ــة �عتمــدون ع�ــ� حــرب العصابــات �عــد أن جعلــوا مــن 
ا��بــال مــأوى لهــم. و�انــت الشــعارات ال�ــي ترفعهــا الســلطة تعتمــد ع�� 
تدنــي و�ــي أفــراد ا��تمــع فــي ترويجهــا، مثــل: ا��فــاظ ع�ــ� الفضيلــة، 
حمايــة القيــم والعــادات املك�ســبة. تطبيــق الشــر�عة وا��فــاظ عل��ــا. 
املارقــون  ا����ــة صفــات عــدة م��ــا: ا��ر�ــون،  وتطلــق ع�ــ� عناصــر 
ع�ــ� الديــن، بــل أ��ــا كثيــرا مــا ت��مهــم بالدعــوة إ�ــ� االنحــالل واملشــاعية 

ا���ســية. وذهبــت إ�ــ� مــا هــو أ�عــد مــن ذلــك فــي ا��امهــم بالســ�ي 
ا��رمــات،  و�باحــة  هللا،  وجــود  ونكــران  الديــن  إلغــاء  إ�ــ� 
وســاند��ا العناصر املســتفيدة من نشــر تلك الشــا�عات، والقوى 
والتيــار  التقليديــة  القــوى  مــن  املصا�ــ�  وأ��ــاب  اإلقطاعيــة 
النضــال  شــعارا��ا:  الوطنيــة  ا����ــة  ورفعــت  امل�شــدد.  الدي�ــي 
ح�ــ� تحقيــق الوحــدة اليمنيــة. ال لعمالــة نظــام صنعــاء ألنظمــة 
فــي  االســتعمارية  الغــرب  سياســة  لتنفيــذ  �أداة  رجعيــة  عر�يــة 
املنطقــة، العدالــة واملســاواة وا��ريــة أســاس �ل نضــال“. ص 

13٧

تبعــة  رســالة  الب��ــا  ســمبرية  تنقــل  عشــرة  الرا�عــة  رســال��ا  وفــي 
املا��ــي  إ�ــ�  والعــودة  النقــل  لذلــك  وتمهــد  واألخيــرة،  العاشــرة 
هر�ــت  حنقــا.  الفضائيــة  القنــوات  مشــاهدة  ”��ــرت  قائلــة: 
�عيــدا  قبــل عشــرين ســنة.  املا��ــي،  إ�ــ�  ا��اضــر  مــن  بذاكرتــي 
الرســائل  بيــن  تبعــة، ف�شــت  إ�ــ� رســائل  بال��ــز،  الشــعور  عــن 
الكثيــرة، اخ�ــرت رســالة �ع��ــا �ــي �عــد ليلــة الــوادي.. �ان قــد تأخــر 
ك�ــرا عــن إرســالها إ�ــّي. عرفــت �عــد قراء��ــا أن ج��ــات القتــال ع�ــ� 
عــن  �ــي  اعتــذر  م�شــغال.  �ان  تبعــة  وأن  مل��بــة،  ظلــت  ا��ــدود 
تأخــره، ويكشــف لهــا فــي رســالتھ املؤرخــة فــي 1٩٨2 عــن تفاصــل 
تاريخيــة مهمــة عــن العالقــة بيــن صنعــاء وعــدن، فقــد قــال ف��ــا: 
أوامــر  والعســكرية..  التموي�يــة  إمداداتنــا  عنــا  عــدن  ”قطعــت 
اقــع العســكرية ال�ــي �انــت ا����ــة قد ســيطرت  بإخــالء �عــض املو
عل��ــا منــذ منتصــف عــام 1٩٧٩.. تســليم نقــاط التفت�ــش بطــول 
الطريــق الرئ�ســة، اســتحدثت الســلطة نقاطــا عســكرية جديــدة 
قمــم  إ�ــ�  طــرق  شــقت  الثــوري..  املــد  لتقليــص  خط��ــا  ضمــن 
عســكرية،  اقــع  مو وانشــأت  االســ�راتيجية  املرتفعــات  �عــض 
مــارس 1٩٧٩بيــن صنعــاء  فــي  الكويــت  تنفيــذا التفــاق قمــة  �ان 
وعــدن.. كمــا هــو معلــن. لكــن ا��قيقــة أن قيــادة عــدن انقســمت 
عــل نفســها، خــرج عبــد الفتــاح إســماعيل مــن الســلطة ونفــي إ�ــ� 
موســكو. أول قمــة بيــن الشــطرين �عــد نفــي فتــاح عقــد فــي تعــز ثــم 
فــي عــدن وصنعــاء وا��ديــدة.. �عــد أقــل مــن شــهرين مــن نفــي عبــد 
ــت املواجهــات 

ّ
الفتــاح �انــت ا��ــرب قــد أخــذت وجهــا جديــدا .. قل

تقــع روايــة (م��ــف أحمــر) فــي 23٨
 ،

ً
جــزءا عشــرين  فــي  مقســمة  صفحــة 

يتــوزع الســرد ف��ــا ع�ــ� ســبعة عشــرة 
اب��ــا  إ�ــ�  ســمبرية  حرر��ــا  رســالة 
حنظلــة الــذي غــادر اليمــن إ�ــ� �غــداد 
في السنوات األو�� من القرن ا��ادي 

هنــاك.  الطــب  لدراســة  والعشــرين 
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املباشــرة، كنــا فــي هدنــة غيــر معلنــة…“. ص 1٨٧
وفي بداية رســالة ســمبرية قبل األخيرة، السادســة عشــرة، تخبر اب��ا 
حنظلــة أنــھ لــم �عــد باإلمــكان وصــول رســائل تبعــة إل��ــا �عــد مقتــل 
خمينــة و��وئــھ هر�ــا إ�ــ� عــدن فــي أواخــر 1٩٨2، وال تف�ــ� ســمبرية 
ال�ــي ضمن��ــا رســالت��ا  األحــداث  منــھ  اســتقت  الــذي  املصــدر  عــن 
األخيرتيــن؛ ف�ــي تــروي ف��ــا أحــداث 13 ينايــر 1٩٨٦ فــي عــدن ووفــاة 
عبــد الفتــاح، وتؤكــد أن تبعــة �ان ضمــن حرســھ ال�ــ���ي. ومثــل 
كثيــر مــن الــرواة حرصــت ســمبرية ع�ــ� نقــل صــورة ل��ثــث فــي شــوارع 
وتوقيــع   ،1٩٨٨ وصا�ــ�  البيــض  بيــن  التقــارب  تصــور  ثــم  عــدن. 

الوحــدة يــوم الثالثــاء 22 مايــو 1٩٩0، ثــم حــرب 1٩٩٤.
أن  ســمبرية  لنــا  تكشــف  عشــرة،  الســا�عة  األخيــرة،  الرســالة  وفــي 
�ان  فقــد  �عــد.  لــم  وليتــھ  صنعــاء.  إ�ــ�  عــاد  حنظلــة  إليــھ  املرســل 
ملتحيــا وفــرض ع�ــ� أمــھ ��ــرا ومنعهــا مــن مقابلــة الرجــال بــل ح�ــ� 
. وعلمــت األم مــن صديق��ــا 

ً
صديقا��ــا ال�ســاء، إ�ــ� أن اختفــى فجــأة

�ــ�نما أن ابــن ا��ــارس ال�ــ���ي لعبــد الفتــاح اســماعيل أصبــح 
الفضائيــة  القنــوات  مــن  عــددا  وأن  إرها�ــي،  تنظيــم  فــي  عضــوا 
أكــدت أن اســم حنظلــة بيــن أســماء املطلو�يــن الذيــن ســتمنح �عــض 

الــو�االت واملؤسســات األمنيــة مكافــأة ملــن يبلــغ ع��ــم.
فــي  فــي اســتخدام قالــب الرســائل  ــق محمــد الغر�ــي عمــران  ِ

ّ
ُوف هــل 

أحمــر)؟ (م��ــف  روايــة 

مــن املعلــوم أن روايــات الرســائل فــي القــرن الثامــن عشــر قــد تمّيــزت 
باعتمادها في ســردها و�نا��ا القص��ي ع�� الرســائل املتبادلة بين 
عــدد مــن �ــ�صيا��ا؛ واســتخدامها ضميــري املتكلــم وا��اطــب، 
فــي  مثــال  نجــده  مــا  هــذا  مختلفــة.  زوايــا  مــن  األحــداث  وتقديــم 
شــودرلو  دي  بييــر  الفرن��ــي  للكاتــب  ا��طيــرة)  (العالقــات  روايــة 
ال�لــو، ال�ــي تــروي مــا يقــوم بــھ ا��ب�بــان الســابقان، املاركيــزة دي 
�عضهمــا  ســمعة  مــن  للنيــل  فاملونــت،  دي  والفيكونــت  ميرتــوي 
الــذي  ا��لقــي  الفســاد  تصويــر  ��ــدف  لآلخريــن،  واإلســاءة  �عــض 
الطبقــة  وســط  الســيما  عشــر،  الثامــن  القــرن  فــي  فرنســا  فــي  ســاد 
فــي معظــم روايــات الرســائل ال�ــي  األرســتقراطية. وكمــا هــو ا��ــال 
بيــن املرســلين  التفاعــل  القــرن، �شــكل  فــي ذلــك  الغــرب  فــي  ظهــرت 
مــن   

ً
جــزءا ال�لــو  روايــة  فــي  األدوار-  ي�بادلــون  –الذيــن  واملتلقيــن 

ا��بكــة القصصيــة، فكثيــر مــن أحدا��ــا تبــرز كنتائــج أو ردود فعــل 

نفســها. الروايــة  تضمن��ــا  رســائل  احتوتــھ  ملــا 
أمــا فــي روايــة (م��ــف أحمــر)، فنالحــظ أن رســائل ســمبرية قــد 
ول�ســت  الوطنيــة  ا����ــة  أنشــطة  لســرد  الغالــب-  فــي   – فــت  ِ

ّ
ُوظ

لفعــل ال�راســل وتفاعــل امل�راســلين. ويجعلنــا امتــداد الســرد داخــل 
�ل جــزء و�ل رســالة فــي صفحــات عــدة ن���ــ� فــي كثيــر مــن األحيــان 
الطبيعــة ال�راســلية للروايــة. ولكــي تخفــف مــن هــذا الشــعور تعمــد 
املرســلة/الراوية إ�ــ� تكــرار عبــارات النــداء وتنو�عهــا؛ هكــذا نجــد فــي 
��ايــة �ل ثــالث أو أر�ــع صفحــات مــن رســائل ســمبرية عبــارة نــداء، 
وليــدي  الغائــب،  ولــدي  الرســالة:  مفتتــح  فــي  تقــع  ال�ــي  تلــك  مثــل 
اب�ــي  حنظلــة،  صغيــري  الغا�ــي،  اب�ــي  الغا�ــي،  وحيــدي  حنظلــة، 
املتخفــي بثــوب الصمــت، حبي�ــي، ب�ــّي… ا�ــ�. وفــي رســائل تبعــة تبــرز 
عبــارات نــداء مختلفــة مثــل: ملهم�ــي ســمبرية، حب�ب�ــي، صديق�ــي 

ســمبرية.
ونادرة جدا �ي التفاتات املرسلة/الراوية سمبرية إ�� حال��ا ��ظة 
كتابــة الرســائل، أي إ�ــ� حاضرهــا؛ ففــي فقــرات محــدودة جــدا مــن 
الرســائل تعــود ســمبرية إ�ــ� حاضــر كتاب��ــا للرســائل لتصــف ا��الــة 
ال�ــي تع�ــش ف��ــا فــي تلــك الف�ــرة قبــل أن تعــود لســرد أحــداث املا��ــي 
فــي شــكل ذكريــات، مثــال فــي مطلــع الرســالة التاســعة، تكتــب: ”فلــذة 
الســهر.  أكــره  م��ــ�  فيمــا  كنــت  متقطعــا،  النــوم  أض�ــ�  كبــدي، 
أع�ــش  مغايــرة.  ��ظــات  يمنح�ــي  عشــقي،  الســهر  أم��ــ�  واليــوم 
مــع نف��ــي �عيــدا عــن النــاس، ال أجــد ذاتــي مــع النــاس. حيــن تنــام 
الســمع.  أرهــف  والســكينة،  الهــدوء  ��ظــات  أنــت،  تأتــي  املدينــة 
أمّيــز صوتــك، ��كاتــك. بــل أنــك تق�ــرب أك�ــر ل��مــس فــي أذنــي، ال 
يقاطع�ــي أحــد. تســتمع وأنــا أقــرأ لــك. أغ�ــي، أكتــب، أغمــض عي�ــّي. 
وليــدي ا��ب�ــب، منــذ آخــر زيــارة لــدار أمــي فطمينــا أصبــح الرعــب 
 .“.… اليــوم  ذلــك  قبــل  �لما��ــا  ذاكرتــي  مــن  أســ�رجع  يالحق�ــي، 

(ص10٦)
 مــا رســائل زوجهــا تبعــة 

ً
و�ذا �انــت األم ســمبرية قــد اســتلمت يومــا

أن  ال��ايــة  فــي  ن�بّيــن  فنحــن  ��نظلــة  رســائلها  فــي  ت��ــ�ها  ال�ــي 
تبع��ــا  ولــم  حنظلــة  إ�ــ�  برســائلها  احتفظــت  قــد  نفســها  ســمبرية 
إليــھ، كمــا �ان فيــرذر يفعــل فــي روايــة غوتــھ (آالم فيــرذر). وتكشــف 
فــي بدايــة الرســالة ا��امســة عشــرة،  لنــا ســمبرية هــذه ا��قيقــة 
ال�ــي تبدأهــا ع�ــ� النحــو اآلتــي: ”ســلوتي فــي وحدتــي حنظلــة، أورا�ــي 
تراكمــت، ولــم تجــد طريقــا إليــك. ســأظل أكتــب إليــك ح�ــ� تظــل 
بداخ�ــي حيــا تــرزق. قل�ــي يحدث�ــي بأنــك ســتقرأها يومــا مــا. كثيــرا 
مــا تنازعت�ــي الظنــون وأســأل نف��ــي: هــل أم�ــي وهــم؟ هــل ســأراك؟ 
أســئلة كثيــرة. �عضهــا تقودنــي إ�ــ� أجو�ــة مأســاوية. تســاورني أفــكار 
محزنــة أك�ــر مــن أي وقــت م��ــ�. أخــاف موتــك.. أخــاف أن تكــون 
مناجاتــي لســراب. ومــا يجعل�ــي أقــاوم ظنونــي أن أســتمر فــي الكتابــة 

ص1٩1 إليــك“. 
الغر�ــي  محمــد  روايــة  تظــل  املالحظاتـــ  تلــك  �ل  مــن  الرغــم  وع�ــ� 
بيــن  النمــوذج األن�ــ� واألكمــل  تمثــل  عمــران (م��ــف أحمــر) 

قراء��ــا. اســتطعنا  ال�ــي  اليمنيــة  الرســائل  روايــات 

باحث وناقد وأ�اديمي يم�ي

عمــران  الغر�ــي  محمــد  روايــة  تظــل 
النمــوذج  تمثــل  أحمــر)  (م��ــف 
روايــات  بيــن  واألكمــل  األن�ــ� 
اســتطعنا  ال�ــي  اليمنيــة  الرســائل 

. قراء��ــا
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محمد الغربي عمران يبّدد ظلمة يائيل

أ.د. يوسف حطي�ي/  أديب وأ�اديمي فلسطي�ي بجامعة اإلمارات
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عمــران  الغر�ــي  محمــد  اليم�ــي  للكاتــب  يائيــل»  «ظلمــة  روايــة  تعــّد 
 
ً
واحــدة مــن أك�ــر الروايــات العر�يــة جــرأة؛ إذ تنــكأ ا��ــراح األك�ر إيالما

فــي حياتنــا املعاصــرة، ع�ــ� الرغــم مــن أ��ــا تجعــل العقــود املتوســطة 
مــن القــرن ا��امــس ال��ــري خلفيــة تاريخيــة لهــا.

ــان يحمــل أحدهمــا خيبــة 
ّ
فــي رحلــة الســرد الروائيــة هــذه يتجــاور خط

 (
ً
إدهاشــا أقــل  تداعياتــھ  ويجعــل  ا��اضــر  يكشــف  (بمــا  املا��ــي 

امل�ــن  هــذا  هامــش  فــي  اآلخــر  يحمــل  ب�نمــا  الروا�ــي،  امل�ــن  فــي  وذلــك 
حكايــة أخــرى ال تر�ــ� إ�ــ� مســتوى ا��كايــة األو�ــ�، ولك��ــا ترّ�ــ� حالــة 

با��ــراب.  ت��ــي  ثقافيــة حاضــرة 
 إ�� ثالثة أقسام كبرى �ي:

ً
تنقسم الرواية/ ا��طوطة شكليا

1-    صنعاء.
2-    ظلمة يائيل.

3-    الرحلة.
و�ســرد ال�ّســاخ جــوذر فــي هــذه األقســام رحلــة حياتــھ املريــرة فــي بحثــھ 
 مــن عملــھ 

ً
املض�ــي عــن ا��قيقــة، وعــن أمــھ وعــن شــوذب، مبتدئــا

عنــد معلمــھ صعصعــة الــذي شــهد قتلــھ فيمــا �عــد، ثــم القبــض عليــھ 
وأســره عــدة ســنوات فــي ظلمــة دامســة، ثــم خروجــھ للبحــث عــن أمــھ 

ال�ــي لــم تعــد تعرفــھ، وعــن شــوذب ال�ــي تــم ســبُ��ا.
فيمــا �ســرد الســرد ذاتــھ خلفيــات ا��تمــع السياســية واالجتماعيــة 
بيــن مجموعــات �عتقــد �ل  والعقيديــة، حيــث ا��ــالف ع�ــ� أشــّده 
م��ــا أنــھ يمتلــك ا��قيقــة، فيمــا هــو يمتلــك (إضافــة إ�ــ� إيمانــھ هــذا) 
بيــن  الفكريــة  ا��الفــات  تحويــل  وع�ــ�  البطــش،  ع�ــ�  هائلــة  طاقــة 

ا��ماعــات الصغــرى إ�ــ� معــارك دمويــة ال رحمــة ف��ــا.
رحلة البحث عن ا��قيقة:

 فــي مســارين: أولهمــا 
ً
 مــن حياتــھ باحثــا

ً
لقــد ســ�� جــوذر ســنوات طــواال

�ان  وقــد  إل��ــا،  يرشــده  عمــن  بحثــھ  وثان��مــا  ا��قيقــة،  عــن  بحثــھ 

يطم�ــن  جــوذر  �ان  مــا  إذ ســرعان  ؛ 
ً
أك�ــر وضوحــا الثانــي  املســار 

�ان معتقــد   
ً
أّيــا  ،

ً
أو ضياعــا خــواء  روحــھ  فــي  ليمــأل  الدا�ــي،  إ�ــ� 

ذلــك الدا�ــي، و�س�ســلم لعقائــده أو حر�اتــھ أو ترانيمــھ... إ�ــ�.. 
الرجــل  ومناجــاة  أمــھ  ودعــوة  معلمــھ  دعــوة  بحبــال  ــق 

ّ
معل فهــو 

األشــ�ب، وتعليمــات العيلــوم وا��اخــام، وخطبــة املو�ــ� األجــّل، 
 مــن 

ً
وتعاليــم قانــح الــذي أســلس لــھ قيــاده ح�ــ� قبــل أن �ســمع أيــا

تعاليمــھ.
وثمــة فــي هــذا الفضــاء الّروا�ــي الــذي تجســده الروايــة ثنائ�تــان 
ضّديتــان متوا�ــ�تان تلفتــان النظــر، همــا (املفتــوح X املغلــق) 
غيــر  هــو  بمــا  تن��ــان  ثنائ�تــان  وهمــا  الضــوء)   X و(الظــالم 
نظيــر  شــا�ع  هــو  كمــا  فاملغلــق  الروايــة،  صعيــد  ع�ــ�  مألــوف 
يمكــن  آفــاق  هنــا  هــا  هــو  ب�نمــا  الذه�ــي،  أو  ا��ســدي  ا���ــس 
املظلمــة).  املغــارة  املعلــم/  حانــوت  فــي  الكتــب  (غرفــة  فتحهــا 
ولعلنــا نذكــر هاهنــا صعصعــة وهــو يتحــدث ��ــوذر عــن ا���ــرة 
ا��لفيــة ل��انــوت ال�ــي يتــم تحويــل مغلقهــا إ�ــ� مفتــوح، فاملغلــق 
هنــا ال ينفتــح ع�ــ� مــكان فحســب، بــل ع�ــ� آفــاق فكريــة ال حــدود 
 فــي 

ً
لهــا، تتمثــل فــي مفهــوم الثقافــة ال�ــي يريدهــا صعصعــة دليــال

بحــث جــوذر عــن ضالتــھ.

ل�ــس  الروايــة  مــن  كبيــرة  نصيــة  مســاحة  يمــأل  الــذي  والظــالم 
 لإلظــالم الفكــري، بــل هــو مســاحة ملناقشــات فكريــة بيــن 

ً
رديفــا

العينــات الصغــرى ��تمعــات محكومــة بالصراع:فالظــالم هنــا 
حقيقــة  يكشــف  ألنــھ  مر�ــك  والنــور  بــاع، 

ّ
واالت للتفكيــر  دعــوة 

 ولــع الســارد الــذي ��ميــن عليــھ هــو الطريــق 
ّ

االشــياء املاديــة، و�أن
إ�ــ� ا��قيقــة ال ا��قيقــة ذا��ــا.

ا��كاية ولعبة الزمن:
تف�ــرض التقنيــة الروائيــة ال�ــي ارتضاهــا محمــد الغر�ــي لروايتــھ 
 بالزمــن �عتمــد فــي شــكلھ األسا��ــي ع�ــ� مــوازاة مف�رضــة 

ً
تالعبــا

بيــن املا��ــي وا��اضــر، يقيمهــا النــص الســردي املت�ــي مــع النــص 
الســردي الهام��ــي، مثلمــا �عتمــد ع�ــ� اســتذ�ار يق�رحــھ جــوذر 
لشــكل الروايــة برم��ــا: ذلــك أن التدويــن الــذي قــام بــھ جــوذر إنمــا 

النــص  يتطلبــھ  مــا  الكاتــب  يقــّدم 
السردي املت�ي ذاتھ من استذ�ارات 
الوادعــة،  جــوذر  نفــس   إ�ــ�  دلفــت 
الضا�عــة  نفســھ  إل��ــا  اطمئ�ــت  أو 
وقــد  والشــقاء،  البحــث  رحلــة  فــي 
االســتذ�ارات  مــن  الروا�ــي  أفــاد 
إ�ــ�  فعــاد  والداخليــة،  ا��ارجيــة 

نفســھ. الــروي  زمــن 

أ.د. يوسف حطي�ي
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أتــى �عــد ��ايــة أحــداث الروايــة، واســتقراره مــن جديــد فــي محــل 
صعصعــة.

مــن  ذاتــھ  املت�ــي  الســردي  النــص  يتطلبــھ  مــا  الكاتــب  ويقــّدم 
اســتذ�ارات دلفــت إ�ــ� نفــس  جــوذر الوادعــة، أو اطمئ�ــت إل��ــا 
نفســھ الضا�عــة فــي رحلــة البحــث والشــقاء، وقــد أفــاد الروا�ــي 
مــن االســتذ�ارات ا��ارجيــة والداخليــة، فعــاد إ�ــ� زمــن الــروي 
نفســھ (حيــن �ســ�رجع جــوذر ذكرياتــھ)، كمــا عــاد إ�ــ� مــا قبــل زمــن 
الــروي (حيــن يــروي اآلخــرون مــن مثــل أمــھ يائيــل) حكايــات تمتــد 

 إ�ــ� مــا قبــل ذلــك الزمــن.
ً
ارتــدادا

الن��ــي  الفضــاء  تمــأل  االســ�رجاعية  النصــوص   
ّ

فــإن وا��ــّق 
للروايــة، أل��ــا ال تمثــل مجــرد تقنيــة ي��ــأ إل��ــا الــكاب، بــل ف�ــ�ة 
 مــن ضغــوط 

ً
لــروح جــوذر الوثابــة ال�ــي تجــد فــي الذكريــات مــالذا

ا��اضــر الســردي، غيــر أن هــذا ال �ع�ــي أن االســتذ�ارات �انــت 
املعلــم  باســتذ�ارات   

ً
أيضــا يفيــض  النــص   

ّ
إن بــل  عليــھ،   

ً
حكــرا

لــھ  تــروي  فأمــھ  وغيرهــم.  قانــح  وصديقــھ  جــوذر  وأم  وزوجتــھ 
قديمــة»،  حكايــة  لــك  «ســأحكي  زوجهــا  ومــع  عّمهــا  مــع  حكاي��ــا 
الظلمــة،  إ�ــ�   

ً
اخيــرا قادتــھ  ال�ــي  حكايتــھ  ��ــوذر  يحـكـي  وقانــح 

وهكــذا.
االســ�رجاعات  تكســره  الــذي  املتعاقــب  الزمــن  هــذا  خــالل  وفــي 
يقــّدم الروا�ــي حكايتــھ ال�ــي تشــبھ دوامــة َحَدثّيــة، تــوازي دوامــة 
هــّش  باســتقرار  تبــدأ  جــوذر،  �ع�شــها  ال�ــي  الفكريــة  البحــث 
 هــذا 

ّ
تع�شــة �ــ�صيات ا��تمــع فــي ظــّل إمــام مــن األئمــة، ثــم ���ــز

االســتقرار ب��ــوم مباغــت يتخللــھ عنــف وقتــل وتدميــر واعتقــال 
 فــي ظــّل اســتقرار اإلمــام ا��ديــد، 

ً
وســ�ي، ليصيــر ا��تمــع أســيرا

إلمــام آخــر يقلــب الوضــع املســتقّر ع�ــ� عقبيــة بالوســائل 
ً
انتظارا

ت�شــابھ،  الصغــرى  افــز  ا��و إن  ح�ــ�  دواليــك.  وهكــذا  ذا��ــا، 
فثمــة �عــد االنتصــار الدمــوي اســتقباالت واحتفــاالت ووالءات 

جديــدة، وثمــة مــن يل�ــ� بالدعــاء للقــادم ا��ديــد.

في لغة الرواية:
ع�ــ� الرغــم ممــا تعانــي منــھ الروايــة ع�ــ� صعيــد األغــالط الطباعيــة 
، فيما 

ً
واللغويــة القليلــة، فقــد بقيــت لغ��ــا ا��ماليــة �ــي األك�ر حضورا

افــق عــادة مثــل هــذا النــوع مــن املضاميــن  غابــت اللغــة الذهنيــة ال�ــي تر
الروائيــة، واســتطاع الروا�ــي أن ي�تصــر لشــعرية الروايــة مــن خــالل 
 البعــد ا��ما�ــي للغــة، 

ً
افــع اللغويــة املتنوعــة، مســ�ثمرا عــدد مــن الرو

اســ�ثمار  ��مــل  أن  دون  واالجتما�ــي،  الثقافــي  البعديــن  إ�ــ�  إضافــة 
اإليقــاع الروا�ــي، إن ع�ــ� صعيــد ا��كايــة أو ع�ــ� صعيــد تقديــم لغ��ــا.

وقــد و�ّ�ــ� الروا�ــي روايتــھ بنصــوص ذات �عــد ثقافــي مــن النصــوص 
الدي�يــة، ومــن الشــعر العر�ــي القديــم وا��ديــث، الفصيــح والشــع�ي، 
 يجّســد الــرؤى الفكريــة والب�ــ� 

ً
 اجتماعيــا

ً
 ثقافيــا

ً
 بذلــك �عــدا

ً
محققــا

االجتماعيــة لل�ــ�صيات ال�ــي تحتمــي مــن العنــف املنتظــر بامل�ــ�د 
كال  وال  مو�ــ�  ســواك  ســواك  َربٌّ  ُ�عَبـــد//  في الوجــوِد   «مــا   فت�شــد 
يــا   بجمــال الطبيعــة ا��يطــة: «ســيره دال 

ً
 فُيـــقَصد» أو تغــّرد إ��ابــا

نجــوم الليــل ســيره دال.... ســيره ع�ــ� وجــھ بقعــا مثــل قبــض الهــواء».            
وقــد أفــاد الروا�ــي ممــا ي�يحــھ نظــام لغــة الســرد مــن تكــرارات لغويــة 
اللغــة  ع�ــ�  تقــوم  متعــددة،  إيقاعــات  رواياتــھ  فــي  ليرّ�ــ�  حكائيــة  أو 
 فــي الروايــة تلــك 

ً
واملوضــوع فــي آن. ولعــل أك�ــر اإليقاعــات اللغويــة بــروزا

ر 
َ
هــرب ياَجــــْوذ

ُ
العبــارة املرعبــة ال�ــي يقولهــا املعلــم صعصعــة ��وذر»ا

نــج بحياتــك(1) « ال�ــي تتكــرر فــي ســياقات مختلفــة، تضبــط 
ُ
�ســرعة.. ا

ــر 
ّ

 فــي قصــة مــوت املعلــم، وتذك
ً
 جديــدا

ً
إيقــاع ا��كايــة، وتقــّدم تفصيــال

 عليــھ أن ��ــرب مــن جديــد.
ّ

جــوذر فــي �ّل مــرة أن
 روايــة محمــد الغر�ــي عمــران( ظلمــة يائيــل) روايــة 

ّ
باختصــار نقــول: إن

 يلقــي فــي ميــاه راكــدة، فيوّســع مــن حولــھ 
ً
 كبيــرا

ً
إشــكالية، تشــبھ ��ــرا

دوائــر االتفــاق واالختــالف؛ وحســبھ فــي �ل مــا قدمــھ أنــھ يحــرض ذهــن 
القــارئ ع�ــ� التفكيــر، ويثيــر فــي نفســھ مكامــن ا��مــال، وذلــك مــن خالل 

بــة.
ّ

طاقــة ثقافيــة مصوغــة بلغــة جماليــة خال

النصــوص االســ�رجاعية تمــأل الفضــاء 
الن��ــي للروايــة، أل��ــا ال تمثــل مجــرد 
ف�ــ�ة  بــل  الــكاب،  إل��ــا  ي��ــأ  تقنيــة 
فــي  تجــد  ال�ــي  الوثابــة  جــوذر  لــروح 
 مــن ضغــوط ا��اضــر 

ً
الذكريــات مــالذا

أن  �ع�ــي  ال  هــذا  أن  غيــر  الســردي، 
بــل  عليــھ،   

ً
حكــرا �انــت  االســتذ�ارات 

 باســتذ�ارات 
ً
 النــص يفيــض أيضــا

ّ
إن

وصديقــھ  جــوذر  وأم  وزوجتــھ  املعلــم 
وغيرهــم. قانــح 

بنصــوص  روايتــھ  الروا�ــي  و�ّ�ــ� 
النصــوص  مــن  ثقافــي  �عــد  ذات 
الدي�يــة، ومــن الشــعر العر�ــي القديــم 
والشــع�ي،  الفصيــح  وا��ديــث، 
 
ً
 اجتماعيــا

ً
 ثقافيــا

ً
 بذلــك �عــدا

ً
محققــا

والب�ــ�  الفكريــة  الــرؤى  يجّســد 
ال�ــي  لل�ــ�صيات  االجتماعيــة 
تحتمــي مــن العنــف املنتظــر بامل�ــ�د.
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يمنيــة  أســرة  قصــة  تحـكـي  روايــة  صــدرت  أعــوام  ســبعة  قبــل 
ا��نــوب،  و  الشــمال  بيــن  األهليــة  ا��ــرب  أفرادهــا  بيــن  فّرقــت 
مــن  والتقاليــد  األصوليــة  و�يــن  وال�ســار  اليميــن  بيــن  والصــراع 
جهــة، والعلمانيــة أو ال�ســار العلمانــي مــن جهــة ثانيــة ، إضافــة 

واملعارضــة.. والســلطة  والعشــائر  القبائــل  حــروب  ا�ــ� 
فــي ال�ــ�ون وغــاب آخــرون  وهــذه األســرة قبــع �عــض أفرادهــا 
فــي معاقــل الثــوار، و�اتــت ال�ســاء وحيــدات �عيــدات عــن األزواج 
واألوالد ، وفــي ��ايــة الروايــة، تتصا�ــ� رؤوس املعارضــة واملــواالة 
املناصــب،  ويتقاســمون  والشــمال  ا��نــوب  زعمــاء  ويلتقــي 
فيمــا يتــوه املقاتلــون والثــوار فــي ا��بــال والوديــان جثثــا وأســرى 
 وتبقــى األســرة اليمنيــة منفصلــة 

ً
وجر�ــ�.. فيتحــد اليمنــان شــكال

�عضهــا عــن �عــض.
ر وُينــذر بــأن اليمــن لــن �ســ�ريح وأن الوحــدة لــن 

ّ
و�أن املؤلــف ُيحــذ

تــدوم مــا دامــت العقليــة املنغلقــة قائمــة وصــراع األيديولوجيــات 
والتكفيــر  والتفجيــر  القتــل  الوحيــدة  ا��ــوار  ووســيلة   ،

ً
قائمــا

والت��يــر.
 نتحــدث عــن روايــة « م��ــف احمــر « للكاتــب اليم�ــي محمــد 
الغر�ــي عمــران االديــب واملثقــف الــذي ألــف عــدد مــن الروايــات 
و  واإليطاليــة  اإلنجليزيــة  ا�ــ�  ترجمــت  ال�ــي  املتميــزة  والقصــص 
مــن خاللهــا حصــل ع�ــ� جوائــز ادبيــة رفيعــة ،كمــا ان عمــران لــھ 
تجــارب قويــة فــي العمــل السيا��ــي حيــث شــغل عضويــة البرملــان 
ألمانــة   

ً
وكيــال وعيــن   ، ذمــار  فــي  ا���ــي  للمجلــس   

ً
ورئ�ســا اليم�ــي 

الداخليــة  العالقــات  أميــن  منصــب  �شــغل   
ً
وحاليــا العاصمــة 

باتحــاد األدبــاء اليم�ــي، ومنصــب رئ�ــس نــادي القصــة.
وخــرج   

ً
مقتضبــا  

ً
حــوارا معــھ  اجــرى  لإلعــالم)  اليم�ــي  (املركــز   

التاليــة: با��صيلــة 

الكاتــب محمــد الغر�ــي عمــران دائمــا عندمــا تحــل علينــا ذكــرى اعــالن 
الوحــدة اليمنيــة نتذكــر روايــة م��ــف احمــر . برأيــك ا�ــ� اي مــدى 

اقــع اليمنييــن اليــوم ؟ يمكــن إســقاط أحــداث الروايــة ع�ــ� و
 م��ــف أحمــر عمــل روا�ــي متخيــل.. وال يمكــن قــراءة التاريــخ مــن 
 .. ا��اضــر  قــراءة  يمكــن  لكننــا  وظيف��ــا..  ل�ــس  ألنــھ  روايــة  خــالل 
فالعمــل الروا�ــي النا�ــ� هــو الــذي يقــدم أســئلة ة وال يجيــب عل��ــا.. 

فــي إيجادهــا. القــارئ  ل�شــرك 
 عانــى اليمنيــون 

ً
(التاريــخ �عيــد نفســھ ) مقولــة دائمــا نســمعھ، قديمــا

مــن ال�شــرذم واالنقســام واليــوم هــل تتكــرر تلــك املعانــاة؟
التاريــخ  فــي فلســفتھ ألحــداث  �ــي نظريــة إلبــن خلــدون حيــن تحــدث 
وذكــر بــأن التاريــخ �عيــد نفســھ.. وأنــا أقــول بــأن التاريــخ ��ــر متدفــق 
دائــم ا��ريــان وان تشــابھ لنــا لكنــھ ال يتطابــق.. فقــط األدوات ال�ــي 
مثــل  واســتغاللھ  اإلنســان  أخيــھ  الخضــاع  اإلنســان  �ســتخدمها 
الديــن.. فنــرى أنــھ بطــول 1٤00 ســنة وهــو تاريــخ الديــن اإلســالمي أن 
امل�ســلطين اســتخدموا هــذا الديــن أداة ومطيــة لل�ســلط والقهــر.. 
ف�ــرى هــذه اإلداة ا��طيــة يتكــرر اســتخدامها للقهــر والظلــم.. ومــا تــراه 
اليــوم فــي اليمــن وســوريا ولي�يــا والعــراق أدواتــھ الديــن الــكل �شــهر 

ســالحھ باســم هللا والرســول كذبــا وزورا
بالشــأن  املهتمــة  اليمنيــة  ا��كوميــة  املؤسســات  اداء  تقيــم  كيــف 

؟   
ً
وجنو�ــا شــماال  الثقافــي 

ح�ــ� األن ال يوجــد شــمال وجنــوب متبايــن سياســيا.. ال زال الوضــع 
كما هو .. وتسألوني عن مؤسسات حكومية �ي أقرب إ�� العصابات 
�عقليــة  يفكــرون   .. وأحبابــھ  أقار�ــھ  يوظــف  والــكل  ي��ــب  الــكل   ..
قطــاع الطــرق.. دون أن يكــون لهــم و�ــي بــدور الثقافــة واإلبــداع.. هــم 
مجــرد عصابــات مــن قيــادة وزارة الثقافــة إ�ــ� غيرهــم .. فمــاذا ملســتم 
م��ــم غيــر خدمــة أنفســهم ومــن لــف لفهــم يوظفــون قــدرات الــوزارة 

ملص����ــم واملؤسســات 
كيف اثرت ا��رب ع�� استمرارية ال�شاط الثقافي في اليمن؟

الســلطة  إال  ��مهــم  ال  ا��ــرب  فأمــراء  مــوات..  حالــة  فــي  املشــهد 
العــام. املــال  ع�ــ�  والســيطرة 

وماذا عن االنشطة القادمة في نادي القصة اليم�ي الذي ترأسھ؟
 نــادي القصــة ي�شــط ويمــارس نشــاطھ بحــب أعضــاءه ومــا يقدمــوه 
عشــق  يدفعهــم  أعضــاؤه  فقــط  أحــد..  مــن  دعــم  دون  جهدهــم  مــن 

بلدنــا األدب ومحبــة 
ما هو جديد الكاتب واألديب املثقف محمد الغر�ي عمران؟

 أكملت رواية جديدة .. وأبحث عن دار نشر
�لمة أخيرة؟

 الشــكر للمركــز اليم�ــي لإلعــالم ع�ــ� هــذا ا��ــوار املقتضــب و�ل عــام 
وانتــم والوطــن فــي خيــر وســالم .

الغربي عمران: 
المشهد الثقافي في اليمن في حالة موت
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وخبــر  التاريــخ  درس  اليمــن،  مــن  إشــكا�ي  �اتــب  عمــران  الغر�ــي  محمــد 
العمــل السيا��ــي، وتميــز بالبحــث عــن االختــالف فــي النــص األد�ــي.. فــي 
رصيــده العديــد مــن األعمــال القصصيــة والروائيــة الهامــة وم��ــا: (منارة 
ســوداء) و(الظــل العــاري) و(م��ــف أحمــر) و(ظلمــة يائيــل) و(مملكــة 
قضايــا  ت�نــاول  كتاباتــھ  وجــّل  وغيرهــا..  الزيــدي)  و(حصــن  ا��ــواري) 
والتطــرف  العنــف  تناهــض  إبداعيــة  عوالــم  وت��ــ�  جوهريــة  فكريــة 
واإلنســانية..  والعدالــة  الســالم  وت�شــد  والتجهيــل  افــة  ا��ر وت�بــذ 
ا��لــة الثقافيــة ا��زائريــة حاولــت االق�ــراب مــن هــذا املبــدع واملثقــف 

واإلنســان، فــكان هــذا ا��ــوار:
إشــكالية  قضايــا  تناولــت  ال�ــي  أحمــر)  (م��ــف  روايتــك  مــن  لنبــدأ 
التاريخيــة  ال��ظــة  هــذه  فــي  مهمــة  أســئلة  طرحــت  الروايــة  عديــدة، 
يكتفــي  أن  الكاتــب  ع�ــ�  فهــل  الضبابيــة،  باملفاهيــم  املليئــة  املفصليــة 
أن  عليــھ  أم  والتأمــل؟  للتفكيــر  ف�ــ�ة  للقــارئ  وي�ــرك  األســئلة  بطــرح 

وا��ــة؟ إجابــات  لــھ  يقــدم 

ضــد..  أ��ــا  �ع�ــي  ال  مختلــف..  �شــكل  يــدور  مــا  تعكــس  حيــن  الروايــة 
غيــر  أســئلة  يولــد  فــن  الروايــة  ا��لــول..  وضــع  وظائفهــا  مــن  فل�ســت 
مباشــرة تخلــق فــي عقــل املتلقــي.. تدفعــھ نحــو اســتخدام قدراتــھ العقليــة 
افــة.. هنــا نجــد أن األســئلة   مــن تســليمھ ��ــراس الفضيلــة وا��ر

ً
بــدال

تحــرك الراكــد فينــا.. ومــا تســ�� إليــھ الروايــة ا��ديثــة إشــراك املتلقــي 
ول�ــس  املســلمات..  و  املطلــق  لرفــض  تــؤدي  وجوديــة  أســئلة  توليــد  فــي 
يدفــع  أن  عليــھ  بــل  باإليحــاء..  أو  مباشــر  ســؤال  أي  يضــع  أن  للروا�ــي 
ديمقراطيــة  م��ــا  عوامــل  شــريك  والقــارئ  واإلنتــاج..  للتفاعــل  العقــل 
�ــ�صيات العمــل.. إال مرونــة ذلــك ا��يــال حيــن يدهــش القــارئ وقــد 
و�ــ�صيات  متداخلــة  الروايــة فضــاءات  فــي  النــور..  منا�ــع  إ�ــ�  حملــھ 

األســئلة. تشــظي  إ�ــ�  بالضــرورة  تقــود  وأحــداث  متفاعلــة.. 

الرواية فعل جما�ي

واإلقصــاء  العنــف  لنبــذ  دعــت  الروايــة  أن  لالن�بــاه   
ً
مثيــرا يبــدو  مــا 

ا�ّ�ــكام  وراءهــا  يتخفــى  ال�ــي  ا��اهــزة  ا��طابــات  عــن   
ً
�عيــدا

و(املتأســلمون) ودعــاة حقــوق اإلنســان.. لكــن مــا الــذي يجعــل 
 بفكــرة ال�ســامح وهــو شــاهٌد ع�ــ� زمــن 

ً
املبــدع اليم�ــي متمســكا

بــالده؟ فــي  ثــري وعريــق  إنســاني  فيــھ مخــزون  يندثــر  رديء 

الروايــة فعــل جما�ــي وال يمكــن أن تكــون صــدى لقبــح الساســة.. 
وتطلعاتــھ  اإلنســان  مــع  األحــوال  �ل  فــي  الروايــة  وم��ــا  الفــن 
مــن قبــح  لقيــم ا��ريــة والعدالــة والديمقراطيــة.. ومــا يحــدث 
ا��ــرب.. يجعــل الفنــان يتمســك أك�ــر بجــود ا��مــال كضــرورة في 
حياتــھ.. والروايــة فعــل ف�ــي أد�ــي تعــري مــا يــدور دون أن ��ــدف 
با��مــال  التفكيــر  إ�ــ�  بالقــارئ  لتدفــع  تعريتــھ..  إ�ــ�  بالضــرورة 
افات تجذر  والســالم ورفــض منــح عقلــھ لغيــره �ــي يم�ــي عليــھ خر
ثقافــة املطلــق.. الروايــة ل�ســت ردود أفعــال ملــا يــدور مــن عنــف 
وجرائــم و�ن بــدت كذلــك. بــل حيــاة موازيــة ملــا نع�شــھ مــن ذل 
وزيــف الساســة واملتأســلمين.. ولذلــك أثرهــا طويــل املــدى أك�ــر 
مــن أثــر ســفكهم.. و�ــي ت���ــ� عوالــم تتــواءم مــع مــا تتطلــع إليــھ 
مــن عنــف  يــدور  ملــا  نســق مضــاد  فــي  مــن ســالم  والعقــل  الــروح 

وتجهيــل.

ً
اإلبداع أك�ر تأثيرا

و�زاحــة  والتنويــر  التغييــر  ع�ــ�  يحــرض  األد�ــي  مشــروعك 
هــذا  مــن  ا��تمــع،  فــي  املدنــي  ل��ــراك  املعيقــة  التصــورات 
 إ�ــ� تجر�تــك السياســية واألدبيــة وعملــك فــي 

ً
املنطلــق -واســ�نادا

مركــز ا��ــوار لثقافــة حقــوق اإلنســان- أال تفكــر فــي طــرح مبــادرة 
ثقافيــة مــا ل�رســيخ فكــرة الســالم بيــن مكونــات الشــعب اليم�ــي؟

 مــن املبــادرات وأ�عــد مــدى وجــودي.. والفعــل 
ً
اإلبــداع أك�ــر تأثيــرا

الكتا�ــي تراكــم ير�ــ� قيــم ا��يــر وا��مــال.. واإلنســان ينجــذب 
إ�ــ� ال�ســاطة.. أنــا �ائــن مؤمــن بقــدرة الفــرد املبــدع ع�ــ� التغييــر 
غيــر اآلنــي.. ولعــل أنشــطتنا فــي نــادي القصــة نواجــھ قبــح ا��ــرب 

الروائي محمد الغربي عمران :

حاورتھ: باسمة قاسم

   الرواية فعل جمالي
 وال يمكن أن تكون صدى لقبح الساسة
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بالفعاليــات املتنوعــة مــن تكريــم ل�ــ�صيات تنويريــة و�بداعيــة 
إ�ــ� إقامــة ا��فــالت املوســيقية والفنيــة.. األمــر أكبــر ممــا نتصــوره 
افــة  ا��ر ثقافــة  إزالــة  فــي  جم�ــي  يكــون  أن  يجــب  والنضــال 
ا��ــروب..  هــذه  �ل  تولــد  مــن  �ــي  الثقافــة  تلــك  ألن  واملطلــق 
والدعــوة الســتخدام العقــل وعــدم تغي�بــھ فــي حيــاة املا��ــي هــو 

ا��ــرج واالنعتــاق.
السياســية  مفهــوم  أن  ســتجد  العر�يــة  الســاحة  مســتوى  ع�ــ� 
أن  ســتجد  الدعــارة..  فعــل  تشــابھ  الساســة  لــدى  التطبيقيــة 
ا��ميــع أدوات ملــن يدفــع.. تأمــل الســاحة اللي�يــة.. الســورية.. 
مجــرد  واليم�ــي  يدفــع..  مــن  يديرهــا  ا��ــروب  إ�ــ�  اليمنيــة… 
يرفعــون  و�الطبــع  ا��ار�ــي..  املــال  يحركــھ  املقاتــل  بيــدق.. 
ح�ــ�  يملكــون  ال  هــم  ب�نمــا   ..

ً
كذبــا ووطنيــة  إســالمية  شــعارات 

 
ً
 بــل إيمانــا

ً
عقولهــم.. ولذلــك علينــا أن نصنــع عواملنــا ل�ــس هرو�ــا

 لثقافــة األســلمة والعســكرة نحــو أنظمــة مدنيــة .
ً
بالغــد ورفضــا

أحاول كتابة ما لم يكتب

ثقافــي  بمضمــون  أتــت  ال�ــي  يائيــل)  (ظلمــة  إ�ــ�  معــك  ســأنتقل 
ثقيــل مــع لغــة أدبيــة فائقــة ا��مــال.. مــا �ــي خطتــك فــي الكتابــة؟ 
توازنــھ  ع�ــ�  يحافــظ  أد�ــي  بنــص  القــارئ  إ�ــ�  تصــل  وكيــف 
املعرفــة  مــن  قــة 

ّ
ا��ال الفو��ــ�  هــذه  �ل  ويحمــل  الزمكانــي 

وال�شــويق؟! والدهشــة 

فــي ظلمــة يائيــل و�قيــة أعما�ــي أجــد ب�ئ�ــي اليمنيــة غنيــة ولذلــك 
أ��ــل م��ــا ومــن حيــاة أع�شــها.. مــن تاريــخ مزيــف كتبــھ املنتصــر.. 
أحــاول كتابــة مــا لــم يكتــب..أن أتلمــس حيــاة الهامــش ال النخبــة 
.. ومــن هنــا تبــرز املــرأة دون أن أخطــط ألن تقــود العمــل داخــل 
مــن  أقــوى  أعما�ــي  فــي  تظــل  إنســاني  كرمــز  املــرأة  الروايــة.. 
ع��ــا  أخلــع  طليقــة..  يــدور  مــا  ع�ــ�  أفعالهــا  ردود  أدع  الرجــل.. 
.. ألجــد دورهــا يتعاظــم دومــا. تخــرج  عنجهيــة األبــوة امل�رســبة فــيَّ
الروايــة لــدي ال تشــابھ مــا خططــت لــھ قبــل الكتابــة.. وصدقي�ــي 
�ــ�صياتي علمت�ــي وأنــا ابــن الريــف مــن مجتمــع أبــوي علمت�ــي 
الديمقراطيــة.. أ��ــك وأنــا أتخيــل أفعالهــا قبــل ضغــط أزرار 

الكيبــورد و�أنــي مجــرد مشــاهد ال صانــع!

اقــع  و عــن  �اشــفة  ا��اصــة،  ثور��ــا  قدمــت  (الثائــر)  روايتــك 
ا��يــاة با��تمــع اليم�ــي تحــت ا��ــرب واملــوت ا��انــي.. أود أن 
 وأن الروايــة 

ً
أعــرف رأيــك باملشــهد العر�ــي وتحوالتــھ خصوصــا

ظهــرت فــي ذروة أحــداث مــا ُ�ســم� بـ(الر�يــع العر�ــي)؟

االنتصــار   
ً
محــاوال  ..

ً
كثيــرا وثرثــرت  ف��ــا  الوصــف  أك�ــرت  الثائــر 

هــو  مدنــي..  رئ�ــس  الثــورة..  نجــاح  �عــد  اليمــن  فــي  رئ�ــس  لثانــي 
مــن أوقــف ا��ــرب وقتــل ا��تمــع لنفســھ �ان ذلــك فــي ســت�نات 
القــرن املا��ــي.. وهــا نحــن نع�ــش نفــس القبــح مــن حــروب تحــت 
باســم  الطواغيــت  للمهزلــة.. حــرب  يــا  دي�يــة ووطنيــة  شــعارات 

الدين.. الدين الذي تحول إ�� معضلة فباسمھ يقتل اإلنسان وتدك 
مــدن.. و�اســمھ �ســتغل ويجهــل.. ولذلــك علينــا تجــاوز التخريــف.

 بيــن العســكر والدينيــن.. تأملــوا مصــر مــن 
ً
الر�يــع العر�ــي �ان صراعــا

خلــف العســكري �عــد إطاحتــھ.. ثــم عــاد.. لي�يــا مــن ي�ناحــر ع�ــ� تركــة 
العســكر.. فــي اليمــن.. فــي العــراق.. ســورية والقــادم أ�شــع طاملــا تــرك 
العســكري واملتأســلم.. ولذلــك علينــا رفضهــم والنضــال مــن أجــل دولــة 

مدنيــة.

أداة ا��ديث عن ا��اضر

العتبــارات  يخضــع  كونــھ  ا��طــورة  بالــغ  أمــر  التاريــخ  مــع  التعامــل 
انتقائيــة عديــدة وم��ــا االنتمــاءات اإليديولوجيــة.. فمــا الــذي يدفعــك 
اإلنســانية  باملســؤولية  كمثقــف  التلقا�ــي  شــعورك  ؟ 

ً
روائيــا لكتابتــھ 

أم  ا��تمــع؟  و�صــالح  اقــع  الو أعبــاء  تحّمــل  وضــرورة  واألخالقيــة 
النــور؟ لهــا أن تبصــر  يــراد  فــي تدويــن حقائــق ال  رغبتــك 

حيــث  ا��ــواري  مملكــة  صــدور  �عــد  ع�ــّي  ال��مــة  تصاعــدت  حيــن 
ا��م�ــي أتبــاع الطائفــة اإلســماعيلة.. ب�شــويھ تاريــخ امللكــة أروى.. و�ــي 
فــي القــرن ا��امــس ال��ــري وال�ــي حكمــت  إحــدى داعيــات مذه��ــم 
جنــوب ا��زيــرة العر�يــة ألك�ــر مــن ســتين ســنة.. قلــت لهــم مــا كت�تــھ 
مــا  أكتــب  ال  التاريــخ  أســتد�ي  حيــن  أرواي.  بــل  أرواكــم..  ل�ســت  أنــا 
جــاء فــي كتبــھ إليمانــي بزيفــھ.. ألن تلــك الكتــب يكت��ــا املنتصــرون.. أنــا 
أكتــب مــا أســت�تجھ.. أكتــب تاريــخ اجتما�ــي متخيــل.. ولذلــك تجديــن 
�ــ�صيات أعما�ــي فــي ا��مــل هامشــية. و�اســتدعاء التاريــخ أســقط 
القــول  أردت  يائيــل..  ظلمــة  ففــي  ا��اضــر..  مشــكالت  ع�ــ�  أريــد  مــا 
أن الديــن معضلــة وهــا نحــن نع�ــش فــي اقتتــال دائــم منــذ ألــف وأر�ــع 
مئــة ســنة.. دورات مــن الــدم والتدميــر والتخلــف.. فكــر ير�ــ� الفرديــة 
واملطلــق والزيــف.. ب�نمــا نحــن بحاجــة إ�ــ� فكــر مســتقب�ي بحاجــة إ�ــ� 
تفعيــل العقــل ال مللــؤه بمــا قيــل فــي املا��ــي. التاريــخ لــدي أداة ل��ديــث 

عــن ا��اضــر وتصــور الغــد..

اليمــن،  فــي  ا��ــرب  حــول  ســردي  عمــل  كتابــة  أردت  لــو  ا��تــام:  فــي 
إ�ــ�  س�ســ��  ال�ــي  األساســية  الرســالة  مــا  ا��تمــع..  ع�ــ�  وأثرهــا 

املتلقــي؟ إ�ــ�  إيصالهــا 

قبــح  حــول  2020�ــي  عــام  بدايــة  ســتصدر  وال�ــي   .. املنجــزة  رواي�ــي 
ا��رب في اليمن.. حيث سيصدر �ي مطلع عام 201٩عن دار هاش�ت 
الروايــة  فــي  قولــھ  أردت  مــا  الزيــدي..  حصــن  روايــة  بيــروت  أنطــوان 
ال�ــي بيــن يــدي أننــا بحاجــة إ�ــ� اســتخدام العقــل ول�ــس إقصــاؤه.. أن 
نر�ــ� قيــم الســالم وا��ــب.. قيــم ا��ريــة.. وأجــزم بــأن ا��ــرب ل�ســت 
ا��ــروب  نتذكــر  كمــا  الكثيــر..  م��ــا  تعلمــوا  فاليمنيــون  ســلب..  �لهــا 
الكونيــة األو�ــ� والثانيــة ومــا تعلمــت م��ــا أور�ــا والعالــم.. وكمــا علمتنــا 
ا��زائــر بمليــون شــهيد كــم ا��ريــة واالســتقالل غالييــن.. ا��ــروب لهــا 
ألــف وجــھ قبيــح لك��ــا ال تخلــو تلــك الوجــوه مــن مالمــح نســتدل م��ــا 

 تن�ثــق روح ا��يــاة.
ً
ا��كمــة.. فمــن رحــم املــوت أحيانــا
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الروا�ي الغر�ي عمران: الروا�ي الغر�ي عمران: 

ما ي�تجھ املبدع يمثل موقفا مناهضا ل��ربما ي�تجھ املبدع يمثل موقفا مناهضا ل��رب
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املصدر: املستقبل اونالين- عز الدين العامري

عمران: لم نسمع بأن مبدعا يقف مؤيدا ل��رب
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نصوص
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املنــازل  «ذمــار»،  بمدينــة  البــرودة  شــديد  1٩٤٨م  عــام  شــتاء  �ان 
ال�رابيــة تحتمــي بالــدور ا���ريــة العامليــة، «و��ــت زيــد املعطــب» ال 
يختلــف عــن املنــازل ا��يطــة بــھ ولكنــھ يختلــف ع��ــا فــي �ل ��ــيء! 
افــذه املغلقــة  فجدرانــھ ا��ارجيــة طليــت بالطيــن ال�ــي، وتكحلــت نو

ع�ــ� الــدوام با��ــص األبيــض الباهــت، الصمــت يحتضــن أر�انــھ.
خصصــھ  أن  �عــد  إليــھ  التطلــع  أو  منــھ  االق�ــراب  يتحاشــون  املــارة 

لل�ســاء.  
ً
�ــ�نا ذمــار  حاكــم 

تحــوم األحـــالم فــي عقــول الذكــور، فيحلــم البعــض وقــد دخــل الب�ــت 
امل�ــيء با��ــواري وأم��ــ� مــن أمــراء ألــف ليلــة وليلــة وهــن مــن حولــھ 
بي��ــن!  مــن  ذكــر  بظهــور  الب�ــت  هــذا  نزيــالت  وتحلــم  منافــس!  دون 
 أو تتحــول 

ً
ذكــر مكتمــل! وتتم�ــ� �عضهــن أن تن�ــت ا��ــدران رجــاال

إحداهــن إ�ــ� رجــل
عــدة  ســنوات  منــذ  املعطــب»  زيــد  «ب�ــت  نزيــالت  إحــدى  «مريــم» 
اقتادهــا عســكر حاكــم «ذمــار» مــن قري��ــا... تحمــل ســنوات عمرهــا 
ال�ســعة عشــر، تحلــم بالعــودة إ�ــ� قري��ــا! أو أن تتحــول إ�ــ� فراشــة 
تطيــر مــن هــذا املــكان، وتــارة تحلــم وقــد تحولــت إ�ــ� ذرة مــن درات 
 مــا تزورهــا الكواب�ــس 

ً
الضــوء، تســبح عبــر خيــوط الشــمس! وكثيــرا

وتفســد عل��ــا أحـــالمها، فتحلــم وقــد أخرجوهــا نحــو «ا��نــة».
اقب رحيل زميال��ا �ل جمعة إ�� الالعودة. �ي تر

يثيــر  بي��ــن  ووجودهــا  النزيــالت...  مــع  حديــث  فــي  تنخــرط  مــا   
ً
نــادرا

أســئل��ن! فــال أحــد �عــرف ســ�ب وجودهــا هنــا منــذ أن �ان عمرهــا 
زيــد  «ب�ــت  عــن  املســئولة  خديجــة»   » إال  ســنة  عشــرة  خمــس 
املعطب»، لتنمو التكهنات والظنون في رؤوسهن! فإحداهن تنعت 
مريــم « بالزانيــة» وأخــرى تنع��ــا بـــ «القاتلــة» و�عضهــن بـ»الســارقة» 
تطــل  املذعورتيــن  عين��ــا  خلــف  ومــن  ��ــيء...،  �ل  ي�تلــع  وصم��ــا 

الــدوام. ع�ــ�  ا��زينــة  اب�ســام��ا 
موقعهــا الدائــم عنــد ف�ــ�ة الســلم بيــن الطابــق العلــوي والطابــق 
فــي  مــا تســتضيفها خديجــة   

ً
الســف�ي... حيــث ممــر األقــدام، ونــادرا

تحــب  وال  الصغيــرات  تعشــق  خديجــة  الدافئــة،  الصغيــرة  غرف��ــا 
وقفــت  كعاد��ــا،  مســاء  ذات  دع��ــا  أثدا��ــن!  كبــر  رغــم  امل�زوجــات 

أجــش هامــس  بصــوت  تحد��ــا 
ســمعي�ي يــا مريــم ... لقــد صــدر حكــم فــي حقــك يق��ــي بإعدامــك فــي 

أول جمعــة �عــد عيــد الفطــر القــادم.
- وم�� يأتي هذا العيد!؟ ... قال��ا مريم و�أن األمر ال �عن��ا!

افها العارية. - �عد أك�ر من أر�عة أشهر. قال��ا و�ي تتم�� بأطر
؟

ً
- والنزيالت هل �عرفن ش�ئا

- ال ...
- أرجوك اكتمي ا��بر ... أرجوك !

- أتخاف��ن أك�ر من املوت !؟

- ســيقتل�ي ا��ــوف والقلــق عندمــا أرى ا��بــر وأســمعھ مــن عيو��ــن 
. اق�ربــت خديجــة مــن صــدر مريــم وهمســت إل��ــا :

فــي  ل�ــس  ولكــن   ... غرف�ــي  فــي  ســ�نامين   ... مفاجــأة  لــك  عنــدي   -
ً
ثــم أردفــت خديجــة : ســنكون الليلــة معــا حض�ــي ! صمتــت مريــم 

�انــت مريــم تكــره غرفــة خديجــة رغــم فراشــها الدافــ� ف�ــي تفضــل 
ف�ــ�ة الــدرج املفتوحــة... أخــذت خديجــة تخلــع مال�ســها قائلــة :

- أنظري هناك يا مريم ... إنھ « أدم « !
- من أدم ؟ قال��ا مذعورة و�ي تخفي صدرها في ذعر !.!

- أل�ســت مفاجــأة ؟ ... إنــھ مــن حملــك إ�ــ� هنــا مقــودة مــن القريــة 
... قبــل خمــس ســنوات... أنســي�يھ؟ لقــد حدث�ــي عــن ذلــك اليــوم 

! 
ً
كثيــرا

لــم تصــدق مريــم مــا تــراه ، تفحصتــھ ببالهــة ... صرخــت فــي صــوت 
مخنــوق :

قــد كرهــت عب�ــت   ... �انــت   ! باكيــة  أقدامــھ  عنــد  ! جثــت   ! أدم   -
مريــم  يحتضــن  صــدره  آدم  فتــح   ، وأنفاســها  خديجــة  أصا�ــع 
افــھ معهــا ولهــا  بــكل أطر  

ً
... و�ــي غيــر مصدقــة أن رجــال املرتعشــة 

أجــزاء  غــزت  وقــد  دفعتــھ   ! ذراعيــھ  بيــن  مــن  انتفضــت  وحدهــا! 
جســدها حــرارة الشــبق املدفــون منــذ اك�شــافها أنوث��ــا ، صرخــت 

: مبتعــدة  وجهــھ  فــي 
- ماذا تريد م�ي؟

إب�ســم وقــد ملعــت فــي عي�يــھ آهــات �علــب متمــرس، وأشــداقھ تســيل 
ً
بلعــاب أصفــر قــال لهــا مب�ســما

- أريد إنقاذك من املوت ! نظرت إليھ هامسة في تضرع :
- هل س��رب ؟

تقــدم فــي خطــى ثابتــة �عــد أن أدرك أن املفاجــأة أرهق��ــا ... إحتض��ــا 
 
ً
يم�ــ� وجهها... �ست�شــق شــعرها... مســمام �شــر��ا ... قال هامســا

في شــفت��ا :
�ان  حيــن  إ�ــ�  ولــو  ي�ســاك  املــوت  ســأجعل  ولك�ــي  ��ر�ــي  لــن  ال   .
أســمالها  أزال  البكــر...  جســدها  تضار�ــس  تطــارد  ويــداه  يحد��ــا 
الرثــة... شــعرت بلــذة، حاولــت مقاومــة قســوتھ... أحكــم قبضتــھ... 
لــم تس�ســلم، اســتمر التفاعــل، قاومتــھ بطريق��ــا!  أطبــق عل��ــا... 
جثــم الصمــت... مــات ســراج الفانــوس، وجســد��ما يطفــوان تحــت 
رداء العتمــة... تــوردت جــدران الغرفــة... عبقــت روائــح جســد��ما 

�عفــن لذيــذ، ولــم تســكن الغرفــة �عــد أن ســكن الليــل!

فــي هــدوء رحــل آدم قبــل أن ي�ســلل الضيــاء، ��ضــت مريــم عاريــة 
تتلمــس عنقهــا ا��ــرح... صدرهــا املتــورد... أعضــاء جســدها، إ��ــا 
تك�شــف جســدها... تتعرف عليھ ألول مرة ، لم تكن تعرف وظيفة 

تلــك النتــوءات اللذيــذة ســأل��ا خديجــة :

مريم..
 قصة قصيرة

الغر�ي عمران
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- أين تكون ا��نة يا مريم ؟
- حيث يكون أدم بكل قسوتھ ! ردت خديجة عل��ا :

- بل حيث يكون جسدك ا��ميل وأنا ... وأخذت تلثمها !
ثرثر��ــا  املتورمــة!  بط��ــا   ... قوامهــا  مريــم...  تغيــرت  مــرت...  أشــهر 
الدائمــة، ان�شــر الهمــس بيــن النزيــالت ونمــت األســئلة! ومريــم تب�ســم 

الــدوام دون أجو�ــة! و�ــي تم�ــ� بط��ــا بكف��ــا. ع�ــ� 
املبانــي  أرتفعــت   » ا��وطــة  ميــدان   » باتســاع  دائــرة  فــي  صالــون 
القديمــة فــي صفــوف عشــوائية ... أطــل األطفــال مــن املبانــي كطيــور 
معلقــة! الــكل ي�تظــر تنفيــذ العقو�ــة �عــد صــالة ا��معــة �العــادة! 
 مريــم بحبــل 

ً
وصــل عســكر ا��اكــم ، يتقدمهــم آدم تلــض ... ســاحبا

والعســكر  األســود،  ثو��ــا  تحــت  بــھ...  ال��ــاق  تجاهــد  و�ــي  م��ــ�! 
يــرددون زاملهــم املعتــاد عنــد �ل جمعــة تســبقهم أصوا��ــم ا��ميلــة:

(( �سم هللا الرحمن مفتاح السماء من فوق خلق هللا .
دلي�نا وهدي�نا ألحسن طريق .

سالم يبن املام يا�ي طلعتك جنب أمظالم .
يا ذروة الباهوت يا دولة عليھ .

سالم يا �ي في مقام السيف منا بالسالم آالف .
ما هبت الريح في غصون أمقات .

تبلغ و�ي العهد ذي هز املشارق واليمن والشام .
سيف ا��الفة ذي لھ الرايات .

طاعت ل�سدي عصمرة . وسلمت لبن األمام .
الحمد و�ي العهد ��ناه ا��الفة .

ما قالھ البداع ، أنا من جنبكم ألذلكم .
حل ا����� وأحنا ني�س �ل ريق .

اســتمرت أصوا��ــم ت�شــعب مخ�رقــة األزقــة ال�رابيــة... يحفهــا الغبــار 
و�عــد  امليــدان،  قلــب  فــي  ا��اكــم  اســتقر عســكر  الص�يــة،  ونظــرات 
لــم  أتــوا دون عقو�ــة!  مــن حيــث  مــن االنتظــار عــادوا بمريــم  دقائــق 
فــي هــذه ا��معــة... لتطيــر األخبــار إ�ــ�  يصــدق النــاس مــا �شــاهدون 
« تفــارط « ال�ســاء ، ومقايــل القــات ، ا��ميــع �ســرد حكايــة عــودة 
مريــم مــن امليــدان! يبحثــون عــن ســر نجا��ــا مــن حــد الســيف وأنيــاب 

عزرائيــل ! أ��ــا أول جمعــة تفــر ف��ــا نفــس! .
صغيــرة تبــدد هــدوء الليــل! تزيــد مــن ضوضــاء النزيــالت حــول ��ــرة 

خديجــة فــي ب�ــت املعطــب! صاحــت فــي ســعادة :
- ولد مثل القمر يا مريم ! ما شاء هللا ، و�ي تحملھ من بين السوائل 

الدافئة.
ردت مريم بأنة ولم تغلق فخذ��ا �عد :

- أرونــي إيــاه ... كنــت متيقنــة أنــھ ولــد ...! ولــد أرجوكــم ســموه « أبــو 
مريــم «... واجهشــت بالبــكاء... صو��ــا األخضــر الرقيــق طمرتــھ زغاريــد 
ومــا  �ســافر،  الليــل  اســتمر  والدة،  أول  إ��ــا  و��كا��ــن،  النزيــالت 
 ح�ــ� عــم الصمــت ع�ــ� تلــك 

ً
 رويــدا

ً
لب�ــت الضوضــاء أن اختفــت رويــدا

الليلــة الي�يمــة.
وق��ــ� ا��كــم الســابق فــي حــق مريــم بتأجيــل تنفيــذ حكــم اإلعـــدام 
غيــر  خديجــة  تحــدث  مريــم  �انــت  وليدهــا!  رضاعــة  تكمــل  أن  إ�ــ� 

قليــل! ي�تعــد  املــوت  بــأن  مصدقــة 
مــرت ســنة ونصــف ... تكــررت تكويــرة بطــن مريــم مــرة ثانيــة ! ... بــدأ 

الهمــس مــن جديــد بيــن نزيــالت ب�ــت زيــد املعطــب ! ها�ــي حامــل فــي 
شــهرها الســا�ع!

حضــرت عنــد فجــر أحــد األيــام التاليــة مجموعــة مــن عســكر ا��اكــم 
تحــت إمــرة آدم ! وتــم نقــل مريــم إ�ــ� ب�ــت أخــر ! تــم تعديــل ا��كــم 
للمــرة الثانيــة ... وق��ــ� ب�نفيــذ حــد الرجــم ح�ــ� املــوت، �عــد أن 
تضــع مولودهــا مباشــرة! وح�ــ� ال تكــرر مريــم خصو���ــا مــرة ثالثــة.

جــد آذان جمعــة رجــب، وآدم يتقــدم صفــوف عســكر حاكــم ذمــار، 
يقــودون مريــم... مردديــن زاملهــم املعتــاد... متجهيــن أمــام صفــوف 
الناس، نحو ميدان ساحة ا��وطة، بدت مريم حافية... منكوشة 
افهــا تحــت  ... تجاهــد إخفــاء أطر

ً
الشــعر وقــد تقــدم عمرهــا قليــال

صدرهــا  لب�ــي...  ضيــاء  منــھ  ي�ســاب  وجههــا  مه�ــرئ...  أســود  ثــوب 
املت��ــم يبـكـي حليــب... تب�ســم لإلطفــال... وهــم يرجمو��ــا ! .

وأســطح  افــذ  نو مــن  أطفالهــن  صدورهــن  وع�ــ�  ال�ســاء  أطلــت 
املنــازل ا��ــاورة... امليــدان امتــأل ... ســرى الهمــس ح�ــ� تحــول إ�ــ� 
عويــل، الــكل يتأملهــا كمخلــوق خرافــي، و�ــي تتأمــل أكـــوام ا���ــارة 

. العاريــة  افهــا  تل��ــم أطر العيــون  ال�شــر،  أكــوام  أمــام  املعــدة 
فــي قلــب ميــدان ا��امــع أخــذ آدم �شــد وثاقهــا... إ�ــ� عمــود غــرس فــي 
جســد األرض... إب�ســمت مــن شــدة األلــم و�ــي تتطلــع إ�ــ� الســماء... 
�ســيل الــدم مــن فمهــا، اآلم الوضــع وا��بــل الضاغــط ع�ــ� ثدي��ــا 

 بلــل صدرهــا .
ً
اللذيــن �ســيالن حليبــا

أن  �عــد  أخــذوه  لقــد   ... إســماعيل!  وليدهــا  تــرى  أ��ــا  لــو  تمنــت 
بــأن يحملــوا إل��ــا  ولدتــھ مباشــرة باألمــس وتركوهــا وحيــده! تحلــم 
اإلب�ســامة،  بحــر  فــي  تغرقــان  وعيناهــا  مريــم!  وابــو  إســماعيل، 

. معهــم!  ت�تظــر  ومريــم   ! ي�تظــرون  ا��مــوع  تزاحمــت 

ولها ... أكـوام ا���ارة السوداء ... أكـوام ال�شر ... ا��سد املتطلع 
إ�� السماء، صوت خطيب جمعة رجب ، نس�ت �ل ��يء .

حمل��ــا الذكريــات إ�ــ� ســنوات طفول��ــا فــي القريــة ، ف�ــي ال تعــرف 
مالمــح أمهــا ال�ــي توفيــت �عــد والد��ــا ... يــردد ســكان القريــة بأ��ــا 

نحــس ! ابوهــا �ان يقــول لهــا :
 ... ... وجهــك  ! هــا �ــي مالمحــك تشــهد ع�ــ� ذلــك  لــم تمــت  - أمــك 

... ��ــيء  �ل  إب�ســامتك... 
�ل ��ــيء … ح�ــ� صوتــك ! واســمك ... يــا « مريــم « أمــك لــم تمــت ! 
�ــي أنــت ! �ان يزهــو ��ــا ... يصطح��ــا أينمــا ذهــب فــال يراهمــا أحــد 

. 
ً
إال معــا

 !  » مريــم  بـ»أ�ــي  إال  �عرفونــھ  وال  اســمھ  القريــة  ســكان  ن��ــي  لقــد 
بــھ  ال��ــاق  تحــاول  جــواره  إ�ــ�  أو  كتفــھ  أع�ــ�  علقهــا  وقــد  �شــاهد 

: مشــفقين  البعــض  �ســألھ 
 في ود وهو يحتض��ا .

ً
- لم ال ت�زوج يا « أبا مريم « يرد مب�سما

 في بي�ي يز�� مريم .
ً
 �شارك�ي مريم ... ال أريد أحدا

ً
- ال أريد أحدا

 
ً
- ولكــن يــا ابــا مريــم ، مريــم ب�ــت ! فمــن يحمــل اســمك ؟ يــرد غاضبــا

. أل�ســت مريــم بن�ــي و�ــي رز�ــي مــن هللا ! ... �ــي ســتحمل اســمي ! .
وتطــوف ��ــا ذكريــات قديمــة ، يــوم �ان عمرهــا تســع ســنوات ، إ�ــ� 
 فــي صــرح م�ــ�د 

ً
ذلــك الصبــاح ، يومهــا وجــدوا « أبــا مريــم « مذبوحــا

القريــة وقــد ســ�� وجهــھ ... لــم تبــك مريــم ولــم تعــرف الســ�ب ! �عــد 
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أن شــاهدت دمــھ املتجلــد ع�ــ� األ��ــار الســوداء . لــم تصــدق و�ــي 
تبحــث عــن مالمحــھ ... عــن صوتــھ ورائحتــھ ... اب�ســامتھ فــي وجوههــم 

. !
الــكل �عــرف الســر إال مريــم ، لقــد قــام شــيخ القريــة بــكل ��ــيء ح�ــ� 
بدفــن أ�ــي مريــم ! مــرت أيــام وأســابيع ومريــم غيــر مصدقــة أن اباهــا لــن 

�عــود ! �انــت ت�تظــر عودتــھ ! ردد ســكان القريــة �ــ�ري��م :
- لو �ان أل�ي مريم ولد يحمل اسمھ !

ا��قــد،  �ان   ! �عــود  لــن  أباهــا  أن  مريــم  ... عرفــت  الســنوات  مــرت 
أيامهــا وســ�ي عمرهــا، �ان ســكان  ي�شــار�ا��ا  املــرارة والقهــر  و�انــت 
القريــة قــد تناســوا أبــا مريــم ... إ�ــ� ذلــك اليــوم الصيفــي قبيــل الظهــر، 
عندمــا وجــدت �عــض نســاء القريــة « إســماعيل « أصغــر أبنــاء شــيخ 
 حديــث الــوالدة عنــد اعتــاب م�ــ�د القريــة وقــد جــز 

ً
القريــة ... وجــروا

رأســاهما بمنجــل طويــل ! حــرارة الشــمس ســاخنة و�ــي تعت�ــي صهــوة 
عرشــها. ســاحة القريــة امتــألت �غبــار حــار... العويــل ي��ــ� أشــرعتھ 
، صاحــت إحــدى نســاء القريــة : إنــھ منجــل مريــم ... ! التفــت ا��ميــع 
نحوهــا حاولــت ال�راجــع ... أدركــت مع�ــ� نظرا��ــم ! ثــم ركعــت أمــام 

ا��ثتيــن صارخــة و�ــي تمــرغ وجههــا فــي الــدم :
- ال تنظــروا إ�ــي هكــذا ... ال أريــد عطفكــم ... وال صدقاتكــم، إذبحونــي 
�عــد أن قتلتــم أ�ــي مــن قبــل ! أنتــم القتلــة ! لقــد قتلتمونــي منــذ ســنين! 

... أنــا أع�ــش ب�نكــم ميتــة! قــال أحدهــم :
- نقتل هذه الشيطانة! .

: 
ً
آخر غاضبا

- ال بد أن ندف��ا مع ا��رو حية ! إع�رض آخرون بالصمت والبعض 
قــال فــي حــزم :

- نبق��ا ح�� �عود الشيخ من ا��� وهو الذي يقرر ما يريد.
ا��اكــم!  مــن عســكر  التا�ــي مجموعــة  اليــوم  فــي  القريــة  إ�ــ�  وصلــت 
... اقتــادوا مريــم... ورحلــوا ��ــا فــوق خيولهــم الرشــيقة باتجــاه ذمــار 
، وســط الط�ــ� و�يــن ��ــور ا��بــل ع�ــ� طــرق تتلــوى كثعبــان فاتــح 

اللــون .
أحزا��ــا  �عــض  تغســل  تودعهــا...  ال�ســاء  وعيــون  القريــة  خرجــت 
قري��ــا ألول  تفــارق  بلعنا��ــم، ومريــم  مريــم  �شــيعون  الرجــال  وقــف 
مــرة. بكــت �عــد أن تذكــرت أ��ــا لــم تــزر قبــر أب��ــا... ولــم تقــرأ ع�ــ� قبــر 
بللــت ظهــر العســكري ذي  لــم تصمــت الدمــوع وقــد  أمهــا الفاتحــة، 

: يواســ��ا  قــال  العــرق  برائحــة  اللمــاع  الني�ــي  الثــوب 
- ما اسمك !؟ لم تجب ... ا��مكت في النحيب ... قال لها :

 ! ... لــم تــرد عليــھ 
ً
 جميــال

ً
- أنــا أســمي آدم ... وقــد عرفــت أن لــك اســما

ولك��ــا شــعرت بالــدفء مــن ثنايــا صوتــھ ... خفــت صــوت نحي��ــا ! ... 
اســتمر يحد��ــا و�عرفهــا بأســماء ا��بــال والقــرى ا��يطــة بالطريــق :
يــا مريــم: ذلــك ا��بــل األســود البعيــد هــو « حيــد أســ�يل  - أنظــري 
قريــة  وتلــك   ... «ال��ــر»  قريــة  وهــذه  (مــرام)  قــرى  �ــي  وتلــك   ...  »
«ا��رشــة» وهــذا ا��بــل الــوردي «جبــل الل��ــي» ... أنظــري يــا مريــم 

... وقريــة « عباصــر « . قريــة « ســامة « الســوداء 
ا��يــل  افــر  حو إيقــاع  ع�ــ�  حديثــھ  فــي  مســتمر  وهــو  نحي��ــا  خــف 
و��ــكات بقيــة العســاكر، ظــل يحد��ــا دون ملــل ح�ــ� صمتــت عــن 

بــاب الفــالك « أشــرفوا ع�ــ� ذمــار: ... حيــن عبــروا «  البــكاء 

- أنظــري ذمــار منارا��ــا وقبا��ــا البيضــاء... إ��ــا عــروس معلقــة فــي 
. الســماء 

ألول مرة تعرف مريم أن قري��ا ل�ست �ل لدنيا .
أفاقــت مــن ذكريا��ــا ع�ــ� ��ــب املصليــن ... وهــم يتدفقــون إ�ــ� 
امليــدان ، تمنــت يداهــا مالمســة دمــوع عين��ــا ... أن تم�ــ� حلمــات 
ثدي��ــا مــن البلــل األبيــض ... تمنــت لــو يأتــون بوليدهــا إســماعيل... 
أن تــراه ... ملــاذا �ل هــذه الوجــوه ... أيــن وجــھ وليــدي ؟ ... حدثــت 
ووجهــا  الشــمعية  افهــا  أطر �انــت  ؟  يكونــان  أيــن  تــرى  نفســها 
تل��ــم تفاصيــل  الشــاحب وجبــة شــهية لعيو��ــم،... أكــوام ال�شــر 

جســدها شــبھ العــاري .
إعت�ــ� آدم درجــات بوابــة ا��امــع، رفــع وجهــھ نحــو جمــوع النــاس، 
أرتفــع  حي��ــا  جملــة،  آخــر  ح�ــ�  مريــم  حــق  فــي  ا��كــم  يقــرأ  وأخــذ 
الكتــل  تزاحمــت   » املــوت  ح�ــ�  الرجــم  حــد   ...  »  

ً
مكــررا صوتــھ 

ال�شــرية... يلوكــون أجزاءهــا ... يتمنــون لــو لــم يكــن ع�ــ� جســدها 
أجســادهم  ســالت  أك�ــر،  عيو��ــم  اق�ربــت   ! الباليــة  ا��ــرق  هــذه 
حولهــا وأيد��ــم تحمــل عناقيــد ا���ــارة ... مريــم تنظــر إ�ــ� الســماء 
تســتقبل إســماعيل وأبا مريم ... تشــم رائح��م ... إ��م يب�ســمون ! 
تنظر إ�� أقدام الدوائر ال�شــرية... اســتجمعت قواها ... اب�ســمت 

... صرخــت :
؟  تــرون صــدري  أال   ...  ! �ــي أن أرضــع إســماعيل  هــل تســمحون   -
... أرجوكــم ... أراه قبــل أن أودعكــم ... ملــاذا تمنعونــي مــن رؤي��ــم؟ 
 ولكــم أمهــات! 

ً
... أرجوكــم … إ��ــا أخــر أمنيــة ! لقــد كنتــم أطفــاال

تعطون�ــي  ال  ملــاذا   : الدامــع  صو��ــا  عــاد  ذهولهــم،  أمــام  صممــت 
فرصــة !؟ ... فرصــة ثالثــة، قبــل أن أودعكــم، أود أن أعطيكــم مريــم 
�عــد أن أعطيتكــم أبــا مريــم و�ســماعيل ، �لكــم تعرفــون أن�ــي لــم 
 ! إذن ملــاذا ترجمون�ــي، 

ً
أقتــل أبــن الشــيخ! وا��اكــم �عــرف ايضــا

إنــي   ... لكــم   
ً
... شــكرا أنتــم صامتــون  ملــاذا   ... ؟  آدم  ترجمــون  وال 

أعــرف مقــدار حبكــم وعطفكــم ع�ــي ! ... خلصونــي مــن غر��ــي... مــن 
عذا�ــي! أنــي ســعيدة بكــم... أرجوكــم أرجمونــي. �ان صو��ــا �ســافر 
عبــر مالمحهــم، وقــف ا��ميــع دون حركــة ... تراجــع البعــض ! أدرك 
فــي محاولــة إلعــادة النــاس...  آدم أ��ــا ســ�نجو مــرة أخــرى ! تقــدم 
دفعهــم وهــو يــردد نــص ا��كــم ! أز�ــدت شــفتاه ... تدفقــت لزوجــة 

حــول دفنــھ الطويــل .
��ســتيريا  صــرخ   ، ا��كــم  فقــرات   

ً
مــرددا ا���ــارة  يحمــل  تقــدم 

 ، عي�يــھ  إ�ــ�  تنظــر   ! تب�ســم  و�ــي  وجههــا  ع�ــ�  ��ــر  بــأول  وقــذف 
. ا��نــة!  مــن  أخرجتــھ  الــذي  آدم  ل�ــس  أنــھ  اك�شــفت 

* الغر�ي عمران/ اليمن
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كمــا  الرجــال،  مــن  ”الــدرم“  ســكان  �عــض  عل��ــم  أطــّل  وقــت  �عــد 
تكاثــر ال�ســاء واألطفــال رغــم حلــول الظــالم. �ان الرجــال متوّجســين 
ال�ســاؤالت،  تلــك  ع�ــ�  يــرّد  مــن  يكــن  لــم  بي��ــم.  بيــض  وجــود  مــن 
ل�ســألها  جدتــي“.  ”العميــاء  كــوخ  هــذا  تــردد  زهــرة  �ســمعون  فقــط 
قــارون بــدوره ”مــن العميــاء“ مندهشــا لقدر��ــا ع�ــ� إدارة �ل ذلــك 
ال��يــج، وع�ــ� حماســها للبقــاء فــي ذلــك الكــوخ. مــرت الليلــة األو�ــ� 
وتوالــت الليا�ــي وزهــرة تتدبــر أمــر مــا يأ�لــون. وال تــزال تلــك ال�ســاؤالت 
دون جــواب. ومــا �ان ��ــم قــارون هــو أن يجــد مــا �شــر�ھ. ولــم تمــر أيــام 
ح�ــ� اهتــدى إ�ــ� أحــد ســكان الــدرم ليحصــل منــھ ع�ــ� �غيتــھ. زهــرة 
تســعد لســعادتھ فتجلــس إ�ــ� جــواره كمــا �انــت تجلــس جــوار الشــيخ 
�عــد أن تغســل أغصــان القــات.. تفل��ــا غصــن لــھ.. وغصــن لهــا و�أس 

لــھ ونصــف �أس لهــا. �ســألها:
- أّي حياة تريدنا أن نع�ش.

ف�رد عليھ �غنج:
- ما نع�شھ اآلن.

- أسعيدة بحياة الدرم.
- كنــت أنتظــرك.. مشــغولة بــك، وحيــن جئــت، أهــرب بــك إ�ــ� حيــاة ال 

تشــبھ حيــاة ا��صــن.
- أتصدقين�ي.

- ولَم ال.
- غير مستوعب عاطفتك نحوي.

- ال أعرف، لك��ا أمي.
- أمك!

- ل�س وقتھ اآلن.
- ذهلت ��رأتك وأنت تقفين أمام سعدية.

- فاجأنــي حضــورك، ��ظ��ــا تذكــرت �ل ��ــيء، و�أن أك�ــر األشــياء 
تجعــل الفــرد �ائنــا ال �عــرف ح�ــ� نفســھ. فلــوال حضــورك ملــا تجــرأت 
ــي نســ�ت يــوم قالــت �ــي ســعدية 

ّ
وطلبــت م��ــا أن أســير معــك، ح�ــ� أن

حيــن طلبــت أن أغــادر ا��صــن، قــول زوجهــا ”مــن �ســكن ا��صــن 
 .  إ�ــ� ا��نــة“. �ــي قــوة لــم أكــن قــد تعرفــت عل��ــا فــيَّ

ّ
ال يخــرج منــھ إال

وجــودك جعلهــا تظهــر. و��ظ��ــا لــم أعــد زهــرة ال�ــي أعرفهــا، وح�ــ� 
اآلن لــم أســ�ردها.

- لكن صمتك طيلة الطريق حيرني.
منــذ  فيــھ  أفكــر  كنــت  مــا  اســتعدت  ا��صــن،  مــن  خرجنــا  حيــن   -
بأنــك  تيقنــت  لك�ــي  إليــك.  بحاجــة  أنــا  هــل  نف��ــي  أحــدث  مولــدي. 

بحاجــة إ�ــّي، وأنــك تائــھ.. أفكــر أن تع�ــش م�ــي ع�شــة دون قيــود 
 . مــا �ع�شــھ الرعيــة.. حيــاة تحدثــت ��ــا جدتــي العميــاء يومــا إ�ــيَّ
فــال نطمــع بالدنيــا وال تطمــع بنــا. وكنــت أخ��ــ� أال تس�ســيغ هــذه 
ا��يــاة، لك�ــي اآلن عرفــت بــأن عــدن قــد جعلتــك أك�ــر عب�يــة ممــا 

األخــدام. �ع�شــھ 
الوقــت  فــي  ظهــرت  بأ��ــا  أحــس  وقــد  لكلما��ــا،  مصدقــا  �ان 
املناســب، متخيــال لــو لــم يفكــر بصعــود ا��صــن، أو أن ا��ــراس 
حيــن  صادقــا  �ان  إحساســها  بــأن  لهــا  أع�ــرف  طلبــھ.  رفضــوا 
افقــة ســعدية ع�ــ�  أحســت بضياعــھ، و�ن �ان لــم �ســتوعب مو

لــھ: كــررت  معــھ،  ترحــل  أن  طل��ــا 
- لــم يكــن تصرفــي أمــام ســيدتي وليــد ال��ظــة. كنــت تع�ــش م�ــي 

منــذ ســنوات، وأشــعر بقر�ــك. وهــذا أنــا وأنــت كمــا كنــت أحلــم.
- ملاذا أنا؟

- لن تصدق إيماني بروح أمي ال�ي تسكنك!
- كيف تسكن�ي وأنا ح�� ال أعرفها.

فــي صوتــك.  - ولــم أكــن أنــا قــد رأيتــك قبــل أن أســمع اســتغاث��ا 
كنــت تــرّدد اســمي، ح�ــ� عينــاك �انــت أمــي تنظــر م��مــا. ال يمكــن أن 

أن��ــ� تلــك ال��ظــات وجبــار ورجالــھ �ســوطونك املــوت.
لــم �ســتوعب قــارون مــا �انــت زهــرة تصفــھ، إال أن إيقــاع �لما��ــا 
ع�ــ� قلبــھ �ان مؤثــرا وصادقــا. �عــود بذاكرتــھ مســتحضرا ذلــك 
الصبــاح. تتداخــل األصــوات، و�ســمع ص�يــة تصــرخ. يراهــا تتلــوى 
بأ��ــم �عذبــون  امــرأة وص�ــي يصرخــان. ظــن  الســياط.  مــن لســع 

معــھ، وهــو يــرى تلــك الصغيــرة ت�بع�ــر بيــن أقدامهــم.
 أمــام بــاب كوخهمــا و��ــ� جــواره 

ً
فــي ليلــة مقمــرة جلــس قــارون ثمــال

شنهوص
الغر�ي عمران
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زهــرة ســألتھ عــن أيامــھ فــي عــدن:
- عدن مدينة من دخلها تسكنھ طوال عمره.

- كيف؟
- ترين�ي من هذا الوادي، لك�ي لم أعد م��م.

- لم أفهمك.
- ح�ــ� أنــا ال أفهــم نف��ــي. أتري�ــي أع�ــش معــك فــي درم األخــدام. أنــا 

ال أرى أّي انتقــاص فينــا لك��ــم يروننــا ناقصيــن.
- حين تصمت أظن�ي أفهمك ح�� تتحدث فأجدني ال أفهمك.

 قد تفهمين�ي.
ً
- دعينا وا��ديث، سأسمعك ش�ئا

، راقــب أصا�عــھ ح�ــ� تموضعــت ع�ــ� �غــرات ســوداء، 
ً
أخــرج نايــا

المــس امل�ســم شــفتيھ �شــكل مائــل، و�ــدأ ينفــخ مغمــض العينيــن. 
قاطعتــھ:

- وتعرف تعزف.
لتفت إل��ا:

- وأرقص ألف رقصة.
��ضت كمن لدغ��ا عقرب، وعادت و�يدها مزمار:

- هذا مزمار قديم أهدت�ي إياه جدتي العمياء ذات يوم.
وضــع نايــھ ع�ــ� ��ــره، والتقــط مزمارهــا، يقلبــھ. ثــم أخــذ يزيــل 
بأظفــاره مــا التصــق. ب�نمــا زهــرة تحكــي لــھ عــن امــرأة عميــاء �انــت 
حكايا��ــا  مــن  عرفــت  لــھ:  قالــت  �ســكنونھ.  الــذي  الكــوخ  تســكن 
فــي  واختبــأت  مالــت  ثــم  ��دهــا.  املزمــار  وأن  ألمــي،  جدتــي  بأ��ــا 
صــدره. غّمضــت عين��ــا تغ�ــي أغنيــة ســمع��ا مــن ذات مســاء مــن 
العمياء. رفع قارون املزمار إ�� شــفتيھ و�دأ ينفخ مســايرا غناءها. 
شــعرت أن أرواحــا ت��ــض خارجــة مــن بــاب الكــوخ وأن رائحــة أمهــا 
���ــزان  نغــم املزمــار،  قــد حضــرت.. ظــل صو��ــا �عانــق  والعميــاء 
تقاطــروا  قــد  ا��ــاورة  األكــواخ  ســكان  أن  �عرفــا  ولــم  نشــوة.  فــي 
�ســمعون مــا �عــزف، ح�ــ� توقــف غناؤهــا وفتحــت عين��ــا ل�راهــم 

اقتعــدوا األرض فــي ســكون ينصتــون ملــا يــدور.
 فــي ســاحة وســط الــدرم، 

ً
ومنــذ تلــك الليلــة �شــعل ســكان الــدرم نــارا

يدعــون قــارون وزهــرة. تــرى زهــرة جدهــا وقــد جلــس عازفا للنار كما 
حكــت لهــا جد��ــا. يثيــر بأنغامــھ الب��ــة فــي دائــرة النــار ال�ــي أخــذت 
اقــص  الر �شــاركهم  يقــف  ثمــل  مــا  و�ذا  أخــرى.  �عــد  ليلــة  ت�ســع 
�عنــف.. أم��ــ� قــارون صديقــا لليــل. �عتمــد قــارون ع�ــ� مدخــرات 
قليلــة جمعهــا فــي عــدن. ينــام ��ــاره ومــع قــدوم الليــل يدعــو زهــرة ألن 
 باتجــاه 

ً
تشــاركھ قاتــھ وشــرابھ تســايره بالقليــل، ثــم يخــرج من�شــيا

 
ً
ليــال الرعيــة  أبنــاء  �عــض  تســلل  بمزمــاره.  النــار  اقــص  ير النــار. 

مشــاركين ســهرهم. ان�شــرت أخبــار تلــك الليا�ــي فــي الــوادي وروعــة 
عــزف قــارون وغنــاء زهــرة. تزايــد مــن يأتــون خلســة.

في ��ظة َوْجْد هامس قارون زهرة:
؟

ً
- هل تقبلين�ي زوجا

بكــت ع�ــ� صــدره ولــم تتفــوه بكلمــة، أخبرهــا بأنــھ يريــد أن تكــون 
تب�ســم  �انــت  الــدرم ملشــارك��م.  يدعــو ســكان  أن  ��يجــة،  ليل��ــم 

ثــم تحتضنــھ وتقبلــھ لتعــاود دموعهــا صامتــة. هــازة رأســها 
ابتاع ك�شين. �ي املرة األو�� ال�ي يدعو ف��ا أحدهم جميع سكان 
، طالبــا م��ــم مســاعدتھ فــي توفيــر األوانــي 

ً
الــدرم ل�شــهدوا زواجــا

تســتوعب  متوســطة  أو  كبيــرة  أوعيــة  يجــد  لــم  الطعــام.  و�عــداد 

مــا يجــب طبخــھ، مــا اضطرهــم إ�ــ� ��ــّي مــا يريــدون تناولــھ ع�ــ� نــار 
املســاء. فــي تلــك الليلــة شــرب قــارون وشــاركوه الرقــص والغنــاء ح�ــ� 

الفجــر.
ظــل قــارون يرفــض دعــوات أعــراس الرعيــة وقــد تبقــى القليــل ممــا 
أدخــر. ح�ــ� أرســل شــ��وص ذات ليلــة رجالــھ. عرفهــم قــارون قبــل أن 

ينطقــوا مــن مال�ســهم و��اهــم الطويلــة:
افقتك إليھ. - ش��وص أرسلنا ملر

افقتــھ، واعــدا بأنــھ ســي��ق ��ــم صبــاح اليــوم التا�ــي.  أبــدى لهــم مو
 بذراعــھ:

ً
رد عليــھ أحدهــم ممســكا

 أنت وزان�تك.
ً
��ب ��با

ُ
- أن تسير ع�� قدميك خير لك من أن ت

 بكــف زهــرة وم��ــ� معهــم تحــت ســناء 
ً
استحســن طاع��ــم ممســكا

ليلــة مقمــرة.
لوحة: شادي أبوسعدة

..………
تعــددت الوفــود تســافر إ�ــ� صنعــاء إلقنــاع الشــيخ جمــال بالوصــول 
 ملــا يــدور. يخ��ــ� أن ين��ــوا بالعــودة 

ً
لزيــارة الــوادي. ليتفقــد متا�عــا

 أمــام رفــض 
ً
بــھ. تدفعــھ الرغبــة بمالحق��ــم. ومــن جهــة يقــف حائــرا

ورغبتــھ  الزائفــة  ســعادتھ  أظهــر  وقــد  صنعــاء  إ�ــ�  الســفر  ســعدية 
 فــي قدومــھ. ومــع تفاعــل تلــك 

ً
افق��ــا ح�ــ� ال يكــون بقاؤهــا ســ�با بمر

 
ً
املفارقــات �لــف مــن �غــادر إ�ــ� صنعــاء ليرصــد أغــوار نفســھ. وســر�عا

 فــي حياتــھ غيــر 
ً
مــا جــاؤوه بأخبــار أنــھ �عاقــر ا��مــر. وال �شــبھ أحــدا

ذلــك القــارون الــذي بلغــھ بأنــھ �ســهر لياليــھ فــي مجــون وخمــر. وقالــوا 
بأنــھ �ع�ــش مــع أشــباه لــھ فــي ليا�ــي صنعــاء. عندهــا تيقــن بــأن مكانتــھ 
ع�ــ� ا��صــن فــي أمــان، مفضــال أن يظــل جمــال فزاعــة. وأن يحــاول 

افقتــھ لزيــارة اب��ــا. إقنــاع ســعدية بمر
………

عــدت  الطريــق  طــوال  أحــد  يتكلــم  لــم  هــادئ.  ليــل  وســط  �ســيران 
أقدامهــم مــع ح��ــ� مجــرى الســيل ا��ــاف. مــع الصبــاح وقــف أمــام 
شــ��وص الــذي تمــدد ع�ــ� متــكأ اآلمــر. ح�ــ� أنــھ لــم ي��ــض ملصافحــة 

قــارون ولــم يحتضنــھ كمــا �ان يفعــل، رافعــا صوتــھ:
�ــي  ت��ــق  أن  وعــدك  انتظــرت  عهدنــاك.  مــا  أهــذا  هللا،  تتقــي  أال   -
فخذلت�ــي ل��ــرب أنــت وصاحبــك إ�ــ� عــدن، عذرتــك. تعــود فــال تزورنــي 
 ل��مــر، مصاحبــا 

ً
عذرتــك. لكــن أن تتحــول إ�ــ� نافــخ مزمــار، معاقــرا

لزانيــة فهــذا مــا لــن �غفــره لــك هللا.
صمــت شــ��وص ي�تظــر رد قــارون، لكنــھ لــم يتفــوه بكلمــة. ظــل يتعمد 
: أريــد أن أســمعك. لــن 

ً
أال تلتقــي عينــاه �عي�ــي شــ��وص. أردف مهــددا

أتــركك ت�شــر الرذيلــة فــي الــوادي. ولــوال مــا بي�نــا ألرســلت مــن يذبحــك 
ويذبــح هــذه الســاقطة ذبــح النعــاج، وهــذا أنــت بيــن يــدي، أدعــوك 

للتو�ــة.
رفع ناظريھ وقال بصوت هامس:

- مــّم أتــوب، فأنــا لســت قاطــع طريــق وال ســافك دم، ومــن تصفهــا 
 فــي ��ــيء.

ً
بالزانيــة �ــي زوج�ــي. ومــا تســميھ نفــخ مزاميــر ال يضــر أحــدا

قاطعة غاضبا:
املزاميــر  أن  أتعلــم  املشــ�نة،  أخبــارك  تأتي�ــي  م�ــي.  والهــزل  إيــاك   
محّرمــة، وضررهــا فــي لهــو النــاس عــن ذكــر هللا وعبادتــھ. وأن عقــاب 
شــارب ا��مــر ا��لــد، وعقــاب الزانــي القتــل رجمــا. ســأعتبر بأنــي لــم 
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أســمع ولــم أرك ��ــذه املال�ــس اإلفرنجيــة. عليــك أن تغيــر مــن نفســك، 
و�ن لــم.. فســأتقرب إ�ــ� هللا بكمــا. إيــاك والعــودة ��ونــك وســفهك.

ين�شــر  ا��ديــدة  شــ��وص  دار  �انــت  روع��ــا.  مثــل  فــي  يــر  لــم  دار 
رجالــھ فــي �ل مــكان م��ــا. أدهشــھ أن جميعهــم �شــ��ونھ فــي مل�ســهم 
صوا��ــم. خــرج مــن ا��فنــة تحفــھ نظرا��ــم، عائــدا 

ً
ووجوههــم، وفــي أ

صــوت  �ســتعيد  منــھ.  أفلــت  بأنــھ  يصــدق  ال  العــودة  طريــق  وطــول 
شــ��وص املهــدد. نظراتــھ القاســية.. ذكــره ذلــك �عــرام وا��امــھ لــھ 
الدجــال. وقــد حافــظ ع�ــ� مظهــره بقصــر ثو�ــھ األبيــض الــذي عرفــھ 
بــھ.. وزاد مــن طــول ��يــة حمــراء. لــم يــر اب�ســامھ أو لينــا فــي صوتــھ.
وصــل وزهــرة إ�ــ� مشــارف الــدرم �ان ال��ــار فــي من��ــاه حيــن خرج ســكان 
األكــواخ �ســألو��م. ومــا إن غابــت الشــمس ح�ــ� حضــر مــن يدعوهــم 

للســهر حــول النــار. صرخــت زهــرة ع�ــ� غيــر عاد��ــا:
- ال نريد سهرا فنحن متعبان.

لــم يقــاوم هامســا لهــا ”ع���ــي ��ظتــك فغــدا مــوت“.  لكــن قــارون 
العــزف  اســتطاع  قدمــاه.  تحملــھ  بالــكاد   

ً
ثمــال بــدا  وقــد  ��قهــم  ثــم 

بصعو�ــة. �ان عزفــھ حزينــا أبـكـى زهــرة. لــم يكــن مــن أحــد يــدرك مــا 
يحملــھ قــارون مــن ألــم غيــر زهــرة ال�ــي حاولــت أن تث�يــھ حيــن ��ــض 
محــاوال مشــارك��م الرقــص. تلــك الليلــة رقــص ح�ــ� ســقط. ليحمــل 

إ�ــ� كوخــھ فاقــد الو�ــي.
ي�شــاجر مــع زهــرة ال�ــي تحــاول إقناعــھ فــي املشــاركة �ســهرا��م. يخــرج 
بوعيــده.  تذكــره  شــ��وص.  ��ديــدات  مــرددة  عليــھ  تكــرر   ،

ً
من�شــيا

�عدهــا بــأن تلــك الليلــة آخــر ليلــة. ال ي�ت�ــي ��ــار اليــوم
………-

- أتعرف املزمرة مهرة من؟
.……-

- أنــت قبي�ــي. بــل أنــت شــيخ يــا قــارون. لــم أصــدق مــا ســمعتھ مــن زيــد 
حــول ع�شــتك بيــن األخــدام. هــذا ال �شــرفك وال �شــرفنا. ســيؤجرك 

 و��تــا تســكنھ أنــت وزهــرة ت�رعــووا مثــل بقيــة الرعيــة.
ً
زو�ــي أرضــا

- لك�ي لست رعويا ألحد.
- الرعية قبائل يا ولدي فال تبخس بنفسك، وتبخس بنا معك.

أردفــت:  وقــد  والليــن،  القســوة  بيــن  يتأر�ــ�  ســعدية  صــوت  �ان 
مــن أســلوب  مــا أقولــھ، وأنــك ســتغير  ت�ــي  أنــك  مــن  يقيــن  أنــا ع�ــ� 

. مع�شــتك
ال أصــدق أنكــم تع�شــون �ال��ائــم؛ غنــاء ورقــص وفجــور. وأريــد أن 
ــي طلبــت منــھ التمهــل. 

ّ
أخبــرك بــأن زو�ــي �ان يريــد أن �عاقبــك لــوال أن

فاعقــل مــا تصنعــھ مــن عبــث ال يضــر إال نفســك.
مكثــا فــي كوخهمــا أليــام. اســتمر قــارون �غّيــب نفســھ بك�ــرة الشــرب. 
 ل�شــاركهم الســهر كعادتــھ حــول النــار، 

ً
ال يكلــم زهــرة. يخــرج من�شــيا

ح�ــ� �ــيء بــھ إل��ــا ذات ليلــة فاقــدا الو�ــي. قالــوا بأنــھ رقــص كثيــرا 
ح�ــ� ســقط مــن اإلرهــاق. وحيــن أفــاق �انــت إ�ــ� جــواره ســاهرة. خــرج 

:
ً
صوتــھ ذابــال

- ال يمكــن أن نع�ــش كمــا يريــدون لنــا. ظللــت أحلــم بــأن أع�ــش حياتــي 
كمــا أريــد. أنــا ال أعــرف كيــف يصفوننــا بالفجــور، وي��موننــا ب�شــر 
��ــذه  حلمــت  بأنــك  تحدثي�ــي  ألــم  بالزنــاة.  ثــم يصفوننــا  الفاحشــة. 

ا��يــاة. إن كنــت ال تريدي��ــا أتركي�ــي.

لــم تســتطع أن تحتمــل �لماتــھ. حيــن شــعرت بأ��ــا تفقــده. بكــت ذلــك 
اليــوم كمــا لــم تبــك مــن قبــل. وشــعور بالقهــر ��ــ�قها. ال تعــرف مــا 

تصنــع. احتض�تــھ:
- لن نف�رق. لن أدعك ت�تحر بما تشر�ھ.

مــع صعــود شــمس اليــوم الثانــي لــم تفاجــأ زهــرة بحضــور عــدد مــن 
رجــال شــ��وص، ودون نقــاش تــم قيــد أيد��ــم إ�ــ� �عــض والرحيــل 
. وســاروا ��ــم. لــم يتفــّوه قــارون بكلمــة تنظــر إليــھ زهــرة كمــن 

ً
غر�ــا

ســلبت إراد��مــا. خــرج ســكان األكــواخ �شــيعو��م بنظــرات حزينــة 
ح�ــ� اختفــوا فــي أطــراف الســهول ا��دبــة غر�ــا.

يــدي شــ��وص ح�ــ�  بيــن  ال��ــار. وقفــوا  ��ايــة  ��مــا  ومــا إن وصلــوا 
إليــھ  يتحــدث  أو  �ســألھ  لــم  عــرام.  ��الــة  إشــفاقا  عينــاه  دمعــت 
لكنــھ أمــر بوضعهمــا فــي ح�ســين منفصليــن ح�ــ� ينظــر فــي شــأ��ما. 
وأليــام، ال �علــم أّي م��مــا بحــال اآلخــر. إ�ــ� ظهيــرة يــوم جمعــة حيــن 
ر�طــا متجاوريــن أمــام بــاب امل�ــ�د. لي��ــادى صــوت ا��طيــب حــول 
قــول هللا فــي شــارب ا��مــر. وقــول الرســول الكريــم فــي تحريــم رنيــن 

بــدأ رجــالن بجلدهمــا. املعــازف. خــرج املصلــون حيــن 
حضــرا فــي وقــت الحــق أمــام شــ��وص ليخطــب ف��مــا خطبــة جعلــت 
مــن حولهمــا يــرددون ”هللا أكبــر و� ا��مــد“ بيــن فقــرة وأخــرى. ثــم 
إمــا  لهمــا:  ثالــث  ال  أمريــن  عليكمــا  ”ســأطرح  بقولــھ  ذلــك  اختتــم 
إن  أو  فجوركمــا.  عــن  نســمع  ال  حيــث  وادينــا  عــن   

ً
فــورا والرحيــل 

بقيتمــا فــي الــوادي أطّبــق عليكــم حــد الزنــا تطهيــرا. وهــذه ا��يــارات 
أطرحهــا عليــك ملــا بي�نــا مــن معــروف“.

لتنضــب  أخــرى.  إ�ــ�  قريــة  مــن  متنقليــن   .
ً
شــرقا الــوادي  مــن  هر�ــا 

مدخــرات عــدن. �عبــرون أوديــة ومخاليــف بجــوع �اد يفتــك ��مــا، 
بــھ.  بال��ــاق  ســارعا  القــرى  إحــدى  فــي  عــرس  بحفــل  ســمع  ح�ــ� 
ــق حولــھ 

ّ
 مــا حل

ً
وأمــام منــزل العر�ــس أخــرج قــارون مزمــاره. وســر�عا

مــن ســمع عزفــھ. تجــرأت زهــرة رافعــة صو��ــا �عانــق عزفــھ. تزايــد 
النــاس ي��امســون حــول مزّمــر يل�ــس بنطلونــا ومغنيــة بيضــاء ومــن 
ممــا  القــرى دهشــة  تلــك  بيــن ســكان  خبرهمــا  ان�شــر  العــرس  ذلــك 
يصنعــان. ومــن عــرس إ�ــ� آخــر ظــال ي�نقــالن لي��امــس البعــض أنــھ 
ابــن شــيخ أم��ــ�. وأنــھ م�ــ� رفيقتــھ و�ع�شــون ع�شــة األخــدام. 
لــم يكــن قــارون ��تــم ملــا ي��امســون بــھ. ومــا �ان ��مــھ أن يظــل �عــزف 
ح�ــ� ال يمــوت. ���ــز طر�ــا مــع أنغــام مزمــاره. ت�بعــھ زهــرة بصو��ــا وقــد 
التصقــت نظرا��ــا بنظراتــھ فــي ولــھ. ليرفــع نشــوة ا��ضــور بحــر�ات 
ثنائيــة.  رقصــة  فــي  مزمــاره  نغمــات  مــع  تتمايــل  حيــن  ت�بعــھ  جذ�ــ�. 
غمر��مــا  كمــن  ا��ضــور  بيــن  مســتطيل  فــي  و�يابــا  ذهابــا  �ســيران 
عين��ــا  تفتــح  يحركــھ.  تــرى  ال  ســموات  مــن   

ً
صوتــا أن  أو  غيبو�ــة 

إلحســاس اق�ــراب وجهــھ مــن وجههــا. و�أن عين��مــا ع�ــ� موعــد.
ي�بــادالن النظــرات فــي وجــد. �شــير عل��ــا تتقــدم مــرة أخــرى بخطــوات 
موزونــة ي��ــق ��ــا. تحاـ�ـي اه�ــزاز جســمھ ليرقصــا معــا وقــد زاد مــن 
حــدة نغــم مزمــاره. يتمايــالن كمــن ال وجــود لغيرهمــا. �عــودان مــن 
جولــة ���ــزان و�أ��ــا لــن ت�ت�ــي. ���ــزان �أغصــان تداع��ــا الريــح وقــد 
إ�ــ�  �عــودان   .

ً
وت��بــا دهشــة  الفاغــرة  أفواههــم  املدعــوون  فتــح 

�عضهــم  يتم�ــ�  للرقــص.  ي��ضــون  ملــن  ا��ــال  مف�ــ�ين  مكا��مــا 
اقصهــا. أن تجــول بــھ بطــول املســتطيل تحــت ”أتاريــك“ ليــل  أن ير
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ووش�شــها. ا��ــاز 
لــم يكــن قــارون يتصــور �ل ذلــك ا��ــب الــذي تحملــھ زهــرة. يطــرب 
ألحبــك.  خلقــت  مــرددة:  تنادمــھ  �ســألها،  يختليــان  وحيــن  لنظرا��ــا 
 يــكاد يقتل�ــي. لســت 

ً
وكمــا �ان خاطــري يتمنــاك هــذا أنــا أع�ــش حبــا

 �ســكن حبــك. فهــل تشــعر بيقي�ــي؟ يحــس 
ً
متأكــدة مــن أنــا، لكــن يقينــا

لغــة نظراتــھ، صوتــھ، م�ــ� يحتــل  فــي رفق��ــا باألمــان. تفهــم  قــارون 
روحــھ ا��ــزن، وم�ــ� تن�ــ� عيونــھ بالســعادة.

ال�ــي  القــرى  تلــك  لــدى ســكان  قــارون وزهــرة  �غلــف  الغمــوض  ظــل 
”املزمــر  عليــھ  أطلقــوا  وقــد  وهمــس،  جــدل  مثــار  وظــال  ��ــا.  يمــرون 
الشــيخ“ بــدوره لــم يكــن ��مــھ مــا ي�ناقلونــھ مــادام �عيــدا عــن أيــادي 
شــ��وص، وأم��ــ� �شــ�رط ع�ــ� مــن يدعــوه إلحيــاء فرحــھ أن تكــون لــھ 
غرفــة تخصــھ وزهــرة، ال �شــاركهما ف��ــا أحــد. �غلقــان با��ــا يتعريــان 
�ســكب العــرق فــوق جســمها. يرتشــف مــن �أس فخذ��ــا. يقضيــان 
يــان مــا طــاب 

ّ
مــا تبقــى مــن الليــل فــي أحضــان �عضهمــا عارييــن. �غن

لهمــا مــن الليــل �غنــاء فاحــش. وينامــان ح�ــ� منتصــف ال��ــار. ومــع 
لين���ــي محلقــا بصــوت   

ً
القليــل ســرا قــارون  يرتشــف  الليــل  بدايــة 

زهــرة. أيــام طويلــة قضياهــا منتقليــن مــن واٍد إ�ــ� آخــر. لتفاجئــھ زهــرة 
ذات ليلــة بدموعهــا:

- ألم تشتق إ�� كوخنا؟
اقصة النار. - ب��، واشتقت ملر

- فلماذا ال نعود؟
- أنت من تقولين هذا!

 في كوخنا دون أن �شعر بنا أحد ثم ��رب.
ً
- نمكث أياما

- لن تستطي�ي من�ي من مشارك��م أما��ي النار.
- ب��، و�ذا ما عدنا لن تعزف ولن أغ�ي، ولن نظهر ع�� أحد.

- وكيف تحلو ا��ياة دون غناء ورقص.
- أعاهدك بأال نثير ان�باه أحد.

عادت عيو��ا للدموع:
- دون دموع. قو�ي نسير ف�سير ال ��م�ي إال رضاك.

لوحة: شادي أبوسعدة
- بدأت أقلق ملباالتك.

- أي مباالة تعنين؟
.
ً
- يوما �عد يوم يذبل جسمك. وأرى معشوقتك تسقيك نحوال

- أتغارين من الكأس، ال أرى ما تقولين.
- وال تأ�ل كما يجب.

- إذن لن نعود، فش��وص ي�تظرني بالعقاب.
- بل سنعود. ونل�زم أال تعزف وال تشرب.

- لن أعود إ�� الوادي، دعينا هنا نع�ش كما نريد.
- سنعود أليام ثم نفّر.

عــادت بــھ إ�ــ� واد��ــم �عــد أيــام طويلــة مــن التنقــل. تســلال ليــال إ�ــ� 
كوخهمــا. �ل ��ــيء كمــا تــر�اه. ال تريــد لفــت ان�بــاه أحــد. لكــن صبــاح 
 .

ً
اليــوم التا�ــي عــرف ا��ميــع. وانطلقــوا طــوال ال��ــار يجمعــون حطبــا

. حضــر 
ً
النيــران عاليــا ألســنة  تعالــت  الشــمس ح�ــ�  غابــت  إن  ومــا 

وســط  خــرج  حيــن  زهــرة  صمتــت  ســمرهم.  إ�ــ�  ليصطحبــوه  جمــع 
����ــم و�ــي ت�بعــھ. �انــت الســاحة فــي دائــرة كبيــرة حــول النــار. صــرخ 

ا��ضــور ملــرآه. حــاول قــارون مقاومــة رغبــة العــزف. لكــن أصا�عــھ 
تســللت ســاحبة املزمــار.

نفــخ ليعلــو ��ــن شــ�ي لــم ُ�ســمع مثيلــة مــن قبــل. التفتــت زهــرة 
تنــادي صو��ــا.  النغمــات  تلــك  بــأن  بنظــرات عاتبــة وقــد شــعرت 
نظــرت عينــا قــارون إل��ــا م�ــ�عة بإيمــاءة ترجم��ــا زهــرة ”ع���ــي 
�عيــون  غنــت  مزمــاره.  لنغمــات  مجاريــا  صو��ــا  خــرج  ��ظِتــك“ 
دامعــة. يرتفــع صوتــا ويطــول. أســعدها إحساســها ��بــوط أرواح 
جدهــا  ورأت  معهــا.  تغ�ــي  �انــت  العميــاء  أن  ح�ــ�  املــكان،  ع�ــ� 
فــي  يرقــص  لــم  كمــا  قــارون  رقــص  الليلــة.  تلــك  وقــارون  �عــزف 

أيامــھ. ما��ــي 
فــي الصبــاح ��ــت زهــرة ع�ــ� رجــال شــ��وص. ال تــدري مــا عل��ــا 
فعلــھ. اقتحمــوا الكــوخ ســاحبين قــارون يتصارخــون: ألــم يحــذرك 
والتعــدي  الفواحــش  ارتــكاب  إ�ــ�  العــودة  مــن  شــ��وص  الشــيخ 
ع�ــ� حــدود هللا. لــم يجــد مــا يــرد بــھ عل��ــم. أردف أحدهــم: لقــد 
مــا  وســر�عا  بذلــك.  الشــيخ  �لفنــا  وقــد  ا��ــد  تنفيــذ  عليــك  حــق 
لــم  مــن  شــ��وص  رجــال  وجمــع  زهــرة.  جــواره  و��ــ�  قــارون  ر�ــط 
ال�ــي  ال��ظــة  فــي  برجمهــم.  وأمروهــم  األكــواخ  ســكان  مــن  يخــرج 
ُيطلــب  ملــا  مذهوليــن  األخــدام  وقــف  برجمهــم  الشــيخ  رجــال  بــدأ 
 مشــارك��م. ب�نمــا 

ً
م��ــم. ان�ــ�ب �عضهــم والبعــض وقــف رافضــا

رأســھ  ع�ــ�  ا���ــارة  ليتلقــى  زهــرة  حمايــة  يحــاول  �ان  قــارون 
وظهــره. ليبــدأ دمــھ بالنزيــف. اســتمر رجــال شــ��وص برجمــھ ح�ــ� 
. مضــوا �عدهــا 

ً
ملــوا ليتبــرع أحدهــم برصاصــھ ظ��ــا اخ�رق��مــا معــا

عائديــن مــن حيــث أتــوا.
ــوا مــا تبقــى مــن أر�طــة، 

ّ
تجمــع األخــدام �عــد أن اختفــى القتلــة. فك

ليجــدوا زهــرة مازالــت ت�نفــس بصعو�ــة. ب�نمــا قارون فارق ا��ياة 
وقــد اخ�رقــت الرصاصــة أع�ــ� صــدره مــن ا��انــب األيمــن. ولــم 
تَصــب زهــرة عــدى أ��ــار جعلــت رأســها �ســيل دمــا. اســتعادت 
 صبــاح اليــوم 

ّ
زهــرة وع��ــا ولــم تعلــم أن روح قــارون قــد صعــدت إال

التا�ــي. ليعاو��ــا ع�ــ� دفنــھ فــي نفــس الكــوخ فــي جــوار جد��ــا. وُدفــن 
مزمــاره معــھ.

نحــو  طريقهــا  فــي  الــدرم  ودعــت  والنــواح  البــكاء  مــن  أيــام  �عــد 
مكلومــة. وحيــدة  ا��صــن 

مارد الثورة
مــا  غيــر  مســالك  فــال  قبــل،  مــن  عر�ــة  رأى  أن  الــوادي  �عــرف  ال 
مشــمس  يــوم  ظهيــرة  مــع  شــهد  لكنــھ  والــدواب.  األقــدام  تســلكھ 
الشــرقية.  ا��بــال  مــن  آت  اآلذان  يصــم  ممزوجــا بصريــر  هديــرا 
ظهــر  أن  لبــث  ومــا  الصريــر  تعا�ــ�  وقــد  ي�ســاءلون  ســكان  خــرج 
مــا  تــدك  �انــت  ا��بــال.  بيــن  مــن  ��مــة  لدبابــة  طويــل  مدفــع 
�ع�رضهــا مــن �ــ�ر و��ــر هابطــة نحــو أعمــاق الــوادي. مخلفــة 
 وأدخنــة كثيفــة.. ي�ســاءل ا��ميــع مــن أيــن قدمــت، و��ــ� أيــن 

ً
غبــارا

تتجــھ؟ يتمنــون معرفــة غاي��ــا. تجمعــوا يتا�عــون هبوطهــا بحــذر 
الســيل. مجــرى  ح�ــ�  ورهبــة 

ولــم  ��ــا  ســمعوا  وقــد  م��وريــن  مبعــدة  ع�ــ�  �ســيرون  تكاثــروا 
يروهــا مــن قبــل.. توقفــت �عــض الوقــت جــوار الطولقــة الكبيــرة 
هديرهــا  واصلــت  ثــم  وشــماال.  يمينــا  الطويــل  مدفعهــا  تحــرك 
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أعمــدة  لتــدك  األماميــة  ســاحتھ  ح�ــ�  ا��صــن  مرتفــع  صاعــدة 
التعذيــب املنصو�ــة منــذ ســنوات. لــم يتوقــف مدفعهــا الطويــل 
عــن الــدوران ح�ــ� اســتقر باتجــاه مب�ــ� ا���ــس ا��ار�ــي لتــدّوي 
قذيفــة رددت صداهــا جبــال الــوادي. تــوارى مــن �انــوا يتا�عــون 
مــارد الثــورة يخت�ئــون فــي املقبــرة وامل�ــ�د وخلــف بقايــا الضريــح. 
 �عــد عيــن. يتا�عــون تحــر�ات تلــك الدبابــة مــن 

ً
وأم��ــ� ا���ــس أثــرا

مخاب��ــم. وقــد اســتمر مدفعهــا الطويــل يــدور ليــدوي مــن جديــد 
.
ً
الــوادي غر�ــا بطلقــات اتجهــت نحــو 

عــرف ا��ميــع فيمــا �عــد بأ��ــا هدمــت دار شــ��وص فــي ا��فنــة. ثــم 
دّوت قذائــف أخــرى فــي اتجاهــات مختلفــة. قيــل إ��ــا أصابــت دور 
املشــايخ اآلخريــن. توقــف املدفــع �عــد ذلــك عــن الــدوران، وصمــت 
صريــر ا��نازيــر، وتوقــف الهديــر ليصمــت �ل ��ــيء إال مــن حركــة 
النــاس وقــد بــدأوا يخرجــون مــن مخاب��ــم. ظــل ال�ســاؤل �ســ�ثير 
وترقــب  ســكون  �عــد  اآللــة.  بتلــك  يتحكــم  مــن  ملعرفــة  ا��ميــع 
مريــب ارتفــع صريــر حــاد ليتحــرك غطــاء أع�ــ� ســطحها مــا لبــث أن 

ظهــر رأس أحدهــم تغطيــھ قبعــة داكنــة ونظــارة ســوداء.
و�بزتــھ  الفارهــة  بقامتــھ  وقــف  ح�ــ�  جســده  خــروج  توا�ــ�  ثــم 
تــح بــاب فــي مؤخــرة الدبابــة ليخــرج 

ُ
العســكرية ع�ــ� ســطحها. ثــم ف

مجموعــة أفــراد بمال�ــس عســكرية صعــدوا ليقفــوا برشاشــا��م 
الوقــت  فــي  با��ــروج  و�ــدأوا  النــاس  ت�ــ�ع  خلفــھ.  ”الكالشــن“ 
وقفــھ  فــي   

ً
ملوحــا كفيــھ  الدبابــة  ظهــر  ع�ــ�  يقــف  مــن  رفــع  الــذي 

فخمــة.  باب�ســامة  فمــھ  اتســع  وقــد   
ً
وشــماال يمينــا  ينظــر  مهيبــة، 

ثــم أزال نظــارة �انــت ت��ــب نصــف وجهــھ لتظهــر مالمــح وســيمة. 
ارتفــع صــوت أحدهــم: إنــھ الشــيخ جمــال. تدفــق النــاس �عدهــا 
جمــال  رفــع  رقصا��ــم.  يرتجلــون  الســاحة  ليمــألوا  مخاب��ــم  مــن 
: أ��ــا األخــوة لقــد أت�نــا لنثــور ع�ــ� الطغــاة والكهنــة، 

ً
صوتــھ خطيبــا

املســتغلين و�طشــهم. دنــس  مــن  وادينــا  أت�نــا إلنقاذكــم، وتطهيــر 
وأدعوكم إ�� التوجھ إللقاء القبض ع�� الكهنوت زيد الفاطمي. 
وع�ــ� الدجــال شــ��وص و�قيــة مــن اســ�باحوا وادينــا وقّســموه. 
أ��ــا األخــوة إ��ــا ثــورة مــن أجلكــم. لــن ن�ــرك �عــد اليــوم امل�ســلطين 
النــاس حــول الدبابــة  �ســت�يحون كرامــة املواطــن. ازداد تدافــع 
يمــدون أياد��ــم باتجاهــھ مبت��يــن، وقــد وزع اب�ســامتھ الناعمــة 
ثــم يواصــل خطبتــھ: أ��ــا الشــعب. لقــد  ، ملوحــا، 

ً
يمينــا وشــماال

وحــدة  وإلعــادة  واملســ�بدين  امل�ســلطين  مــن  إلنقاذكــم  أت�نــا 
وادينــا. أت�نــا لنحرركــم مــن الدجــل باســم الديــن ومــن الســاللية 
أخــوة.  �لنــا  اليــوم،  �عــد  ســاللية  وال  مذهبيــة  فــال  والكهنــوت. 
وأدعــوا ا��ميــع للتعــاون فــي القبــض ع�ــ� ا��ونــة ومــن يوال��ــم.

فــي تلــك ال��ظــات �ان زيــد �ســمع مــا يقــال فــي الســاحة وقــد تملكــھ 
رعــب مــا يــردده القــادم ا��ديــد، مســتغيثا �ســعدية ال�ــي رفعــت 
الذعــر  أصابــھ  أالعيبــك!  ثمــار  تج�ــي  أن  اليــوم  عليــك  صو��ــا: 
 أن لهــا حســابات لــم يتصّورهــا مــن 

ً
ــدع ��ــا. مــدر�ا

ُ
 بأنــھ خ

ً
مــدر�ا

 اســ�ثارة شــفق��ا، ل�رفــض بحــدة. فــي 
ً
قبــل. لكنــھ اســتمّر محــاوال

 عهــد هللا أن 
ً
ال��ايــة طــرح عل��ــا أن تســاعده ع�ــ� الرحيــل. مــرددا

أن  منــھ، شــارطة عليــھ  مــا ســمعت  راقهــا  قــط.  �عــود  �غــادر وال 
يطلقهــا. منحتــھ مــن مال�ــس خادما��ــا. ليخــرج ��ظــات خروجهــا 

اب��ــا. الســتقبال 
لــم يكمــل جمــال خطبتــھ حيــن رأى أمــھ وخلفهــا جمهــرة مــن جوار��ــا 
تخــرج مــن بوابــة ا��صــن. وقــد أف�ــ� لهــا ا��ميــع الطريــق. ســارت 
وســط ا��مــوع، ب�نمــا هبــط جمــال راكعــا يقبــل كف��ــا. ل�رفــع وجهــھ 
فــي الوقــت الــذي انســل زيــد  ثــم احتض�تــھ دامعــة،  ناظــرة إ�ــ� عي�يــھ 
 بأرديــة خادمــة مــن بيــن ا��شــود عبــر املنحــدرات. وقــد اســتمرت 

ً
متنكــرا

ا��شــود تــردد هتافــات مدويــة. وأثنــاء دخولــھ ا��صــن لفتــت ان�باهــھ 
زهــرة وقــد صــدح صو��ــا بأغنيــة حزينــة و�ــ�ية تعلقــت أنظــاره إليــھ 

طــوال خطــوات الدخــول.
عــن   

ً
بحثــا الــوادي  يجو�ــون  جمــال  عســكر  �ان  ح�ــ�  أيــام  تمــض  لــم 

ا��ونــة أعــداء الثــورة. لتنصــب لبعضهــم املشــانق فــي ســاحة ا��صــن. 
مــا  �عــد  لــم  تزايدهــم  ومــع  ا��صــن.  غــرف  فــي  أودعــوا  والبعــض 
�ســتوع��م. فوجــھ �ســرعة ب�نــاء �ــ�ن كبيــر الســ�يعا��م. وت�ــ�يرهم 

األكبــر. ا��ــد  بنــاء ضريــح  إلعــادة 
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تتعــدد  مغر�ــي  و�عالمــي  وقــاص  شــاعر  البقري�ــي  ا��كيــم  عبــد 
اهتماماتــھ بيــن عــدة مجــاالت يجمــع بي��ــا شــغفھ بالثقافــة وقيمهــا 
ي�تقــل  أن  قبــل  شــعرية  بدايتــھ  �انــت  لهــا  محبتــھ  تحــدد  �ــي  وال�ــي 
الشــعرية  الكتابــة  فــي  املنابــر   للعديــد  كمراســل  اإلعالميــة  للكتابــة 
يكتــب قصيــدة التفعيلــة كشــكل يجــد أك�ــر أريحيــة بال�ســبة لــھ وألنــھ 
�ســتعد ملواصلــة الشــغف بالشــعر و�ســتعد إلصــدار شــعري جديــد 
�ان لنــا معــھ هــذا ا��ــوار لإلق�ــراب أك�ــر مــن عاملــھ الشــعري واإلبدا�ــي 

ا��ــاص   
س : قبــل �ل ��ــي نرحــب بــك الســيد عبــد ا��كيــم ع�ــ� قبولــك إجــراء 
هــذا ا��ــوار وكتمهيــد لهــذا ا��ــوار أيــن يجــد عبــد ا��كيــم البقري�ــي 
فــي  أم  بالتخييــل  عالقــة  مالــھ  و�ل  والشــعر  اإلبــداع  فــي  هــل  نفســھ 

اإلعــالم الــذي لــھ عندكــم لــھ عشــق خــاص ؟
واملائــز  األمل�ــي  للمبــدع  وجميلــھ  الشــكر  بجزيــل  أتوجــھ  بدايــة   : ج 
لباكورتــھ  الصــداره  خالصــة  ��نئــة   .. العــزوزي  محمــد  ســيدي 

. حشــ�ش  لوحــة  أجــل  مــن  ســفر  حكايــة  أو  كتامــة   : اإلبداعيــة 
   عالق�ــي بالكتابــة متجــذرة وممتــدة عميقــا ، �انــت البدايــة تخييليــة 
، ثــم انفتحــت ع�ــ� اإلعــالم . همــا عاملــان متوازيــان ، ولــكل جمالياتــھ 
 ، وروابــط  وشــائج  و�ي��مــا   ، اإلبداعيــة  وآلياتــھ   ، الن�يلــة  ورســائلھ 
وجاذبيــة مدعــاة لإللهــام . فاملــادة اإلعالميــة أحيانــا قــد تكــون ملهمــة 
، أو عنوانــا لعمــل أد�ــي تخيي�ــي . لقــد أدركــت منــذ طفول�ــي عالق�ــي 
بالكتابــة ، ومــن حي��ــا أدمنــت العــادة بأريحيــة ، ومــا زلــت أســتمتع 
 . القــراء  مــع  التواصــل  ومتعــة   ، الكتابــة  بلــذة  أن���ــي   . بالعامليــن 
فمــرة تجدنــي �عالــم التخييــل شــعرا أو ســردا ، وأخــرى إعالمــا ، ناقــال 
لألنشــطة ، أو معا��ــا لباليــا ومطــات . وفــي ا��التيــن تبقــى اإلبداعيــة 
ال  يجعل�ــي  األمــر  هــذا   . آخــر  نــوع  مــن  إبــداع  اإلعــالم  إذ   ، حاضــرة 
أجــد   : مفادهــا  لن�يجــة  ألخلــص   ، ارتكانــي  زاويــة  تحديــد  أســتطيع 
للكتابــة  خلقــت  فأنــا   ، تمظهراتــھ  بمختلــف  الكتابــة  �عالــم  نف��ــي 
أر�ــ�  التخييــل  لــذة  �انــت  . و�ن  اللــذة  عــن  باحثــا   . بالقلــم  والن�ــش 

وأنقــى ، فلــذة اإلعــالم لهــا طعــم آخــر
س : فــي ديوانكــم مــرآة الــروح زاوجتــم بيــن الشــعر العمــودي والشــعر 
ا��ر (التفعيلة)ملاذا هذا التأر�� بين شكلين شعرين هل التقليدي 
وا��ديث هل �ي ارتبا�ات البدايات و�حث عن اإلســتقرار مســتقبال 
عنــد شــكل شــعري معيــن أم اختيــار اقتضــھ الضــرورة املوضوعاتيــة ؟

عموديتيــن  قصيدتيــن   » الــروح  مــرآة   » الشــعري:  ديوانــي  ضــم   : ج 
األو�ــ� أهدي��ــا لــروح والــدي عنوا��ــا : « أنــت املثــال ور�ــي العليــم « ، 
و�ــي كمــا هــو معلــوم تدخــل ضمــن غــرض الرثــاء . والثانيــة �عنــوان : « 
قبلــة ع�ــ� جبيــن ب�ــي وليــد « ، غرضهــا الوصــف ، وذكــر مواطــن جمــال 

القريــة امل�شــأ . و�ا�ــي القصائــد مــن الشــعر ا��ــر .
     مــن مقاصــد املزاوجــة : إعــالن الشــكل الشــعري الــذي أرتبــط بــھ ، 
واملتأر�ــ� بيــن النمطيــن .. فأحيانــا الغــرض الشــعري يفــرض الشــكل 
الب�ــت  بيــن  كتاباتــي  فــي  تنــوع  والــذي   ، للقصيــدة  العــام  والهيــكل 

الشــعري ،واألســطر املتقا�ســة ، فالشــعر ا��ــر .
اإليقــاع  دراســة  فــي  املتخصصــة  ا��امعيــة  دراســ�ي  �انــت  لقــد       
 : فــي القصيــدة العر�يــة مــن خــالل   - الشــعري - الداخ�ــي وا��ار�ــي 

« اإليقــاع فــي ديــوان أحــد عشــر كوكبــا للشــاعر محمــود درو�ــش» . 
لقــد �انــت هــذه الدراســات مــن ينابيــع التنــوع والتعــدد فــي نظمــي ، 
فضال عن دراســة علم العروض بكل تفرعاتھ ، ومن ثمة أصبحت 
القصيــدة تحضرنــي حاملــة شــكلها ، و�ــي ميــزة م�شــبعة باملوهبــة 

والدراســة األ�اديميــة .
     إن تنــوع شــكل القصائــد �عطي�ــي مســاحة أرحــب مــن املتعــة 
العمليــة  تجعــل  العموديــة  القصيــدة  فتقعيــدات   ، الشــعرية 
اإلبداعيــة مغايــرة تمامــا ملــا يقــع مــع الشــعر ا��ــر . هــذه املزاوجــة 
ينــأى عــن النمطيــة ، وينفتــح ع�ــ� عالــم  تجعــل الفعــل اإلبدا�ــي 

. با��يــاة  ، عالــم مفعــم  أرحــب 
س : فــي نصوصــك اآلخيــرة يبــدو عليــك االســتقرار فــي اعتمــاد شــعر 
أشــكال  تجريــب  فــي  تفكــر  آال  للتعبيــر  شــعري  كشــكل  التفعيلــة 
شــعرية أخــرى كقصيــدة الن�ــر أو الهايكــو ؟ أم أن قصيــدة التفعيلــة 

�ــي املنت�ــ� كشــكل للتعبيــر الشــعري ؟
ج : تأخذ قصائدي شكل التفعيلة في غالب األحيان ، وقليال شكال 
عموديــا تقليديــا . همــا شــكالن معبــران راهنــا عــن املعانــي والصــور 
. لذلــك  امللتقطــة ، وأعتقدهمــا يمثــالن جيــدا الشــعرية العر�يــة 
اســتقرت طويــال باملظهريــن ، و�ن �انــت تروق�ــي جيــدا ، وأســتمتع 
بالقــراءة لشــعراء الومضــة والنتفــة والهايكــو اليابانــي باعتبارهــم 
يلتقطــون أشــياء كبيــرة ، و�عبــرون ع��ــا بألفــاظ قليلــة ، و�إيحــاء 
وانزيــاح ف�رميــز ، مــع طا�ــع ســاخر . إ��ــا طفــرة مــن طفــرات التجديــد 
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الشــعري ، فاملتلقــي لــم �عــد يميــل للقصائــد الطــوال ، و�ن �ان 
واملتضمنــة  الطــوال  القصائــد  ��ــذه  إال  شــعرا  �عــد  ال  الشــعر 
ال�ــي  البالغيــة  والصــور   ، والبد�عيــة   ، اللفظيــة  للمحســنات 

تغيــب فــي قصيــدة الن�ــر .
   لقــد تنــوع العــرض الشــعري مــن ا��انــب الشــك�ي ، إذ تنوعــت 
األنمــاط وانفتحــت التجر�ــة الشــعرية العر�يــة ا��ديثــة كبا�ــي 
التجــارب عبــر �ل املراحــل التاريخيــة . هــو انفتــاح خــالق وجميــل 
، من شــأنھ الرفع من ص�يب اإلبداع الشــعري . و�ن كنت أجد 
فأنــا   ، والتوقيفــة  والومضــة  الهايكــو  لتجر�ــة  األقــرب  نف��ــي 

�عيــد بخطــوات عــن قصيــدة الن�ــر .
س :  كيف تختار موضوعاتك الشعرية هل تحدد املوضوعات 
للدفقــة  األمــر  ت�ــرك  أم  مخيلتــك  فــي  الكتابــة  قبــل  وتقل��ــا 
الشــعورية و��ظــة الكتابــة همــا مــن يتكلفــان بفــرز أولويــة مــا 

يجــب أن يكتــب ومــا ال يجــب أن يكتــب ؟ 

 ، صعــب  أمــر  اإلبداعيــة  العمليــة  فــي  املواضيــع  اختيــار   : ج 
وتصعــب العمليــة أك�ــر مــع الشــعر . فــإذا �ان الروا�ــي يتعقــب 
خطــى �ــ�صياتھ ، و�ســاعدانھ ع�ــ� ترت�ــب وتوليــد األحــداث ، 
فالقصيــدة تلزمــك بمعان��ــا ، و�جماليــات أســلو��ا ، و�صورهــا 

العالــم  ت�ــ�  ف�ــي  لــذا   . ا��تلفــة  و�إيقاعا��ــا   ، وعمقهــا  البالغيــة 
الداخ�ــي للشــاعر وتكتمــل هنــاك ، لتتدفــق نحــو ا��ــارج عبــر دفقــات 
شــعرية . لكــن هــذا ال ينفــي التأثــر ، وتأثيــر العامــل ا��ار�ــي ... بصــورة 
أخــرى أنجــذب ��ــدث وأتأثــر بــھ ف�ســكن�ي الفكــرة ، وتختمــر بذاكرتــي 
فــي عالــم  ، لتأتــي مرحلــة التدفــق واإلبــداع ، و�دخو�ــي ذروة الغــوص 
الكتابــة ومــا تتطلبــھ مــن طقــوس خاصــة ل�ســتد�ي اإللهــام ، تحضرنــي 
القصيــدة بأب�ــ� حلــة وأجملهــا ، و�ن �انــت فــي �عــض األحيــان تحتــاج فــي 

مراحــل متقدمــة للتنقيــح و�عــادة الســبك .

    القصيدة إلهام وو�ي ، �ي تتنزل من أنا الشاعر ، وأجمل القصائد 
تأتيــك صدفــة ، أو �عــد طــول اختمــار ، القصيــدة ت�ســلل بانســيابية 
، فارضــة مــا يجــب أن يكتــب ، ورافضــة ملــا ال يخــدم الشــعرية . �ــي 
كذلــك أل��ــا تكتمــل بــذات الشــاعر وداخلــھ . أمــا الكتابــة خــارج هــذه 
معا��تــھ  فــي  والشــروع  موضــوع  اختيــار   ، آخــر  بمع�ــ�  أو   ، الطقــوس 

شــعرا ، أعتقــد لــن يحقــق الرســالة بالشــكل األجمــل .
    اختمــار الفكــرة فــي الشــعر أمــر أسا��ــي ، و�ــي ف�ــرة قــد تطــول ، وقــد 
تكون مجرد ��ظة . كما أن االنسيابية الشعرية تختلف من قصيدة 
ألخــرى ، فهنــاك مــا تكتمــل فــي حي��ــا ، وهنــاك مــا تتطلــب مــدة .. وهنــاك 

تتنــزل  �ــي   ، وو�ــي  إلهــام  القصيــدة   
القصائــد  وأجمــل   ، الشــاعر  أنــا  مــن 
تأتيــك صدفــة ، أو �عــد طــول اختمــار ، 
القصيــدة ت�ســلل بانســيابية ، فارضــة 
ال  ملــا  ورافضــة   ، يكتــب  أن  يجــب  مــا 

الشــعرية يخــدم 

عالق�ــي  طفول�ــي  منــذ  أدركــت 
أدمنــت  حي��ــا  ومــن   ، بالكتابــة 
العادة بأريحية ، وما زلت أستمتع 
بالعامليــن . أن���ــي بلــذة الكتابــة ، 

القــراء مــع  التواصــل  ومتعــة 
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مــا تتطلــب التنقيــح ، عكــس أخــرى حالفهــا حــظ الن�ــ� منــذ الــوالدة األو�ــ� 
 .

    إن عالــم الشــعر ال يخلــو مــن روحانيــة وطقــوس تســ��ل بالتأثيــر والتأثــر 
�ــي   . الشــعرية  للمقومــات  املنضبــط  اإلبــداع  ثــم   ، والســؤال  ، فاالختمــار 

إ�ــ� أخــرى  . سلســلة م�رابطــة ا��لقــات ، تختلــف زمانــا مــن قصيــدة 
س : تســتعدون إلصــدار ديــوان جديــد �عــد ديوانكــم مــرآة الــروح مــا الــذي 
يريــد أن يقولــھ عبدا��كيــم البقري�ــي شــعريا هــذه املــرة ومــا الــذي يريــد أن 
يتقاســمھ مــع القــارئ فــي هــذه التجر�ــة ؟ هــل أســئلة جديــدة ؟ هــل دعــوة 

جديــدة لفعــل قرا�ــي مغايــر ؟
ج : �عــد ديــوان: « مــرآة الــروح» تأتــي تجر�ــة ديــوان : « حفريــات» . تجر�ــة 
أخــرى ، و�نظــرة وزاويــة رؤيــة مغايــرة . عمــق أك�ــر ، وانفتــاح ع�ــ� حلــم ممتــد 

امتــداد قصائــد الديــوان .

     تجر�ة ولبنة أع�� ، ارتقاء بأسئلة الشعر ، ال��يء الذي سيجعل القارئ 
 ، الديــوان  إصــدار  وســ�تم  فقــط  خطــوات  �ــي   ... ومع�ــ�  إيقاعــا  �ســتمتع 
الــروح « ،  والــذي مــن خاللــھ نؤســس لفعــل قرا�ــي يراكــم تجر�ــة « مــرآة 

وقبلــھ الديــوان املشــ�رك « أقــالم مشــعة . «

�لمة آخيرة 
ج : جميــل الشــكر ســيدي محمــد العــزوزي ع�ــ� هــذه االلتفاتــة اإلعالميــة ، 
وال�ي أحس�ت إدار��ا .. نأمل من خالل اللقاء أن نرفع من م�سوب الثقافة 
ا��ــادة ، وأن نســهم قــدر املســتطاع فــي القضــاء ع�ــ� التفاهــة والــرداءة ال�ــي 

تنخــر ا��ســد اإلعالمــي ، الــرداءة ال�ــي تغولــت �عقــول الناشــئة .
     رسالة اإلعالمي واملثقف جليلة ، واملواجهة مع مرو�ي التفاهة أصبحت 
م�ســعرة ، لــذا فــال منــاص مــن االســتمرارية ، واملزيــد مــن التنويــر والنورانيــة 

، ومــا دمنــا نحمــل الصــواب ، ونحلــم با��مــال ، فالغــد ... �ل الغــد لنــا .
     اللقــاء فرصــة ألجــدد ال��نئــة إلصــدارك ا��ديــد ، حيــث الســفر املاتــع 
قــارئ ، محــب للثقافــة بمعناهــا  أفــق إرســاء جيــل  فــي  . فمزيــدا مــن األلــق 
ا��قيقــي ، الثقافــة املعــززة للقيــم اإلنســانية والكونيــة . وتلــك �ــي الرســالة 

. الفض�ــ� لإلعالمــي وللمبــدع 
    أح�ــي القــراء ومت�ب�ــي منبركــم ع�ــ� ســعة الصــدر ، وآمــل أن تكــون قــد 
 ، مختلــف  االنتظــار  أفــق  أن  أعتقــد  فمــا  بي�نــا  الرســالة  وظيفــة  تحققــت 

. ل��ميــع  الوارفــة  تحايــاي 

سيرة

 عبد ا��كيم البقري�ي  في سطور 
من مواليد ب�ي وليد تاونات باملغرب 

شاعر وقاص مغر�ي
حاصــل ع�ــ� اإلجــازة شــعبة اللغــة العر�يــة وآدا��ــا ، جامعــة 

شــعيب الد�ا�ــي ، مدينــة ا��ديــدة
« اإليقــاع فــي ديــوان « أحــد عشــر كوكبــا للشــاعر : محمــود 

درو�ــش « عنــوان بحــث التخــرج مــن ا��امعــة 
أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي  بمديرية فاس

مراسل للعديد من ا��رائد الوطنية وا��لية
شــبكات  مــع  ومتعــاون   ، القــراءة  أنديــة  فــي  فاعــل  عضــو 

باملغــرب القــراءة 
مــن  مــع مجموعــة  أصــدر ديوانيــن شــعريين األول مشــ�رك 
 ، مشــعة»  أقــالم   »  : عنــوان  تحــت  والشــواعر  الشــعراء 

 » الــروح  مــرآة   »  : �عنــوان  والثانــي 
لھ إسهامات ��فية متعددة إبداعية وفكرية

جليلــة  واملثقــف  اإلعالمــي  رســالة    
التفاهــة  مرو�ــي  مــع  واملواجهــة   ،
منــاص  فــال  لــذا   ، م�ســعرة  أصبحــت 
مــن االســتمرارية ، واملزيــد مــن التنويــر 
والنورانية ، وما دمنا نحمل الصواب 
، ونحلــم با��مــال ، فالغــد ... �ل الغــد 

لنــا .
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ن �عــرف عــن شــعب او بــالد هــو ا��انــب األصــدق واذا اتخذنــا القــارة اإلفريقيــة كمثــال 
ٔ
 ملــن أراد ا

ً
األدب عمومــا

 لتاكيــد مــا ســبق فلقــد عمــل الشــعراء 
ً
والشــعراء بصفــة خاصــة فــي هــذا نجــد أن الشــعر اإلفريقــي �عــد نموذجــا

ع�ــ� وضــع القــارة اإلفريقيــة بــكل ماف��ــا مــن عرقيــات مختلفــة وعــادات وتقاليــد وثقافــات واديــان والكثيــر مــن 
التفاصيــل الدقيقــة ا��اصــة �شــعو��ا متضمنــة الطقــوس بمختلــف أنواعهــا واالســاطير واألمثــال ال�ــي تمثــل 
مورو��ــم الشــع�ي وهــو جــزء مــن ال�ــراث الثقافــي فــي أشــعارهم . ومــن خــالل ت�بــع حركــة الشــعر فــي القــارة نجــد 
ان النصــوص غالبــا ال تخلــو مــن االشــارة ا�ــ� �عــض هــذه املكونــات مــع مالحظــة أن مجتمعــات القــارة عانــت 
 بالقســوة وا��ــزن و�الرغــم مــن ذلــك 

ً
الكثيــر ورزحــت تحــت نيــر الظلــم ممــا جعــل الشــكل العــام ��يا��ــم ممهــورا

تمكــن الشــعراء مــن الرصــد والتوثيــق لرحل��ــم تلــك بأجمــل النصــوص الشــعرية وال�ــي قــد تكــون ذات لغــة قويــة 
 شــعرية ذات ايقــاع مميــز وذات تيمــة م��ميــة كنتــاج 

ً
صادمــة موغلــة فــي األلــم أحيانــا ترســم مــن خاللهــا صــورا

طبي�ــي أل��ــا خرجــت مــن رحــم العــذاب و�ــي توثــق لأللــم والفقــد وا��ــوف جنبــا ا�ــ� جنــب مــع األمــل فــي مفارقــة را�عــة

الموروث الشعبي الموروث الشعبي 
                         في الشعر ا·فريقي                         في الشعر ا·فريقي

مازيسي كونيني/ جنوب إفريقيا مازيسي كونيني/ جنوب إفريقيا 
أريج محمد أحمد/ السودانأريج محمد أحمد/ السودان
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حيــاة  فــي  بحقوقهــم  األفارقــة  واع�ــزاز  تمســك  مــدى  ا�ــ�  تقودنــا 
أفضــل و��وي��ــم وابرازهــا بــكل ماف��ــا مــن جماليــات واشــكاليات فــي 

لهــم مشــروع ��يــاة أفضــل.  بال�ســبة  تداعيــات حزينــة ولك��ــا 
�عــض  أخذهــا  اإلفريقيــة  القصيــدة  تكويــن  فــي  الوا�ــ�  مــن 
جــذور  ألن  نســبة  الشــعبية  ا��كايــات  ا�ــ�  تعــود  ال�ــي  الســمات 
ال�ــ�صيات  وحضــور  الشــف�ي  يالســرد  بــدأت  اإلفريقــي  األدب 
األســطورية وا��يوانــات وماتحملــھ مــن قيــم رمزيــة لد��ــم وكذلــك 
مصــدرا  ا��ــم   وكيــف  �عود��ــم  العميــق  وايما��ــم  االســالف  ذكــر 
بمثابــة  �ــي  ال�ــي  أقوالهــم  و تعاليمهــم  معارضــة  وان  ل��كمــة 
لهــا ســ�با  االمتثــال  املقابــل  وفــي  اللعنــات  ��لــول  تابوهــات ســ�با 
أشــعارهم  فــي  يناشــدو��م  لــذا  البــر�ات  وحلــول  الســعادة  ��لــب 
بيــوم عود��ــم مســتخدمين ذلــك كرمــز ��لــول  املغنــاة ويحلمــون 

والســالم   العــدل 
فيمــا ي�ــي نفــرد املســاحة للتعريــف عــن واحــد مــن أهــم وابــرز شــعراء 
القــارة اإلفريقيــة ماز���ــي كوني�ــي ونقــل �عــض مــن أشــعاره ال�ــي 

تأتــي فــي ســياق ماســبق االشــارة اليــھ فــي بدايــة املقــال .
ماز���ــي (ريمونــد) كونيــن (12 مايــو 1٩30 - 11 أغســطس 200٦) 

مــن جنــوب أفريقًيــا 
قــام بكتابــة مجموعــة شــعرية شــهيرة بلغــة الزولــو ثــم قــام ب�رجم��ــا 

إ�ــ� اإلنجليزيــة 
اشــ��ر بقصيدتــھ اإلمبراطــور شــا�ا الكبيــر. أثنــاء وجــوده فــي املنفــى 

مــن جنــوب إفريقيــا تمييــز عنصــري 
للفصــل  املناهضــة  ل��ركــة  ومنظًمــا  ا 

ً
نشــط مؤيــًدا  كونيــن  �ان 

أفريقيــا. و أورو�ــا  فــي  العنصــري 
لــوس  �اليفورنيــا،  جامعــة  فــي  الحــق  وقــت  فــي  بالتدر�ــس  قــام 

 ،  (UCLA) أنجلــوس 
ماز���ي كوني�ي

��ــم نائمــون تحــت األرض ال�ــي نعانقهــا بأقدامنــا عندمــا نرقــص فــي 
املهرجــان إننــا نقــف فــي نفــس املــكان حيــث �انــوا يقفــون بأحالمهــم 
لقــد حلمــوا ح�ــ� أصا��ــم التعــب ثــم تركــوا لنــا ا��كايــة ال�ــي نرقــص 

عل��ــا ســنواصل طريقهــم ونقــف فــوق نفــس ال�ــراب. 
مقطع من قصيدة (بكائية شعب النخيل)*

ماز���ي كوني�ي 
ترجمة أحمد الشامي 

آباءنا يا أسالفنا العظام، أنتم أعظم منا
فخذوا بأيدينا بالليل،

وقصوا علينا القصص ب�نما أعي�نا الزا�غة ت�بع الطريق
علمونا قول الشعراء:

يا أهل ا��مال! يا أ��ا الصبح املشتاق للم�يء تعاَل!
املس أكتافنا وأيقظ الك�ش من السبات؛

امنحنا ��اعة ال��ر
من �ان كروح األولين ال تنالھ الطعنات،
إنھ �النجوم في صعودها عنان السماء

إنھ �املطر ينزل ع�� رأس الن�ت اليانع
إنھ الغاب الذي يحمي سر أسرارنا

هو روح األولين، ال تنالھ الطعنات
ها هم �غنون أغن�تھ. ��تفون باسمھ

يرقصون في الساحة م�سمعين أصداء م��متھ
ح�� آخر الزمان - سيظلون يتغنون بھ

وح�� آخر الزمان سيظل ترسھ يحمي البطل من الرياح
وأطفالھ سي��ضون أسراًبا �ا��راد

سيمألون أرض أعداءنا،
وسيجعلون أرضنا حرة من أجل شعب النخيل

*مــن كتــاب: الشــعر األفريقــي املعاصــر: مختــارات ودراســات/ ترجمــة: 
�امليــا صب�ــي، وآخــرون؛ إشــراف وتقديــم حســن طلــب._ (القاهــرة: 

املركــز القومــي لل�رجمــة، 200٩)
(رعاة النجوم )*
ماز���ي كوني�ي 

ترجمة كمال أخال�ي 
في مكان ما

يحلم بنا ا��لم
شامخا فوق

ا��بال يقف
وين�ر ناره ع�� الشمس

اآلن ها قد صرنا
نطلق سيقاننا للريح

نذهب �عيدا
لنحلق مع ال�سر

هذا ال�سر الذي ي�شر
أجنحتھ في املدى
يوقظ حلما آخر

حلما أعم�
هكذا صرنا نلتقي

بكل األجيال
هم مثلنا يحلمون

في أحالمهم
يرحلون وفي طريقهم

س�س�يقظون هاتفين
وسط هذا ا��راب

أحد ما
في مكان ما

يحلم بنا.

- ماز���ي كون�ي
(شاعر من جنوب إفريقيا)



نصوصنصوص

شعــــــــــــــر

ً
قصـــــــــة

باقالم الشباب

تورية لغريب/ املغرب
ن�يل حامد/ مصر

أديب كمال الدين/ العراق
رمزي عقراوي/ العراق
توفيق ال��دي/ تونس

محمد سليمان ا��والدة/ االردن
حيدر املشكور/ العراق

�اظم جمعة/ العراق
عزيز داخل/ العراق

عبد الرزاق الصغير/ ا��زائر
عبد القادر محمد الغريبل/ املغرب

منت�� عممران/ العراق
عوني سيف/ مصر

عبد هللا عباس خضير/ العراق
عيدي أمين نعمان/ اليمن

زي�ب دياب/ لبنان

حاميد اليوسفي/ املغرب
عبد الكريم غازي/ املغرب
محمود أحمد ع�ي/ مصر

سامح إدور سعدهللا/ مصر
د. سيد شعبان/ مصر

ابيھ بظاك/ املغرب
وفاء شهاب الدين/ مصر

عبد الن�ي بزاز/ املغرب
ياسين غالب/ العراق

مرفت �س/ مصر

رقية تغنمين/املغرب

                تساءلت
حسن أشرف/ مصر

 حكم ال يمت القانون بصلة

سعد جاسم/ العراق
أسماء الرومي/ العراق

د. وفاء قحطان/ العراق
زهيدة ا�شر سعيد/السودان

نعيمة زايد/ املغرب
سعيدة الرغيوي/ املغرب

اسماعيل خوشناو/ العراق
رشيد سبابو/ املغرب

افياء امين األسدي/ العراق
أريج محمد أحمد/ السودان

جواد البصري/ العراق
عبد ا��كيم البقري�ي/ املغرب

عا�شة أعبدا��ال/ املغرب
مريم الشكيلية /سلطنة ُعمان

جاسم العبيدي/ العراق



ص
صو

ن

157    العدد 230 (15)نوفمبر 2022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

ها أنا أعود إ�يَّ من جديد
ً
ة

ّ
شفاف

�ي عن الّ��يج العالق
ُ
حّدث

ُ
أ

في ثقوب الذاكرة

عن جنازاٍت فقدت األمل

عن غٍد اغتالتھ أيٍد غادرة…

أحتفي بقطعة بيضاء

نجت من حرائق الشعر

أم�� آثار أحالم ساذجة

من ب�ت لم أمتلكھ

اقع حّل ضيفا ثقيال وو

ولم �غادر �عد….

 ماكرة
ٌ
أنا سارقة

أسرق ا��مر

من تاريخ ا��كايات

أشرب ت��يدة السماء

وراء ستائر الليل

فتنطفئ النجوم من البكاء…

ألوك آالم الفقد

وأب�سم…

عر ُسحقا أّيها الشِّ
تورية لغريب/ املغرب
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.1
 الفراق 

َ
 لوعة

ْ
 تلك ال�ي شكت

ْ
ماتت

 من هللا
ْ

وأرادت
 في املفارقين حب�با��م

َ
 ا��و�ة

َ
 يبّين

ْ
أن

والغائبين.
ي

ّ
 و�ي تغ�

ْ
ماتت

من شاشِة تلفزيوِن �غداد
عبٍة كبيرٍة جميلٍة دون روح

ُ
مثل ل

 دون روح مثل �غداد:
ً
تماما

عَدمين واألرمن وال��ود،
ُ
مين وامل

َ
تخ

ُ
مدينة امل

مدينة املال�ي والباراِت والكنا�س واملساجد،
مدينة املع�زلِة واملتصّوفِة واملالحدة.

.2
لم �ستجب هللا- بالطبع - ألغنيِ��ا ا��ميلة،

فلم تظهر ا��و�ة
ع�� املفارقين والغائبين أبدا
و�قوا �األشباِح سعداء أبدا.

ت األغنية
ّ
 غن

َ
لكنَّ املطر�ة

 أو تزيد
ً
لسبعين عاما

 لوعة الفراِق املّر
ً
شاكية

للملِك املسكيِن وقاتلھ،
مَّ للزعيِم: ُمنقِذ الفقراِء وقاتلھ،

ُ
ث

مَّ للطاغيِة: مشعِل ا��روِب وقاتلھ.
ُ
ث

ً
 عذبة

ً
ي أغنية

ّ
 تغ�

ْ
هكذا بقيت

 روح
َ

دون
� فارقْ��ا الروح!

ّ
ح�

------
* عفيفــة اســكندر مطر�ــة �غداديــة ذا�عــة الص�ــت. قّدمــت 
تجــاوز  الــذي  عمرهــا  امتــداد  ع�ــ�  األغانــي  مــن   

ً
كبيــرا  

ً
عــددا

، واشــ��رت بأغنيــة (أريــد هللا يبّيــن حو��ــي ب��ــم. 
ً
ال�ســعين عامــا

أريــد هللا ع�ــ� الفرگــة يجاز��ــم)!
www.adeebk.com

عفيفة اسكندر @
أديب كمال الدين/ العراق
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القلُم .. 
توفيق ال��دي أبو أديب/ تونس

َ
نفرط

َ
 لكي ال ت

حّبات عقد اللؤلِؤ
َ
سأكتُب َمدحّية

السالم 
ع�� صفَحات 

السماٍء
ترِجُم

ُ
وأ

غريَد ا�َ�َماِم
َ
ت

...
ولكي ال تنفرط

حّبات العنقود
َ
عتصر سردّية

َ
َسأ

أعراس الكروِم 
رسُل األقداَح

ُ
وأ

للنجوِم
...

نفِرط
َ
ولكي ال ت

قوَس العقيدة 
ُ
ط

في ا��راِب
ي األبّدِ

 
َ
ُب القصيدة

ُ
كت

ً
سأ

َ
ِتلًو القصيدة

...
سٍقطوا

ُ
 ت

َ
ال

َ
ف

 القلَم 
ِمن َيٍدي

لعل املداد
ِد..

ّ
ل

َ
يصبح دهرا ُمخ
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النوم �غافل��
يحاول أن يخطف�� م��

اتملص منھ
اتفوه بالكلمات ا��ارة

مس�نجدا صرخت : ور�ما
لم �سمع�� أحد

رغم م��ات القلب
ال�� هدرت

ف� كهوف الوحدة
والصمت وا��رس

ومغافلة العزال
من حساد ودركية وعسس

وحراس بوابات ليليين
ولهاث وراء صور وظالل

من موا��� الشفاهة
أوالتفاهة

ا��ب ابدا
ل�س وهما

او سراب
وأطالل عزاب

هو ا��ياة وا��قيقة ،
حدائق رياحين ،

فرح أعراس ،
و عذو�ة

خالن أحباب …

حدائق رياحين
ن�يل حامد/ القاهرة
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شمس الحرمان !
رمزي عقراوي/ العراق

يا راحال رغم انفك ا�� الغر�ة !
بلغ ا�ي اذا ما ابتدا ال��ار 

وها قد اقتحمت مدين�نا سنابك النار 
 بنا املزار ...

ّ
وقد شط

فتعال ابكي ع�� شبا�ي ...
أمام صمت قبري !!

 ع�� اطالل هذا القلب
ْ

وقف
وص�ي للرب !

فمن الوطن َرحْل
مع زوار الفجر !!

يحمل اسمالھ للقبر
وحسرة اطفالھ ع�� شاطئ البحر !
اولئك الذين ذاقوا مرارة الفقر ؟!

----
 الوطن ؟!

ُ
لم ُيبعث

ولم يظهر في ارضھ 
امل�شر االنسان !

ولم �غسل خطايا شعبھ الطوفان !!
ولم يقم من قبره 

عبَر ال��ر سارق النيران !
فالفساد الذي ال ي�ت�ي ابدا ...

والتعصب والتمييز ، والطغيان !
صار طعاما ابديا ملدن العراق ؟!

واملواطنون الفقراء ...
في �ل مكان ككالب الصيد ...

يح�رقون من الفاقة وشمس ا��رمان !
ما بين مهزوم وما بين معذب ...
�سياط العنصرية والّ��ان !!

 =============
يمنح الوطن قبالتھ ... للعمالء !

للصوص والقّوادين وا��ونة وا��بناء 
- ر�ع قرن وانا اندب حظي 

وابكي ع�� احوا�ي واحمل الهموم واالحزان !
لكن هذا البلد ظل ملعونا ...

ي�ّ� باملفسدين والفجار !
فاصبح �املصلوب ع�� االسوار 

ايا وط�ي / يا بلد ا��الوزة االشرار 
قم وغط عري هذا الشعب امل��ار 

قم لعل ... الغيرة 

تبذر في احشائك التنين 
لكنھ ظل ملعونا �الشياطين !

��� ّ باملس�بدين والطغاة ...
يفتح التباع الطغاة ابوابھ للغزاة 

وانا احمل القهر واملوت وااللم !
للشعب املسكين في �ل ذهاب واياب !

فلر�ما في غد ...
 س�سدل الستار ؟!

وحتما س�سقط املمثلون الكاذبون 
تحت سقف املسرح امل��ار ؟!
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ناح ذلك العصفور
في ذلك الوادي

عند اكتمال القمر
عند منتصف ال��ر

عند حلول القدر
ناح ذلك العصفور في

جوف الليل في عتمة القدر
ام�زج صوتھ بصوت

الناي ع�� دموع ال��ر
جرت تلك العبرات

حسرات في حياة ال�شر
فوق تلك ا��بال
فوق تلك التالل

�انت قصة
�انت حسرة

�انت غمة
ناح ذلك العصفور
و�قي الليل م�سدال

فوق تلك ا��بال حاكت
من تلك ا��يوط

عباءة ا��زن
وألق��ا في قل�ي

ع�� فقدان من أحب�ت

ألم
محمد سليمان سالمة ا��والدة/ األردن
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متأبط منفى
حيدر جاسم املشكور/ العراق

ألوِل مرٍة في االعالن
أراني اشبھ نف��ي

ً
 بوج�ي طويال

ُ
احدق

 أنھ وج�ي
ً
حقا

اظنُّ ثمة مجنون يبحث ع�ي
م�شوٌر أن�ي مفقوٌد

 من أنا.؟!
ً
إذا

 ع�ي
ً
 ص�يا

ُ
سألت

:�
ّ
هزَّ يديھ وغ�
مجنوٌن ههنا
مجنوٌن ههنا

ظللت ابحث عمن يدل�ي ع�ي
 م�ي

ُ
�أني ��ت

 صورتي ونحبت
ُ

فجالست
 �لَّ الوجوِه وال تعرف�ي

ُ
اعرف

اومئ لكلَّ غاد ورائح
أنا يا هذا أنا

اعاله هذي صورتي
واسمي بطول ضيع�ي

فصاحت �ي زوج�ي:
ال زلت تحلم بالوطن

 ال وطن �ي
ُ

��وت
متأبط منفى

و�ضع قصائد
وهزائم ال حصر لها
سوى مكسٍب واحد

حّب ع�ي
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اعتراف متأخر 
�اظم جمعة/ العراق

الشيطان أنا
أحاول أغواءك

ألرتكاب الفاحشة
في أي وقت أشاء
سادي في تعذيب

من أحب
حذاري األق�راب

م�ي
ستحرمين من جنتك

بال ريب
وتكونين م�ي في

الدرك األسفل للنار
مع زمرة أشرار

أياك أن تصد�ي
ما أقول

فكل كالمي كذب
أف�راء و

بريئة أنت يا سيدتي
اقة تخدعك املظاهر البر

اذ تحسبين السراب
ماء
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 العنيُد الذي
َ

أنت
ا  �ي ِندَّ

َ
نت

ُ
قد ك

� تكسَر القيدا تشاكُس القلَب ح�َّ
 ِمن أجلَك

ُ
بذلت

 يا ثق�ي
َ

األحزان
 لنا إذ توهُب ا��مدا

ً
كرا

ُ
 ش

َ
وكنت

 قر�ي
َ

وكنت
َم في أرٍق

ْ
تطشُّ ا�ُ�ل

� ت�تقي الُبعدا .. ماذا أصابَك ح�َّ
 �املاِء

َ
وكنت

الطفنا
ُ
 ت

ً
درو�شا

ا  وتب�ي للنوى سدَّ
ً
تم��ي غشيما

 الغيِم
َ
يا ��وة

ٌ
في جن�يِھ أغنية

� راوَد الرعدا  ح�َّ
ُ

� لها البرق .. غ�َّ
في مذهِب العشِق

راودني
ُ
أفكاٌر ت

 ُمذ حار�ُ�ُ�م فردا
ُ
أنا ال��ية

ارحْل كما رحلوا
ال ��َن أعرفُھ

ِن الصديَق الذي قد آثَر الُبعدا
ُ

ك
ُ

 أبحث
ُ

سافرت
جدُد �ي

ُ
عن دنيا ت

ا  ما ُردَّ
ُ

م أذهبت
ُ

ي ِبك ِ
ّ
. �ع��ي فان

َك  رّ�ِ
َ

سبحان
ِمن علياِء ُرت�تِھ

ا ها عدَّ لمَّ السماواِت ح�� عدَّ
بانت نواياَك

 أحسُبُھ
ُ

نت
ُ

يا َمن ك
 القصيِد فكانت روُحُھ قصدا

َ
ب�ت

ال �عشُق الورَد
إال َمن ُ�عاشرُه

 ح�� تحضَن الوردا
َ

وال ال�ساتين
يحاوُل القفَز

ً
 ا�ُ�رِح ُمن�شيا

َ
فوق

ا  الَعدَّ
َ

 ما جاوز
ً
ُھ أبدا

َّ
لكن

 في زحمِة
َ

و�ان
سٌع

َّ
األفكاِر ُم�

.. يبدو بال موقٍف قد بدَد ا��شدا
ُ

ا دنوت
َّ
مل

إ�� أعماِق جنِتِھ
 ح�� صاَر �ي ِجلدا

ُ
تثاقَل الكون
 في آخِر

ُ
رأيت

ُھ
َ
املشواِر هي�ت

لدا
ُ

ف��ا يُد ِهللا قد أعطت لُھ ا��
 يرُجُز

َ
قد �ان

ُھ
َ
في صمٍت قصيدت

هدا
َّ

..ليمنَح ا�ُ�بَّ واآلهاِت والش
ويكتُب القصد

قبَل القصِد في شغٍف
ا  والِودَّ

َ
.. وي�تقي الورَد والريحان

ُ
هو العراق

ً
طريٌق واحٌد أبدا

ا  ع�� هذا األ��� ِجدَّ
ً
ن صبورا

ُ
.. فك

ُ
ومرَّ يوسف

يِن ِمن وجٍع
َّ

في َصف
ا  وا��دَّ

َّ
..رأى نساًء جرحَن الكف

ابدأ بنفِسَك
ً
� ترتقي أبدا ح�َّ

 لكي ال تشتكي الُبعدا
ً
.. واحلْم قريبا

 يأتي بموِعدِه
ً
ال ت�تظر أحدا

 ال�شاُز الذي لم ُيخلف الوعدا
َ

.. أنت

ال تنتظر أحدÖ يأتي بموعده
عزيز داخل/ العراق
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كما أبغي
عبد الرزاق الصغير/ ا��زائر

ال��رة ال�ي �انت بجوار املق�� 
لــم تكــن مختلفــة كثيــرا عــن الزعــرورة فــي ع�ــ� مــا 

أظــن حــوش طب�بــة ال�ســاء
في بلدتنا 

لم أك أسمع قصيدة ريتا
لم يك ا��و نديا أو باردا

حامضا كذلك الرمان الذي يباع في الطريق
ح�ــ�  الصيــام  م�ــي  مطلو�ــا  �ان  �عــد  أفطــر  لــم 

الدمويــة الفحوصــات  �عــض  أجــري 

كنت أشت�ي التوقف عند أي مطعم في الطريق
وأتنــاول شــريحة ��ــم أو أي ��ــيء حامــض وما�ــ� 

وحــار
مع صفيحة كو�ا كوال وفي األخير قهوة ثقيلة

لم يكن سائق السيارة 
يحب املوسيقى وال القران

ماعد ا��ديث عن فوائد النعناع
والزنجبيل

لم أكن احمل هاتفي
وال �ان الطريق الذي نسلكھ

ماهوال بال��ر
أو �ان ميزا�ي حسن

أو �ان ا��و س�ئا
كما

أ��ي
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في قري�نا الود�عة
�لما نبح �لب

تطاولت
أعناق ال�سوة

افد بيو��ا من خلف نو
�س�رقن السمع

واشرأبت
هامات الرجال

من أعا�ي أسوار �ساتي��ا
يقتفون جلية األمر

ال ��يء باملرة
إال كفوف الريح

تصفع قفا ال��ر
و جراء صغيرة

تستأنس وحد��ا
ب�باح متكرر

نباح
عبدالقادر محمد الغريبل/ املغرب
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فانتازيا العشق
زي�ب دياب/ لبنان-بيروت

ْ
 ليلٍة داِجية

َ
ذات

�يا
َ
زارني جميُل ا�

أب�ُ� الوجِھ
!! 

ْ
ُبالٍت خاطفة

ُ
 ،  وق

ً
ترَك ِعناقا

 في َمذا�ي  !! 
ً
َها لْم يزْل عالقا

ُ
 َمذاق

!!  
ْ
 الِعشِق ا��اِمدة

َ
أ��َّ ُجذوة

مَّ ِانسَل ع�� َ�َ�ٍل ، 
ُ
ث

وى  ، 
َّ
َك درَب الن

َ
سل

!!....
ْ

وان
ُ
وأصبَح في الال ُعن

َها:
ُ

ذ
ْ
ُمن

ْ
شا��ت

َ
�لُّ فصوُل ا��ياِة ت

وِح في َمرايا الرُّ
 الَصْبَر

ُ
ِاكتحلت

ساِهُر الليَل العليل  ،
ُ
أ

...  
ُ

 وال لِغبت
ُ

وما َمِللت
ا

َ
 لوا�ُ�ن

ٌ
با�سة

�ُ� القلوُب
َ
ِعندَما ت

ى
ّ

ق
ُ
�غياباِت الل

وِنداءاِت العودة  ...! 

�ا الِعشُق  : أ�ُّ
  ُمنيرا ) 

ً
ا أرسلناَك ِسَراجا

ّ
( إن

 عِن القلوْب  
َ
لَمة

َّ
م�َ� الظ

َ
لت

ً
كون  َرِحيما

َ
وت

ِف�ْس
َ
 �الذهِب الن

ً
ن  ناِدرا

ُ
ك

َ
لكنَك لْم ت

ْيھ ، 
َ
 ِتْبَر ِصَراِطَك ع�� حرارِة الت

َ
بْل َصهرت

ُھ في َسباِئَك ِمْن  :
َ
ولبت

َ
وق

( إفٍك أثيم  )  ! 
ر  ! 

َ
ف

َ
غت

ُ
ُھ ال ت

ُ
ْن خطي�ت

َ
مل

َ
فاعة

َ
فال ش

أرواِح  إكتــواِء  ع�ــ�  مــرَّ  قــْد   
ً
زمانــا  

َ
اآلن  

ُ
حــذف

َ
ن  

َ
كيــف

َ
ف

؟؟!!. العشــاق 
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ر�ة الشعر عندي،
مح�شمة ،

ترتدي رداء فوق رداء.
عٓصت ع�ٓي الكلمات ،

و الصور و املعاني.
غير متمرس ،

انا هاٌو.
مي،

ٓ
أجد  ا��ذور باال

أبحث عن حروف ا��ر،
والظروف ،

بتعب تكل لھ السواعد.
،

ً
فكيف أنظم شعرا

و أنت ملتحفة �ل الغيوم.
ه ، يا ر�ة الشعر ،

ٓ
ا

أريدك غير مبالية،
مرة.

او مرتين،
نصف عارية.

أداعب االرنبين البيض ،
ح�ي تنفر لهما رؤوس.

أركض في ا��ديقة 
ليلة،

ع�ي الر�وات العالية،
و األودية و السهول .

اجلس ع�ي القبة،
ا��نطية،

، 
ً
مفكرا

،
ً
متامال

ح�ي ت��ال ع�� قل�ي
القصائد.

احتشام 
عوني سيف/القاهرة
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قراءة 
منت�� عمران/ العراق

�ل ا��روف 
ل�ست خمارا أسود

وحروفك امللونة
قضمت

 أطراف أصا��ي
أسيرة أنا

ا من ورق 
ً
  أركب زورق

شراعھ خوص
 متا�ي رطب

 دلي�ي رائحة الطين 
ومناراتك

قباب الذهب
رصيفك تحرسھ 
وجوٌه تصا��ت 

 وأجساٌد تراصت 
جسر عبور 
ملن أحب....

أنظر 
كيف قرأتك 

ياوطن 
قصيدة بال بحر.....أو مساء يل��ب

------
من مجموعة ( كرتان ونجمة ) 2015
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 األنوثِة
َ
تأتيَك طاغية

تمِتُم
ُ
 ت

ً
ت�ث�ي �َ�ال

ال كتاَب قواعٍد عندْي ،
 
ْ
لَمة

ُ
 في الّ��وِد فحيَح غ

ُ
وتقرأ

ها  كتاٌب ،
ُ
ل

َ
َمْن قاَل َ�شغ

 
ْ
َمة

ْ
 وَحل

ً
ٌر ثديا

َ
نف

َ
صدُرها ُمس�

 تف�ُ�ها وثوٌب داخٌل �الّرمِح
ُ

العين
بين املوِج واملوِج انكساراٌت

 
ْ
 ونجمة

ٌ
وأشرعة

 
َ
 فيَك الرُّجولة

ْ
َبت

َ
كم خاط

( ّصِ
ُ

من وراِء (ا��
مِس ،

ّ
عنَد الفجِر أو �عَد انطفاِء الش

َ
 َهْيت

ْ
 وقالت

ْ
وانفتَحت

 
ْ
ْرَمة

َ
 وعصيَر ك

ً
خذني نخلة

ٌ
 بَك وا��ش�ُش وسادة

ْ
َرت

ّ
وتدث

... 
ْ
خُل خيَمة

ّ
والن

 في كتاٍب
ُ
وتعوُد تقرأ

 كتاَ��ا؟
َ

هل قرأت
 ا��نو�يُّ املهاجُر

ُّ
البط

 
ْ
ِح غيمة

ْ
في الّرياِح بُجن

تأتيَك
َ

 طيوٌر �عَدها وعَبْرت
ْ

كم عَبَرت
...

ْ
َمة

ْ
 وِ�ل

ٌ
لكنَّ الهوى وطٌن وذاكرة

ُغْلَمة
ر/ العراق اس خضّيِ  عبَّ

ّ
عبد �
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 ما زلت أبحث 
أسماء الرومي/ العراق

في هذا املسرح الكبير
 ما زلت أبحث 

عمن  �شرح �ي دوري  
في �ل مرة يباغت�ي العرُض

من دون أن أدري 
من أنا ؟
وملاذا  ؟

و��� أين  ؟
لكن�ي أم��ي

 بما استطعت من قوة  ح�� آخره  
وال عاصم غير تلك الرقاع

و�ي تعيد للروِح
 �عض صالب��ا  

ألعود من حيث بدأت 
اقفة خلف ستار كبير   و

ول�س ثمة من يخبرني  
ما مع�� أن أكون أنا 

ما مع�� أن أكون هنا 
ما مع�� أن �ستمر العرض 

ما مع��
 أن ال يكون األخير؟!
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لوا�ُ�   الشوق   ال  تبقي   وال تذُر
وا وال اعتذروا                                 ومضرمو القلب ال َهبُّ

ٌ
كــأن مــــا كـــان فيمــــــا بي�نا ترف

                               أو أ��م عـــــــن هوى أ��اظنا ف�روا
ياليت  شعـــري إذا قابل��ــــم �غـــِد

                               أِن الزموهــــــا وهذا العشق يحتضُر
ِدّ من ِدَعٍة ِدّ ما في الصَّ يا ممعَن الصَّ

ِذُر
َ
عت

َ
 أ

َ
يف

َ
ل �ي ك

ُ
ق

َ
                                إن �ان ذن�ي ف

ٌ
 في الذنِب قائمة

ٌ
ة

َ
ففي الهوى ُمهل

م يُمت من مآسيِھ الذي قهروا
َ
                               ما ل

دي
َ
ال تختبر في الهوى صبري وال َجل

                               واعطف ع�ّي  عالني الهمُّ والكدُر
ِدّ ما قد ساح من كبدي َحس�ي ِمن الصَّ

                            وحسبك العفو �عض العفو ُمزَدَجُر
حزاِ��م َدَرُجوا)

َ
 ع�� أ

َ
�لصون

ُ
( ا�

                            واملضرمون فتيل الشوق ما عذروا
تا� ما شاق�ي كـ الشوِق ُمذ رحلوا

ق�ي ��يٌء إذا حضروا                               ولـــــــن �شِوّ
«حب�ُب تسأل عن حا�ي وكيف أنا»

                              وأنت حا�ي وأدرى �ي فمــــا ا��بُر
    للهنا     وأنا

ً
  طريقا

َ
وقد   سلكت

  النار  أستعُر
ُ

                              ع�� هـــــــواك  ركبت
عــــن ناظريك فسل�ي كيف حالهما

                            عــن السهــــام وعّمن قوسها ا��وُر
عن املهفهف معســول اللمــى غنٍج

ج فـــي خطواتھ الوتُر
َّ
                              وكـــــــم تغن

وعن شفاٍه تد�� مـــــــــن طراو��ا
                             توت ا�ِ�ناِن وخمٌر فيھ �عتصــــــُر

عّمن أغـــــاُر من الفنجان في يدها
                               و�ذ تنّزه فــــــي األنفاس أنكســــُر

عن الصباح وعـن شم��ي وطلع��ا
ها السفُر                            عــن الغروب إذا مـــا غـــرَّ

عـــــــن ا��ياة بداٍر ال حياة ��ـــــا
ت لھ ال�شُر

ّّ
                            وســـــــاكن الدار ما حن

عن روِح معتكٍف مذ غـــاب ساك��ا
                            يا ســـاكن الروح إن الروح تحتضُر

مــــا الَم قل�ي (فؤادي) إنما ذرفت
   غداة  البين ينفطــُر

ً
                            عيناَي   قلبا

 يأنسون بِھ
ً
أمســى سناؤِك نــــورا

ـــا ِجواريَّ  ال شمٌس وال  قمــــُر                              أمَّ
عــــــن أي حاٍل أال يا ِحب تسأل�ي

                         وكيف َ�ســأل عن نيرانِھ الشــــرُر  !!

لواعج الشوق
عيدي أمين نعمان/ اليمن
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زرِق
َ
بدمِھ األ

البحُر يكتُب :
 عتيقة

ً
ُسفنا

 صدئة
َ

وزوارق
شرعٍة

َ
ومراكَب بال أ

ُ
ولذا ف�َي تغرق

ً
 شهقة

ً
شهقة

ً
 صيحة

ً
وصيحة

ً
ودمعة ً دمعة

وأمواَج دٍم
ْ

ومطٍر ونزيف

وهناااااااَك…
النوارُس املرعو�ة

 من الغر��
ً
ْبِصُر حشودا

ُ
ت

وا��ثِث الطافيِة
َ

واالطفاِل املرميين
ع�� وجوِههم

 الرمِل الساخْن
َ

فوق
 الطيِن ا��ائْن

َ
او تحت

ها الكالُب
ُ

وقْد ت��ش
والذئاُب

 ا��يِف السوْد
ُ

وغر�ان

َ
 ��بطون

ً
الغر�� دائما

ا�� عالٍم سف�ي
 ت�تظُرهم

ُ
حيث

في الكهوِف واملغارات
وفي غياباِت الغامِض وا��هول ،

ت�تظُرهم والئُم ا��يتاِن والكوا�ِ� ا��مقاْء
 بإنتظاِرهم

ُ
او تكون

 الغياِب
ُ
قيامة

وا��ِو والفناااْء .

يااااااااااااااااْه
يا لهوِل ما شافوْه

الغرق بال أَحد
سعد جاسم/ العراق
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ويا ��زِن ما عانوْه
َ

من مخاوف
وفجا�َع

ووحوٍش
ريُد إل��اَمهم

ُ
ت

بال أسٍف
و�ال ندٍم

و�ال رحمٍة

ال من رّبٍ
وال من أن�ياٍء

وال من ُرسٍل ومالئكٍة
وال مْن اّيِ أحْد

زرِق
َ
بدمِھ األ

البحُر يكتُب :
 عتيقة

ً
ُسفنا

 صدئة
َ

وزوارق
شرعٍة

َ
ومراكَب بال أ

ُ
ولذا ف�َي تغرق

ً
 شهقة

ً
شهقة

ً
 صيحة

ً
وصيحة

ً
ودمعة ً دمعة

وأمواَج دٍم
ْ

ومطٍر ونزيف

وهناااااااَك…
النوارُس املرعو�ة

 من الغر��
ً
ْبِصُر حشودا

ُ
ت

وا��ثِث الطافيِة
َ

واالطفاِل املرميين
ع�� وجوِههم

 الرمِل الساخْن
َ

فوق
 الطيِن ا��ائْن

َ
او تحت

ها الكالُب
ُ

وقْد ت��ش
والذئاُب

 ا��يِف السوْد
ُ

وغر�ان

َ
 ��بطون

ً
الغر�� دائما

ا�� عالٍم سف�ي
 ت�تظُرهم

ُ
حيث

في الكهوِف واملغارات
وفي غياباِت الغامِض وا��هول ،

ت�تظُرهم والئُم ا��يتاِن والكوا�ِ� ا��مقاْء
 بإنتظاِرهم

ُ
او تكون

 الغياِب
ُ
قيامة

وا��ِو والفناااْء .

يااااااااااااااااْه
يا لهوِل ما شافوْه

ويا ��زِن ما عانوْه
َ

من مخاوف
وفجا�َع

ووحوٍش
ريُد إل��اَمهم

ُ
ت

بال أسٍف
و�ال ندٍم

و�ال رحمٍة

ال من رّبٍ
وال من أن�ياٍء

وال من ُرسٍل ومالئكٍة
وال مْن اّيِ أحْد
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أ��ا امل�رع بالثورات الروحية الفارغة
مالك 

وانت تحاول الصعود لشباك االنفاس 
تحاول اخ�راق االبواب املوصدة 

ت�سلق حيطان الال ��يء 
تدور حول نفسك 

��يم بار�ان الوساوس 
لتبذر نظراتك املو�وءة بأنفاس الشرك 

��رول في جادات العابرين ا�� ارواحهم 
تمزق اجسادهم انياب ا��قد االعم� 

وأنت 
و��رس ��م املوتى ... أنت 

م�ربصا باالخرين 
طاعنا بقوانين الغدر 

تمّوه عن نفسك بمسبحة الكذب 
اقفا عند باب الذاكرة  مرتبكا و

تحاول اصطياد الشمس 
لتل�س ثوب الظهور 

وترسو عند اخر ميناء للغياب 
وتقف عن نقطة العبور امل��ورة 

ت��ذ قبل االموات 
ل�رسم قبل موتك 

لتبحث عن مكاسب امل�سولين 
من صفقات القمامة 
اع�رف انك دون وازع 

وفقاعة ا��ياء من وجن�يك انفجرت 
وماتت قهقهاتك املعتوهة ا���شدة بجوفك 

وانت 
 كح�ي 

ّ
كـــــ خط

 
ُ

حذرة معك كنت
خوف دمعة تمحوك أنت 

وأنت بالظل تسرق املرايا 
نعم ... 

أنت كنت تلتمس مكان 
جر�ي وجرو�ي 

كحلة 
َ
�ي تشد االمل

********

كحلة 
د. وفاء قحطان/ العراق
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أ��ا امل�رع بالثورات الروحية الفارغة
مالك 

وانت تحاول الصعود لشباك االنفاس 
تحاول اخ�راق االبواب املوصدة 

ت�سلق حيطان الال ��يء 
تدور حول نفسك 

��يم بار�ان الوساوس 
لتبذر نظراتك املو�وءة بأنفاس الشرك 

��رول في جادات العابرين ا�� ارواحهم 
تمزق اجسادهم انياب ا��قد االعم� 

وأنت 
و��رس ��م املوتى ... أنت 

م�ربصا باالخرين 
طاعنا بقوانين الغدر 

تمّوه عن نفسك بمسبحة الكذب 
اقفا عند باب الذاكرة  مرتبكا و

تحاول اصطياد الشمس 
لتل�س ثوب الظهور 

وترسو عند اخر ميناء للغياب 
وتقف عن نقطة العبور امل��ورة 

ت��ذ قبل االموات 
ل�رسم قبل موتك 

لتبحث عن مكاسب امل�سولين 
من صفقات القمامة 
اع�رف انك دون وازع 

وفقاعة ا��ياء من وجن�يك انفجرت 
وماتت قهقهاتك املعتوهة ا���شدة بجوفك 

وانت 
 كح�ي 

ّ
كـــــ خط

 
ُ

حذرة معك كنت
خوف دمعة تمحوك أنت 

وأنت بالظل تسرق املرايا 
نعم ... 

أنت كنت تلتمس مكان 
جر�ي وجرو�ي 

�ي تشد االلَم

وماتت قهقهاتك املعتوهة ا���شدة بجوفك 
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آسفة جدا ان لم احتويك
مشاعري بردت

وقل�ي  حطام
آسفة جدا ان لم اتفهم

بأن املشاعر  تسافر
حد النجوم  

ال تخاف االحتدام
وأن املشاعر �ي السالم

وف��ا املكارم وعمق
املرام

آسفة جدا ألني ��ولة
وال ادري ترت�ب ا��مل

ال��ولة
عندي ال�ساء يطبقن

الصمت ويصطنعن
البالدة

والبالهة
تحبك كثيرا

تجعلك تغوص
في عمق املتاهة

آسفة جدا ألني سلبية
وال أتطور مثل

الغر�ية
ال نفكر في غير حدود

اسوارنا الضيقة
الصغيرة

نصمت كثيرا
ال نطلع ع�ي قصاصاتنا

الصغيرة
اقعنا نر��ي  بو

وال ��تم ان نخرج 
من أسوارنا الطويلة

ح�ي لو كنت أسيرة
آسفة جدا وانا احب

الوضوح اروم ا��قيقة
َمن امامي هو ملكي

ومن ال أراه يكون
احتمال

وكيف أر�ط حياتي
بحلم �عيد املنال

وكيف نج�ر احزاننا
لتكون ارتجال

آسفة جدا وانا اطفئ
شموعا ��ب عل��ا

رياح الشمال

آسفة جدا
زهيدة أ�شر سعيد/ ا��رطوم..السودان
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هْل عاَد اْلمطر!!
سعيدة الرغيوي/ املغرب

كطفلة بدون مظلة
وقت..

ْ
تسائلين  جمجمة ٱل

طر؟!
ْ

هل حقا عاد ٱمل
�شر..

ْ
وسقى ٱلّزرع وٱل

**
َ�يارى 

ْ
هل يجوع قلب ٱ�

وق 
ّ

ويذبل صوت ٱلش
�نايا..

ْ
في ٱ�

و�س�يقظ �َ�ن
 هاجٌع  ..

وْحـشة
ْ
تجلدك ِسياط ٱل

.. 
ّ

ف�رقُب َسماء ٱ�
تبحث عن نورسة ..

**
كطفلة لم ��تدي لدمي��ا

تنقشين حيرتك في معابر ٱلّصمت 

غة ..
ّ
تغفو ٱلل

كالُم ..
ْ
يتعطل ٱل

وحده نبض بليٌل
ـيھ  ِ

ّ
يطرق باب ٱلت

طر !!
َ ْ
�سألك هل حقا عاد ٱمل

*
وقِت 

ْ
تتلون ذاكرة ٱل

ائمة
ّ
وراق ٱلن

ْ
تقفز ٱأل

 لتص�ي في محراب
يھ ..

ّ
 هذا ٱلت

 بط�رق أبواب ٱلّسماء ..
َ

وتكتفين
طر ..

ْ
هل عاد ٱمل

ر..؟!
َ
ط

ْ
هل َعــاَد ٱمل
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ادرك الصمت انفجار الكالم 
  انفرطت من عقدها الكلمات

 لتغدو ايماءات 
خارج اعشاش الدهشة 

ا��ا املنبعث من دمي 
كيف ارتق ا��راح 

كيف احمل الذاكرة 
خارج حمم  ا��سارات 

وقد عودت عي�ي
  الغفو �شرفات ا��لم 

كيف للكالم  أن ينفرط 
يصنع من حباتھ �ساطا
يركب اجنحة الصمت 

يفك شهرزاد من أسرها
ل�سيح بارض االمنيات 

قبل ان يدركها الليل
 وتبوح باالغنيات ..

هكذا تساءلت الرائية ومضت .... 
--------

من ديوان ال ترى ظلها املرآة

عودت عيني
نعيمة زايد/ املغرب
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اْلِعْلُم غاَيُتنا
اسماعيل خوشناو/ العراق

ِلٍم
َ
ٍم    َواْرُسْم   ُعال   �

َ
ل

َ
ى  ق

َ
ط

ُ
تاِ�ْع  خ

َدِب
َ ْ
ِم      َواأل

ْ
ِعل

ْ
ِمٌل      بال

َ
ت

ْ
ُل   ُمك

ْ
َعق

ْ
ال

َ
ف

ً
ْن  َحِذرا

ُ
ِت  ك

ْ
َوق

ْ
    ِلل

ً
ِطنا

َ
   ف

ً
ْن   عاِقال

ُ
ك

ِب
َ
غ

َّ
ْد  هاَم  بالش

َ
ُع   َمْن  ق

َ
ط

ْ
  َيق

ُ
ت

ْ
َوق

ْ
ال

َ
ف

ً
  َعَدما

ً
ْن  خاِسرا

ُ
    ك

ً
ال  َمْرَحَبا

َ
َجْهٌل  ف

َ�َ�ِب
ْ
ِم     َوال

ْ
ؤ

ُّ
نا   ِبالش

َ
   ُزْرت

ْ
ِ�ن

َ
تي  ل

ْ
أ

َ
ت

نا
ُ
ْدَوت

ُ
ْرٌد    َوق

ُ
ْو�ي   ُهما    ك

َ
ناِ�ي   َوش

ُ�ِب �   ِمَن  ال�ُّ
َ

ع�
َ
   أ

ً
نا

َ
ْصَبحا  َعل

َ
ْد  أ

َ
ق

ً
دا

َ
ُهْم   َسن

َ
ْهِلنا    ُ�ْ�دي    ل

َ
َعْهٌد   ِإ��  أ

ِب
َ
ِعن

ْ
ما   ال

َ
     ك

ً
با

ْ
    َعذ

ً
ة

َ
    َوَمْعِرف

ً
ما

ْ
ِعل
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� عتباِت قل�ي
َ

ع�
رفصاء

ُ
ليٌل يجلُس الق

 تطالُب باإلستقالِل 
ٌ
و دموٌع ُمتمّردة

عن عي�ي الّسعيدتين،
في جيِب معطِفي األسوِد درهَمان،

لة،
ّ
 خبٍز و غيوٌم ُمبل

ُ
تات

ُ
ف

في َيدي
 و قلُم حبر

ٌ
��يفة

تقاطَعة،
ُ
 الكلماِت امل

َ
 خانة

ُ
أمأل

وا�ي
ّ
في عق�ي الال

قصائُد «درو�ش»
 «سيوران» ..

ُ
و لعنات

فاصيِل الّصغيرِة
ّ
أن�ُر �عض الت

ويل
ّ
يِل الط

ّ
ع�� الل

 عن سعادٍة أبدّية،
ُ

أبحث
اكرة

ّ
ِت الذ

ّ
أسافُر بالّزمِن عبر �ِ�ال

ُد �عض األحداِث ِ
ّ
فن

ُ
أ

قط ع�� حروِف القصِص القصيرِة ..
ُّ
و أضُع الن

داخَل عقِ�ي
راخ  عِن الصُّ

ُّ
عصافيٌر ال تكف

و ��يُج الّرادُيو،
رفِ�ي الّصغيرِة

ُ
في غ

 طول الوقِت،
ٌ
سماٌء ماطرة

ُل
ّ
بل

ُ
علُم الوطِن امل

و بقاَيا ا��رب العاملّية املئة ..
 عن قلٍب يحتضُن قصائدي

ُ
أبحث

 بِھ ُجدراني
ُ

خ
ّ
عن دٍم ألط

عن حّبٍ أكتُب عنُھ بُرومانسّية ..
 عن ليٍل قصير

ُ
أبحث

عن ظالٍم غير دامٍس
و عن حكاَيا جّدِتي ..

 عن ألٍم يجعلِ�ي أبكي 
ُ

أبحث
للمّرِة األخيرة،

.. 
ً
و عن سماٍء أصعُد لها بدُمو�ي طائرا

 
ُ

 أبحث
ُ

الزلت
 

ُ
و أبحث

 
ُ

و أبحث
ط

ُ
ُر فأسق

ّ
أتع�

ت في ُهدوء
َ
 ورقٍة مات

َ
وط

ُ
سق

 في ُهدوء
ُ
�رة

ّ
ترك�َ�ا ال�

احتضن�َ�ا األرُض في ُهدوء ..
 

ُ
 أبحث

ُ
الزلت

م ..
َ
� رأ�ِ�ي ��راِن؛ العشُق واألل

َ
وع�

 ليٌل يجلُس الُقرفصاء 
رشيد سبابو/ املغرب
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برسم البيع
افياء امين األسدي/ العراق 

َمن �ش�ري هذا ا��طْب؟
 فيِھ،

ُ
ت

ّ
رى العال

ُ
جسٌد شقيٌّ ال ت

ُھ الشمُس ،
ْ
ساومت

واألياُم ،
والليُل النقّي ،

وما استجاْب
 من ساعديْھ،

ً
قد تصنعون مقابضا

،
ً
و�طولِھ قد تصنعون أريكة

أو م�زرا ؛
يؤوي إِن ا��مر ال��اْب

وتخّيلوا ..
جسدا وُيصنُع منھ باْب! 

 تحطبوه ب�سمٍة؛
ْ

وعليكُم أن
أو قبلٍة في يوم برْد،

روا ..
ّ

وتذك
صلٌب و�غفو فيھ ورْد،
 في شكِل فرْد،

ٌ
هو أّمة

فإذا ت�ّسم .. ينكسْر!
*

َمن �ش�ري هذا ا��طْب؟
�عد احمرار الشمس ؛

عند غرو��ا،
فلقد ترعرَع في املداخْن،
افقھ ا��طوُب؛ جسٌد تر

 تأتي إليِھ،
ً
دخيلة

وتس�ريُح بھ الكوائْن!
*

َمن �ش�ري هذا ا��طْب؟
جسد نحيٌل 

،
َ

ال يخاف النار والف�ران
ال ُيخ��� عليھ ِمن الصداْع،

جسٌد يحاكيھ ا���يُم؛
ھ املتاْع،

َ
 �شارك

ْ
ويرتجيھ بأن
جسٌد كريٌم ؛

، 
ً
ال يرّد شرارة

؟ ؛
َ

أ ف�ش�رون
و�لُّ قامتِھ ذراْع؟

جسٌد يالعُب حر�ُھ ؛
و�شبُّ قّدر املستطاْع!

*
َمن �ش�ري هذا ا��طْب؟

جسٌد هشيْم
اق رسم املنح��

ّ
م العش

ّ
لكْن عليھ تعل

في حر�ِھ ضّد األديْم
و�ليھ �س�نُد ا���يْم
جسٌد بنحِت املارقين

لرقصٍة ف��ا النعيْم
متناقُض املسموِح واملمنوِع 

ِمْن زمٍن قديْم
جسٌد نديْم!

*
َمن �ش�ري هذا ا��طْب؟

،
َ
راة

ُ
 الش

ُ
للتّو قابلت

تحّيروا ، 
 البيع مضموٌن ؛

ّ
وا بأن

ّ
ظن

بأرٍض من ذهْب!
ھ جسٌد حطْب!

ّ
لكن

أغ�� ِمْن ال��ر املرّصع بالرخاْم،
أغ�� ِمْن الغابات أجمِعها،

،
ْ

وِمن صوِت الَصموت
،

ْ
أغ�� ِمْن النظِر ا��فوت

ْ
جسٌد نحيت

أغ�� ، فقد �ان األناْم!
واآلن في الـ (يا ليت) منُھ؛

يدقُّ قلٌب ِمن ضراْم،
 هذا ؛ 

ّ
وألن فيھ يدق

هم، صدَّ
،

ْ
رحَل الشراة

لم �س�رْح،
 ما اختارهْم،

،
ْ
ي ا��ياة

َّ
وأختار أن يذوي بكف

،
ْ

ٍ من صدوق
ّ

 لكف
ً
جسدا

يا من أريُد ..
أ تش�ري هذا ا��طْب؟ 

أحالُه في حّبٍ دفيْق،
جسٌد ترّ�ى ل��ريْق!
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�ل ��يء موجود في مكانھ 
ثمة تفصيلة واحدة 

مفقودة
تحدث بداخ�ي 

 
ً
شعورا

�شبھ سيطرة الفراغ 
ع�� الروح

�شبھ شمعة مطفأة 
 يحاول ا��رف إشعالها 

ً
عبثا

يحاول بث االشراق من جديد 
في صباحاتي الباهتة 

ال�ي �سك��ا 
صوت الغروب 
ويلو��ا بفرشاة 

مغمسة في امل�� 
مفتونة أنا 

ب�ث الب��ة ع�� الورق 
يكلف�ي ذلك الكثير من األرق 

أبدو نضرة 
وداخ�ي 

�سكنھ الذبول 
فالقصيدة تشرب 

وال ترتوي 
وأنا ضيع�ي اإللهام 

فراشة من دون سرب 
��ز النور عن اخماد عتم�ي

وأجنح�ي تكبر من 
�عد �ل سطر 

 املسافات 
ُ

أرهقت
ولم أصل 

اقع بقصيدة  أ�عد عن الو
أق�رب من ا��لم بكلمة  و

�ي وشوشة الزهر 
�ساط من أمنيات 

�ي زقزقة العصافير 
مزامير الرحيل 

�ي تفصيل�ي الناقصة 
سفر بال ان��اء 

ع�� خارطة الداخل  
وشمعة ت�تظر ...

مزاميُر الرحيل
أريج محمد أحمد/ السودان
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لها وْقٌع ُخطانا
جواد البصري/ العراق

 مثقوٌب
ُ

الزورق
ع�� ساحل البحر

م�روٌك، منذ أك�ر من عام
 الصياد؟

َ
ة  همَّ

َ
َمْن ��ذ

واملوج ارتطام
...   ...   ...

هناك،في الرخام الصقيل
طانا،رّ�ما

ُ
ٌع خ

ْ
لها وق

ك الضيف العزيز ،يزورنا الصدى
 ثوب العافية األبيضا

ً
ُمرتديا

...   ...   ...
 صدًى مب��ا

َ
لو كنت

َك بالنذور
ُ
ناَي،إلفتديت

ُ
ذ

ُ
يطرب أ

 �الطاووس..
َ

بْل أنت
،يدور

ً
بر�شِھ مزهوا

...   ...   ...
�أ��ي امل�روكة

ع�� طاولة الوجوم
 لقاء

ُ
.....منذ

لْن أغضَّ الطرف ع��ا
 بالعطش

ٌ
إ��ا مأهولة

 ف��ا املذاق
َ

أنت
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1
سيِجها آلّدُم 

َ
اَيِة َسالٌم ، َوَع�� ن ِللّر

ْرَض ، 
َ ْ
َيْروي آأل

ُ�بُّ 
ْ

ُيْزِهُر آ�
َ
ف

ِن .
َ
َوط

ْ
ياَسمين آل

2   
ْرِض ،

َ ْ
َوفاِء ِلأل

ْ
 ِبآل

ُ
َسْمت

ْ
 آلّرحيِل أق

َ
ة

َ
ْيل

َ
ل

ِن .
َ
َوط

ْ
ِلل

اِء ِإ�� آلّ��راِء 
ْ

َبِ�يُّ ِمَن آمل
ْ
ُن آل

َ
َوط

ْ
آل

اِء .
ْ

ِمَن آلّ�ْ�راِء ِإ�� آمل
3

ْم  َوآْرَحلوا 
ُ

ذوا َحقاِئَبك
ُ

خ
َن ،

َ
َوط

ْ
ُم آل

ُ
ك

ْ
ْم َيُرق

َ
اْرَحلوا .. ِإذء ل

.. 
ٌ
ِ واِسَعة

ْرضث آ�َّ
َ
أ

َ
ف

. 
ٌ
واِسَعة

٤
ْم 

ُ
ت

ْ
ْو ما ِش�

َ
َد  ، أ َمرُّ

َّ
ِاْعِلنوا آلت

ضاّدِ َع�� آْسِتْعداٍد 
ُ ْ
ِد آمل َمرُّ

َّ
واُر آلت

ُ
ث

َ
ف

ْرِض  ،
َ ْ
فاِع َعِن آأل ْهَبٍة ِللّدِ

ُ
أ

ِن .
َ
َوط

ْ
َعِن آل

5
ْحتاُج ِلَزعيٍم 

َ
َجٌل : ال ن

َ
أ

ِن ،
َ
َوط

ْ
عيِم آل

َ
وي ِبن

َ
َيْرت

َھ 
َ
ل ِ

ْ
َعُن آإل

ْ
َوَيل

َن .
َ
َوط

ْ
َوآل

٦
سيُج الّدم 

َ
َ�ْمراء ن

ْ
اَيِة آ� َع�� آلّر

ْحراِر .
َ ْ
َدُم آأل
َجٌل :

َ
أ

ُن .
َ
َوط

ْ
 ِلَيْبقى آل

ُ
موت

َ
ن

٧
ْرِض ،

َ ْ
 في آأل

ً
ّدا

َ
َعْهدنا .. ُمْمت

اريِخ 
ّ
في آلت

ْ�ِد 
َّ

ْهِد ِإ�� آل�
َ ْ
ِلَك ِمَن آمل

َ
ذ

َ
 ك

َ
ت

ْ
ن

َ
أ

ماِء . ْرِض ِإ�� آلسَّ
َ ْ
ِمَن آأل

َسْبُع َقصاِئَد ِلْلَوَطِن
عبد ا��كيم البقري�ي/ املغرب
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ة عَلى َباِب الُحرِّيَّ
عالء الدين قسول/ ا��زائر

َ�َوُر
ْ

 َوا�
ُ

ْرف
َّ
 الط

َّ
وَح ِإال  َ�ْ�َ�ُر الرُّ

َ
ال

ُر 
َ
َوت

ْ
ْوُس َوال

َ
ق

ْ
اَك ال

َ
َهاُم َوذ َهِذي الّسِ

َدٌر؟
َ
ُھ ق

َّ
ن

َ
ْم أ

َ
يِت ِ�ْ�َرُهَما أ

َ
لق

َ
أ

َمُر؟
َ
 َيا ق

َ
ِقيت

ْ
ل

ُ
ْ�َ�ا أ

َ
 َعْين

َ
ْم َبين

َ
أ

ْم ِمن َسَواِدِهَما؟
َ
رِتِ�ي ِمْ�ُ�َما أ

َّ
َحذ

ُر؟
َ
ط

َ
�

ْ
يَن َيكُمُن ا�

َ
ُم أ

َ
عل

َ
 أ

ُ
َما عْدت

ْرِض ِمْن َ�َ�ٍر
َ ْ
ُق َما ِفي األ

ْ
ِعش

ْ
َر ال

َّ
د َ��

َ
ق

َ�َ�ُر!
ْ

ِطَق ا�
ْ
ن

ُ
ْس�

َ
ُھ ال

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
 أ

ُ
و ُرْحت

َ
ل

ٌ
اُس ُمْسِكَرة

َ
نف

َ ْ
وُح َواأل اِك َوالرُّ

َ
َعْين

ِصُر
َ
ِذي َ�ْسِقي َو�ْعت

َّ
نِت ا�َ�َماُل ال

َ
أ

ِضٌب
َ
ت

ْ
دُّ ُمخ

َ
�

ْ
ِحٌل َوا�

َ
ت

ْ
 ُمك

ُ
ْرف

َّ
لط

َ
ا

ِحُر 
َ
ت

ْ
ْصُر ُمن

َ
�

ْ
ِصٌب َوا�

َ
َوا�ِ�يُد ُمنت

ْرُصُدَها
َ
 أ

ُ
ت

ْ
 َما ِزل

ٌ
ْوَ�َعة

َ
ْعُر ز

َّ
َوالش

ُر!
َ

ذ
َ
 ت

َ
ْبِقي َوال

ُ
 ت

َ
ا�ِع ال َو لزَّ

َ
َيا ل

اِئِرَها
َ

ف
َ
 ِمْن ض

ْ
ت

َّ
ك

َ
ف

ْ
 َما ِان

َ
� ِإذا َح�َّ

ُر
َ
ث
َ ْ
ى األ

َ
ف

َ
ت

ْ
 ُيق

َ
ْي ال

َ
ْصَرِك �

َ
 خ

ُ
قت وَّ

َ
ط

اَمَ�َ�ا؟
َ

اِء ش
َ
َبْيض

ْ
طِت ِمْن َيِدِك ال

َ
ْسق

َ
أ

ِصُر؟
َ
ت

ْ
�

َ
ْوَداَء ت ِك السَّ

َ
اَمت

َ
نَّ ش

َ
ْم أ

َ
أ

َحٍد
َ
� أ

َ
ى َع�

َ
ف

ْ
 َيخ

َ
ُ�ْسُن -َيا ُحْسُن- ال

ْ
�

َ
ا

ِ�ُر
َ
وٌن َوُمْست

ُ
ن

ْ
ّرِ َمك

الدُّ
َ
َوالَوْجُد �

َ
 َوال

َ
ْين

َ
َعاِشق

ْ
�ِ�ي ِ�ِسّرِ ال

ْ
ْيُل ُيف

َّ
 الل

َ
ال

َحِدُر
ْ
َين

َ
اٌح ف ضَّ

َ
ّدِ ف

َ
�

ْ
� ا�

َ
َدْمِ�ي َع�

ُح ِ�ي
َ
ت

ْ
ْ�َس ُيف

َ
 َباًبا ل

ُ
ُرق

ْ
ط

َ
 أ

ُ
ت

ْ
د ِجئ

َ
ق

ِظُر!
َ
ت

ْ
ن

َ
َباِب أ

ْ
ْرَب ال

ُ
�ُرِكيِ�ي ق

َ
 ت

َ
ال

 َجْمَر ِفي َيِدِه
َ

َباَب َمن ال
ْ
 ال

ُ
ُرق

ْ
 َيط

َ
ال

َمُر ُء َوالسَّ
ْ

ف ِ�َماُر َوِمنِك الّدِ
ْ

ي ا�
ّ
ِم�
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دع�ي... 
أكذب فيك قل�ي نزرا قليال

لعلھ ... 
يقبل أن ي�ساك أخيرا

أقول:
 إنك امل�� والردى

و جفاؤك يقول : مستحيال
وأرسل الشوق في

 إثرك... 
 شفيعا متوسال

ويأ�ى الشوق أن يبوح
مراسيل الوجد 

أتتك م�ي فيضا و غيضا
لكن الوجد يرفض أن

 ينصاع

 أنا هنا أعزل ... 
فرفقا بحال محتضر؟ 

ت�نازعھ السكرات
من �ل صوب 

في ال��ظ مرارا و ألفا 

وأنت هناك .. 
مازالت ع�ي.. 

معرضا  غافال
أال  قتل  هللا ا��نين 

إذ يطفو
في منتصف الذكرى

و�شعل  بين الضلوع 
فتيل الرجاء

�عد أن قطعنا في ال��ر
أشواطا و سعيرا 

حالوة الروح 
عا�شة أعبدا��ال/ املغرب
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زهرة ا�وريس 
مريم الشكيلية /سلطنة ُعمان

أجزا�ــي  فــي  با��يــاة  ي�ــ�  جــزء  أك�ــر  هــو  مــا  أتعلــم 
فــي كتابــة رســائ�ي  �ــي أصا��ــي عندمــا تشــرع  �لهــا... 

تلــك....
تلــك  مــن  تخــرج  ال�ــي  الوحيــدة  إ��ــا  عندهــا  أشــعر 
 عن الضوء والوجوه....

ً
القوقعة ال�ي أنا ف��ا منعزال

ا أعلــم ملــا �انــت رســالتك األخيــرة تفــوح م��ــا رائحــة 
البحــر والقهــوة ! هــل كتب��ــا مــن شــرفتك املقابلــة لــھ؟ 
هــل �ان البحــر هــادًئ ككلماتك؟...أســتطيع تخيلــك 
الهائــج  الــورق  ع�ــ�  املكتو�ــة  األحــرف  ترتــب  عندمــا 
بفعــل الريــاح اآلتيــة مــن املوج...كمــا أســتطيع أن أقــرأ 
عادتــك عندمــا ت���ــ� قهوتــك ح�ــ� بــردت وتس�شــيط 

 مــن نســيانك....
ً
غضبــا

باألحاديــث  مكتضــة  و�ــي  تصلــك  رســائ�ي  إن  علــم 
الطويلــة و�ن�ــي أشــعرك ب��ــم الكلمــات ال�ــي تخــرج 
بــال مظــالت  �الســيل  إليــك  و��طــل  قلمــي  مــن موقــد 

الكثيــف... الهطــول  هــذا  توقيــك 
ســألت�ي فــي رســالتك األخيــرة هــل أفكــر فــي الســفر إ�ــ� 
املق�ــ�  ذاك  نحــو  أســير  أن  أود  !؟...كنــت  فلورنســا 
بنكهــة  املبلــل  الرصيــف  جان�ــي  ع�ــ�  الصبا�ــي 
الشــتاءات البــاردة فــي منتصــف شــهر �انــون ا��ليــدي 
وأجلــس فــي ذاك املقعــد املطــل ع�ــ� ا��ــارج وأح���ــي 
املــكان.....  بــرودة  تعانــق  القهــوة  وأبخــرة  فنجانــك 
ولكــن ال لــن أكــون متواجــدة هنــاك رغــم إغــراء صفيــر 

القطــارات....
كنــت  أود أن أســأل ملــاذا يخت�ــ�  أور�ــس  فــي منتصــف 

الكتــب ال�ــي نســتعيرها مــن أدراج املكتبــات؟.. 
نزيــف  ع�ــ�   

ً
شــاهدا الزهــور  تكــون  أن  يمكــن  هــل 

..... أحادي�نــا؟ 
ســقطت  أحــرف  �ــي  البتــالت  تكــون  أن  يمكــن  هــل 

كتاباتنــا؟.... خيبــات  لتــواري   
ً
ســهوا



ص
صو

ن

   العدد 230 (15)نوفمبر 1902022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

ماذا كس�ت 
رصاصة في الراس 

�ل جريمتك
هل اسكتت تلك الرصاصة صو��ا ؟ 

وملن مددت يدا 
لكي تحثو رماد هزيمتك

ويداك تمتلئان بالدم عنوة 
ماذا دهاك 

فان صوت ا��ق 
�عبر �ل اصوات التخاذل معلنا 

ان الرصاصة لم تعد تدنو ا�� ا��سد املس�� 
يومها انت�رت من الصوت الذي 

قد ظل يف�رش ال�راب 
�ي �لمة 

في عالم االحياء حين تفجرت 
وستقتلك 

ما ان بن�ت مرارة 
ا��كذا يتحرك ا��قد الذي اخفيتھ 

من دون خوف 
في ثنايا داخلك 

من حيث حققت املراد ل�شغلك 
طارت ��ا نحو السماء مال ئكا 

وتصدرت 

اوما شعرت بان ماصنعتھ ايديك اللئيمة
حين اطلقت الرصاصة 

اوما علمت بان هذا املوت 
عنوان انتصار للشهادة 

مللم بقاياك ال�ي ستقود فيك ملذبحك 
فالصوت لم يخبو 

وها هو اذ �عود يقض دوما م��عك
متع�را من خوفك االتي

صوت الحقيقة
جاسم العبيدي/ العراق

ا�� روح الشهيدة الفلسطي�ية ال��افية شيرين ابو عاقلة
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وحين تمر اراك �الكلب العقور 
وفي املنام يمرغك

لن تطم�ن ا�� ا��ياة 
فل�س في ا��وف املل�س في ثيابك ينفعك

اطلقت من محراب جبنك مذبحة 
لتقاتل االنفاس في وجھ ا��قيقھ 

من ترى قد طمانك 
�ي ال تخاف فقد اتت �ي تصفعك

ال بالسالح اتتك ماثلة هناك لتصرعك 
وجها لوجھ تقارعك 

ولطاملا اختنقت حقيقة ماتقول 
لك��ا قد ازهرت 

بدم الشهادة وانتحت 

اسمع صهيل ا��يل في البيداء 
اذ تاتيك زاخفة غدا 

وتقول ياوط�ي السليب

قتلت �ي احمي يدك 
سلبوك غصبا 

من ثيابك جردوك
ودعوك مابين ا��كاية صفحة في املع�رك 

خوفا سيرهب صوتك االتي من االحراش
من وجع املرارة 

هل ياترى سيموت صوت شيرين 
وهذا الصوت ي�تظر االشارة 

ال تسالوا صوت الرصاص
فكل صوت في املدى اطالقة 

تاتي ع�� وجع واالم املرارة 
الصوت يبقى عاليا 

وتظل شيرين مرارتھ لتنطق باختياره
اصمت فقد تركتك مهزوما 

تدوسك �ل اقدام ا��فاة الثائرين مع االشارة 
صوت ا��قيقة لن يموت 

لكنھ يبقى مدى االيام ي�تظر الصدارة

 الشهيدة الفلسطي�ية ال��افية شيرين ابو عاقلة
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داون  العشــار   ) مــن  املتجهــة  امل�ــرو  صعــدت  ســر�ع،  إفطــار  عــد 
تــاون) مــرورا ب (ســاحة ا��ريــة) إ�ــ� مطــار البصــرة ا��ديــد الــذي 
افتتــح مؤخــرا، أنــا اآلن متجــھ الســتقبال مجموعــة مــن األصدقــاء 
فــي  تقابلنــا  الوط�ــي،  منتخ��ــم  ل��ــ�يع  جــاءوا  الذيــن  اقييــن  العر
فــي  النخيــل  غابــات  ع�ــ�  البانوراميــة  افــذ  النو ذي  املطــار  �افيــة 
عــن  تحدثنــا  ا��ديــد،  ا��يــل  بمحــاذاة مضمــار ســباق  البرجســية 
الرياضــة كرابــط مشــ�رك بيــن بلديــن شــقيقين �العــراق والبصــرة 
واستذكرنا حكايات املا��ي القريب عندما �انت البصرة مقاطعة 

للعــراق. تا�عــة 
صدق�ــي القــرار ا��ديــد م��فــا بدخولنــا بفيــزا �أجانــب إ�ــ� البصــرة 

�عــد أن كنــا نأتــي بواســطة (�ارد زيــارة) فقــط. قــال أحــد األصدقــاء-
افيــة البصــرة كدولــة  أنــا معــك ولكــن فتــح ا��ــال قــد يضــر ديموغر
اقييــن يأتــون وال �غــادروا بحكــم عالقــات  خليجيــة، الكثيــر مــن العر

القر�ــى هنــا فــي البصــرة.
انتصف ال��ار سر�عا، دعوت أصدقا�ي لوجبة غداء في (موفن�يك 

شط العرب باالس)،
طبــق (الصبــور) صــار طبــق دو�ــي مثــل ( السو��ــي )، يمكنكــم طلبــھ 
مــاذا  باألنانــاس،  بالعالــم، ســأطلب (صبــور) مدخــن  مــكان  فــي أي 

عنكــم؟ ســالت ضيوفــي، �عدهــا
حدثونــي ��ــ�ون عــن ا��ــراب الــذي مازالــوا �عانــون منــھ وا��ــروب 
ا��ز�يــة حيــث تخنــدق األحــزاب بجيــوش حقيقيــة هــذه املــرة و�ــدأت 
تتصــارع رغــم انعــدام املــوارد وا��اعــات واألو�ئــة فيمــا تبقــى مــن ال 

(little Iraq) كمــا ســماه أحدهــم مازحــا.
فــي الطريــق تســائل أحــد األصدقــاء عــن أنظمــة النقــل ا��ديــث مــن 

باصــات إ�ــ� تك��ــي دون ســائق وعــن مقــدار الدقــة باملواعيــد
بالبصــرة  لديكــم  (الكيــا)  ســائق  إذا  اآلن  بالــر�اب  يتحــرش  مــن 

هذهــھ ذكيــة،  رو�وتــات 
بــاألزرق  ترســم  �انــت  املســاء،  فــي  الســماء  زي�ــت  الناريــة  األلعــاب 
واألخضــر علــم جمهوريــة البصــره الفتيــة وتشــكيالت لنخيــل وطيــور 

وأزهــار.

حدث ذات حلم في (جذع النخلة) 
ياسين غالب/ العراق
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االنســيابية  �انــت  األومل�ــي  امللعــب  النخلــة)  (جــذع  بوابــات  فــي 
جيــدة رغــم أن عــدد القادميــن ملشــاهدة املبــاراة تجــاوز الثمانيــن 
ا��ــوار  دول  مــن  و�عضهــم  الشــقيق  العــراق  مــن  �عضهــم  ألــف 
لــم  طويــال  أصدقا�ــي  اإللك�رونيــة  العارضــة  أوقفــت  األخــرى، 
تتعــرف ع�ــ� تذاكرهــم الن التطبيقــات فــي هواتفهــم قديــم نوعــا مــا 
افــق مــع النظــم املتطــورة فــي امللعــب، اضطــررت لشــراء  وغيــر متو
تذاكــر جديــدة مــن هاتفــي و�ســعر أع�ــ� طبعــا وتعــذروا �ــي عــن هــذا 

املوقــف وأنــا تفهمــت ذلــك.
سأل�ي أحدهم عن املاء في البصره وكيف أصبح �عد االستقالل، 
بالفلوريــد  مدعــم  املنــازل  يصــل  الــذي  املقطــر  املــاء  بــان  أخبرتــھ 
��مايــة األســنان والشــركة اآلن فــي ني��ــا إطــالق خدمــة النكهــات 

املتعــددة حســب الطلــب أضفــت مب�ســما
البصريــة  ميديــا  السوشــيال  فــي  ناشــطون  طالــب  أســبوع  قبــل 
بإضافــة ملوحــة قليلــة للمــاء الن ملوحتــھ. صفــر باملائــة وعذو�تــھ 

تصــوروا تطــاق،  ال 
اآلن  تعتمــد  البصــره  بــان  فأجبتــھ  الكهر�ــاء  قطــاع  عــن  ســأل�ي 
قــرب ا��ــدود الكوي�يــة كذلــك  مفاعــال ســلميا لتوليــد الكهر�ــاء 
زودت املنــازل مجانــا با��اليــا الشمســية لالســتفادة مــن شــمس 

. البصــرة 
تكلمنا عن السياحة

الســنوات  فــي  الســياح  وأعــداد  بالليــزر  ليــال  تضــاء  اآلن  األهــوار 
�ســ�ب  العــرب  فــي شــط  الغارقــة  الســفن  األخيــرة مليونيــة، ح�ــ� 
ا��ــرب أصبحــت اآلن متاحــف ب�ئــة مائيــة ر�مــا اصطحبكــم لهــا 
غــدا للغــوص أو ر�مــا تــودون االســتمتاع بالقــرى الســياحية ع�ــ� 

الفــاو. فــي  البحريــة  الواجهــة  فــي  ا��ليــج  ســواحل 
أنا مستعد لذلك.

امللعــب  مقاعــد  هــل  مؤخرتــي  فــي  ببــرودة  أشــعر  أحدهــم:  ســأل�ي 
مبــردة

همھ هھ ، نعم
معقولة!!

ابتــدأ حفــل املبــاراة باملئــات مــن األطفــال نزلــوا امللعــب واطلقــو 

ا��شــابة  فرقــة  غنــاء  مــع  ذلــك  افــق  تر البيضــاء  ا��مائــم 
البصــرة  تاريــخ  تســتذكر  عــروض  أعق��ــا  الوطنيــة  البصريــة 
منــذ تأس�ســها قبــل أر�عــة عشــر قرنــا مــرورا ح�ــ� اســتقاللها، 
ا��ــروب  مشــاهد  خاللهــا  العمالقــة  الشاشــات  عرضــت 
بالتلــوث  تذكــر  صــور  أعق��ــا  البصــرة  أرض  ع�ــ�  اقيــة  العر
فــي  والســرقات  وا��طــف  واالغتيــاالت  وامللوحــة  وال�ســمم 
اقية تواجھ  عهد اإلدارات الســابقة ثم مشــاهد للقوات العر
انتفاضــة االســتقالل ومــا رافقهــا  فــي  بالرصــاص  البصرييــن 
مــن عنــف وشــهداء وأخيــرا �لمــة شــكرا �ســبع لغــات لــكل مــن 

لبنــاء البصــرة حديثــا. فــي ا��ملــة العامليــة  ســاهم 
ثــم  العرا�ــي  ا��مهــوري  الســالم  وعــزف  الفريقــان  نــزل  اآلن 

البصــري ا��مهــوري  الســالم 
وابتــدأ ت�ــ�يع ا��مهــور يــرج (ملعــب النخلــة) مــع أول ر�لــة 

للكــرة مــن الفريــق الوط�ــي البصــري
م�� وكيف ان��ت املباراة؟

من الفائز؟
من ا��اسر؟

ال أدري
لم أكمل املشاهدة، ر�ما أوالدي سيكملون ا��لم يوما ما!

-----------------
(الصبور) سمك مشهور جدا في البصرة
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حـــوار

منبــر معــروف  بــھ  اتصــل  انتابتــھ ســعادة غامــرة حيــن 
��اورتــھ حــول تجر�تــھ اإلبداعيــة . رد ع�ــ� اب�ســامة 
�ــاِورة باب�ســامة عريضــة فرحبــت بــھ وشــكرتھ ع�ــ� 

ُ
ا�

قبــول الدعــوة ل�شــرع فــي طــرح األســئلة .

 عــــب ء

، بتخطيــط مجهــد ومكلــف ، مصاريــف  دبــر  �عــد أن 
العطلــة الصيفيــة ، ومــا صاحــب ذلــك مــن ضغوطــات 
 » ضغــط  ملواجهــة  عــاد  ماديــة  و�كراهــات   ، أســرية 
اســتغرقت  واملتطلبــات  التكاليــف  باهظــة   « أجنــدة 
تفكيــرا مؤرقــا لفــك شــفر��ا ، ومجا��ــة اس�شــكاال��ا.

استعصاء

مــع مرحلــة توقــف  ، والقطــع  الكتابــة  فــي  ليفكــر  عــاد 
�عــض  خــط   . وا��مــاس  الرغبــة  ف��ــا  غابــت  طويلــة 
الورقــة  مــزق   . عل��ــا  شــطب  ثــم  والعبــارات  ا��مــل 
وألقــى ��ــا فــي ســلة املهمــالت . طوقتــھ حالــة اســتعصاء 
��ــز عــن تجاوزهــا وا��ــد مــن زخــم عقمهــا وُ�ْ�فهــا.

قصص
عبد الن�ي بزاز/ املغرب 
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عازف الناي
مرفت �س/ مصر

أحــد  يتمايــل  ال�ــ�  ال��ــوز؛  ا��ميــز  �ــ�رة  تحــت  جالــس 
ال�رعــة  ميــاه  ع�ــ�  ظلــھ  تــار�آ  األرض   مــن  مق�رَبــا  أغصا��ــا 
ا نايــھ، مــرت  مــن أمامھ، 

ً
الكبيــرة، املتفرعــة مــن النيــل، ممســك

حاملــة إنــاء ا��ليــب  الــذي تذهــب بــھ صبــاح �ل يــوم ملكينــة 
الفــرز؛ لفصلــھ عــن القشــطة،  و�عــد عود��ــا تخضــھ داخــل 
قر�ــة مصنوعــة مــن جلــد املاعــز لتحصــل ع�ــ� الز�دة البلدى.
ظهرهــا  أســفل  اخ�رقــت  عينــاه  خاطفــة،  نظــرة  ألقــت      
إثرهــا   ع�ــ�  تي�ســت  شــديدة  برجفــة  فشــعرت  النحيــل؛  
اقصــت مــع عــزف نايــھ،  تمايــل ��ــا الصــوت  يمنة  قدماهــا، تر
و�ســره، هزهــا بحــر�ات دائريــة، تباطــأت خطوا��ــا مــع أنيــن 
 معــھ جســدها وحــرك العــزف �ــ�ونھ،  �عــد 

ّ
النــاى الــذى أن

أن  مورســت عليــھ ســلطات الهيمنــة، فأصبــح مجــرد دميــة 
الناى،جســدها  قصــب  كعــود  بالثقــوب  مليئــة  ف��ــا  روح  ال 
ي�بخ�ــر مــع حركــة  أصا�عــھ ع�ــ� النــاي،  تســير خفيفــة كر�شــة  
تحلــق فــ� الفضــاء؛  تعلــو وتعلــو وتســبح فــ� رحل��ــا إ�ــ� الســماء  

تــدور وتــدور 
توقف عن العزف فجأة .

رمقتھ بنظرة عتاب.
 وأكملت طريقها ..............!
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 أنــھ  املدخــل األنيــق ��هنــم، توقفــت 
ً
 تــدري مســبقا

ً
مــدت يدهــا لتفتــح بابــا

 مرتعشــة، قمعــت دمعــة ثائــرة تحــاول التمــرد، 
ً
ل��ظــة تلتقــط أنفاســا

تمســكت بمقبــض البــاب
فــي قــوة �أ��ــا تســ�نجد بــھ، طأطــأت رأســها و�ــي تســتذكر فيــض �لماتــھ 
ال�ــي ت�رقــرق فــي مخيل��ــا ك��ــر هامــس، وتلــك اللمســات ا��ياليــة وا��يــاة 

االف�راضيــة ال�ــي
تذوقت روع��ا ككعكة محالة أطفأت فوقها لهيب االنتظار.

فــاض صدرهــا بدفقــات دافئــة مؤملــة تلمســت زفرا��ــا و�ادت تصطحــب 
معهــا روحهــا امل��كــة فــي جولــة أخيــرة، فرفعــت رأســها �ســرعة و�ــي تح�ــس 

زفــرة أخيــرة ل�ســقط
 لطاملا توقفت نبضاتھ �أثر طبي�ي لكلمة «أحبـــــــــك».

ً
دموعها تلهب قلبا

دفعــت البــاب بقــوة ودفعــت معــھ خــوف لقائــھ وقفــت تتأملــھ ــــ مــن �عيدــــ 
مشــاعرها  إذالل  فــي  أمعنــت  اإلغــراء،  شــديدة  امــرأة  شــبح  اقــص  ير

لــھ و�ــي تنظــر إليــھ املس�ســلمة 
وقــد ارتــدى حلــة ســوداء أنيقــة، ورابطــة عنــق تشــبھ قيــد ا��ــب الــذي 
ثــوب  ترتــدي  و�ــي  مفرطــة  رقــة  فــي  محتض��ــا  يتحــرك  نبضا��ــا،  طــوق 

النيــل. كعــروس  شــفاف  أبيــض 
فحولــت  املــكان  غلفــت  ح�ــ�  غير��ــا  غيــوم  وتناثــرت  التقويــم،  توقــف 
حركــة  �ل  مــع  حســر��ا  تحركــت  ضبــاب،  إ�ــ�  للمــكان  امل��ــرة  األضــواء 
اقصها..مــع �ل همســة..بكل إيمائــة بريئــة �انــت أم غيــر  يمنحهــا ملــن ير

بريئــة.
كفــھ  لهــا  و�ســط  اب�ســم  الشــراب،  مــن   

ً
�أســا  

ً
حامــال �غتــة  م��ــا  اق�ــرب 

لتلمســها للمــرة األو�ــ� منــذ شــهور فقبضــت �ل مشــاعرها ومنحتــھ كــف 
بــال روح، همــس فــي أذ��ا»تبديــن فاتنــة، لــم أتصــور أن هنــاك جمــال يحمــل 
تلــك الهيبــة وذلــك ا��ــالل» قالــت « هنــاك امــرأة أخــرى بداخلــك، أ�اد 
أقســم» أجــاب وهــو ينفــث ســيجارتھ فــي بــطء متقطــع «نعــم اع�ــرف، امرأة 
لــم أدري أ��ــا تحتمــل ذلــك الرونــق ســوى اآلن» صرخــت» يــا هللا ..ولكنــك 

اقــص أخــرى منــذ ��ظــات!!!» كنــت تر
اقصتــك» أغمضــت  جذ��ــا مــن يدهــا وهمــس فــي أذ��ــا «اعط�ــي شــرف مر
 ع��ــا وســمحت لعطــره األخــاذ أن �غمــر �ســاتي��ا ال�ــي ��ر��ا 

ً
عين��ــا رغمــا

زنابق الثقة وتحولت جداولها إ�� دروب لوساوس القهر، أراحت رأسها 
ع�ــ� قلبــھ وحاولــت اســ�رجاع محبــة طمســت معاملهــا �لمــات نطقهــا فــي 

��ظــات غامضــة .
اب�ســم  باســمي»؟  ي�بــض  الــذي  القلــب  هــذا  إليھ:»ملــن  همســت 
:»المرأة ت��شها الغيرة من مالمحها االف�راضية» قالت:»أتحب�ي؟»

ً
قائال

قال:» كما لم أحب من قبل»

خياالت أخرى
وفاء شهاب الدين/ مصر
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 ردت:»واألخرى؟»
قال»لم تولد سوى بخيالك»

أراحــت رأســها ع�ــ� وســادة ضلوعــھ ومــا أن فعلــت ح�ــ� جذب��ــا يــد قويــة 
اقصــھ. أ�عد��ــا عنــھ وحلــت مكا��ــا تر

أوقعهــا  مــن  لينقذهــا  يدهــا  تمتــد  األمــواج  قهر��ــا  ي�يمــة  بأ��ــا  شــعرت 
بمحيــط اليــأس فــال يبا�ــي، غادرتــھ، صفقــت خلفهــا بــاب ا��ــب، شــعرت 
تتوقعــھ  �انــت  ملصيــر  اس�ســلمت  كتفهــا،  ع�ــ�  تر�ــت  املطــر  بلفحــات 
فأعطــت لقدم��ــا ا��ريــة �ــي تســبق تفكيرهــا، تجاهلــت صــوت الســيارات 
وصــوت الرعــد و�ريــق البــرق، ســمحت لظــالم القلــب أن �غلــف الكــون، 
ســمعتھ مــن �عيــد يناد��ــا فلــم تلتفــت، صــرخ ��ــا أن توقفــي فاجتــازت 
صوتــھ  خفــت  بي��مــا،  البعــد  مســاحة  تزيــد  ـ�ـي  الســيارات  بيــن  طريقهــا 
ل��لــف  التفتــت  خالياهــا،  �ل  زلــزل  شــديد  اصطــدام  صــوت  وتعا�ــ� 
بيــن  مزيــج  ع�ــ�  الفــارع  بطولــھ  فتمــدد  األرض  احتضــن  قــد  فوجدتــھ 
ال�ــراب ومــاء املطــر، لــم تســعفها الصرخــات وال حقــد تر�عــت منــذ قليــل 
ع�ــ� أق��ــ� عروشــھ، صاحــت باســمھ فلــم يــرد، اق�ربــت منــھ متفحصــة 
تلــك الدمــاء ال�ــي عشــق��ا وقــد أصبحــت مباحــة لرؤيــة ا��ميــع، صرخــت 
بكلمــة  غمغــم  �ســتجيب  علــھ  يحبــھ  اســم  بــكل  مناديــة  تحتضنــھ  و�ــي 
وحيدة»أحبــك» ومــا أن نطقهــا ح�ــ� زاحم��ــا األخــرى وأخذتــھ مــن بيــن 
ذراع��ــا ل�رتقــي بــھ ظلمــة الســماء، أشــار إل��ــا مــن �عيــد ولك��ــا مــا عــادت 

تفهــم لغــة اإلشــارات.

أراحــت رأســها ع�ــ� وســادة ضلوعــھ ومــا أن فعلــت ح�ــ� جذب��ــا يــد قويــة 

أوقعهــا  مــن  لينقذهــا  يدهــا  تمتــد  األمــواج  قهر��ــا  ي�يمــة  بأ��ــا  شــعرت 
بمحيــط اليــأس فــال يبا�ــي، غادرتــھ، صفقــت خلفهــا بــاب ا��ــب، شــعرت 
تتوقعــھ  �انــت  ملصيــر  اس�ســلمت  كتفهــا،  ع�ــ�  تر�ــت  املطــر  بلفحــات 
فأعطــت لقدم��ــا ا��ريــة �ــي تســبق تفكيرهــا، تجاهلــت صــوت الســيارات 
وصــوت الرعــد و�ريــق البــرق، ســمحت لظــالم القلــب أن �غلــف الكــون، 
ســمعتھ مــن �عيــد يناد��ــا فلــم تلتفــت، صــرخ ��ــا أن توقفــي فاجتــازت 
صوتــھ  خفــت  بي��مــا،  البعــد  مســاحة  تزيــد  ـ�ـي  الســيارات  بيــن  طريقهــا 
ل��لــف  التفتــت  خالياهــا،  �ل  زلــزل  شــديد  اصطــدام  صــوت  وتعا�ــ� 
بيــن  مزيــج  ع�ــ�  الفــارع  بطولــھ  فتمــدد  األرض  احتضــن  قــد  فوجدتــھ 
ال�ــراب ومــاء املطــر، لــم تســعفها الصرخــات وال حقــد تر�عــت منــذ قليــل 
ع�ــ� أق��ــ� عروشــھ، صاحــت باســمھ فلــم يــرد، اق�ربــت منــھ متفحصــة 
تلــك الدمــاء ال�ــي عشــق��ا وقــد أصبحــت مباحــة لرؤيــة ا��ميــع، صرخــت 
بكلمــة  غمغــم  �ســتجيب  علــھ  يحبــھ  اســم  بــكل  مناديــة  تحتضنــھ  و�ــي 
وحيدة»أحبــك» ومــا أن نطقهــا ح�ــ� زاحم��ــا األخــرى وأخذتــھ مــن بيــن 
ذراع��ــا ل�رتقــي بــھ ظلمــة الســماء، أشــار إل��ــا مــن �عيــد ولك��ــا مــا عــادت 



ص
صو

ن

   العدد 230 (15)نوفمبر 1982022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

تــرك  لقــد  األوراق،  أضابيــر  وراء  ا��تفــي  ذلــك  عــن  بحــث 
فــي  وراءهــا  يجــري  البيضــاء،�ان  صفحا��ــا  ع�ــ�  مشــاغباتھ 
ألــف  للطفولــة  رســم  الضالــة،  الــكالب  إال  يخ��ــ�  ال  ســعادة 
وجــھ، حيــث تمــرح دون قلــق أو ترصــد، اآلن اختفــت �ل تلــك 
أخيــرا ع�ــر عليــھ،  باللوحــة،  املســ�بد  القهــر  تــالل  املعانــي وراء 
لقــد انكســر ســنھ املدبــب، أصــاب املــرض األصا�ــع الدقيقــة، 
بــھ،  تمســك  أن  قــادرة  عــادت  مــا  مزمنــة  رعشــة  تعانــي  إ��ــا 
داهمتــھ الهواجــس أن يكــون القلــم الرصا��ــي أدرج فــي قائمــة 
ظهــره،  غطــت  ال�ــي  التقرحــات  لبعــض  ان�بــھ  ا��ظــورات، 
أن  لقلمــھ  أتيــح  لــو  الزمــن،  مــرور  رغــم  أثرهــا  ت�ــرك  الســياط 
�ســرد أحالمــھ ملــا غ�شــت الرؤيــة وملــا اســتحال الظــالم ســياجا 

الشــمس. ضــوء  يمنــع 
حيــن �ان �ســطر رؤاه ا��املــة طمــح أن �غيــر العالــم، اســتعان 
اقــص،  بتلــك األداة، كــم �ــي مبدعــة حيــن تحلــق فــي آفــاق ت�ر
شــفت��ا،  تغــادر  لــم  ال�ــي  اب�ســام��ا  التفاصيــل،  أصغــر  دون 

الــورود تزهــو ب�يا��ــا، لي��ــا ظلــت كمــا �ــي ليرســمها القلــم!
أصا�عــھ،  رعشــة  مثــل  واهنــا  القلــم  صــار  فقــد  محــال  هــذا 
تســلل الفــأر إ�ــ� مخدعــھ، حــال لــھ أن يــأ�ل ذكرياتــھ، وجــد فــي 
�ــ�ل اال��ــام أنــھ يمتلــك أداة مــن رصــاص، وأل��ــم يفســرون 
الوطــن،  �ــ�ل  غطــت  ال�ــي  الرعــب  متالزمــة  وفــق  األحــداث 
التلفــاز �عناويــن أخبــار عــن  ك�ــرت األقاويــل وتســر�لت صــورة 
قلمــھ،  تســكن  غــادرة  رصاصــات  حــول  تــدور  جديــدة  الئحــة 
حاصــروه فــي أمكنــة فاســدة، �ل الصغــار مدانــون إن أمســكوا 
��ــا؛ الفراشــات محــال أن تحلــق فــوق أغلفــة الكتــب ممنوعــة 

قلم من رصاص
د. سيد شعبان/ مصر
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الوطــن. فــوق صــدر  الرابــض  هــذا �غضــب  العــرس؛  ثيــاب  تزيــن  أن 
تراكمــت قائمــة ا��ظــر ح�ــ� غطــت واجهــة الفصــول املدرســية، امتنــع 
ي�ســلون  عــادوا  مــا  الي�يــم؛  املق�ــ�  ارتيــاد  عــن  املعاشــات  أ��ــاب 
بمشــاغبات رســامي الصفحــة الســاخرة، صــارت ا��ــروف م��مــة ب�شــر 
ماتــزال  إل��ــا  نظــرة  اختلــس  األو�ــ�،  ��كايتــھ  �عــود  أن  أراد  الفو��ــ�، 

الصبــا. حــالوة  لوجههــا 
ع�ــر ع�ــ� صــورة لهــا، بصمــة لهــذا الزمــن املتدا�ــي جــراء ألــف وشــاية ت�ت�ــي 
ال�ــي ضر�ــت  القحــط  تــالل  فــي  امل�ســية  القلعــة  أســفل  ا���ــري  بالقبــو 

الب�ــت الكبيــر.
دخــل  قــد  يكــون  ذلــك  دون  يدو��ــا،  أن  أصــرت  املؤجلــة  األحــالم  الزمتــھ 
مختــارا القبــو ا��قيفــي، لــم يف��ــوا مــن قبــل أن يطمســوا أثــره، اســتعاد 
�عــض روحــھ مــن وراء ال��ــر ومــن بيــن أنيــاب الفــأر، أمســك ببقايــا الســن 
فال�ســاء  جمالهــا،  عــن  ا��ديــث  ليعــاود  ��ــا؛  احتفظــت  حيــث  املدبــب 
مولعــات بالزينــة ح�ــ� ولــو �انــت ا��يــوط مــن نفــس مــادة حبــال املشــنقة،
ألول مــرة تعــاود االب�ســامة طريقهــا إ�ــ� شــفت��ا ذات اللــون القرمــزي، رغــم 
أن ��دلــت مثــل شراشــيف ثــوب العــروس ليلــة ا��نــاء لك��ــا بقيــت جميلة، 
بــدأ يخــط تلــك اللوحــة ال�ــ� م��ــ� ع�ــ� ن�ــ���ا األو�ــ� مــا يزيــد ع�ــ� أر�عيــن 
عامــا، تبقــى للــورد رائحتــھ ولــو انــدس بيــن طيــات الثيــاب العتيقــة، �لمــا 
فــاح عطرهــا تقاصــر ا��ــرذ الــذي اختــال يومــا مزهــوا بأغطيــة الصفيــح 

ال�ــي يتعشــقها نجومــا سداســية تلــوح مــن مقدمــة قبعتــھ.
�ســارع أجلــھ؛ أال يأتيــھ وهــو غافــل عــن لوحتــھ، ظــل يمســك ببقايــا الســن 
أن  اســتطاع  عنــاء،  �عــد  األلــوان،  �علبــة  شــراي�نھ  أمدتــھ  ح�ــ�  املدبــب 
فــي غمــرات  أ��ــا ارتحلــت  إ��ــا تشــ��ها، رغــم  اللوحــة املعبــرة، حقــا  يرســم 

ال�ســيان، لكــن بقيــت م��ــا رائحــة الصبــا ا��ميــل.
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(الكتابة تفتح ا��روح وتكو��ا في الوقت نفسھ)*

االبــن البكــر عمــل بالبنــاء فــي ا��نــوب ملــدة ثالثــة ســنوات. جمــع 
�عــض املــال ثــم ســافر إ�ــ� طنجــة. انقطعــت أخبــاره منــذ أر�عــة 
أشــهر. ال أحــد �علــم إذا �ان قــد انتقــل إ�ــ� الضفــة األخــرى مــن 
فــي البحــر. أختــھ زهــرة تقــدم  املتوســط أم ابتلعتــھ األســماك 
محمــد ولــد العر�ــي لطلــب يدهــا. اعتقــد والدهــا فــي البدايــة أنــھ 
ســيطل��ا ألحــد أبنائــھ الشــباب، غيــر أنــھ طل��ــا لنفســھ. ووعــد 

بــأن يقــدم فــي مهرهــا ثمــن شــاة وعنزتيــن.
أمــر والدهــا بــأن تتوقــف عــن الدراســة. قــال بــأن الب�ــت بــدأت 
تكبــر، وال بــد أن ت�ــزوج. عندمــا أخبر��ــا أمهــا باملوضــوع �ادت 
فــي ســن  لــم تصــدق بأ��ــا ســت�زوج رجــال  تســقط مغمــ� عل��ــا. 
جدهــا. باتــت ليل��ــا تفكــر كيــف تتخلــص مــن هــذا الكابــوس. 

لنفســها: قالــت 
ـ ل�ــس أمامــك ســوى دواء الف�ــران، أو الهــرب مــن هــذا القــدر 

املشــؤوم؟!
صمتت ��ظة. عز عل��ا أن تشرب دواء الف�ران، ثم أضافت:

ـ لكن إ�� أين أهرب؟! ومع من؟!
القســم،  فــي  بجان��ــا  يجلــس  �ان  الــذي  الطفــل  ع�ــي  تذكــرت 
ويحم��ــا فــي الطريــق ال�ــي تفصــل بيــن املدرســة والب�ــت، وتمنــت 

يومــا أن يصبــح فــارس أحالمهــا،
عندما ســأل املعلم القســم الســادس عن املهنة ال�ي يتطلعون 
للعمــل ��ــا فــي املســتقبل اختــار ع�ــي مهنــة ا��امــاة، واختــارت 
زهــرة مهنــة الطــب. واآلن تحــول ا��لــم إ�ــ� رمــاد، وأحّســت �أ��ــا 

ذبــح مــن الوريــد إ�ــ� الوريــد.  
ُ
ت

هر�ــن  لكــن  الطريقــة،  بنفــس  قبلهــا  تزوجــن  الفتيــات  �عــض 
فــي  �شــتغلن  مــن  عنــد  �علــم  أحــد  ال  القريــة.  مــن  ذلــك  �عــد 
املــدن البعيــدة. وال أحــد بحــث ع��ــن، أو �ــ�ل شــكاية حــول 
الفينــة  بيــن  أمها��ــن خلســة  يــزرن  م��ــن  البعــض  اختفا��ــن. 
يختفيــن. ثــم  نقــود،  مــن  جمعنــھ  مــا  لهــن  ويقّدمــن  واألخــرى، 
فــي اليــوم املوا�ــي زارت ب�ــت ا��يــران، وســألت حــاّدة عــن ابن��ــا 
فاطمــة ال�ــي هر�ــت منــذ مــدة مــن ب�ــت الزوجيــة. باركــت املــرأة 
رأس  تعطهــا  لــم  البدايــة  فــي  بمكــر.  تب�ســم  و�ــي  الــزواج،  لهــا 

الشيخ والعروس
حاميد اليوسفي/ املغرب
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بــأن فاطمــة  بحــذر، وقالــت  لهــا تحدثــت  أن استأنســت  �عــد  ا��يــط*. 
تعمــل بمدينــة �عيــدة، ولــم ت�ــرك عنوانــا أو رقــم هاتــف. ســقطت دمعــة 
أقســمت بأ��ــا تح�ــرق شــوقا لرؤي��ــا. لــم تزرهــا منــذ خمســة  ع�ــ� خدهــا، و
ــت بيدهــا 

َ
أشــهر ع�ــ� غيــر العــادة ، وال تعلــم هــل �ــي حيــة أم ميتــة! ثــم رَ��
فكــر فيــھ:

ُ
ــدرك مــا ت

ُ
ع�ــ� كتــف الطفلــة، وقالــت بأ��ــ�، و�ــي ت

فــي هــذه القريــة امللعونــة. ال أحــد ��ــرب مــن  ـ لقــد قســت علينــا ا��يــاة 
قــدره. ال نملــك غيــر الصبــر وال�ســيان. ســتمر األيــام يــا ابن�ــي، وتتعوديــن 

ع�ــ� ا��ــراح كمــا تعودنــا.
يــوم  عل��ــن  ُ�عــّوض  أن  هللا  مــن  وطلبــت  الســماء،  إ�ــ�  يد��ــا  رفعــت  ثــم 

وقهــر.   شــقاء  مــن  �عشــنھ  مــا  �ل  القيامــة 
أرعب��ــا إحــدى الفتيــات عندمــا أســّرت لهــا بمــا ســمعتھ عــن نســاء القريــة 
، وهــن يحكيــن لبعضهــن بــأن أشــياء املســنين كبيــرة، وأ��ــم فــي الفــراش 
القريــة  فــي  النــاس  و�ل  ا��مــاع.  مــن  تشــبع  ال  حيوانــات  إ�ــ�  يتحولــون 
نــار  مــن  أدفــأ  الســن،  فــي  املكتنــز والصغيــرة  املــرأة  بــأن جســد  �عتقــدون 

ا��طــب.
بــدأ العــرس يق�ــرب، والوقــت يداهمهــا. �لمــا تخيلــت ممارســة ا���ــس مــع 
ال��ــوز تصورتــھ مثــل جمــل هائــج يجثــم ع�ــ� صدرهــا، ويخنــق أنفاســها. 
وأحيانــا تــرى جســدها ُيلقــى بــھ فــي النــار مثــل ا��طــب لُيدفــ� ال��ــوز فــي 

ليا�ــي الشــتاء.
لــم ُيقــم لهــا عرســا كمــا توهمــت. أعــّد فقــط وليمــة اســتد�� إل��ــا �عــض 

كبــار الســن فــي القريــة. همــس حّمــو لصديقــھ:
ـ أنظــر إ�ــ� ال��ــوز، يبــدو �أنــھ عــاد عشــرين ســنة إ�ــ� الــوراء، ولــم يدخــل 

بالعــروس �عــد.
جلســت العــروس و�عــض ا��ــارات فــي الغرفــة ا��ــاورة. أم العــروس تنظــر 

�ل مــرة إ�ــ� ابن��ــا وت��رهــا:
ـ أي��ا ا��مقاء! هل تبكي عروس ليلة دخل��ا؟!  

قرص��ا في ذراعها األيمن وأضافت:
ـ مــاذا ســيقول النــاس عنــا؟! ال نعــرف كيــف نر�ــي ابن�نــا!؟ �ل ال�ســاء مــن 

حولــك تزوجــن أصغــر منــك!؟
�عــض ال�ســوة انشــغلن بالنظــر إ�ــ� ا��اتــم والدم�ــ� ومحاولــة التحقــق 

هــل ذهبمــا حقيقــي أم مزيــف، ولــم ي�ت��ــن ملــا توشــوش بــھ األم البن��ــا.
األم  لهــا  قدمتــھ  مــا  وتتذكــر  خد��ــا،  فــوق  مــن  الدمــع  الطفلــة  تم�ــ� 
باألمــس مــن إغــراءات بــأن ال��ــوز ســيفتح لهــا ب�تــا خاصــا، و�شــ�ري �ل 
مــا تشــ��يھ مــن ح�ــي ومال�ــس، و�ذا عرفــت كيــف تالعبــھ فــي الفــراش، قــد 
��بــط مــن الســماء  قــوة خارقــة،  لهــا جــزءا مــن أمالكــھ. تخيلــت  يكتــب 
تخطفهــا، وترمــي ��ــا إ�ــ� الثلــث ا��ا�ــي مــن الدنيــا الــذي ســمعت عنــھ فــي 

جد��ــا.   قصــص 
أجلســوها بيــن والدهــا و�يــن ال��ــوز، وأمامهمــا �عــض الشــهود. ســألها 
افقــة ع�ــ� الــزواج. اختنقــت ا��ــروف الثالثــة  فقيــھ القريــة إن �انــت مو
فــي حنجر��ــا، فاعتبــروا الصمــت عالمــة ع�ــ� الرضــا. ســأل الفقيــھ عــن 
قيمــة الصــداق ، فأدخــل ال��ــوز يــده إ�ــ� محفظتــھ، وأخــرج م��ــا مبلغــا 
من املال، أعّده أمام الشهود قبل أن �سلمھ لوالدها. لم يكتب الفقيھ 
شــ�ئا، اكتفــى برفــع يديــھ، وقــراءة الفاتحــة رفقــة األ�ــ�اص ا��يطيــن 

بــھ، ثــم أعــاد األب العــروس لتجلــس بيــن ال�ســاء.  

�عــد تنــاول الضيــوف طعــام العشــاء، أخذ��ــا والد��ــا إ�ــ� غرفــة 
مجــاورة، وطلبــت م��ــا أن ��ــدأ، وت�ــرك ال��ــوز يتصــرف، فهــو 

أدرى م��ــا بمــا يجــب فعلــھ.
ال�ســوة  و�ــدأت  البــاب،  عل��مــا  وأغلقــوا  العر�ــس،  دخــل 
يضر�ــن ع�ــ� الدفــوف. ص�ــ� ال��ــوز ركعتيــن ، ودعــا ر�ــھ أن 
يوفقــھ ملــا فيــھ خيــر ، كمــا ن��ــھ أحــد امللتحيــن بالقريــة الذيــن 
يّدعــون الفهــم فــي الديــن أك�ــر مــن غيرهــم. نــزع جلبابــھ، فأخذتــھ 

نو�ــة ســعال. خاطــب صــدره همســا:
عنــا  ســتقول  مــاذا  ؟  اآلن  غيــر  فيــھ  تســعل  وقتــا  تجــد  الــم  ـ 
بــد أن أث�ــت لهــا بأنــي قــوي، والزلــت قــادرا ع�ــ�  العــروس ؟ ال 

أك�ــر! أو  نســاء  ثــالث  مــع  ا��مــاع 
قــدم نحوهــا بمال�ســھ الداخليــة. جلــس بجان��ــا، ووضــع يــده 
أطــراف  يلمــس  بــدأ  ا��مــار.  أزال  ثــم  متــوددا،  كتفهــا  ع�ــ� 
يــدق  وقل��ــا  يــده،  تبعــد  أن  حاولــت  ا��ساســة،  جســدها 
�ســرعة، لكنــھ أحكــم ذراعــھ ع�ــ� عنقهــا وقبلهــا بقــوة. عضتــھ 
في شــفتھ الســف��. صفعها �عنف، ثم ضغط عل��ا ح�� مالت 
تحتــھ، و�ــدأت حــرب مــن نــوع آخــر. أحســت بأ��ــا ضعيفــة، و�ــال 

ســالح أمــام حيــوان مف�ــرس وجا�ــع.
�ل ليلــة يفعــل ��ــا مــا فعلــھ فــي اليــوم األول. فــي ال��ــار يالطفهــا 
يتحــول  املصبــاح  يطفــئ  عندمــا  الليــل  فــي  لكــن  ويضاحكهــا، 
يــھ عل��ــا مــن الوســط، وي��شــها مــن �ل 

ّ
إ�ــ� تمســاح يحكــم فك

ا��ســد. أطــراف 
تعبــت مــن املقاومــة، فاس�ســلمت لقدرهــا. �عــد ســتة أشــهر، 
ركبــت  أن  �عــد  واختفــت  لل��ــوز،  درهــم  خمســمائة  ســرقت 

القريــة. وغــادرت  ا��افلــة 
خــدر جســدها بــال 

ُ
فــي الثلــث ا��ا�ــي مــن الدنيــا، تعلمــت كيــف ت

لقــي بــھ فــوق الفــراش، وتفتــح ســاق��ا ألشــباح 
ُ
بنــج، قبــل أن ت

الغــرف املظلمــة، ح�ــ� بــدت �ل الكائنــات ا��يفــة ال�ــي نامــت 
معهــا، أقــل توحشــا مــن الكابــوس الــذي عاشــتھ مــع ال��ــوز.

الهامش:

Juan José  (1٩٤٦) ســنة  ازداد  إســباني  و��فــي  �اتــب  ـ 
*Millás

ـ لــم تعطهــا رأس ا��يــط : تعبيــر مجــازي م�رجــم مــن العاميــة 
�ع�ــي لــم تو�ــ� لهــا مــا تســأل عنــھ .

مراكش 25 أبريل 2022
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عــن  �عيــدا  هــدوء  فــي  بوق�ــي  اســتمتع  كنــت 
جانــب  براك�ــي  الناس،فــي  املدينة،وأعيــن  أضــواء 
ال�ــي  األفــكار  للقراءة،و�نتــاج  أفرد��ــا  الطريق،خلــوة 
وان �انــت ع�ــ� قدرهــا املع���ــي،إال أ��ــا تبعدنــي عــن 
ليؤنــس  زعبيــل  الدكتــور  أتــى  والقال،ح�ــ�  القيــل 
أهلهــا  أتــى  أن  �عــد  زوجتــھ  لفظتــھ  وحدتھ،�عدمــا 
���بــھ  النكتــة،ال  وفكا�ــي  الب�يــة  ا��ارج،رقيــق  مــن 
ع�ــ�  وســمھ  حقــده  �امــل  ا��ياة،ين�ــر  فــي  ��ــيء  أي 
الناس،وال�ســاء الال�ي �ــ�رن لھ،اليتحمل مســؤولية 
واســ��زا�ي،املهم  ف�ــي  قالــب  فــي  ذلــك  فشــلھ،�ل 
كثيــرا  اخــرج  أنــي  النوم،الحــظ  عــن  بحثــا  اســتلقينا 
تنفيــق  بالســكري،كنت  مريــض  �ي:انــت  فقــال 
مثلك،فقمــت بقيــاس الســكر فــي الدم،فوجــدت نف��ــي 

بالســكري. مصــاب 
مر��ي،فــي  مــن  خوفــا  الليلــة  تلــك  فــي  انــم  لــم 
نصــف  ملــدة  ا��ــري  عمليــة  ،قمــت  الباكــر  الصبــاح 
عمــل  ســاعة  انتظــار  فــي  ونمــت  ساعة،اغ�ســلت 
طب�ــب  لزيــارة  تكفــي  ال  الصيدليات،فقرو��ــي 
األجرة،ووصلــت  ســيارة  التاســعة،ركبت  مختص،فــي 

مفتوحــة. غيــر  الزالــت  ووجد��ــا  الصيدليــة  إ�ــ� 
آثــار ان�با�ــي مــرور امــرأة قصيــرة القامة،��نــدام منــذ 
صنــدل  ��ــا  الغســيل،رجل  طعــم  يــذق  عاد،لــم  عهــد 
واألخرى حافية،و��ت املق�� بحثا عن لقمة تل�ي ��ا 
جــوع بط��ا،ذهبــت ألبحــث عــن محــل لبيــع النعال،لــم 
فــي ظــل األزمة،عــدت ألســلمها  نائمــا  أجد،الــكل الزال 
الصيدليــة  وجــدت  أجدها،فقــط  النعل،لــم  مبلــغ 
فتحــت أبوا��ا،دخلــت ألق�ــس نســبة الســكر فــي الــدم، 

وعــدت بخفــي حنين،أحمــل م�ــي ذكــرى ألــم.

ذكرى ألم
عبد الكريم غازي/ املغرب
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هذه ا�حالم
سامح إدوار سعدهللا/ مصر

�عــض  ألحضــر  املنــزل  ســطح  إ�ــ�  يــوم  ذات  صعــدت   
األشــياء ألمــي مــن غرفــة ا��زيــن وقــد حذرت�ــي أمــي مــن 
هــذه الغرفــة أال أظــل ف��ــا طويــال و أكتفــى بإنجــاز املهمــة 
, و لكــن ملــاذا؟ ال أعــرف, و �انــت للغرفــة 

ً
و العــودة ســر�عا

هــذا  و  لبي�نــا  املالصــق  الب�ــت  منــور  ع�ــ�  تطــل  نافــذة 
لــم يكــن ســكانھ موجوديــن دائمــا فقلمــا يأتــون  الب�ــت 
جذبت�ــي  العــودة  عنــد  و  املطلو�ــة  األشــياء  أحضــرت  و 
أصــوات قادمــة مــن األســفل و ذهبــت الســتطالع األمــر 
 , املــكان  أرجــاء  �ل  فــي  شــامال  و  �امــال  تغييــرا  وجــدت 
وجد��ــا مرتبــة و منظمــة و وجــدت أيضــا لوحــة منصو�ــة 
ع�ــ� حامــل و هــا �ــي قــد تغيــرت مالمحهــا كثيــرا فمنذ زمن 
�عيــد لــم أرهــا, عرف��ــا مــن لــون شــعرها القاتــم الطويــل 
 رأي��ــا أمــام اللوحــة ترســم و فــي يدهــا فرشــاة و �انــت 

ً
جــدا

عاريــة فر�مــا �انــت ترســم نفســها ألن أمامهــا أيضــا مــرآة 
�انــت تتأمــل ف��ــا مــن حيــن آلخــر و �انــت ��نــدم شــعرها 
تــارة و ��د��ــا حينــا آخــر و �أ��ــا تضبــط لقطــات للوحــة 
. �انــت هــذه اســت�تاجاتي و لك�ــ� لــم أعــرف مــاذا �انــت 
ترســم ؟ دقائــق ح�ــ� انصرفــت و كذلــك أنــا انصرفــت ؟ 
ذهبــت ألمــي أعط��ــا مــا أحضــرت و ســألت�ي عــن ســ�ب 
التأخيــر فلــم أج��ــا .و لكــن أخبر��ــا بقــدوم ا��يــران ؟ و 
هــل يمكــن لنــا أن نزورهــم؟ رفضــت أمــي االق�ــراح حيــث 
ال عالقــات بيــن األســرتين . و لــم يمــر وقــت طويــل ح�ــ� 
صعــدت مــرة أخــرى ألتا�ــع املشــهد و لك�ــ� لــم أجدهــا و 
.. أمــى  انتظر��ــا طويــال ,لك��ــا جــاءت �عــد مــدة طويلــة 
الوليــد  إل��ــا خشــ�ت أن تعــرف ســري  تنــادي أســرعت 
أنــزل معهــا وأن ال  أن  أمــي  م�ــي  , طلبــت  أمــي  يــا  نعــم   ,
أعــود مــرة أخــرى دون علمهــا فهنــاك خطــر باألســفل و 
��كــت أمــي و دفعت�ــي ألنــزل أمامهــا و ر�مــا اب�ســام��ا 
أقلقت�ــي و طمأنت�ــي ! أقبــل الليــل و جــاء والــدي و تناولنــا 
العشــاء و جلســنا �العــادة ل�شــاهد فيلــم الســهرة ثــم �ل 
 عن 

ً
منــا إ�ــ� غرفتــھ للنــوم و لكــن لــم تــر عي�ــي النــوم باحثــا

تفســير لهــذ املشــهد و �ان عق�ــي يقلــب مشــاهد مــن نــوع 
آخــر داخــل هــذا التفكيــر و ســاعد ع�ــ� ذلــك هــذا ا��ــو 
ا��ــار و أصــوات املــارة فــي الشــارع غلب�ــي األرق فقــررت 
النــور  وجــدت  املشــهد  ألتا�ــع  الســطح  إ�ــ�  الصعــود 
مضــاء و اللوحــة موجــودة و لــم أنتظــر طويــال ح�ــ� دخلــت 
إ�ــ� مرســمها ترتــدي فســتانا طويــال و مفتوحــا  الفنانــة 
و  جلســت  املتحــرك  كرســ��ا  ع�ــ�  و  الفســتان  بطــول 
نزعت فستا��ا من ع�� أكتافها ح�� منتصف جسدها 

و أمســكت فرشــا��ا و شــرعت 
ترســم و أمامهــا لوح��ــا و مرآ��ــا 
قــط  مــرق  الرســم  أتا�ــع  ب�نمــا 
أســود أفزع�ــي و ارتجفــت هــرب 
نفســھ  يــزن  لــم  ســر�عا  القــط 
فســقط  النافــذة  ســور  ع�ــ� 
ألســفل عنــد املرســم ,لــم ��تــم 
�أن  و  القــط  �ســقوط  الفتــاة 
ح�ــ�  تا�ع��ــا   . يكــن  لــم  شــ�ئا 
الفجــر و شــعرت حي��ــا  مطلــع 
 تطاردنــي 

ً
 و أرواحــا

ً
أن أشــباحا

��ــم  و  آخــر  إ�ــ�  مــكان  مــن 
ع�ــّي جنــود صفيــح, أمســكوني 
فضيــة  �سالســل  قيدونــي  و 
خلــف  �ــي  ومضــوا  وثقونــى 
�ــي  اخ�رقــوا  و  الب�ــت  أســوار 
دخلنــا  الب�ــت  إ�ــ�  و  جدرانــھ 

ع�ــ�  كثيــرة  لوحــات  وجــدت 
ا��ــدران و الصالــون و �ل غــرف الب�ــت و �أنــھ لــم 
مختلفــة  مجموعــة  فــي   

ً
كبيــرا معرضــا  بــل  ب�تــا  يكــن 

مــن اللوحــات حاولــت الهــروب مــن ا��نــود و بالفعــل 
 ملرســم الفتــاة و لك�ــ� لــم 

ً
تحــررت م��ــم ذهبــت ســر�عا

أجدهــا و لــم أجــد لوح��ــا ال�ــي �انــت ترســمها بحثــت 
األرائــك  أســفل  و  ا��ــدران  ع�ــ�  مــكان  فــي �ل  ع��ــا 
فلــم   معهــا اك�شــاف ا��هــول 

ً
مــكان محــاوال فــي �ل 

أجدهــم نظــرت إ�ــ� أع�ــ� حيــث كنــت أتا�عهــا وجدت�ــي 
أن  توقعــت  واحــد  مــكان  إل��ــا,  أنظــر  أزال  ال  هنــاك 
ا��نــود  �انــت  لكــن  و  إليــھ  أســرعت  فيــھ  أجدهــا 

م�ــي أســرع  الصفيــح 
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 تدق الساعة الثانية عشرة �عد منتصف الليل ..
تسير ف� طريقك إ�� هناك .. 

وا��لويــات  الفاكهــة  مــن  وطــاب  لــذ  مــا  �ل  يديــك  بيــن  تحمــل 
.. ونشــوة  قــوة  تزيــدك  ح�ــ�  ا��مــر؛  مــن  كبيــرة  وزجاجــة 

األمطار الغزيرة راحت تغرق الشوارع فجأة .. 
والظالم ا��الك �سط جناحيھ فوق سماء القرية .. 

رحت تسير .. وتسير ف� سعادة إل��ا .. 
حبك الشديد ا��ارف نحوها جعلك طوع إراد��ا ..

��رتــك زوجتــك ومعهــا أوالدك؛ �عدمــا فشــلوا فــ� بنــاء ســد منيــع 
ب�نــك و�ي��ــا ..

فجأة ..
تتوقف .. تث�� بنطالك الذى شرب كثيًرا من ماء األمطار ..

رحت تتلفت هنا وهناك نحو جان�� الطريق .. 
تجد نفسك قد توقفت أمام م��د القرية ..

ع�� الفور تتذكر أيام كنت تؤم الناس ف� �ل صالة ..
لــم تفتــك صــالة واحــدة بامل�ــ�د، ح�ــ� وأنــت فــ� أشــد حــاالت 

 .. مرضــك 
ع�ــ�  تقولهــا  رحــت  بكلمــات،  الرجيــم  شــيطانك  إليــك  ��مــس 

واس�ســالم:  خضــوع  فــ�  الفــور 
- ساعة لقلبك .. وساعة لر�ك ..

تعاود سيرك ف� قوة .. 
ــل إليــك أ��ــا  ّيِ

ُ
رحــت تغــوص فــ� مــاء املطــر دون و�ــي، �عــد أن خ

اقفــة أمــام بي��ــا ت�تظــرك فــ� شــوق .. و
رويًدا ..
رويًدا ..

تق�رب من بي��ا .. تتوقف .. تتذكر �لما��ا إليك :
(اعمــل حســابك فــ� طو�ــة كبيــرة .. تضــرب ��ــا الكلــب املوجــود 
قــدام الب�ــت .. قــال إيــھ املدعــوق ع�ــ� عينــھ جــوزى .. قبــل مــا 
ومــن   .. قــوى  أ��ــاب  أصلهــم   .. عليــھ  الكلــب  و��ــ�  �ســافر 

(.. البــاب  قــدام  مــن  يتحــرك  مــش عايــز  ســاع��ا والكلــب 
تمتد يدك داخل الك�س ؛ لتخرج الطو�ة ف� غيظ ..

رويًدا .. 

لحظة رجوع
محمود احمد ع�ي/ مصر
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رويًدا ..
تق�رب من الب�ت ..

الكلب الرابض أمام الب�ت ل�س لھ أى وجود ..
ا عنھ .. 

ً
عيناك تجو�ان املكان بحث

لم تجده .. 
تحمد هللا أن املعركة مرت دون إسالة نقطة دم واحدة ..

الباب (موارب) كما اتفقت معك ..
تدخل ع�� الفور .. 

شــهوة اللقــاء ال�ــ� تســرى فــ� عروقــك ت�ســيك أن تغلــق البــاب مــن 
خلفــك .. 

ت�شمم رائح��ا العطرة الذكية ..
رحت ت�بعها ..

وتجــد نفســك أمامهــا .. داخــل ��ــرة نومهــا، و�ــ� جالســة فــوق 
الســرير ت�تظــرك ..

تضع ما تحملھ جانًبا ..
سعادتك الغامرة تسبقك إل��ا ..

وأنت غارق ف� نشوة اللقاء املرتقب ..
فجأة ..

يدخل عليك ..
تجد نفسك فر�سة سهلة ف� فم الكلب ..

تجــد نفســك تصــرخ .. تبكــى - �األطفــال - ع�ــ� قطعــة ال��ــم ال�ــ� 
ان�زعهــا الكلــب مــن كتفــك .. 

ُعريانيــن .. تنزويــان فــ� ركــن ا���ــرة؛ �عــد أن أجبركمــا ع�ــ� ذلــك 
بنظراتــھ ال�ــ� تــكاد أن تف�رســكما .. 

فــ� حــب ووفــاء يخــرج لســانھ .. راح يلتمــس صــورة وجــھ صديقــھ – 
رجــل الب�ــت الغائــب عــن ب�تــھ ووطنــھ – داخــل بروازهــا الزجا�ــ� 

فــوق الكومدينــو ..
الــذى طــال، فتغافــل الكلــب  تن��ــز هــذه الفرصــة/ هــذا املشــهد 

و��ــرب مــن الب�ــت .. 
تجرى ..

وتجرى ..
وتجرى .. ناظًرا خلفك ف� رعب !!

تتوقف قدماك املتعبتان؛ �ى ��دأ أنفاسك املتالحقة ..
تشعر بالبرد �سرى ف� جسدك ..

تك�شف أنك خرجت من الب�ت عارًيا تماًما ..
تحيطك األسئلة من �ل جانب :

-أروح فين ..؟!! 
أعمل إيھ ..؟!!

لو حد قابل�� دلوق�� حاقول لھ إيھ ..؟!!
تخرج صفر اليدين دون أية إجابة ..

الهــواء  توقفــا  أن  تحــاوالن  االتجاهــات،  �ل  فــ�  تتحــر�ان  يــداك 
 .. جســدك  عــن  �عيــًدا  الشــديد 

الدقائق تمر سر�ًعا .. 
تخطف خلفها الساعات ..

األبواب من حولك موصدة ..
والليل يلملم خيوطھ ف� طريقھ للعودة من حيث أتى  ..

خوفك من فضيحة أن يراك الناس ع�� هذه ا��الة يجعلك 
��ذى بكلمات ال مع�� لها .. ال رابط بي��ا  ..

تحــاول أن ترفــع يديــك إ�ــ� عنــان الســماء، ولكنــك ســرعان مــا 
ت�راجــع وتســت�� مــن نفســك ..

صــوت الكلــب القــادم إليــك مــن �عيــد جعلــك تصــرخ باكًيــا فــ� 
وجــھ الســماء :

- يارب ..
فجأة .. يخ�رق أذنيك صوت أذان الفجر ..

تجد نفسك مدفوًعا دفًعا إ�� امل��د طالًبا الس�ر ..!!
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 تســ��وي عبــد البد�ــع القــراءة كثيــرا. �عتبــر ال��ظــات 
ال�ــي تمــر دون قــراءة ��ظــات ضا�عــة، وقــت ميــت. 
فمنــذ أن أ�عــده ســوء تفاهــم عــن صديقــھ.. فريــد، 
اتخــذ الكتــاب صديقــا حميمــا، يجالســھ، يحادثــھ، 
جل�ــس  عواملــھ.  فــي  معــھ  �ســافر  �ســامره،  يناجيــھ، 
را�ــع، ماتــع؛ �ــ�ن عقلــھ، مــأل قلبــھ، �ــ�ذ عزيمتھ، 
َســاحة اآلفــاق، األحــالم، 

َ
ــح بصــره و�صيرتــھ ع�ــ� ف

ّ
وفت

�ــال.
ُ
اآلمــال، وم�ــ� مــن قاموســھ ا�

فــي اآلونــة األخيــرة، أخــذ فعــل الكتابــة ُ�ســيل لعابــھ، 
تاريخيــة،  روايــة  كتابــة  فــي  الشــروع  حــاول  لذلــك 
اختار موضوعها، أبطالها، زما��ا، مكا��ا... وقرر أن 
يخــط أحدا��ــا، روايــة لــن تكــون.. كبقيــة الروايــات؛ 
فريــدة، لــم تــأت يــد بمثلهــا مــن قبــل، ولــن تأتــى بمثلهــا 
مــن �عــد. روايــة، تحمــل اســمھ عاليــا، وترفــرف بــھ فــي 
ســماء اإلبــداع ح�ــ� تــراه �ل األعيــن، وتصــدح بــھ �ل 

األلســن.
 ظــن أنــھ ســيطلق العنــان لقلمــھ، ومــا �ــي إال شــهور 
أخــرى.  لكتابــة  وي�تقــل  األو�ــ�،  روايتــھ  يتمــم  ح�ــ� 
لكــن تجــري الريــاح ضــد من�ــ� الســفن، إن �ان قــد 

وضــع ســفي�تھ ع�ــ� وجــھ البحــر.
ســوى  يكتــب  فلــم  األمــر،  عليــھ  اســتع���  لقــد   
دون  وحــاول  حــاول  قلمــھ.  جــف  ح�ــ�  صفحتيــن 
وا��اولــة  ُمحــاال،  عمــال  الكتابــة  أ��ــت  جــدوى. 

عذابــا. 
للكتابــة  أن  ظانــا  اس�ســلم  مبادئــھ،  عــن  رغمــا   
أ��ا��ــا، أمــا هــو فمجــرد مهــوس، ال طاقــة لــھ ع�ــ� 
ل��هــد  مضيعــة  إال  البئ�ســة  محاوالتــھ  ومــا  ذلــك. 

رواية
ابيھ بظاك/ املغرب
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ا��نــون.  مــن  ضر�ــا  تكــن  لــم  إن  والوقــت، 
نصــوص  نقــد  يجيــد  الــذي  وهــو  لنفســھ،  الفشــل  تســرب  لقــد 
اآلخريــن، تحليلهــا، ســبر أغوارهــا، اســتخرج مكنونا��ــا. وفــي نظــره، 
كتابــا  النقــاد  دام  مــا  فاشــال،  �اتبــا  كونــھ  عــن  قاطــع  دليــل  هــذا 
فاشــلين، فمــا اهتمــوا بكتابــات غيرهــم إال أل��ــم ��ــزوا أن يكونــوا 

مثلهــم.
صباحــا، و�ــ� املكتــب واالنزعــاج مكتــوب ع�ــ� صفحــة وجهــھ، لــم 
أتجــرأ ع�ــ� ســؤالھ. ومــا إن أن�ــ� عملــھ، ووضعــھ جانبــا، ح�ــ� هــّم 

يخبرنــي عــن تجر�تــھ. اســتمعت لــھ بإمعــان، ثــم تدخلــت قائــال:
 تؤمــن بالتخصــص، فــال دا�ــي إللصــاق صفــة الفشــل 

َ
    - إن كنــت

مــا للكتابــة 
َ

بالنقــاد. فالناقــد �الكاتــب فــكل م��مــا ســيد مجالــھ. فك
مقوما��ــا، فللنقــد أدواتــھ وشــروطھ. 

    لــم �عقــب ع�ــ� كالمــي، وظــل مــاّدا بصــره إ�ــ� مــا وراء ا��ــدار ح�ــ� 
ظن�ــت أنــھ نفــض يديــھ مــن ا��ــوار، فســأل�ي: 

  - أريد أن أكتب رواية.
- حســنا، الكتابــة الروائيــة عمــل ممتــع، و�طــاره الف�ــي ال يخفــى 
عــن أي قــارئ جيــد مثلــك. عليــك فقــط باإلبحــار بخيالــك فــي الزمــان 

واملــكان.
- فاجأني قائال: 

- أظن أن كتابة القصص أسهل!
-  فالكتابــة القصصيــة و�ــي األخــرى ل�ســت ســهلة كمــا تظــن. ف�ــي 
مــا  وهــذا  مصغــرة،  روايــة  فلنقــل  الكثيــر،  تخ�ــزل  لك��ــا  قصيــرة، 

يكســ��ا زخمــا وغ�ــ� دالليــا. حــاول كتاب��ــا ر�مــا �ســعفك قلمــك.
- حاولــت، لكــن ذلــك اســتصعب ع�ــي. ضغطــت ع�ــ� نف��ــي فلــم 
يروق�ــي مــا كت�ــت، مزقتــھ وألقيــت بــھ فــي القمامــة، وحاولــت نســيان 

املوضــوع. 
- إن التكلــف والتصنــع  مذمومــان، أل��مــا لــن يثمــرا عمــال جيــدا. 
ومهمــا اســتعطفت غيمــة الكتابــة، فلــن تمطــر، إال إذا ��يــأت لهــا 

الظــروف.
 - أي ظروف؟!

 - املعنوية والنفسية.
 - أتتحدث عن ا��اض؟

 - نعم، الكتابة والدة، ولكل والدة مخاض، السيما الوالدة األو��، 
فمخاضها عســير. ومن ثمَّ �عتبر الكاتب كتبھ بمثابة أبنائھ.

اب�سم اب�سامة خفيفة من أبوة الكتب، ثم رد:
- وغياب ا��اض �ع�ي العقم، أل�س كذلك؟

لــم ي�تظــر جوا�ــي، بــل اســتطرد: �ع�ــي أن ذه�ــي ال يمكــن أن يخلــف 
أفــكارا نافعــة. وهــذا مــا يدفع�ــي ألمــزق �ل مــا كت�ــت. 

- فعــال �عــض األفــكار تكــون غيــر ذي قيمــة، و�عضهــا قــد يكــون غيــر 
مــا يضفــي عل��ــا  هــو  غيــر مكتمــل. فاالكتمــال  والنــص  ذي مع�ــ� 
مع�ــ�. أمــا أن تكتــب وتصــدر حكمــا ع�ــ� املكتــوب، رغــم أنــھ لــم ينــَھ 

�عــد، ففْرملــة للــذات، وتبخ�ــس ملنتوجهــا، وكبــح إلمكانا��ــا.
- يقال أن القارئ ا��يد �اتب جيد.  

عمليــة  فالكتابــة  �اتبــا.  يصبــح  أن  جيــد  قــارئ  �ل  بإمــكان  فل�ــس   -
لــول تحمــل مشــاقها. 

َ
تخيليــة، شــاقة ومكلفــة، فــال يمكــن للَ�ُ�ــول امل

 - سأحاول مرة أخرى، و�ن لم أف�� سأن��� املوضوع.
أن  قبــل  فالكتابــة  فيــك.  الكتابــة  نزعــة  فتقتــل  نفســك،  ت�بــط  ال   -
تتطلــب  شــعلة  ف�ــي  واإلتقــان،  الصقــل  تســتد�ي  صنعــة  تكــون 
اإلذ�اء. ولبلــوغ ذلــك عليــك أن تختــار مقــروءك �عنايــة، ألنــھ هــو مــا 

النائــم.  إلهامــك  ويوقــظ  الكتابــة،  مهــارة  لديــك  ســ�نمي 
يملــك  ال  فمــن  بحلمــك،  تشــ�ث  وتا�عــت:  عي�يــھ،  فــي  عي�ــي  ركــزت 
ال�ــ�اعة ال يحطــم ا��واجــز، وال نص�ــب لــھ لبلــوغ آمالــھ. فاآلمــال 

الســقوط. يخ��ــ�  مــن  يصلهــا  ال  ا��بــال.  أعا�ــي  فــي  معلقــة 
�ــ�عتھ ع�ــ� فعــل الكتابــة ملــا فيــھ مــن لذائــذ، داعيــا إيــاه أن ي�ــرك 
قطــف  ســيكون   وحي��ــا  تن�ــ�،  ح�ــ�  الوقــت  مــن  املزيــد  للفكــرة 

م�ســرا. الغــالل 
الكتابــة،  فــي  برغبتــھ  م�شــ�ثا  بالقــراءة،  واهتــم  بنصيح�ــي  انت�ــ�   

عنــھ. تمنعهــا  هــزم  ع�ــ�  بقدرتــھ  ومؤمنــا 
فــي فراشــھ يتا�ــع ��اطــل األمطــار مــن نافــذة   ذات ليلــة مطيــرة، وهــو 
غرفتــھ، أرهــف الســمع متا�عــا معزوفــة املطــر امل��مــر، وهــو ينكســر 
ــكال أشــكاال را�عــة.

َ
ع�ــ� النافــذة، مخلفــا شــظاياه ع�ــ� الزجــاج مش

  لوحــة بد�عــة مــن صنــع يــد الطبيعــة، و�أنامــل ريــاح خفيفــة تعــزف 
بيــن الســماء واألرض  ع�ــ� أوتــار ليلــة، اســتعانت باملصابيــح املعلقــة 
لتطــرد الظــالم، وتل�ــس عبــاءة فجــر نــدي. شــعر حي��ــا بواعــز يدفعــھ 
إضاع��ــا،  مخافــة  قلمــھ  إ�ــ�  أســرع  أذنــھ،  فــي  رنــت  جملــة  ل��ــ�يل 

تباعــا.  األفــكار  فانســابت 
  تحــرر قلمــھ مــن عقالــھ، وخلصــھ مــن أفــكار ســامة ســكنت ذهنــھ، 

إرادتــھ.  تقتــل  و�ادت 
كتــب روايتــھ األو�ــ� ال�ــي جابــت العالــم بأســره، فأ��ــت �ل األلســن 

تلت�ــ� باســمھ. اســم نقــش بمــداد اإلبــداع ع�ــ� قرطــاس األدب.
النجــاح»،  ســ�يل  النفــس  فــي  الثقــة   » كعنــوان  لهــا  اختــار  روايــة   
وكتــب فــي آخــرة فقــرة م��ــا: إن الذيــن ال يؤمنــون بقدرا��ــم، والذيــن 
ل�ســت لهــم عزيمــة قويــة ع�ــ� الت��يــة فــي ســ�يل مــا يحبــون، والذيــن 
ســرعان مــا �س�ســلمون، مثلهــم مثــل الــذي ل�ــس لــھ أمــل، إال أن الــذي 
ل�ــس لــھ أمــل، ل�ــس لــھ مــا يكافــح مــن أجلــھ، واآلخــرون حفــروا، باكــرا، 

قبــورا إلمكانا��ــم، وواروهــا قبــر ا��ــالص. 
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ْســِرَي 
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ُ
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َ
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مــا هــو .

في الحياة
رقية تغنمين/ املغرب
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مرحًبــا باالبتــالء لــن يتجــدد األمــل مجــدًدا، ال أدري ماهيــة القــدر.! هــل 
لديــھ عقــل يفكــر؟ أم فقــط �عبــث بنــا ل��ايــة املطــاف الــذي ال نعلــم 
عنــھ ��ــيء البتــة، وأنــِت تشــ��ين الن�تــة ال�ــي زرعــت ب��ــراء جــرداء 
فــي عالــم م�ــيء بالنفــاق واأل�اذيــب املتوغلــة بيــن ثنايــاه، وتلــك الفتــاة 
القانــون  تمــت  ال  أحــكام  و�صــدار  التعذيــب،  عل��ــا  يمارســون  ال�ــي 
مظهرهــا  إ�ــ�  النظــر  دون  ال�ــ�ائر  تدخــن  إ��ــا  إل��ــا  أنظــروا  بصلــة، 
ا��ار�ــي للمــارة، تذهــب إ�ــ� املقا�ــي بيــن الشــباب ويتحدثــون فــي جميــع 
املعتقــدات  فــي  والدخــول  ا��اصــة،  والنقاشــات  العامــة  املواضيــع 
تعبــث �عقولهــم وعقولهــن، والنقــاش حــول االنتحــار،  ال�ــي  واألفــكار 
وال ��ــيء يف�ــ� ســوى باملــوت والفــرار، الظنــون ا��اطئــة ال�ــي تحمــل 
كثيــر اإلدعــاءات مــن الفصيلــة والشــرف ورفــع رايــة ا��ريــة والعدالــة 
�ل  يمارســون  الذيــن  األ�ــ�اص  أو�ــ�  وهــم  اإلنســانية،  والكرامــة 
بالقــذارة،  م�ــيء  و�اط��ــم  الظاهــر  ونقــد  ا��فــاء،  فــي  لهــم  يــروق  مــا 
ويصطــادون أســماك املثاليــة ونفوســهم مليئــة بالضغينــة وا��قــارة، 
داخلهــم �شــبھ املرحــاض تماًمــا فهــو املــكان الــذي يليــق ��ــم، فــي إحــدى 
ســوهاج،  محافظــة  قــرى  إحــدى  فــي  تحديــًدا  املصريــة،  ا��افظــات 
أســماء،  تد�ــ�  العمــر  مقتبــل  فــي  صغيــرة  شــابة  طموحــة  فتــاة  هنــاك 
لــم تكمــل دراســ��ا والســ�ب إجبــار األهــل ب�ــرك تعليمهــا، األب الــذي ال 
يمتلــك أي رحمــة قــام بتعنيــف أب�تــھ مــن أجــل زواجهــا املبكــر و�ــي فــي 
عمــر الســبع عشــر عاًمــا وحيــن قامــت بالرفــض مــن الــزواج بإبــن عمهــا 
الــذي يكبرهــا بثالثــة عشــر ســنوات، تجمــع األب واألم بضر��ــا ضرً�ــا 
قامــت  ا���ــر،  مكانــھ  فهــم بضعــون  قلــب،  مبرًحــا دون شــفقة دون 
أهلهــا  مــا جعــل  تف�ــ� وهــذا  لــم  مــرات  ثــالث  بتجر�ــة االنتحــار  اســماء 
�غُمرهمــا العنــاد، وقامــوا بحرما��ــا مــن الهاتــف واألصدقــاء املقر�يــن 
لهــا وعــدم مقابل��ــا لهــم، حاولــت الهــرب �عــد زواجهــا، إزداد األمــر ســوًء 
فــي طمــوح األب بقتلهــا أل��ــا ســوف تجلــب العــار لكامــل العائلــة، كمــا 
حاولــت اإلنفصــال عــن زوجهــا، ح�ــ� أضطــر األب إ�ــ� طردهــا مــن منــزل 
بحماي��ــا،  ويقومــون  لهــا  ســند  يكونــون  باألحــرى  هــم  الذيــن  عائل��ــا 
عائل��ــا؟  منــزل  بداخــل  ا��مايــة  تجــد  ال  حيــن  اســماء  حــال  فكيــف 
ــا ســوى أ��ــم أرجعوهــا لذلــك 

ً
أعمامهــا رفضوهــا أيًضــا فلــم تجــد مكان

الذئــب الــذي يقــال عنــھ زوجهــا، وفــي �ل ف�ــرٍة مــن الف�ــرات تحــدث ف��ــا 
املشــا�ل ينعتوهــا بأقــذر الكلمــات، الــذي ال يجــد األمــان واالســتقرار 
با��ــارج، ولكــن  يبحــث عنــھ  باألحــرى ســوف  النف��ــي داخــل عائلتــھ 
هــذا خاطــئ للغايــة بــل ســوف يــرى ا��ميــع دون اســت�ناء أحــٍد أعدائــھ، 
فســوف  جيــدة  �انــت  إن  البــذرة  ع�ــ�  يتوقــف  األمــر  كذلــك  هــو  نعــم 
تص�ــ� الن�تــة، و�ن �انــت فاســدة ســوف تفســد، ويتــم تحليــل األمــور 
ا��ياتيــة بالعقــل واملنطــق، هنــاك َمــن ســوف �ســتخدم هــذا وهنــاك 
َمــن ســوف يتخــذ اإلجــرام طريقــھ لتفــادي ا��اطــر مــن أجــل الدفــاع 

حكم ال يمت القانون بصلة
حسن أشرف/ مصر

عــام  مصــر  ا��يــزة  محافظــة  مواليــد  مــن  حســن  أشــرف  حســن 
لــھ:  صــدر  1٩٩٤م، 

ا رجاًء». 
ً
- مجموعة قصصية �عنوان «صمت

- رواية �عنوان «ما �عد اللعنة».
- مجموعة قصصية �عنوان «غرائز ال�شر ا��يوانية». 

- مجموعة قصصية �عنوان «تشاؤم شو���اور».
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عــن نفســھ، الدمــوع املتمــردة صادقــة ول�ــس �ل الدمــوع يطلــق 
نتفنــن  مبــاح،  ��ــ�  �ل  ا��تمــع  ذلــك  فــي  تمســاح،  دمــوع  عل��ــا 
أعمــال  �عــد  فهــذا  بالوعيــد،  وال��ديــد  وال�رهيــب  التخويــف  فــي 
، الــذي يتحمــل مثــل 

ً
إرهابيــة و�جراميــة مرفوضــة جملــة وتفصيــال

تلــك األشــياء امللموســة، ل�ــس لديــھ مــا يخــاف عليــھ ســوى مصيــر 
أطفالــھ، نعــم لد��ــا ثــالث أطفــال، مــا مصيرهــم.! حيــن يجيــدون 
�ل هذا يحدث لطفلٍة مثلهم ذات الســبع عشــر عاًما، ســبع عشــر 
عاًمــا لــم تجــد يوًمــا بــھ راحــة لــم تجــد نفســها، ســوى أ��ــا ولــدت 
فــي ب�ــر مــن النــدوب أدى ��ــا إ�ــ� التفكيــر بالهــرب واالنتحــار، تأ�ــى 
اقعهــا املعــاش، بداخلهــا  ا��ضــوع وتحــاول فــي أن تتخلــص مــن و

تمــرد إذا ظهــر ســيفتت ا��ميــع وســيقطعھ إ�ــ� آشــالء. 
- تًبــا لــك يــا عمــاد، هــذه القصــة مؤملــة للغايــة ولكــن هــذا األمــر 
��يــح، ال �شــو�ھ غبــار، املــرأة فــي مجتمعنــا الشــر�ي هــذا، ال يجــب 
عل��ــا أن تفعــل ســوى مــا يأمــره ��ــا األهــل تقــول ســمًعا وطاعــة، 

وهــذا هــو بــر الوالديــن �عينــھ.
وأيــن بــر األبنــاء؟ أال يجــب عل��ــم أن يكونــوا باريــن أيًضــا، املعضلــة 
الكبــرى �ــي أن ال ينصــب األهــل �أ��ــم آلهــة، ولك��ــم فعلــوا، وهــم 
األ�ــ�اص الذيــن لهــم األوليــة فــي أن ينعتــوا أســماء بأ��ــا عاهــرة، 
 مــن إضطهادهــا و�باد��ــا حيــة، الــذي تتفــوه بــھ ل�ــس منطقــي 

ً
بــدال

يــا فريــد.
- مال�ســها ال�ــي تظهــر صدرهــا املرتفــع ومــا أدراك ب�نطالهــا الــذي 
الصــوت  ذات  ��ك��ــا  مكياجهــا  ْصَرَهــا، 

َ
خ  

ْ
ت ــدَّ

َ
ش خاللــھ  مــن 

العا�ــي، ومــاذا لــو �انــت مدخنــة؟ وهنــاك مــا أســوأ مــن هــذا، ف�ــي 
لقــب عاهــرة بجــدارة. تســتحق 

أحمــق تماًمــا، وال تمتلــك أي فكــر، فقــط ت�بــع القطيــع فــي إصــدار 
أحــكام وهميــة، دون تحليلهــا باملنطــق، أنــت ال تعــرف بمــاذا �عانــي 
مليــون  وضــع  وعليــك  بتجــاوزه.!  قــام  الــذي  ومــا  اإلنســان؟  هــذا 
خــط تحــت �لمــة إنســان، وعليــك التصــرف كمــا تشــاء فــي طريقــة 
تحليلــك ملاهيــة الكلمــة، تعتقــد بأنــك ذات ســلطة ووقــار بمجــرد 
أنــك رجــل عفــًوا قــد ظلمــت الرجــال أقصــد ذكــر، تنظــر إ�ــ� املــرأة 
هــذه  نعــم  نعــم  الشــهوة،  أجــل  مــن  الــزواج  تريــد  الشــهوة،  �عيــن 
نظرتــك  الفلســفة،  ظلمــت  وقــد  تحمــل  ال  ال�ــي  القطيــع  فلســفة 
أمقــت  ال  أنــا  اإلدراك،  عــدم  عــن  نا�ــع  فهــو  الشــكل  ��ــذا  للفتــاة 
اإلنســان،  فطــرة  والشــرب  األ�ل  مثــل  أل��ــا  ال�شــرية  الغريــزة 
للغايــة، فهــذا  الفطــرة بطريقــة ســلبية  تلــك  ولكنــك اســتخدمت 
ســيجعل منــك متحــرش ور�مــا أنــت هكــذا بالفعــل، كونــك قلــت لهــا 
بأ��ــا عاهــرة، كونــك أصــدرت حكــم ال تعــرف ماهيتــھ، فأنــت هكــذا.

تع�شــھ  الــذي  الوضــع  عمــاد،  يــا  مقصــدي  تفهــم  أن  عليــك   -
الفتيــات فــي وقتنــا هــذا ال ي�ــ�، وطريقــة تفكيــرك هــذا، يجعل�ــي 
أعطيــك لقــب ديــوث، أنــت تريــد حري��ــا، وَمــن هــم أمثا�ــي يرفضــون 
ا��ريــة، أل��ــا إن زادت عــن ا��ــد ســوف تُعــم الفو��ــ� العارمــة، 

ونظرتــك خاطئــة تماًمــا ودليــل ع�ــ� أنــك ال تفهــم ��ــ�. 
- عزيــزي فريــد، ا��ريــة بــدون مبــادىء ال تســم� حريــة، بــل عبــارة 

عــن رغبــة ال�ــ�ص فــي عــدم تحمــل املســؤولية عــن قــراره، أمثالــك 
دون  لــھ  يــروق  مــا  ليفعــل  هكــذا  يريدهــا  النــھ  فو��ــ�  ا��ريــة  يجــد 
، مــاذا لــو �ان اإللــھ غيــر موجــوًدا؟ مــا 

ً
رقيــب، أجعل�ــي اســألك ســؤاال

الــذي ســوف تفعلــھ؟ 
أفعــل  بالطبــع ســوف أفعــل مــا أريــده يــا عمــاد، سأح���ــي ا��مــر، و
للرقــص،  ا��انــات  إ�ــ�  وأذهــب  الفتيــات،  بيــن  ا��رمــة  العالقــات 
وســأتعاطى ا��ــدرات، ولكن�ــي مســتحيل أن أفكــر بالقتــل والســرقة.

 آخر يا فريد، ماذا لو �ان القانون غير موجود؟ 
ً

- سؤاال
�عاقب�ــي  ولــن  الفتيــات،  وأغتصــب  وأســرق،  أقتــل  ســوف  حتًمــا 
أحــد، ســأفعل جميــع امللــذات دون توقــف، ر�مــا أجعــل نف��ــي رئ�ــس 

عصابــة.
- أرأيــت أ��ــا األحمــق فهــذا طريقــة تفكيــرك ل��ريــة، هــذه ل�ســت حرية 
املزيــد  ع�ــ�  ل��صــول  �ســعون  للغايــة  أنانيــون  ال�شــر  فو��ــ�،  بــل 
مــن �ل مــا يخــص إرضــاء نفوســهم، ولكــن ل�ــس الــكل َمــن ســيفعل 
مثلــك، هنــاك أ�ــ�اص نا��ــون للغايــة، ولك��ــم ســ�تم ظلمهــم مــن 
ــل أمثالــك، ولــن �ســتطيعون الع�ــش ب�نكــم، إن �ان ال هنــاك إلــھ  ِقبَّ
وقانــون، ســتفعل �ل هــذا، إذن وجــود اإللــھ والقانــون �شــكل أمــر 
جيــد للغايــة، فــي عــدم التمكــن مــن ممارســة هــذه األشــياء، إذن أنــت ال 
تحــب هللا وال تفكــر بــھ، النــك منافــق، وتتح�ــ� �عــدم الضميــر، ضميــرك 

ميــت، ألنــك ت�تظــر ســ�ب واحــد أو فرصــة واحــدة لتفعــل مــا تريــد. 
تريد التغيير وتس�� لالختالف يا عماد، عليك أنت تفيق من أوهامك 
هــذه، ال تجعلهــا تتوغــل ب�نايــا عقلــك، أنــت هكــذا تضــع نفســك تحــت 
طائلــة التمــرد ع�ــ� العــادات والتقاليــد، فهــذا خطــأ وســوف تعــرض 
نفســك للقتــل ال محــال، هــذه عاداتنــا وهــذه تقاليدنــا ال يجــب علينــا 
أن نســير ع�ــ� مخالف��ــا، أل��ــا أعطتنــا ا��ــق فــي �ل ��ــ�ء ألننــا رجــال 

نســ�� ونتحمــل ويجــب أن نجــد متطلباتنــا مجابــة. 
- فريــد كــم أنــت لعيــن.! غيــر مــدرك مقــدار خطــأك وتفكيــرك هــذا، و�ن 
تزوجــت، ســوف تعانــي زوجتــك كثيــًرا، ومحاكــم األســرة �ــي الفيصــل 
ال  الشــكل  ��ــذا  لــو  ا��تمــع  إلرضــاء  والتقاليــد  العــادات  ب�نكمــا، 
أريدهــا، أحبــذ أن تنعت�ــي بالديــوث يروق�ــي األمــر، وأنــت ال تفقــھ مع�ــ� 
الكلمــة فســوف تأخذنــا إ�ــ� منح�ــ� آخــر ال أريــد التحــدث بــھ، إح�ــرام 
اإلنســان فــي العمــوم واجــب ع�ــ� ا��ميــع، واملــرأة مــن ضمــن اإلنســان 
ول�ســت �ائنــة فضائيــة مــن كوكــب آخــر، اح�رامهــا ب�نــك و�ي��ــا واجــب 
وديــن يجــب ســداده، ال تمــارس ذكوريتــك وتعنفهــا أمــام ا��ميــع لــن 
وعــدم  با��نــون  ينعتونــك  ســوف  بــل  رجــل،  لقــب  عليــك  يطلقــون 

اح�ــرام حقوقهــا ال�ــي مــن املف�ــرض عليــك حماي��ــا ول�ــس نبذهــا. 
إذهــب إ�ــ� ا���يــم، ال أريــد ســماع نقاشــك املريــض هــذا، ولــم ولــن 

أتقبلــھ. 
ا يــا فريــد، كمــا يحلــو لــك قمــت بتوفيــر طاق�ــي ال�ــي تــكاد أن تنفذ 

ً
- حســن

�ســ�بك، أنــت تقتنــع بأشــياء غيــر مقتنــع ��ــا والعكــس، إذن ا��كــم ال 
يمــت القانــون بصلــة.
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مقبض الباب..
                                        قصائد هايكوقصائد هايكو

 ترجمة: ب�يامين يوخنا دانيال

نعــوم   – ال�شــري  ا���ــس  معرفــة  هــو  البــاب  مقبــض  معرفــة   )
.  ( أمريـكـي  لســانيات  عالــم  و  مفكــر   : تشومســكي 
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( 1 )

آالن ب�ت- ( اململكة املتحدة )
مقبض الباب
دفع و ��ب

طيلة هذه األعوام

( 2 )

تيفاني شو دياز- ( الواليات املتحدة االمريكية )
أدر

املقبض :
حياة جديدة

( 3 )

سلو�ودان بو�وفاك- ( كرواتيا )
فايروس كورونا

ثمة حقيبة مليئة بالطعام
معلقة ع�� عروة الباب

( ٤ )

بول جيحر- ( الواليات املتحدة االمريكية )
إب�ي الصغير

انسل من خالل املطبخ
مقبض باب لزق

( 5 )

ان�ثا فارما-- ( الهند )
عزلة الزامية

مقبض باب ع�� هيئة �عبان
�أ��ا هسهسة ؟

( ٦ )

بيل فاي- ( الواليات املتحدة االمريكية )
منزل ريفي م�روك

زهور برية
مقابض باب من ا��زامى *

( ٧ )

آنا درو�وت- ( رومانيا )
مقبض الباب –

لم أزل مل�زمة
بكالمھ

( ٨ )

املتحــدة  الواليــات   ) بياليــك-  ��ــي.  وينــدي 
( االمريكيــة 

أخرونا
اآلن

لقد سقط مقبض الباب أرضا

( ٩ )

زدنكا ملينار- ( كرواتيا )
عروة الباب

بصمات أصا�ع االسالف
ع�� أصا��ي

( 10 )

و�ستاو �ارلي�سكي- ( بولندا )
جيران جدد

إشاعة جديدة –
مقابض ب�بان من الذهب

( 11 )

ستويانكا بويانوفا- ( بلغاريا )
نتصافح

مع مقابض الب�بان
حين الدخول و ا��روج

( 12 )

املتحــدة  الواليــات   ) ديفيدســون-  تر���ــي 
( االمريكيــة 

مقبض باب واحد
ن��� أن يم�� بصمتھ ...

قبض ع�� السفاح

( 13 )

سودي�ي س�نغا- ( الهند )
مب�� م�روك

ثمة أفنون حديث
في الفتحة تحت مقبض الباب

( 1٤ )

روني سكا�ي- ( اململكة املتحدة )
حمالة صدر سوداء اللون
متدلية من مقبض الباب

متقاعدة

( 15 )

رافي كيران- ( الهند )
ثمة فراشة

قد حطت ع�� مقبض الباب
تأمالت ر�يعية

( 1٦ )

املتحــدة  الواليــات   ) كوفاســي�ش-  ريــن 
( االمريكيــة 

ا��وارب البيضاء
متدلية من مقبض الباب

عادة قديمة من أيام ا��امعة

( 1٧ )

ن�نا س�نغ--- ( الهند )
ب�ت الطفولة

أمد يدي ا�� املقبض
ألفتح باب الذكريات

( 1٨ )

�ي . اج . ف�شر-- ( كندا )
تمتد االكمام

نحو مقابض األبواب
لفتحها

( 1٩ )

املتحــدة  الواليــات   ) ديف�ــس-  بــات 
( االمريكيــة 

ثمة معطف معلق
ع�� مقبض �ل باب

في املزرعة القديمة

( 20 )
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بادماراج�سواري- ( الهند )
يلمع املقبض النحا��ي

وسط الر�ام
زلزال بقوة 1 . ٨ درجات

( 21 )

أرفيدر كور- ( الهند )
غبار الرواق ...

تتد�� قائمة املهام
من مقبض الباب

( 22 )

اليكس فايف- ( الواليات املتحدة االمريكية )
إدارة عروة الباب

عدت للب�ت القديم
للتو

( 23 )

ا��وسا فوكوفي�ش- ( كرواتيا )
م�شأة تدفئة –

تنعكس أشعة الشمس
ع�� املقبض البارد للباب

( 2٤ )

املتحــدة  الواليــات   ) ســانتوس--   . ام  بونــا 
( االمريكيــة 

ثمة إشارة ترحيب من ا��دة
ع�� مقبض الباب

كسر العزلة

( 25 )

دان�يال لوكريميورا �ابوتو- ( إيطاليا )
فقط اللبالب

من يحمل عروة الباب
منزل عتيق

( 2٦ )

املتحــدة  الواليــات   ) ريكيــرت-  بريــان 
( االمريكيــة 

دورة مياه عمومية
مقبض باب

مبلل

( 2٧ )

م�� عوردان- ( رومانيا )
مساء رت�ب

املقبض اللماع
لباب البار

( 2٨ )

املتحــدة  الواليــات   ) فيلي�ــس-  ب�بــا 
( االمريكيــة 

عروة الباب
دوران

العالم

( 2٩ )

سري�يفاسا راوسانبان�ي- ( الهند )
العودة وحيدا

أدرت قبضة الباب
الدبقة

( 30 )

محمد عظيم خان- ( باكستان )
مقبض الباب
في ب�ت االسرة
لم أتغير البتة

( 31 )

م�� بيدي- ( الهند )
إشارة الفتح

ع�� مقبض الباب
صالون ا��القة , أخيرا
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( 32 )

ميرا جونغي�ش-- ( كرواتيا )
املقبض الصدىء للباب

في ب�ت االهل
الصوت الوحيد الذي اسمعھ

( 33 )

منال ساروش- ( الهند )
مقبض الباب في ب�ت ا��دة

أعاله الصدأ
دون أن �ستخدم

( 3٤ )

آنــا كي�ــس- ( الواليــات املتحــدة االمريكية 
(

معتكفة –
ما برحت يدها املرتجفة
ممسكة بمقبض الباب

( 35 )

آنا ماريا دومبورغ- ( هولندا )
أبواب انزالقية **

ما من حاجة ا�� مقابض للب�بان
من أجل الذكريات

( 3٦ )

الواليــات   ) كولود�ــي-   . �ــي  ديبــورا 
( االمريكيــة  املتحــدة 

غرفة احتياطية
�سقط مقبض الباب

في يدها

( 3٧ )

دان�يال المسو- ( إيطاليا )
العودة للوطن –

ثمة ك�س بداخلھ جوز
معلق ع�� مقبض الباب
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( ٤٤ )

جيم نيفين- ( الواليات املتحدة االمريكية )
مسارات عروة الباب

من الذي أتى .. ؟
من الذي غادر ؟

( ٤5 )

ايفيكا ملينار- ( كرواتيا )
مقبض الباب
أدرب حفيدي

ع�� كيفية فتح الباب
( ٤٦ )

�انجي�ي ديفي- ( نيوزيلندا )
مقبض الباب

دوران
الزمن

( ٤٧ )

�ارين هارفي- ( اململكة املتحدة )
ال ضرورة للتعليق

إشارة ( عدم االزعاج )
توج��ات العزل الذاتي

( ٤٨ )

ام . آر . ديفيبــو- ( الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
(

باب مغلق
يدور مقبض الباب

ع�� نحو ما

( ٤٩ )

كيكو ايزاوا- ( اليابان )
ليال في املشفى

اللمعان ا��افت
ملقبض باب املشرحة

( 3٨ )

ديفوشروتي ماندال- ( الهند )
�عيد العاصفة

تدير عروة الباب
بيد مرتعشة

( 3٩ )

دورو�ي بوروز- ( اململكة املتحدة )
ع�� مقبض الباب

آثار زيار��م –
أصا�ع دبقة

( ٤0 )

إل�سا ألو- ( سو�سرا )
يوم االم

ثمة إضمامة من ا��زامى
موضوعة ع�� مقبض الباب

( ٤1 )

ايفا ليمباغ- ( املانيا )
إزالة بصمات اصا�عك

من ع�� مقبض با�ي
البواكير األو�� لألمطار الصيفية

( ٤2 )

املتحــدة  الواليــات   ) اوغــدن-  هيليــن 
( االمريكيــة 

مقبض باب نحا��ي
بريق

العديد من االيادي

( ٤3 )

إيفان جاتش�نا- ( كرواتيا )
مقبض الباب ...

�لم�ي القديمة للمرور :
�ان�ي الر�يع ***
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( 50 )

مادهوري بيالي- ( اس�راليا )
رفع الطفل

ملساعدتھ ع�� تدوير مقبض الباب
اب�سامة الفوز

( 51 )

مانوج شارما- ( الن�بال )
العزل الذاتي

آثار كفوف �لب ا��ار
ع�� مقبض با�ي

( 52 )

مارجريت ووكر- ( الواليات املتحدة االمريكية )
الغرفة ا��اورة

يدور مقبض الباب
رويدا رويدا

( 53 )

ماريا تيريزا بيراس- ( إيطاليا )
الضيوف داخل الب�ت

تفوح رائحة معطر ا��و
من مقبض الباب

( 5٤ )

ماريون كالرك- ( ايرلندا )
لكم هو صغير
مقبض الباب

�عد �ل هذا

( 55 )

ميرا رم- ( اململكة املتحدة )
مراسيم تأبين عمي ...

املقبض الصدىء للباب
من موطن أسالفنا

( 5٦ )

سو�ير ن�نغثوجة- ( الهند )
أخيرا

تلمع مساحيق تجميلها
مقبض الباب

( 5٧ )

فيرونيكا زورانوفاك- ( كندا )
يتد�� حذاء ابن�ي

ال�ي لم تعد للب�ت
من مقبض الباب

( 5٨ )

كريزستوف كوكوت- ( بولندا )
محل صغير لبيع ا��لويات

يلمع املقبض النحا��ي للباب
عند غروب الشمس

-------------------------
أزهــار زرقــاء –  لهــا  , �ــ�يرة  الالونــدة – الضــرم  أو   : * ا��زامــى 

.  ( األوراق  , ضيقــة  املســ�نة   ) أنواعهــا  مــن   . بنف�ــ�ية 
** األبواب االنزالقية : األبواب ا��رارة أو أبواب ال��ب .

*** الكان�ــي : القســم األصعــب فــي اللغــة اليابانيــة . مــن أصــول 
ص�نيــة . عمــل ��ــا ع�ــ� نحــو صــوري أوال , ثــم تطــورت مــع مــرور 

الزمــن ل�ســتقر بالشــكل ا��ا�ــي .
- م�رجمة عن اإلنكليزية : -

HAIKU DIALOGUE – door to door – doorknob –-  1
The Haiku Foundation . thehaikufoundation. org

Kokot , Krzyztof – The Living Haiku Anthology . – 2
https : // livinghaikuantholigy . com
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خوفخوف
 للشاعـرة ا�رجنتينية للشاعـرة ا�رجنتينية
 ألفونسينا ْسطورني ألفونسينا ْسطورني

١٨٩٢١٨٩٢--١٩٣٨١٩٣٨

ترجمها عن اإلسبانية وأضاء حياة الشاعرة
 عبد السالم مصباح/ املغرب
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ُهنا،
فوق َصدرك،

 من �ّلِ ��يٍء
ُ

أخاف
وٍة  َبين ِذراَعيك 

ُ
ُسنون

َ
احض�ي ك

وقْل �ي ِ�لَمة،
 َرّ�اِنية

ً
ِ�لمة

جُد في َمسَم�يَّ 
َ
ت

أْح�� مكان. 

َحدث�ي َعن ا�ُ�ب،
َهدِهدني،

 أح��،
ً
قبا

َ
اْمنح�ي ل

ين،
َ
بل يديَّ الضِ�يلت

َ
ف

صالتي الناعمة
ُ

داعْب خ
وانَس هذي امِلسكينة،

ال�ي �ي أنا،
آه، أي��ا السماء ا��الدة!،

 أنا فقط قليٌل من وحل.

 جدُّ َس�ئة،
ُ
ا��ياة

م��ي الوُحوش ف��ا طِليقة...!
َ
ت

 
ً
آه، لْم أْستمِتْع أبدا

بفصوِل ر�يٍع جميلة،
ها ال�ساُء 

ُ
لك

َ
مت

َ
فصوٍل ت

لَّ ��يٍء.
ُ
حين َيتجاَهلَن �

حبي�ي، أريُد أن أحلَم
 ذراعيَك،

َ
بين

َب�نما َيداَك األْبيضاِن
عري،

َ
لِطفاِن ش

ُ
ت

قبالِن،
ُ
فتاَي ت

َ
ب�نما ش

بِكيان.
َ
وعيناَي ت

MIEDO
Alfonsina Storni
(Argentina)
Aquí,
 sobre tu pecho,
 tengo miedo de todo;
estréchame en tus brazos
 como una golondrina
y dime la palabra,
 la palabra divina
que encuentre en mis oídos 
dulcísimo acomodo.

Háblame de amor,
 arrúllame,
 dame el mejor apodo,
besa mis pobres manos,
 acaricia la fina
mata de mis cabellos,
 y olvidaré, mezquina,
que soy,
 ¡oh cielo eterno!,
 sólo un poco de lodo.  

¡Es tan mala la vida!
 ¡Andan sueltas las fieras...!
Oh, no he tenido nunca
 las bellas primaveras
que tienen las mujeres 
cuando todo lo ignoran.

En tus brazos, amado, 
quiero soñar en ellos,
mientras tus manos blancas 
suavizan mis cabellos,
mientras mis labios besan, 
mientras mis ojos lloran.

إضاءة :
-1٨٩2)  Alfonsina Storni ْســطورني  ألفونســ�نا         
1٩3٨) شــاعرة و�اتبــة أرجنت�نيــة مــن أصــل سو�ســري. فــي 
ســن الرا�عــة انتقــل والداهــا إ�ــ� األرجنتيــن، فتنقــت األســرة 
بيــن عــدة األمكنــة إ�ــ� أن اســتقرت بالعاصمــة. وملــا كت�ــت 
األســرة فــي وضــع با�ــس أسســت وال��ــا مدرســة منزليــة، وفتــح 
الفونســ�نا فقــد  أمــا  القطــار،  قــرب محطــة  والدهــا مق�ــي 
اشــتغلت كنادلــة، لكــن هــذا العمــل لــم �����ــا، فخصلــت 
عــدة  فــي  مســرحية  بجولــة  فقامــت  كممثلــة،  وظيفــة  ع�ــ� 

مقاطعــات.
     مــارس مهنــة التعليــم فــي مراكــز تعليميــة مختلفــة، وخــالل 
 آلراء 

ً
 و�عــض املســرحيات. وفقــا

ً
هــذه الف�ــرة كت�ــت أشــعارا

النقــاد فــإن إلنتاجهــا أصالــة غيــرت مع�ــ� الكثيــر مــن �لمــات 
أمريــكا الالتي�يــة. 

        فــي شــعرها ي�ــرك اإلثــارة ا���ســية جانًبــا، ويق�ــرب مــن 
النقــد  وانعكاًســا  تجريــًدا  أك�ــر  نظــر  وجهــة  مــن  املوضــوع 
بيــن  نشــر��ا  ال�ــي  النصــوص  يصنــف  جانبــھ،  مــن  األد�ــي، 

متأخــرة. رومانســية  أ��ــا  ع�ــ�  و1٩25   1٩1٦ عامــي 
      �انــت ألفونســ�نا، و�ــي أم عاز�ــة، أول امــرأة مع�ــرف ��ــا 
 
ً
مــن بيــن أعظــم كتــاب امريــكا الالتي�يــة فــي ذلــك الوقت،  نظرا
ا��ميميــة  إ�ــ�  الرومانســية  مــن  األدبيــة  مســير��ا  لتطــورت 

العرضيــة.
Montevideo في عام 1٩3٨ قامت جامعة مون�يفيديو      

بتكريــم ثالثــة مــن شــواعر أمريــكا: غار�يــال م�ســ�رال، خوانــا 
دي إيبار�ــورو والفونســ�نا ســطوني

       ونظــرا إلصاب��ــا بمــرض الســرطان، فقــذ ان�ــ�بت مــن 
الســاحة، لتع�ــش ســنوا��ا األخيــرة فــي ا��ــوف مــن املــوت.

       فــي 1٩3٨/10/25 ع�ــروا ع�ــ� جث��ــا ع�ــ� الشــاطئ. فقــد 
انتحــرت. 

من أعمالها:
- قلق ��يرة الورد 1٩1٦

- عطب لين 1٩1٨
- ال محالة 1٩1٩

- افتتاحية 1٩20
- قصائد ا��ب 1٩2٦

- سيد العالم: كوميديا في ثالثة فصول 1٩2٧
- عالم السبعة آبار 1٩3٤
- مختارات شعرية 1٩3٨



قراءات



شعرية األسئلة أم دغدغة الفلسفة/ سوران محمد- العراق

دراسة قصيدة أنا قادمة للشاعرة التونسية منيرة ا��اج يوسف/ حمزة عالوي- العراق

قراءة في كتاب قدس الثقافة العر�ية هزيمة ال��ويد/ ع�ي ابراهيم- العراق

رؤية نقدية وفنية في نصوص الشاعر ن�يل حامد/ عوني سيف- مصر

الدهشة في قصص الطاهر لكنيزي واملهدي نقوس/ عبدالرحيم التدالوي- املغرب

إعادة إنتاج ا��كاية في رواية نور خضر خان/ محمد جبير- العراق

قراءة في قصيدة الشاعر السعودي صا�� الهنيدي  ( ع�� شفة األحالم )/ د. نوال السويلم- السعودية

الشاعر صدام األسدي .. يحرث في مزارع اآلخرة/  حيدر جاسم املشكور- العراق

رواية صيد ا��مام السيرة الذاتية وا��يال الروا�ي/ جميل الش�ي�ي-العراق

األبيض واألحمر.. (عواطف) رواية ميادة سامي/ مقداد مسعود- العراق

سيرة وطن، ومحاكمة زمن تعميم الفقر والقهر في رواية»أين أ�ي» ��هاد ا��فري/ الغر�ي عمران- اليمن

ر�� من مشارف عبق اإلنشاء في «عبود ال يتحمل السوط» / د. محمد �شير بويجرة 

قراءة ف� ا��موعة القصصية ( جامع األحالم امليتة ) للدكتور مصطفى الضبع/��ر عبد ا��يد-مصر
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أو شــاعر الفالســفة وفيلســوف الشــعراء أبــو العــالء املعــري.
نالحــظ ان االســئلة املعقــدة هنــا فــي هــذا النــص تظهــر ا�ــ� الســطح 
كشــكل والدة طبيعيــة لتأمــالت الشــاعر املعرفيــة للكــون وا��يــاة 
برم��ا و هو �سأل و ي�ساءل و ي�ركنا لالجو�ة عل��ا دون أي انتظار 

منــھ:
ما ا��ديث الذي يدور بين النحل والرحيق ؟

أو  البد��يــة  االســئلة  مــن  نــوع  ا�ــ�  الشــاعر  بنــا  يصــل  وهكــذا 
عــن  بمعــزل  ل�ــس  الشــعر  بــأن  للقــاريء  يث�ــت  لـكـي  االســ�ن�ارية، 
ا��يــاة اليوميـــة لالنســان، ولــم ال ؟ فالشــعر أداة تعبيريــة ترفــرف 
هنــا  النــاس،  بيــن  التخاطــب  و  اليوميــة  اللغــة  خــارج  االعا�ــي  فــي 
أبــواب  يطــرق  أي  معــا،  والقلــوب  العقــول  الشــاعر  بــھ  يخاطــب 
الفكر واالحاس�س معا لغرض الوصول ا�� بر األمان والطمأن�نة 
النفســية أوال ومــن ثــم التمتــع بلــذة الكتابــة كمــا يصــل القــاريء ا�ــ� 

بأستكشــافاتھ: القــراءة  متعــة 
ملاذا الشرق مهووس بالغرب ؟

كيف يخون املرء وطن �ع�ش فيھ ؟
اليوتو�يــة  وكمــا قيــل ان للشــاعر نظراتــھ ا��اصــة و تفســيراتھ 
لظواهــر الكــون فهــو يــری �عينــان شــعريتان لكنــھ يل�ــس الكلمــات 

فــي  الــالزم  والتدقيــق  مــرات  لعــدة  املتأنيــة  القــراءة  ان  الشــك 
النصــوص الغنيــة و املتعــددة الــدالالت ســيقودنا ا�ــ� اســت�تاجات 
لــم تكــن فــي بالنــا مســبقا (أي قبــل القــراءة)، عندئــذ نثمــن النــص 
االدبيــة  قيمتــھ  نقــدر  و  املتنوعــة  االبداعيــة  بجوانبــھ  نحيــط  و 

وا��ماليــة.
�ســ��ل الشــاعر املتمرد ابراهيم ياســين نصھ بالســوءال عن كينونة 
املــرأة ال�ــي يحاد��ــا و يريــد ان �عــرف ماهي��ــا ثــم أيــن �ــي و كيفيــة 
تواجدهــا؟ ثــم ي�تقــل مــن ســر خلــق ا��ــواء و ي�ســاءل عــن أســرار 
ا�ــ� الكتــالت  مــن ا��هــري  الكائنــات املتنوعــة  و مكامــن الوجــود و 
ا�ــ�  الســماوية ال��مــة، وهــو �ســ�� جاهــدا للوصــول  وا��ــرات 
أســرار الوجــود، فع�ــ� ســ�يل املثــال يريــد معرفــة ســر ذبــول االزهــار 
بركــوب  يحلــم  يــزل  لــم  أو حکمــة شــيخوخة طفــل  ر�يعــا  املتفتحــة 
االرجوحــة ال�ــي فاتتــھ، بقراءتنــا هــذا النــص و مــع أول وهلــة نتعــرف 
ع�ــ� نــص م�ــيء بصــور شــعرية کئ�بــة و متعمقــة مصبوغــة بطــالء 

ســارتري: وجــودي 
ملاذا يركض املوج ليحفر قبره ع�� الشاطئ ؟

�عضهــا  و   ، لهــا  جــواب  ال  معظمهــا  االخــری،  تلــو  فلســفية  أســئلة 
لهــا جــواب لكــن الشــاعر هنــا ي�ســاءل �غــرض التوكيــد والتذكيــر، 
هنــا يلتقــي الشــعر والفلســفة معــا فــي نقطــة اللغــة واملعرفــة، اذ ان 
االداة الوحيــد لكل��مــا �ــي اللغــة، و�مــا ان الشــعر يتضمــن شــ�ئا مــن 
املعرفــة كذلــك، اذن فل�ــس الشــاعر خائنــا كمــا وصفهــم أفالطــون 
وال هــم ”صنــاع وهــم ومفســدوا العقــول“، و جوهــرة العطــف ل�ســت 
اال جزءا �ســيرا من مكونات واكتمال نمو جســد الشــعر. بل احيانا 
تكتــب الفلســفة شــعرا ككتابــة فلســفة صاحــب اإلليــاذة هوميــروس 

يا لضعفي ،
يا لقسوة العالم،

رحمتك ر�ي..
– ليلة ا���يم. فصل في ا���يم آرثر رامبو-

أبــدء بمــا أن�ــ� بــھ الشــاعر إبراهيــم ياســين خاتمــة نصــھ (ع�ــ� خطــى بابلــو نيــرودا) واملكــون مــن 2٤0 أســطرا: ”مــع أن �افــكا �ان ســوداويا إال 
أنــھ احتفــل ب��ظــة انقطــاع مطــر دام يوميــن وليلــة“.

نعــم؛ عندمــا اقــرأ نصــا متميــزا و اســکت عنــھ، يحرک�ــي ��ــيء مــن الداخــل و �أنــھ انــذار بأنفجــار قــوي، اال ان اشــارك اآلخريــن هــذه االســفار 
و أدون االستکشــافات و االيحــاءات لتلــك النصــوص ومــا تختب��ــا مــن مفاجــآت، ��يــح انــھ مــن الصعــب متا�عــة �ل النصــوص الشــعرية 
امل�شــورة يوميــا ع�ــ� نطــاق واســع و ع�ــ� مختلــف املنصــات، لكــن ال يخفــى ع�ــ� أحــد ان هنــاك أصواتــا و محــاوالت جديــة هنــا و هنــاك 
تجرنــا ا�ــ� عواملهــا املكتظــة بالتحــوالت وااليمــاءات، هنــا يأتــي دور الناقــد الشــغوف الــذي يتلــذذ بأستکشــافاتھ جوانــب معينــة مــن تلــك 

النصــوص و فــّك ��ــيء مــن شــيفرا��ا حســب قراءاتــھ..

شعرية ا�سئلة 
                      أم دغدغة الفلسفة؟

سوران محمد
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بكســاء ا��ــاز واملنطــق تــارة وا��يــرة والتــأوه تــارة أخــری، كمــا رأی 
الكلمــات،  مــن  ”نســيج  بأنــھ:  وفســره  النــص  بــارت  روالن  الناقــد 
الســيميائّية  الناحيــة  ومــن  لغــوي“،  جســم  و  نغميــة  ومجموعــة 
الفروقــات  وهــذه  العمــل“  تكــون  ال�ــي  الــدواّل  مــن  ”نســيج  فهــو: 
تمامــا  مختلفــا  الشــعري  النــص  مــن  تجعــل  اللغويــة  واملواصفــات 
عــن الــكالم اليومــي، ��يــح ان الســوءال دائمــا هــو ســالح ا��يــاری 
و وســيل��م البليغــة للوصــول ا�ــ� دائــرة الو�ــي واملعرفــة والتجر�ــة و 
تكويــن ال�ــ�صية وهنــا نالحــظ نقطــة االلتقــاء مــع الفلســفة، وكــم 
مــن اســئلة أوصــل فــي ال��ايــة با���رعيــن ا�ــ� انجازا��ــم امل��ــرة، هنــا 
فلنأتــي ��ــذا املثــال: كثيــر منــا قــد أ�ل الفســتق مســبقا و �عــرف بــأن 
ا��بــة محتفظــة داخــل القشــر، لكــن الشــاعر فــي مختبــره الشــعري 
و عاملــھ ا��ــازي يجعلــھ رمــزا ل�ــ�ن الــروح، ور�مــا هــذه االســتعارة 
أقــرب مــن ��ظتــھ اآلنيــة أثنــاء کتابــة نّصــھ، و�أنــھ يتعامــل مــع �ل 
هــذا الكــون الشاســع کموجــودات ذات عقــل و ادراك و أحاســ�س:

من أقنع الفستق أن يح�س روحھ في زنزانة ؟
كيف تحتفظ نواة الب�� بروحها �عد فراق جسدها ؟

يقــول در�ــدا: ان اثــرا فنیــا ال يکــون اذا لــم ی�ــرك �ــي انــا القــاریء مــ�ان 
االندســاس فیــھ والعثــور فــ� ثنایــاه ع�ــ� مــ�ان �ــي. فأســئلة الشــاعر 
الصميميــة هنــا فــي هــذا النــص تتعلــق بنــا جميعــا عــن قريــب أو �عيــد 
فأ��ــا تتــداول الكينونــة و علــم االنطولوجيــا Ontology و ظواهــر 
الكــون املاديــة. احيانــا قــد نشــارك الشــاعر فــي أنفســنا ��ــذه االســئلة 
ثــم ن�ســاها ونمــر عل��ــا مــر الكــرام، لكــن الشــاعر هنــا قــام بتدوي��ــا 
اقــع مجتمعاتنــا  بو العامــة  الثيمــة  مــع  فــي أســطر شــعرية و ر�ط��ــا 
فــي نصــھ حيــزا مناســبا و �افيــا للمعضــالت االجتماعيــة  ي�ــرك  وهــو 
والسياســية واالقتصاديــة، فــي حــال عــدم االك�ــراث والتعاطــي معهــا 
بأجو�ــة مقنعــة ســيزيد الطيــن بلــة و ســتوءدي ا�ــ� تراكمــات جديــدة 
و خلــق االزمــات والتخلــف واالمــراض دون ا��ــروج مــن هــذه الدوائــر 

الفارغــة:
كيف يصنع األلم العظماء ؟

ملاذا يمجد التاريخ ثلة من القاتلين؟
ملاذا ال يتجسد جمال القصائد في ا��ياة ؟

كيف للنفس أن تحوي الرذيلة والفضيلة في إناء واحد ؟
كيف اك�شف النمل سر األرض ؟

من أو�� للقصبة أن تفرغ روحها لتصير ناي ؟
ملن تخ�� الصدفة لؤلؤة ؟

بماذا تشعر الدودة حين تصير فراشة ؟
كيف تخدع عنكبوت نملة باسم الصداقة ؟

كيف �سير األعم� وحيدا في رؤاه ؟
من يوقف الوقت في العقل ��ظة ما ؟
ملاذا تسيل املرارة من شفاه ا��قيقة ؟

ملاذا يثق ال�شر في الكالب أك�ر من �عضهم البعض ؟
هل تتلذذ الغيوم بقتل زرقة السماء؟

كيف يرتدي الشفق جلد الغسق ؟
أين تسافر الروح �عدما تطفو من ا��سد وقت املنام ؟

ملاذا ال تتفق �ل األشياء ال�ي نح��ا ع�� موعد واحد ؟

كيف يولد الندى من رحم الفراغ ؟
أي ُبوِصلة تحملها الطيور املهاجرة ؟

أين تخت��ء الشمس وراء األفق ؟
بماذا يفكر الغريق في ا��ياة أم املوت ؟

بأي مخالب ناعمة ت�ش�ث فقاعات الندى باألغصان ؟
بـــ “ ع�ــ�  وفــي ا��تــام أود ان أشــير ا�ــ� ان الشــاعر ســم� قصيدتــھ 
خطــى بابلــو نيــرودا “ ع�ــ� غــرار أرض اليبــاب الـــذي أهــداه (ت،أس، 
اليــوت) ا�ــ� عــزرا باونــد والــذي وصفــھ بالصانــع االمهــر، و الشــك ان 
العالقــة ا��ميميــة و ال�شــابھ فــي اســلو��ما الشــعري مــن التعمــق 
و ال�شــعب و تعــدد املعــان قــد يبــرر هــذا االهــداء حيــث يقــول فيــھ:

في غرفنا ا��الية.
دا

تعاطفوا : لقد سمعت املفتاح
يدور في الباب مرة و يدور مرة واحدة

نفکر باملفتاح، �ل في ��نھ
فــي هــذا  فــي نظــري و بال�ســبة لذكــر و وضــع اســم بابلونيــرودا  لكــن 
الشــعر، بــل تســمية عنوانــھ بـ(ع�ــ� خطــى بابلــو نيــرودا) ال �عطــي 
الشــي�ي  بالشــاعر  الشــاعر  أل��ــاب  اظهــارا  ســوی  منطقيــا  مبــررا 
تباعــد  ا�ــ�  يرجــع  القــول  هــذا  فــي  والســ�ب  نيــرودا،  بابلــو  املشــهور 
نــص  �عنــوان  العنــوان  هــذا  يذكرنــا  كمــا  الشــعري.  اســلو��ما 
ماريــو  خطــى  ”ع�ــ�  �عنــوان  األســطل)  (وليــد  املصــري  للشــاعر 
بي�يدي�ــي و بابلــو نيــرودا“ امل�شــور فــي موقــع الكتابــة بتأريــخ 20 ينايــر 
اعمــاال  بيــن طيا��ــا  نيــرودا ســنقرأ  اعمــال  تا�عنــا  لــو  لكــن   .2022
مشــا��ة ولقــد اقتفــی شــاعرنا العزيــز ابراهيــم ياســين هاهنــا اثــره و 
تقلــد اســلو�ھ، حيــث يقــول نيــرودا ع�ــ� ســ�يل املثــال فــي ”شــذرات 

: كتــاب األســئلة“  مــن 
هل ��يح أن األحالم إجبارية

في بيوت النمل؟
*

أين ي�ت�ي قوس قزح؟
في األفق أم داخل روحك؟

*
ھ؟

ُ
أين الطفل الذي كنت

أال يزال بداخ�ي أم م��� إ�� غير رجعة؟
هل �عرف أني لم أكن أحبھ؟

هل �عرف أنھ لم يكن يحب�ي ؟
ً
وملاذا قطعنا معا

هذا الطريق الطويل
إذا �ان علينا أن نف�رق في ال��اية؟

ً
ملاذا لم نمت سويا

حين ماتت طفول�ي؟
********

فــي ا��تــام ل�ــس بودنــا ��ــيء اال ان نتم�ــ� للشــاعر إبراهيــم ياســين 
املزيــد مــن العطــاء والتوفيــق و التقــدم منتظــرا منــہ االجمــل واملزيــد 

فــي غــد مشــرق.
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دراسة قصيدة (أنا قادمة)دراسة قصيدة (أنا قادمة)
للشاعرة التونسية منيرة ا��اج يوسفللشاعرة التونسية منيرة ا��اج يوسف

د. حمزه عالوي مسر�ت/ العراق
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…
ٌ
أنا قادمة

�ي ِافتْح ِذراعْيَك وِاب�ِسْم…
ى ِثق�ي ِبَك

َ
ط

ُ
 ع�� خ

ٌ
أنا قادمة

…
ٌ
� َ�َ�ٍل أنا قادمة

َ
ع�

أورّ�ما آِتيك ع�� َمهٍل
ص�ٌب من ُمفاجآتي…

َ
لًك ن

 ا�ُ�لم ا��ميِل…
ُ
َحالوة

وُمرُّ َما َمّر ِ�عمِري…
أُ��ا لآلِتي رى خبَّ

ْ
ياُء أخ

ْ
وأش

�ِسْم
ْ
مِ�ي �لَّ أسراِر َهواَك ِاق

�ا ا�ُ�لُم ا��ميُل أ�ُّ
ِرطِة

ْ
 ضفائَر أفراِ�ي ِبأش

َ
�ت يَّ َ

ز
األْمنياِت

ٍويَل
َّ
ْستاني الط

ُ
 ف

ُ
لِ�ْست

َ
ف

اِري
َ
� ِجيِد ِانتظ

َ
وع�

� ُمَجوهَراتي
َ

 أْح�
ُ

َوضْعت
 َرمادي

ُ
فضت

َ
كطائِر الفي�يِق ن

هفِ�ي…
َ
 ل

ْ
َ�علو صوت

وِمن َ�عيٍد علْيَك ُيناِدي
 ِمّمْن ُيؤِمُن بالَعدِم

ُ
لست

غِم
َ
ل�ي من طيٍن وماٍء ون

َ
فق

يِل
ّ
 الل

َ
أَساِمُر �لَّ مساٍء عيون

ها
ً
ْحل

ُ
أْم�ُ� ك

�ا بالَويِل
َ
أتَوّعُد أحزا�

� َمْسمٍع من فجِر الِبداياِت
َ

ع�
َسَم

َ
ي الق ؤّدِ

ُ
أ

 تكسُرُعوِدي
َ

 أحزان
َّ

هُد أال
ْ

أش
 َسقم

ّ
وأال

�
َ
 ككّلِ أن�

ٌ
ي امرأة ِ

ّ
أشهُد أن

ترعرعت في بطٍن
خرَجت ِمن َرِحٍم

ِسُم
ْ
أق

ٌ
ي امرأة

ّ
أن

ا… أقلُق جد�
ا…  ِجّدٍ

ُ
أْحَزن

أْعشْق ِجّدا…
دِم

َّ
 بالن

ُ
وال أع�رف

غيِري
َ

 ك
ُ

ِ�ي لست
ّ
لكن

 ا�ِ�َمِم
ُ
ضُب فورة

ْ
ا أغ

َّ
ِ�ي مل

َ
ف

َراَم�ي
َ

ائباِت تْع�ِري ك
َّ
وفي الن

 األَمِم
ُ
نخوة

ُل الّرِيِح…
ْ
أنا مث

جبٍل عال أشمَّ
َ

أنا ك
مِس

ّ
 الش

َ
قّبُل خيوط

ُ
أنا أّوُل َمن ت

ِطلُّ
ُ
ا ت

َّ
مل

ُ�مُّ
َ
وآخُر َمن بتود�ِعھ �

 األنواِر والعطوِر
ُ
أنا سليلة

وما في كوِن ِهللا من ِنَعِم
�ي افتْح ذراَعْيك…

ّم
َ
بَما م�َ��…َرجاًء ال ��ت

اســ��لت الشــاعرة منيــره ا��ــاج يوســف قصيد��ــا بالتوكيــد الشــرطي 
الذاتــي ، و�اســتخدام ســيميا�ي مــا بيــن �ســط الذراعيــن واالب�ســامة 
للنــص  املتلقــي  ميــل  مــن  تزيــد  رومانســية  ملســة  االســ��الل  ومنــح   ،
الشــعري . توظــف التكــرار اللفظــي للتوكيــد ع�ــ� ثق��ــا بذا��ــا ،فضــال 
عــن زيــادة ا��ــس املوســيقي للقصيــدة . تغــذي الشــاعرة قصيد��ــا 
تقابــل  خــالل  مــن  للقصيــدة  الرو�ــي  ا��ــس  ت�ــث  بالغيــة  بالفــاظ 
اللفظتيــن -��ــل ، مهــل – وتمنــح الــذات االخــرى حــق االختيــار الحــد 
اعرضــت   . الشــعري  النــص  قــوة  مــن  تشــدد  املقابلــة  هــذه   ، االمــر 
 ، ليمل��ــا  للمتلقــي  تركــت  عــن مســاحة  نســق  ��ايــة �ل  فــي  الشــاعرة 

فضــال عــن ا��ــا تمثــل عاملــا للتأمــل وا��يــال ملواصلــة بنــاء النــص

 الشــعري . تســتخدم الشــاعرة طباقــا لفظيــا مابيــن – ا��ــالوة ، املــر ، 
ف�ــي ارادت ان تظهــر مــا هــو خافــي فــي مخيل��ــا مــن احاســ�س ومشــاعر 
تفا��ء ��ا اآلخر ، وع�� مد من املا��ي ، ا��اضر واملستقبل ، ليبقى 
اآلخــر ع�ــ� تواصــل وشــوق لســماع ماهــو ســاكن فــي صور��ــا الذهنيــة 
وعمــق  وصفهــا  لتؤكــد   – ا��ميــل  ا��لــم   – لفظــة  وتكــرر  تعــاود   .
العالقــة العشــقية ، وتفاؤلهــا ��ــذا ا��مــال ، فمــا بيــن العلــن والســر 
يتوطــن حوارهــا ، فــي البــوح واالخفــاء ، وهــذا مــا �عمــل ع�ــ� تفعيــل 
ا��ــس الداخ�ــي فــي قــراءة املكشــوف مــن اســرارها . تعمــل الشــاعرة 
ع�ــ� حــاالت ا��ــذب ا��طا�ــي لآلخــر ، وتظهــر قدر��ــا ع�ــ� قــراءة هواها 
بخطــوات موثوقــة ومرســومة. تســتخدم الشــاعرة الضفائــر كداللــة 
رمزيــة تعبــر عــن تعشــيق العاشــقين . تتخــذ مــن الشــرائط داللــة رمزيــة 

لفظيــا  طباقــا  الشــاعرة  تســتخدم   
مابيــن – ا��ــالوة ، املــر ، ف�ــي ارادت 
مخيل��ــا  فــي  خافــي  هــو  مــا  تظهــر  ان 
تفا�ــ�ء  ومشــاعر  احاســ�س  مــن 
��ــا اآلخــر ، وع�ــ� مــد مــن املا��ــي ، 
ا��اضــر واملســتقبل ، ليبقــى اآلخــر 
ع�ــ� تواصــل وشــوق لســماع ماهــو 

الذهنيــة. صور��ــا  فــي  ســاكن 
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تعبــر عــن جماليــة العشــق ، فضــال عــن الــدالالت الســيميائية لــكل 
لــون مــن االشــرطة ؛ هنــا ت�ــزاوج اللغــة التعبيريــة واللغــة الســيميائية 
:الــدال واملدلــول، اللــون واملفهــوم الذه�ــي. اتخــذت مــن الفســتان 
وا��وهــرات داللــة جماليــة تعكــس حالــة الفــرح والطهــر . شــ��ت 
ذاتيــا  نفســھ  يجــدد  ��يــب  طائــر  وهــو  (الفي�يــق)  كطائــر  نفســها 
�شــكل متكرر ، ويولد من رماد اح�راق جســده ، ويحمل هذا الطير 

داللــة ا��لــود والســالم وا��بــة ، وهــو

 طائــر اســطوري يح�ــي نفســھ مــن رمــاده . تمكنــت الشــاعرة ان تزيــن 
قصيد��ــا بلمســات تاريخيــة اســطورية تح�ــي ��ــا صورهــا الشــعرية 
. تميــل الشــاعرة ا�ــ� التحــول واالنبعــاث، وهــذا مــا يضفــي للنــص 
ان  الشــاعرة  ارادت   . القــارىء  وتغــرق  تفيــض  معنويــة  ايقاعــات 
تجعــل مــن ذا��ــا ســيرورة وصيــرورة تحمــل التحــول الزم�ــي والتغييــر 
��ــواه  مــن  صــوب  العاطفــي  با��طــاب  الشــاعرة  تســتمر   . املــادي 
؛ فمــن شــهيقها وزفيرهــا يولــد صــوت لهف��ــا ، ومــن منصــة البعــد 

تناديــھ ؛ وهــذا مــا يجســد ثنائيــة البعــد والقــرب وال�ــي يولــد م��ــا 
نفــي   – العــدم  الشــاعرة  ترفــض   .  – الشــوق   – جديــد  داللــة 
ال��ــيء ،الالمــكان والالزمــان – اي ا��ــا جســدت ثنائيــة الوجــود 
وتناغــم  وخلقهــا  وجودهــا  الشــاعر  تؤكــد   . الالوجــود  والعــدم/ 
ا��لــق الــذي تع�شــھ وتشــعر بوجــود اآلخــر فــي حيا��ــا. خلقــت مــن 
نغــم  انبجــس الصلصــال امل��ــوب بصــوت  طيــن ومــاء وم��مــا 
؛ ف�ــي سلسلســة مــن التغيــرات الزمنيــة ان��ــت ا�ــ� وجــود املــادة 
ا��ــا الصيــرورة .تســهر الليــل فــي مناجــاة وحــوارات غزليــة تنــال م��ــا 
ا��يــال ، وتــذوب فــي غفــوة رومانســية لتع�ــش عاملــا آخــر �شــفع 
لهــا مــن عذابــات الالمر�ــي الســابت فــي صور��ــا الذهنيــة ؛ وتم�ــ� 
رقادهــا . توعــدت مــا يحــزن العيــون بالويــل ، وع�ــ� مســمع مــن 
بدايــات الفجــر ؛ جــاء هــذا مــن خــالل املعانــاة ، القلــق والســهر . 
منحــت الشــاعرة النــص تحــوال زمنيــا مــن الليــل ا�ــ� الفجــر ومنــح 
.تــؤدي الشــاعرة قســم  صــورة دالليــة جديــدة �ــي – الوجــود – 
اقســم  الشــهادة عنــد ترنيمــة الفجــر ؛ وتكــرر اللفظتــان – أشــهد و

– لتعزز الثقة بنفسها في مواجهة االحزان ورفض االس�سالم
 ، وجودهــا  واثبــات  التحــدي  حالــة  الشــاعرة  تع�ــش  ؛  للمــرض 
ملــا  الــذل وا��نــوع  ،ترفــض  ا��يــاة  فــي  وت�ــي مكا��ــا  تشــعر  ف�ــي 
جــرى عل��ــا ويجــري . تتخــذ مــن – عــودي- صــورة مجازيــة لظهرهــا 
الــذي الينح�ــي واليركــع ملــا يزاورهــا مــن ألــم وحــزن ، هنــا تتواجــد 
ثنائيــة االخضــر – حيا��ــا – واليا�ــس -ا��ــزن ؛ ا��ــا املــرأة املكابــرة 
�شــموخها وعز��ــا . تؤكــد الشــاعرة انوث��ــا ، وا��ــا امــرأة ولــدت 
مــن رحــم كتــب (هللا)لهــا الوجــود مــن اصــل ونســب ؛ �عطــي ذلــك 
تحــوال زمنيــا ومكانيــا مــن الباطــن ا�ــ� الظاهــر . تســتمر الشــاعرة 
بالتكــرار اللفظــي لتمنــح نصهــا الشــعري ســلما موســيقيا �عــزف 

التحــول  ا�ــ�  الشــاعرة  تميــل   
يضفــي  مــا  وهــذا  واالنبعــاث، 
تفيــض  معنويــة  ايقاعــات  للنــص 
وتغــرق القــارىء . ارادت الشــاعرة 
ســيرورة  ذا��ــا  مــن  تجعــل  ان 
الزم�ــي  التحــول  تحمــل  وصيــرورة 

املــادي. والتغييــر 

بالتكــرار  الشــاعرة  تســتمر 
الشــعري  نصهــا  لتمنــح  اللفظــي 
عليــھ  �عــزف  موســيقيا  ســلما 
املتلقــي ، ويتفاعــل حســيا وذهنيــا 
فضــال   ، الشــعري  ا��ــدث  مــع 
عــن ايقــاف التعاقــب الصــوري ، 
والســماح بــوالدة صــورة جديــدة . 
تعمــل هــذه التحــوالت االيقاعيــة 
انســيابية  تنظيــم  ع�ــ�  والزمنيــة 

الشــعرية.  الصــور  حركــة 
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 ، الشــعري  ا��ــدث  مــع  وذهنيــا  حســيا  ويتفاعــل   ، املتلقــي  عليــھ 
بــوالدة صــورة  ، والســماح  التعاقــب الصــوري  ايقــاف  فضــال عــن 
التحــوالت االيقاعيــة والزمنيــة ع�ــ� تنظيــم  . تعمــل هــذه  جديــدة 
انســيابية حركــة الصــور الشــعرية. اتخــذت الشــاعرة لبعــض مــن 
اللفظــي  واالزدواج  التكــرار  مــن  عموديــا  تنظيمــا  الشــعرية  جملهــا 
لل�ســق  ا��ما�ــي  الهند��ــي  البنــاء  تحقيــق  اجــل  مــن   ، امل�سلســل 
الشــعري للقصيــدة . تحقــق القصيــدة مــن خــالل التكــرار للهمــزة 
والتنويــن ترنيمــا موســيقا ي�بــھ القــارىء وي�شــط ذاكرتــھ .تعبــر عــن 
مشاعرها النفسية وا��سية وفي فضاء ذه�ي مفتوح . ت�ت�ي هذه 
العبــارات بمســاحات م�روكــة للمتلقــي �ــي يمل��ــا . اخــذت الشــاعرة 
مســاحات مختلفــة مــن االضطرابــات النفســية وا��ســية ، لك��ــا 
التنــدم ع�ــ� مــا اصا��ــا ،والتظهــر للرا�ــي ا��ــا امــرأة اصا��ــا الوهــن 
، ا��ــا تكابــر . تتحــول انفعاال��ــا مــن النفــي – ال – ا�ــ� نقــض ذا��ــا 
– لكــن – مــن غيرهــا وتعــود للنفــي -لســت – هــذه التحــوالت تخلــق 
املتلقــي  وتحــرك   ، الشــعرية  ل��مــل  املوســيقي  االيقــاع  مــن  نوعــا 
وتدعــوه للتفاعــل مــع النــص . رســمت الشــاعرة امتــدادا مــن النفــي 
تجــذر فــي املا��ــي وامتــد ا�ــ� زمــن حضــور ا��طــاب ، هنــاك غضــب 
يقابلــھ هيــاج اشــبھ بانفجــار ا��مــم ؛ انــھ التمــرد الذاتــي واالنفعــال 
الشــعوري الــذي ي�زامــن مــع الالشــعور املكبــوت فــي العقــل الباطــن 
الســاخن  بالــكالم  الــذي يقمــع بوحهــا  مــع صم��ــا  . تع�ــش صــراع 
تلــم كرام��ــا نخــوة االمــم ، وهــذا مــا  ، وعنــد املصائــب والشــدائد 
�عــزز االدراك الشــعوري والوجدانــي اتجــاه اآلخريــن ؛ هــذا الشــعور 
مــا  البال�ــي  ا��مــال  انــھ   : واندفاعهــا  غير��ــا   ، حماســ��ا  يجســد 
بيــن الفعــل- املصائــب – ورد الفعــل -النخــوة . �عبــر تكــرار الضميــر 
املتكلم – أنا – �شكلھ امل�سلسل عن انفعال عاطفي يكشف عن 

املكنــون خلــف الشــعور ، ويزيــد مــن االيقــاع املوســيقي النــص 
ادوات  تنــوع  ع�ــ�  الشــاعرة  عملــت   . املتلقــي  ان�بــاه  وجــذب   ،
ال�شــ�يھ بيــن – مثــل ، الــكاف – مــن اجــل اثبــات �ــ�صي��ا ؛ 
فضــال عــن تفاعلهــا مــع الكــون الطبي�ــي مابيــن الريــح وا��بــل 
والشــمس : مابيــن ال�ســيم والرحمــة ، الشــموخ وا��مــال رســت 

معالــم التعبيــر اللفظــي فــي وصــف ذا��ــا . تســتخدم النظيــر

 اللفظــي مــا بيــن االول واالخــر لتؤكــد ثق��ــا بذا��ــا وال�ركيــز ع�ــ� 
فكــرة النــص ال�ــي تــدور حــول خطا��ــا الشــعري . تعــاود تكــرار 
الضميرا��اطــب – أنــا – لتؤكــد �ــ�صي��ا وتعبــر عــن ســاكن 
الســاطعة  الرؤيــة  بيــن  مــا   ، النــور والعطــر  بيــن  ؛ فمــا  صدرهــا 
الرؤيــة  تســتخدم  ذا��ــا.  توطنــت   ، -ا����ــي  العطــر  وشــهقة 
تــزاوج  اي   : العطــر   – ا��ســية  والرؤيــة   – النــور   – الروحيــة 
البصــر وا��ــس . تختتــم قصيد��ــا بصــورة دي�يــة تحفــل بذكــر 
،كونيــة  بصريــة  دالالت  مــن  مــاورد  ا�ــ�  اشــارة  ؛  الكــون  نعــم 
ـ�ـي تحافــظ ع�ــ�  البدايــة  ا�ــ�  انتقالــة  ثــم تعمــل   ، واســطورية 

. الب�يــوي  و�نا��ــا  القصيــدة  وحــدة 

مــن اجــل تحقيــق البنــاء الهند��ــي 
الشــعري  لل�ســق  ا��ما�ــي 
. تحقــق القصيــدة مــن  للقصيــدة 
والتنويــن  للهمــزة  التكــرار  خــالل 
القــارىء  ي�بــھ  موســيقا  ترنيمــا 

. ذاكرتــھ  وي�شــط 
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مــا أن يحــل الثانــي مــن نوفمبــر ح�ــ� نســتذكر مــن التاريــخ ســنة 
اللوردروتشــيلد،  إ�ــ�  بلفــور   جيمــس  آرثــر  مــن  رســالة   1٩1٧
هكــذا  فلســطين.  تــراب  ع�ــ�  لل��ــود  وطــن  إقامــة  �ــي  والغايــة 
ح�ــ�  والنكســات  األحــداث  وتواصلــت  العقــود،  تســارعت 
تآ�لــت ارض فلســطين؛ وتعالــت األصــوات فكانــت ا��ــازر أع�ــ� 
ــھ، بــل بــدت التكنولوجيــا بيــد ا��تــل 

ّ
ع�ــ� املطاِلــب بحق

ً
صوتا

 مقابــل ا���ــارة واملصائــد لــدى أطفــال وشــباب 
ً
اك�ــر إســتخداما

. فلســطين
وياتي كتاب «قدس الثقافة العر�ّية هزيمة التوحيد» والصادر 
للثقافــة  عاصمــة  القــدس  بإعتبــار   200٩ الكويــت  مجلــة  عــن 
اقع 1٩٤ صفحة،وضم أر�عة فصول كت�ت  العر�ية يوثق لها بو
ا��لة»القــدس...  تحريــر  نائــب  املانــع  فايــزة  االّول  الفصــل  فــي 
وفرصــة أخــرى ضا�عــة» وتذكــر مقولــة الراحــل مظفــر النــواب 
عــن القــدس باّ��ــا» عــروس عرو��نــا» ومقالــة عبــاس  ا��مدانــي  
ص٨ عن»كولوم�ــس  و�عــادة إحتــالل القــدس» عبــر سلســلة مــن 
رحالتــھ املتعــددة» ح�ــ� وصولــھ إ�ــ� أمــالك العثمانييــن. بمــا ف��ــا 

القــدس «
وعن تصفية عرو�ة القدس  الغر�ّية 1٩٤٧_1٩50.يكتب ناثان 
ــل الصهاينــة 

ّ
كر�ســتول وترجمــة محمــد جمــول ص20 ليــف إحت

إعــالن  مــع   1٩٤٧ عــام  آواخــر  اهلهــا  وت��يــر  القــدس   غــرب 
الهاغانــا   عصابــات  1٩٤٨ودور  آيــار   15 إســرائيل  دولــة  قيــام 
العر�ّية»ص32كتابــة  القــدس  القــدس. ومقالــة عــن» محــو  فــي 
ان�نــا فيتولــو وترجمــة مّحمــد االســعد عــن صــورة القــدس فــس 
اإلنكليــزي  الشــاعر  بمخيلــة  «لنبــدأ  ا��يلــة اإلســتعمارّيةبقولھ 
وقــد  انكل�ــرا  ع�ــ�  و�ســقاطها  للقــدس  تصــّوره  فــي  بليــك  وليــم 
ــف عــن الكفــاح الفكــرّي/ال 

ّ
ــم قصيــدة (اورشــليم). لــن اتوق

ّ
نظ

ولــن ينــام ســيفي فــي يــدي /إ�ــ� أن نب�ــي اورشــليم/في أرض انكل�ــرا 
/ الســعيدة.  ا��ضــراء 

فــي  املدائــن  زهــرة  عــن  ص٦0مقالــة  الثانــي  الفصــل  وفــي   ....
مــن  ال�شــكيليين  و�ســهامات   شــاهين  محمــود  د.  ال�شــكيل 
فلســطين  والعــرب بلوحــات عــن القــدس  وقّبــة ال��ــرة، وعــن 
ال��ــرة  وقّبــة  القــدس  إســتاثرت  كمــا   «» يقــول  املصوريــَن 
التقنيــات  أحــدث  مــع  لــھ  معا����ــم  فــي  الضوئييــن  باملصوريــن 
جعلنــا  مــا  مونتــاج  الفوتــو  و  ا��اســوب،  الرقمــي،  �التصويــر 
اقــع  الو إ�ــ�  م��ــا  ا��يــال  إ�ــ�  أقــرب  جديــدة  مدينــة  نواجــھ 

املع�ــش»» 
ال�شــكيل  فــي  الــروح  عاصمــة  عــن  أنعّيــم  غــازي  ومقالــة 
الفلســطي�ي ص٧٤، و�عــرض الكتــاب عــن القــدس فــي الســ�نما 
يكتــب  ص٨2  واملــكان  الزمــان  وحقائــق  الصورةاملــزّورة  بيــن 
فــي  والتأريخيــة  الدي�ّيــة  بيــن»  األعمــال   النــوري ويجمــع  عمــاد 
 القــدس فــي األغنيــة 

ّ
القــدس،» وكمــا �ان  للســ�نما دورهــا؛ فــإن

العر�ّيــةص٩٦ للكاتــب غــازي انعيــم «لهــا الصــدى الكبيــر عنــد 
امل��نين، و املغنين»  ويذكر الكاتب �لمات الشاعر املصري ع�� 
محمــود طــھ (ا�ــي جــاوز الظاملــون املــدى)، وقــد تطــّرق، للقــدس 
وامل�ــ�دا)  الكن�ســة  (لنحمــي  قولــھ  وكذلــك  يذكرهــا  أن  دون 

قدس الثقافة العربّية
                       هزيمة التهويد

قراءة في كتاب

ع�ي إبراهيم/ العراق
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الكبيــر  املطــرب  اهــا 
ّ
القيامــة، وامل�ــ�د األق��ــ�.» وغن و�ــي كن�ســة 

�لمــات  االبنــودي  الرحمــن   عبــد  للشــاعر  و  الوهــاب،»  عبــد  محّمــد 
اها عبد ا��ليم حافظ في لندن وأمام حشــد  ُيقّدر 

ّ
اغنية املســيح وغن

بثمانيــة آالف �ــ�ص. «يقــول م��ــا /ع�ــ� أرضهــا طبــع املســيح قدمــھ /
ع�ــ� أرضهــا نــزف املســيح، دمھ/ومثــل اغنيــة، زهــرة املدائــن لالخويــن 
عــن  عبــّرت  ال�ــي  أشــهر  االغنيــات   مــن  :»و�ــي  الكاتــب  يقــول  رحبانــي 
إرتبــاط  اإلنســان الفلســطي�ي بمدينــة القــدس،؛ وجمعــت أحاســ�س 
ي/ألجلــك 

ّّ
ص�

ُ
القداســة  وال�ــ�ن والعاطفة/ألجلــك يامدينــة الصــالة ا

يــا ��ّيــة املســاكن  /يازهــرة املدائــن يــا قدس/يــا قــدس يــا مدينــة الصــالة 
ــي. /

ّ
ص�

ُ
ا

اقــف فــي الشــعر العر�ــّي  ويكتــب د. فايزالدايــة ص102عــن القــدس مو
 جولة إستكشاف اولّية عن القدس  في الدواوين الِشعرّية 

ّ
يقول:»إن

تبــدو م�ســورة ذلــك إنَّ إصــدار  ا��ّمــع الثقافــي فــي ابــو ظ�ــي، للموســوعة  
 فــي زمــن قصيــر  ع�ــ� تــردد االســم مــع 

َ
الِشــعرّية جعــل  الوقــوف ممكنــا

األبيــات  ا��يطــة بــھ فــي  القصيــدة.
ويذكر عن الشــاعر محمود حســن إســماعيل ت1٩٧٧، والذي قّدم ما 
، ولقــد و�ــ� قضّيــة فلســطين ويختــار الكاتــب 

َ
 فلســطي�ّيا

َ
ل ديوانــا

ّ
�شــك

قصيــدة «زفــرة ع�ــ� أرض فلســطين  املؤرخــة عــام 1٩3٧وال�ــي تكشــف  
الديــار  وأهــل  العــرب،  مــع  تعاملهــم   فــي  الغر�ييــن   و�زدواجّيــة  زيــف 
بــارض القــدس مشــتعل  الصــدى/ املقّدســة يقــول الشــاعر /صــوت 

مــدَّ   /مــا  طهــره  لــوال  لــھ  املســيح  تتوقفا/جــزع  أن  االكبــاد  لــھ  �ادت 
 او يــدا./ وفــي املســرح يكتــب  د. نــادر لفتــة» القــدس فــي 

ً
ــا

ّ
للرحمــات كف

املســرح  العر�ّي ثنائية الراهن والتأريخ «ص 110�ســتعرض ف��ا تاريخ 
بدايــات  املســرح الفلســطي�ي مــن التأريــخ مثــل مســرحية»م��مة االيــام 
الفلســطي�ّية و�ــي وثائقيــة مــن تأليــف محّمــد ابــو معتــوق، ومســرحّية 
اقدســاه تاليــف �ســري ا��نــدي؛ او مســاهمات  املســارح العر�ّيــة فــي  و
مآســاة القــدس مثــل مســرحية» لــن تســقط القــدس «تأليــف شــريف 
للعرا�ــي  األق��ــ�  بوابــات   ع�ــ�  الشــهادة   مســرحية»  و  الشو�ا��ــي، 
القــدس   قاســم محّمــد واشــعار  ســميح القاســم. وفــي إقصــاء مدينــة 
ف��ــا»  الذيبةيقــول  ص130/غــازي  العر�ّيــة  الثقافّيــة  املدّونــة  مــن 
ملع�ــ�  التاريخّيــة  املدّونــة   فــي   

ً
فريــدا  

َ
التاريخّيــة وعيــا القــدس  لت 

ّ
شــك

املدينــة الهاجــس  بالفضيلــة وا��يــر؛ و�انَّ الصــورة  الزاهيــة ملدينــة 
 للشــاعر محّمــد 

ً
الســالم، و�ــي تؤســس ملكان��ــا  فــي  العالــم؛ ويــورد نّصــا

االسعد:الشــارع وجــھ يرجــع للعتمــة
امل�ســّية/ا  /بالزجاج/و�األصــوات  محفــور  وجــھ  يقول/الشــارع 

طريــق يفتحــھ  النــور ام ليــل /يفتــح لألمــوات جــدار  الّســور.
مؤسســة   رئ�ــس  مــع  ص/13٨حــوار  الثالــث  الفصــل  وفــي   ...
االوقــاف   إنشــاء  وعنــوان  القّصــار،  خالــد  الدولّيــة  القــدس  
للقــدس.. ارتبــاط عم�ــي بحماي��ــا. وعنــوان القــدس  العثمانّيــة 
خصوصّيــات  ثقافّيــة و�دارّيــة/د. �غــداد عبــد املنعــم، ومقال عن 
اقــف الزعمــاء العــرب  مــن القــدس 1٩٤٨_200٩ قــراءة  فــي مو

كتابــة حمــزة علّيــان.
.... ونختــم القــراءة بالفصــل الرا�ــع ص 1٧1عــن شــهادة  مــن 
الداخــل الفلســطي�ي م��ــا هوامشــن دف�ــر القــدس عــام 200٩/

العر�ــي  اإلعــالم  يفعــل  :»مــاذا  يقــول  الــذي  درو�ــش  نجــوان 
الســاعة؟  مــدار  ع�ــ�  ا��مــار  مكيجــة  مــن  أك�ــر  ٩0٪منــھ  فــي 
والفضائيــات  التلفزيونــات،  و  واإلذاعــات،  املطبوعــات  آالف 
هــذا  مكيجــة  ســوى  لهــا  شــغل  ال  األلك�رونّيــة  اقــع  واملو  ،
ط الو�ــي 

ّ
اقــع الهزيمــة وتســل اقــع الشــقاء، و ا��مــار مكيجــة و

املهزوم»مــع التقــاط  صــور ملدينــة القــدس الكنا�ــس، وامل�ــ�د  
ال�ــي درســت   الفلســطي�ّية  ال��رة؛واالحيــاء   وقّبــة  األق��ــ�، 
اقــف عــن مآســاة القــدس  مــع نــص للشــاعر  مختــار  آثارهــا مو
ع���ــ� عنــوان خذونــي إل��ــا/.       خذونــي إل��ــا إ�ــ� قدســها...... 
وشــدّوا الرحــال إ�ــ� ال��ــرة. فرو�ــي تّحــُن إ�ــ� ُعرســها...... وقل�ــي  
ــي صــالة ا��نين...واغســُل رو�ــي 

ّ
ص�

ُ
يرفــرف مــن لهف�ــي. خذونــي ا

بالنظــرِة./
وفــي الصفحــة األخيــرة ص 1٩٤ يكتــب  مديــر التحريــر  ع�ــي غــازي  
مقالتھ»إقامــة  ��ايــة  فــي  ويق�ــرح  شــعب..  صمــود  العدوانــي.. 
تشــرف  القــدس  عــن  العر�ّيــة  الــدول  جميــع   فــي  دائــم  معــرض 

القــدس.» « فــي  املدنــي  عليــھ إحــدى مؤسســات  ا��تمــع 
تحمــل  زالــت  مــا  ال�ــي  القــدس  مدينــة  اطــالل  بيــن  وقفــة   �ــي 
أن  ع��ــ�  العر�ّيــة  ا��كومــات  وتغّيــر  األزمــان؛  ِعبــر  جراحا��ــا 
تكــون صرخــة مدّويــة بوجــھ العــدو  ا��تــل فــي يــوم مــا. والكتــاب 
ال تســتغ�ي عنــھ املكتبــة فــي ترابــط فصولــھ، وتعزيزهــا بالصــور 

وفلســطين. القــدس  اقــع  و عــن  املعّبــرة 
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ناقــد  إ�ــ�  تحتــاج   ، فنيــة  تقنيــات  لــھ  حامــد  ن�يــل  عنــد  _النــص 
النــص أو مــا �ســم� عبــر النصيــة متمــرس ، ع�ــ� درايــة بمــا وراء 

«Extre textual»
العالقــات  �ل  عــن  للتعبيــر  املصط�ــ�  هــذا  اســتخدم  «لوتمــان» 

عاملــھ. وراء  فيمــا  املوجــودة  أو  النــص  مــن  ا��ارجــة 
_ فالنــص عنــد حامــد يحتــاج ملــن يكشــف نوعيــة ال�ســيج أوال ، ثــم 

�غــوص فــي النقــوش و ا��طــوط املتعــددة.
تأويــل  و  تفســير  مــن  ألك�ــر  النــص  يحتــاج  األحيــان  مــن  فكثيــر 
أو  األدبيــة شــعرا  النصــوص  هــذه طبيعــة  و   «Interpretation»
ولكــن   ،  

ً
ظاهريــا الغــزل  مع�ــي  يحمــل  «فراشــة»  نــص   

ً
ن�را..فمثــال

 مــن وراء النــص.
ً
ســوف نغــوص فيــھ فيمــا �عــد ، لنك�شــف شــ�ئا

* لكــن اآلن ســن�ناول �عــض التقنيــات فــي الصــورة، عنــد الشــاعر 
ن�يــل حامــد.

* ها هنا في نص «فراشة» يقول:
    فراشة

   باكية انت
  في الليل املوحش 

 اسطوريا.
ً
  ت�تظرين رجال

«Anthropomorphism» هنا �عطي الفراشة صفة االنسنة_
مھ.

ٓ
�أ��ا حب�بة ت�تظر ، أو وطن ي�تظر مخلص للشفاء من اال

_ ويكمل في نفس النص:
  فيأخذك

  ع�ي فخذين كثيفي الشعر
  يبرق وجھ العالم

  ارجوانيا.
- هنا تعبير « فخذين كثيفي الشعر» لھ مع�ي عبر النصية ، ر�ما 

 �عبر عن قوة ا��لص املنتظر.
* وفي نص آخر «الرواة»

أنــھ ي�ســب    �ســتخدم صــورة نقيضــة لصــورة الفراشــة ، حيــث 
قولــھ: فــي   «Anti-personificaton» الطيــر  صفــة  لنفســھ 

      است�بت جناحين
      ارفرف في منامتك

      حلما ��يجا.
«حبــال  و  «فراشــة»  ن��ــي  بيــن   ، خافًيــا  ل�ــس  تنــاص  يوجــد    _

« لعقــل ا
 في انتظار ا��الص مرة أخرى ، فيقول:

ً
     ا��الص مازال مخت�ئا

     تحت تالل وعرة
ن لھ أن يخرج

ٓ
    و ا

    جموع الضالين.
الذاكرة الشعرية لدي ن�يل حامد

   �ــي ذاكــرة غنيــة بمخزونــھ الثقافــي املتنــوع بيــن تاريــخ الباديــة و 
الــدالالت  ذات  الكلمــات  و�عــض  واالســالمي  الفرعونــي  التاريــخ 

.، �عــض الصــور  انتقــي  ، وســوف  ،  والطبيعــة  الدي�يــة 

رؤية نقدية وفنية 
في نصوص الشاعر املصري

 ن�يل حامد

عوني سيف ،القاهرة
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1_ صورة من تاريخ البادية ، في نص «حبال العقل» ، يقول:
    حين أمسكت حبل الناقة

   ظن�تك تعقلها
   في الوتد

2_ صورة من التاريخ الفرعوني في نص «زيرو» يقول ف��ا:
   أين مشرط ا��راح
   و جثث املومياوات.

3_ وايضا في نص «لصوص»يقول:
   ب�ي مشقوقو الكعوب هرما

  غانجت زوجتھ الغريب
   و عندما فكت سروالها....

 - هــذه صــورة جميلــة مــن ا��ــزون الدي�ــي و التاري�ــي عنــد الشــاعر 
، يذكرنــا بقصــة جميــل ب�ــي �عقــوب «يوســف» و هرو�ــھ مــن زوجــة 

عزيــز مصــر «فوطيفــار» عندمــا راودتــھ عــن نفســھ.
٤_ صورة أخري في نص «بوح» حين يقول:

   اعط�ي من جنتك
  تلك التفاحة

  ال�ي ستعلمنا كيف نري الشقاء.
 - هنــا �ســتخدم التجســيد «Personification» و �أنــھ آدم حيــن 
يــأ�ل التفاحــة يبــدأ رحلــة الشــقاء ع�ــي األرض. هــذه صــورة را�عــة 

تــدل ع�ــي ثقافــة غزيــرة عنــد الشــاعر.
5_ اســتخدام صــور مــن الطبيعــة و الكــون فــي نــص «حبــال العقــل» 

فيقول:
    و رقصت

     رقص األرض
     تدور في السماوات.

    - بدون تعقيب هذه صورة جميلة وفريدة مأخوذة من الكون. 
    هموم واآلم معاصرة في شعر ن�يل حامد 

1- جشــع الرأســمالية املعاصــرة فــي نــص « الســيد ا��ديــد « يقــول 
:

     السيد ا��ديد
     الذي �عمل لديھ ا��ميع

 أو عبيد
ً
     تجارا

- ويقول في نص « صفحة ملماليك جدد»
     رغم أ��م اح�رفوا

     اآلن
     مص العرق

      وشقط ا��يوب
      و��م�ش ا��يالة....

2- ا��زن ع�� ف�رات غابرة في تاريخ الوطن
في نص « من جديد «

     وتعصف أذهاننا
اقة الوطن      في عر

     وتاريخھ املضاع
ً
     عمدا

3- سرقة الكنوز ودفائن الوطن
في نص « لصوص « يقول :

     كيف تقول صباب��ا
     ب�نما �سرق اللصوص

     كنزها املدفون!!
٤- ضعف التخطيط العمراني في ف�رة من ف�رات مصر

فيقول في نص « تنا��ي «
     فتب�ي األبراج

     ع�ي تر�ة
     إنتاج الطعام

* تعرض الشاعر آلالم وهموم وطنھ لكنھ مملوء باألمل
فيقول في نص « إمالء «
     خبأت عن �ل األعين

     حلم اآلتي املمشوق
     �انت حب�ب�ي
     تطرق بواب�ي
     في الصباح!!

* تعقيب خاص عن ن��ي « أيل « و « زيرو «
1- نص « أيل «

نص صغير وجميل عبارة عن نحت في اللغة « 
وتكوين عدة �لمات من لفظة « هللويا «

و�ي لفظة عبرية األصل معناها « سبحوا الرب «
فــي  فــي اإلشــادة بجمــال الطبيعــة الــذي بــرز  أســتخدمها ن�يــل حامــد 

إ�ــي أ�عــد ا��ــدود  حيــوان األيــل بنــص �عتبــر ترنيمــة موســيقية 
2- نص « زيرو «

األســلوب  فــي  الفنيــة  بالتقنيــات  م�ــ�  لكنــھ  وصريــح،  وا�ــ�  نــص 
الشــك�ي واســتخدام األنســنة « Anthropomorphism « فــي صــورة 
البومــة ال�ــي تحــدق فــي الوطــن وت�ــث رســائلها ال�ــي تقــع ع�ــي أمانــي 

الســلبية، يرفضــون  الذيــن  النــاس 
 » التدري�ــي  والتصاعــد   »  Pleonasm  » االطنــاب  واســتخدم 
العقــل  مت��ــرة  للفئــات  الســلبيات  �عــض  رصــد  فــي   »  Anabasis
ثــم نصــل إ�ــي الزيــرو املقــدس فــي ��ايــة النــص بأســلوب �ــ�رية را�ــع 

مقــدس. الال��ــ�  و�ان  م�ــي  فمنــذ 
                  

عوني سيف
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عبدالرحيم التدالوي
 الدهشة في قصص

 الطاهر لكنيزي والمهدي نقوس الطاهر لكنيزي والمهدي نقوس
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** املهدي نقوس:
تميــل اللغــة الســردية فــي قصــص املهــدي نقــوس نحــو جمــع ا��زيئــات 

الكتابــة. ل�شــكيل  الصغيــرة 
املهــدي نقــوس مثقــف موســو�ي يتجنــب الضــوء، و�شــتغل ��مــة النمــل 
فــي اإلبــداع، واالهتمــام باملبدعيــن واملفكريــن، وكمــا لــھ فــي القصــة فلــھ فــي 
الشــعر، وفــي مجــاالت أخــرى، ولــھ أنطولوجيــات فــي شــ�� ألــوان املعرفــة 

وا��االت.
املهدي نقوس �عمل ��مة لصا�� الثقافة واإلبداع بنكران ذات.

تثيــر  ال�ــي  العنونــة  القصصيــن  عمليــھ  فــي  الدهشــة  عناصــر  ومــن  
ال�ســاؤل، ف�ــي عناويــن مختلفــة وغريبــة، مــن مثــل: ...إ�ــ�، فضــال عــن 
اســ�ثمار ثقافتــھ املوســوعية فــي قصصــھ محققــة بذلــك عمقــا وفــرادة. 
فــي أعملــھ فهــو تكر�ــس األدب والفــن لتحقيــق  أمــا أهــم عنصــر جما�ــي 

فــي قصــة عبــاس: يقــول  الو�ــي، 
ا��هــل هــو الــذي يصنــع القانعيــن ..ويكفــي اذن القــول إن الفــن ي�ب�ــي 

لــھ ان يصنــع املتمرديــن..
لــذا، نجــد قصصــھ ترتبــط بامل�ــ�وقين وتعبــر عــن همومهــم، وتعبــر عــن 
آالمهــم وآمالهــم. إنــھ ال�ــزام نا�ــع عــن قناعــة واختيــار، ول�ــس عــن إكــراه 
أو تض�يــق. املهــدي نقــوس ال يــرى الكتابــة إال ســالحا ضــد االســتغالل 
وا��هــل واإلقصــاء، وريقــا لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة، دون التفريط 
فــي ا��انــب الف�ــي وا��ما�ــي، فحضورهمــا بــارز مــن خــالل جملــة عناصر، 
مــن  الشــاعرية  والتعابيــر  القصــص،  فــي  والشــعر  الزجــل  توظيــف  م��ــا 
تشــ�يھ واســتعارة ومجــاز، ومــن تقديــم وتأخيــر، وتالعــب باألحــداث. و�ــي 

عناصــر مجتمعــة تحقــق الدهشــة وتثيــر اإل��ــاب.
ال يميل القاص إ�� الفن من أجل الفن، بل إ�� الفن من أجل التوعية 
والتحســ�س مــع اإلبقــاء ع�ــ� شــروط القصــة والتجديــد ف��ــا، لننظــر إ�ــ� 
هــذه الفقــرة وســي�بين لنــا ا��انــب املدهــش فــي الكتابــة مــن خــالل قصــة 

«البحــث عــن عباس»..

أال إن االغ�ســال بمــاء السياســة ملوضــة العصــر يبــري ا��ســد 
�شــهره مسدســا بوجــھ �ل األزقــة..

يخفــي  األقنعــة  اخبــث  مــن  السياســة  بمــاء  االغ�ســال  إن  أال 
الــدوالر.. ســوى  الــھ  ال  بــان  الشــهادة  و�علــم  العالــم  تجاعيــد 

ال الھ سوى الب�ر ودوالر..
الھ هو الب�رودوالر..

الب�رودوالر..
الب�رول والدوالر..(٤)

ويتقــوى عنصــر الدهشــة مــن خــالل وضــع هامــش لســرد مراجــع 
القصــة، و�أن النــص بحــث ال قصــة، وتلــك مزيــة أخــرى لــھ..

ملصادر املعتمد عل��ا
1- اغنية تغنجا لفرقة ناس الغيوان.

اقــف  مو مجلــة  مــن  قوســين  بيــن  املتضمنــة  الفقــرات   -2
�التا�ــي: و�ــي  ع32/٧٨ 

مور�س لو�اليل
باكونين
بللوتين

3- اثمان الدهب من نشرات األخبار إلذاعة ال�ي �ي ��ي
٤- الرسالة من األرشيف السري للسيد عباس
5- اغنية ناس الغيوان الفرقة الشعبية الشھ.

و��ركيز، يمن القول :
الشــرس  العظيــم  للكاتــب  القص��ــي  باألســلوب  تأثــره 
اقــع  الو مــن  �ــ�ريتھ  فــي  ال   ، تامــر  زكريــا  ســروده  فــي  العنيــف 
بــل فــي غضبــھ وتمــرده وثورتــھ ، بــل واللعــب باللغــة.. ثــم تأثــره 
أيضــا بقصــص محمــد بــرادة وأحمــد بوزفــور فــي تحيي��ــم للغــة 
الدارجــة وتطو�عهــا وجعلهــا تحــت نصــرف اللغــة الفصيحــة .. 
مثــل األمثــال ، واألزجــال .. والشــعارات .. (ل�ــس لــدي مــا أخســر 
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الدجاجــة  مؤخــرة  (مثــل  أو  الغيــب)  فــي  مــا  لياأي�ــي  ا��يــب  فــي 
أم��ــا ت�يــض، وتتغــوط وت�ســافد) .. أو االســتعانة بامللصقــات 
دون  ا��مــراء  وا��طــوط  الطابوهــات  مناطــق  اقتحــام  و  ..
�ــ�صيات  ســير  اســتلهام  مثــل  ال�ــراث  واســتغالل  حــرج.. 
مثــل امــرئ الق�ــس، ومحمــد عبدا��بــار النفــري ، وســقراط، 
افــات الشــعبية الشــفاهية  واســتغالل �عــض األســاطير وا��ر
فــي قالــب قص��ــي مشــوق. وهــو مــا يبيــن أنــھ مســكون با��كايــة 
فــي  بي��مــا  واملــزج  الكتابــة  فــي  الشــعر  اســتغالل  مــع  الشــعبية.. 

.. ا���ســين  بيــن  التما�ــي  ��ــد  القص��ــي  النــص 

**

الطاهر لكنيزي:
اقة أو�ــ�: قــال �ــي املبــدع فــي دردشــة بي�نــا؛ وقــد أشــرت إ�ــ�  إشــر
��ــر الدمــاء وك�ــرة القت�ــ� فــي ا��موعــة: « املــوت هــو ��ايــة أغلــب 
ال�ــ�وص؛ وأع�ــي بالقبــرات : أ�ــ�اصا مــن الطبقــة الكادحــة 
( حثالــة األرض)، فــكل واحــد م��ــم يتطلــع إ�ــ� تغييــر وضعيتــھ 
لكــن  فــي حياتــھ،  ين�ــ�  أن  الطــرق  بــكل  االجتماعيــة، ويحــاول 

هنــاك دائمــا فخــاخ ت�رصدهــم..
اقة ثانيــة: «ل�ــس النــص بأطروحاتــھ و�ياناتــھ، بــل بمــا  * إشــر
ت عنــھ». والنــص 

ُ
يتأّســس عليــھ وال يقولــھ، بمــا ُيْضمــره وَ�ْســك

ت ل�ــس ألن مؤلفــھ ضنيــن با��قيقــة ع�ــ� غيــر أهلهــا، وال 
ُ

َ�ْســك

َيْرمــي  شــاها، وال لغــرض تر�ــوي تعليمــي 
ْ

ِقّيِتــھ مــن ســلطة َيخ
َ
ت �ســ�ب 

الــدال ال  ــراد، وألن 
ُ
امل ع�ــ�  بطبيعتــھ  ــّص 

ُ
َين ال  «النــص  بــل ألن  إليــھ، 

ــھ 
ُ
َصْمت لــھ  «إن  النــص:  ســّر  هــو  املدلول».هــذا  ع�ــ�  مباشــرة  َيــُدّل 

مــر 
َ
ت

ْ
تــھ وأغراضــھ، ولــھ ظاللــھ وأْصداؤه»..فهــو ال َيأ

ّ
وفراغاتــھ، ولــھ زال

صــف النــص 
ّ
ْمــر املدلــول وال هــو ُمَجــّرد خــادم للمع�ــ�. ومــن هنــا يت

َ
بأ

ْبــت 
َ

الك فــي  أو  ْ�ــو 
َ
ا�َ�ْ�ــب وا� فــي  آلياتــھ  با��ــداع وا��اتلــة وُيمــارس 

واالْســ�بعاد. باختصــار: «للنــص أالعيبــھ الســرية و�جراءاتــھ ا��فيــة» 
ا�َ�ْ�ــب»…. رشــيد موع��ــي. ُيْمكــن تســميتھ «إســ�راتيجية  مــا  و�ــي 
للعمــل  قراءتنــا  مداخــل  أن  نــرى  الســابقين،  القوليــن  ع�ــ�  اعتمــادا 
بذلــك:  ونقصــد  األو�ــ�،  وعنوانــھ  الكبــرى،  بخيمتــھ  س�ســتظل 
العنــوان البــارز ع�ــ� وجــھ الغــالف، فهــو الــذي يحمــل كثيــرا مــن عالمــات 
القــراءة والقبــض ع�ــ�  ��ــوض غمــار  القــارئ  ��ــا  الطريــق، �س�رشــد 
بيــن  الصــراع  �ــي  فيــھ،  لهــا  امللمــح  العناصــر  أهــم  ولعــل  مضمراتــھ، 
طرفيــن نقيضيــن، همــا: ا��مــال والقبــح، وفــي خــرق بنــاء ا��ملــة مــن 
جهــة، وتكــرار اســم القبــرات، و�ــي املفعــول بــھ، تســ�يقا و���اقــا، مــع 
الفعــل،  خــوض  شــرعية  يمنحنــا  مــا  ســطوتھ،  رغــم  الفاعــل،  تأخيــر 
ومزيــة التأويــل؛ ذلــك أن ال�شــكيل ا��م�ــي ���ــي بطــرف خفــي إ�ــ� قــوة 
ا��مــال فــي دحــر القبــح، رغــم مــا يمتلكــھ هــذا األخيــر مــن مظاهــر القــوة، 
وعناصــر ال�ســلط. ال شــك أن الفعــل املنفــي يحمــل فــي طياتــھ أ�عــاد 
هــذا الصــراع، إذ ال وجــود فــي منطقــھ، وفــي تصــوره، ألي مهادنــة، �ــي 
ا��ــرب املســتعرة بيــن الطرفيــن، ال ت�ت�ــي إال بان��ــاء أحدهمــا، والبــادئ 
أظلــم، لهــذا، نجــد وجاهــة تســ�يق القبــرات، مرتيــن، ظاهــرا وضميــرا، 
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وتأخيــر الفاعــل، ح�ــ� إنــھ ليظــن أن الفعــل قــد صــار للقبــرات ال إ�ــ� 
الفخــاخ.

أمــا العنصــر الثانــي، وهــو وليــد العنصــر األول، وأحــد أهــم نتائجــھ، 
تــكاد  الــدم،  برائحــة  القصــص مضمخــة  أن  القتــل. فاملالحــظ  فهــو 
إنــھ يلو��ــا بحضــوره القــوي، �أنــھ  �ل النصــوص تست�شــق عطــره، 
�ســتعيد قصــة الــدم األو�ــ�، قصــة قابيــل وهابيــل، صــراع أز�ــي ي�ت�ــي 
هــو  إذ  الغــالف،  لــون  حضــور  ســر  نفهــم  هنــا  ومــن  بالقتــل.  مــرة  �ل 

قريــب مــن لــون الــدم، خاصــة حيــن يتخ�ــر.
أ�عــاده  وأحــد  الصــراع،  تركيبــة  ضمــن  ويدخــل  الثالــث،  العنصــر 
األســاس، ال يمكــن أن �ســتقيم مــن دونــھ، فهــو: ا��ــداع، و�شــد أزره 

لــھ. بالتحــول، لكونــھ وجهــا 
نحــن أمــام ثالثــة أقانيــم متداخلــة، تشــبھ مثلثــا مرتبــط األضــالع، ال 
يمكــن أن ي�شــكل بضلــع واحــد، ومــا عمليــة التفكيــك إال إجــراء يــراد 
بــھ فهــم املثلــث والقبــض ع�ــ� �عــض مــن أ�عــاده، إنــھ فعــل إجرا�ــي 

فرضتــھ الضــرورة التحليليــة.
طرفيــن  بيــن  أنــھ  إمــا  الصــراع  كــون  لالن�بــاه  :الالفــت  الصــراع  عــن 
طرفيــن  بيــن  و�مــا  مثــال،  �الــزواج  مــا،  أواصــر  بي��مــا  تر�ــط  داخلييــن 
داخلييــن تجمــع بي��مــا أواصــر مــكان مــا �الوطــن، مثــال، وتفــرق بي��مــا 
املصا�ــ�. وقــد يكــون الصــراع مــع قــوى خارجيــة قاهــرة تروم اإلخضاع 

بالقتــل وســفك الدمــاء.
* مــن داخــل املنــزل :يقتحــم الســارد أســوار األســر، يكشــف العالقــات، 
ويبين أسباب التدهور ا��اصل بين األزواج، �عين نقدية غير مهادنة. 
ال يحمــل طرفــا �ل الســلبيات، ويطهــر الثانــي م��ــا، بــل �ســ�� إ�ــ� رصــد 
البــرودة بحيــاد، مظهــرا أن الرجــل كمــا املــرأة، معنيــان بمــا يحصــل 
لهمــا، فالرجــل يكــون تــارة ســ�با، وطــورا تكــون املــرأة، وهــذا ال �ع�ــي 
ال�ــي تقــف وراء فشــل األســر ليخبرنــا  وقــوف الســارد عنــد األمــراض 
�عــدم جــدوى الــزواج، بــل يريــد أن يظهــر أن األســرة لتكــون متماســكة 
ي�ب�ــي أن يب�ــ� فعــل الــزواج ف��ــا ع�ــ� ا��ــب واملــودة، ال ع�ــ� املصا�ــ�، 
وال يكــون هــذا إال إذا تماســك أطــراف العقــد االجتما�ــي، وأ�عــدوا 
رؤيــة  وفــق  التعاضــد،  طريــق  فــي  وســاروا  واملصا�ــ�،  األهــواء  ع��ــم 
موحــدة، تشــكل ��مــة ضــد أي تصــدع محتمــل. واألســر ال�ــي يكــون 
بيــن أفرادهــا تماســك قــوي تســتطيع تجــاوز ا��ــن، بمــا ف��ــا املــوت، 
تلــك �ــي قصــة «نكــوص» ص 5٦، فقــد جمعــت طموحــات التغييــر �ل 
أفــراد األســرة، وصنعــت ��مــة قويــة بي��ــم جعل��ــم يتحــدون املــوت 
مــن هنــا، نجــد أن األســرة املتضامنــة، وفــق قناعــات  ��ــم.  امل�ربــص 
املب�يــة  �عكــس  اإلكراهــات،  �ل  متحديــة  الع�ــش  يمك��ــا  جامعــة، 
ع�ــ� الطمــع، واملصا�ــ� ال�ــ�صية الضيقــة؛ «عــرس الذئــب» ص ٤

النصيــن معــا يجتمعــان حــول موضوعــة  و»وأد» ص 11، علمــا أن 
واحــدة و�ــي العقــم، هــذا املوضــوع الــذي حــرك إرادة الفــراق، ودفــع 

باألطــراف إ�ــ� حافــة اإلفــالس.
* مــن داخــل الوطــن :أكيــد أن الصــراع ســيكون بيــن قوتيــن ��دفــان 
ضعفهــا  رغــم  وت�شــده  التغييــر  تريــد  قــوة  مختلفيــن،  مشــروعين  إ�ــ� 
العــددي، ورغــم غيــاب أي ســند مــن قــوة ماديــة، بمع�ــ� أ��ــا عــزالء، 
وقــوة تريــد تث�يــت الوضــع، وتراهــن ع�ــ� بقائــھ وجمــوده ألن فــي ذلــك 
فتواجهــھ  ي��ددهــا،  خطــرا  التغييــر  فــي  وتــرى  مص����ــا،  ديمومــة 

الصــراع. هــذا  ملثــل  مثــال وا�ــ�  «نكــوص»  ونــص  بالرصــاص. 
أخطــر  مــن  هــو  الصــراع  هــذا  ولعــل  خار�ــي:  عــدو  مــع  صــراع   *
األنــواع، ألنــھ يأتــي مــن ا��ــارج بواســطة قــوة جبــارة وظاملــة، تتخــذ 
تدخــل  ��ــ�  �لهــا  أ��ــا  والوا�ــ�  متباينــة،  ذرا�ــع  تدخلهــا  فــي 
البلــدان  خيــرات  ع�ــ�  الســيطرة  هــو  املضمــر  الغــرض  إذ  واهيــة، 
هــذه  لصا��هــا.  وت�ــ�يرها  عل��ــا،  نفوذهــا  و�ســط  املقتحمــة، 
القــوة املدمــرة توهــم ا��تمــع الدو�ــي بــأن تدخلهــا مــن أجــل إصــالح 
اختــالالت ا��تمــع ، و�نقــاذه مــن ال�ســلط، و�نــاء الديمقراطيــة 
فيــھ، لكــن النيــة �ــي غيــر ذلــك تمامــا. ويكــون ال��يــة فــي مثــل هــذه 
فنــص  والشــيوخ.  وال�ســاء  األطفــال  هــم  العســكرية  التدخــالت 
«Go ! Go !Go ! » ��ــدف إ�ــ� ف�ــ� ممارســات القــوى الظاملــة مــن 
خــالل �ــ�ص�تين دورهمــا هــو تفر�ــغ ســالح��ما فــي �ل جســد �ــي، 
�عــد أن تــم تعبئــة نفســ��ما بإديو��يــة ماحقــة، وفــي ال��ظــة ال�ــي 
س�ســ�يقظ روح النقــد فــي أحدهمــا، و�ســتعيد وعيــھ املغيــب حيــث 
ســيدرك مــدى الفظاعــات املرتكبــة، يقــوم زميلــھ بإخراســھ، ألن 
ال مجــال لف�ــ� الو�ــي لتلــك اآلالت اإلنســانية ال�ــي برمجــت ع�ــ� 
القتــل، فانتقــال الو�ــي إ�ــ� ا��نــود هــو فــي حــد ذاتــھ بدايــة ��ايــة 
الذاكــرة  محــو  ع�ــ�  تعمــل  لــذا،  والظاملــة؛  ا��بــارة  القــوى  هــذه 
أبــدا إلســكات أي  الرصــاص مســ�يقظا  بإعــادة برمج��ــا، وجعــل 

ضميــر يمكــن أن ي��ــو.
فالقتــل  متعــددة،  بأشــكال  �ان  املــوت  حضــور  أن  واملالحــظ 
ذات  اســتعادة  فــي  و�ا��نــق،  األبيــض،  والســالح  بالرصــاص، 
من�ــ� تنا��ــي، لفعــل عطيــل، وهــو يضغــط بــكل حــب ع�ــ� عنــق 
عشــيقتھ، وا��ــرق، والغــرق، هــذا، فضــال عــن املــوت الطبي�ــي. 
برنامــج  تســير وفــق  ال�ــ�صيات  إن  القــول:  إ�ــ�  مــا يدفعنــا  وهــو 
ســردي كتــب لهــا منــذ البدايــة، وال يمك��ــا التمــرد عليــھ، إنــھ برنامــج 
ش�يھ بالقدر الذي ال راد لھ. إن ال��صيات تخدم غرض النص 
�عــدم خروجهــا عليــھ، تخضــع لقوتــھ، خانعــة مس�ســلمة. ويؤكــد، 

اقة األو�ــ�. فــي القــوت ذاتــھ، قــول املبــدع الــوارد فــي اإلشــر
وكخالصة مؤقتة:

إن النصــوص تســير بأحدا��ــا إ�ــ� ��ايــة دمويــة تجعلنــا نقــول إن 
للعالــم،  رؤيتــھ  عــن  بــھ  �عبــر  خــاص  مســار  وفــق  يحركهــا  الســارد 
رؤيــة ت�تقــد الظلــم وا��بــروت، والضعــف واالنحنــاء وا��ر�ائيــة، 
وغيــر ذلــك مــن األعطــاب والقيــم الســلبية، �ســلب الســارد ا��يــاة 
مــن �ــ�صيات فــي الغالــب ان��ازيــة ووصوليــة، أو أ��ــا ضعيفــة ال 

تمتلــك أســباب رد الظلــم.
اقــع الفئــات  ** ي�بيــن مــن خــالل قصــص املبدعيــن ارتباطهمــا بو
ومنصــة  للو�ــي،  رافعــة  الكتابــة  جعــل  إ�ــ�  وســع��ما  امل�ــ�وقة 
لتنديــد بالظلــم وا��يــف امللصــق بالفقــراء والضعفــاء. مــع اعتماد 

فنيــة الكتابــة لتحقيــق الدهشــة وا��مــال.
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جمــع الروا�ــي جابــر خليفــة جابــر العديــد مــن املرويــات ا��كائيــة 
خضــر  «نــور  الســردي  نّصــھ  تأث�ــث  �غيــة  واملتخيلــة،  اقعيــة  الو
خــان» الصــادر عــن دار خطــوط وظــالل فــي العــام 2022، حملــت 
ال�ــي رويــت عبــر رواة  مــن املرويــات ا��كائيــة  ــا 

ً
مســتودًعا أو خزين

متعّدديــن فــي حقــب زمانيــة مختلفــة، هــذه التعّدديــة فــي ا��كايــة 
ا��كائيــة  بالســردية  لالنتقــال  إيقاعيــة  بلتوينــات  أشــبھ  �انــت 
مــن لــون إ�ــ� لــون آخــر، ومــن جانــب مــن ا��كايــة إ�ــ� جانــب آخــر 
مضــاف مــن تلــك ا��كايــة املقطوعــة فــي طريقــة رواي��ــا أّول مــّرة، 
وهــذا القطــع يرتكــز ع�ــ� وجهــة نظــر الســارد الــذي يــرى ا��كايــة 
مــن زاويتــھ ا��اّصــة، لذلــك �انــت هــذه التقنيــة ال�ــي اســتخدمها 
 فــي تطويــر ا��كايــة، و�ضــاءة جوان��ــا مــن 

ً
الكاتــب عنصــًرا فاعــال

اقعــة ال�ــي أخــذت فــي التــداول شــفاهًيا بيــن  خــالل تعــّدد الــرواة للو
عــّدة رواة مّمــن ســمعوا أو عاصــروا أو عاشــوا تفاصيــل ا��كايــة.
��ــا   حفــل  ال�ــي  املســرودة  ا��كايــات  فــي  األســلو�ية  الب�يــة  هــذه 
النــّص الروا�ــي أثــرت النــّص �ســرديات متنّوعــة، مّمــا فّعــل عنصــر 
ــي، وانشــداده فــي متا�عــة التفاصيــل 

ّ
ال�شــويق واإلمتــاع لــدى املتلق

ال�ــي تــروى أمامــھ، ال نــرى هــذه الب�يــة األســلو�ية فــي حكايــة محــّددة 
لت م�ــن النــّص، فقــد 

ّ
مــا فــي معظــم ا��كايــات ال�ــي شــك

ّ
لذا��ــا، و�ن

ــا وممتلًئــا بتلــك ا��كايــات ال�ــي  ا وم�راص� �ان امل�ــن ا��كا�ــي م�شــد�
تب�ــ� الواحــدة، آثــر األخــرى فــي تسلســل قــد ال يدخــل فيــھ العامــل 
ال�ــي  يــة 

ّ
الفن الســرد  فيــھ عوامــل  مــا تدخــل 

ّ
و�ن ال�رات�ــي،  الزم�ــي 

تغيــب الفاصلــة الزمنيــة ل��كايــة وتعطــي ف�ــ�ة واســعة للب�يــة 
املشــهدية املقطعيــة لتقــول رواي��ــا املضافــة ل��كايــة.

يوصــل  لـكـي  خــان»  خضــر  «نــور  نــّص  احتواهــا  عديــدة  حكايــات 
مــن موقــع، وهــو مهمــا  أك�ــر  فــي  ــده 

ّ
أك الــذي  النــّص  خطــاب منتــج 

�ســتطيعون إخفــاء جرائمهــم وال،  فإّ��ــم ال  الطغــاة  وتنّمــر  تجّبــر 
يمكــن لهــم أن يزيلــوا آثــار الدمــار مــن �ــ�ّل البطــش والطغيــان، 
الثانــي مــن هــذه الروايــة، والــذي حمــل عتبــة رئ�ســة  فــي القســم 
ا��كائيــة  املرويــات  مــن  الكثيــر  القســم  هــذه  ضــّم  «آنــوش»،  �ــي 
لت الهيــكل البنا�ــي العــام لســردية الروايــة، مــن بيــن تلــك 

ّ
ال�ــي شــك

املرويــات مــا يتعلــق ب�نــاء «دار زمــان» فــي منطقــة نظــران فــي البصــرة 
قــت باملقبــرة، وكذلــك حكايــة «زينــة 

ّ
القديمــة وا��كايــات ال�ــي تعل

عتبــة  حملــت  ال�ــي  ا��زئيــة  فــي  م��ــا  جانًبــا  �عــرض  ال�ــي  وفــرح» 
الثانيــة». «االضبــارة 

لت املرويــات املتعــّددة ��كايــة األميرتيــن زينــة وفــرح، ومــا جــرى 
ّ
شــك

�عــد  ومــا   1٧٧٦ مــن  الزمنيــة  ا��قبــة  تلــك  عبــر  وقا�ــع  مــن  لهمــا 
أحيــاء، وهمــا  العــرب   

ّ
فــي شــط التاريــخ، ح�ــ� ��ظــة رم��مــا  هــذا 

مر�وطتــان بمرســاة مقلو�ــة مــن قبــل األخ األميــر بــدر املهنــا ا��ــواري 
فــي طريــق عودتــھ إ�ــ� البصــرة �عــد إقامتــھ فــي األحــواز لســنوات عــّدة 

فــي ضيافــة الشــيخ داود.
تسلسل ا��كاية

ا النقاط:
ً
يقّدم السارد رؤيتھ لتفاصيل ا��كاية مبّ�ن

: شّك األخ األمير بدر املهنا بوجود عالقة مع إحدى أختيھ.
ً

أّوال
«تقــول  والظلــم  العبوديــة  مــن  ا��ــالص  فــي  األميــرة  رغبــة  ثانًيــا: 
مــع أخ��ــا  مــن ا��يــاة  ــص 

ّ
بالتخل  األميــرة �انــت راغبــة 

ّ
ســهيلة إن

 الــزواج بالشــيخ داود واالســتقرار فــي 
ّ

بــدر بــأّي طريقــة، ووجــدت أن

الروايــة ص٨٤». لهــا». «  أنســب حــّل  الفالحيــة هــو 
ــا: «نفــي الوصيفــة نجمــة، و�ــي تحــت غضــب امليــر بــدر وضر�ــات 

ً
ثالث

داود،  والشــيخ  األميرتيــن  أحــدى  بيــن  عالقــة  أّي  وجــود  ســوطھ، 
ا مصادفــة، فدخــل با��طــأ خيمــة   الشــيخ �ان مــار�

ّ
واع�رفــت فقــط أن

م عل��مــا وخــرج «. 
ّ
األميرتيــن خــالل الســفرة فــي البــّر، و�قــي لدقائــق ســل

ذا��ــا». «الصفحــة 
اقعــة وتطويــر ا��كايــة، لوجــود كراهيــة  ــا: وجــود واٍش لتأليــب الو

ً
ثالث

 رمانــة �ــي مــن أخبــرت وصيفــة امليــر ا��اّصــة نجــود 
ّ

«تقــول ســهيلة إن
وال�ــي أســرعت ووشــت باألميرتيــن ألّ��ــا تكــره األميــرة فــرح». «الصفحــة 

ذا��ــا».
الشــيخ داود  بيــن  مــا حــدث  الروايــات وغمــوض  تعــّدد  را�ًعــا: «ومــع 
ــا حيــن ســمع 

ّ
بــدر املهن  امليــر 

ّ
ــد يقــول: إن

ّ
 ا��بــر املؤك

ّ
فــإن واألميرتيــن، 

بــھ  �غــدر  أن  خشــية  غيظــھ  كظــم  ــھ 
ّ
لكن غضًبــا،  اس�شــاط  بذلــك 

ص٨5». «الروايــة  داود».  الشــيخ 
ح�ــ� هــذه ال��ظــة أصبحــت ا��كايــة بتداخــل مرويا��ــا بيــن ا��قيقــة 
ــًدا لــدى األخ األميــر، وفــي هــذا التأكيــد 

ّ
واإلشــاعة واالف�ــراء خبــًرا مؤك

الشــاهد  عّدهــا  ال�ــي  «رمانــة»  �شــهادة  األخ  لــدى  ــا 
ً
يقين صــار  الــذي 

بــّد مــن ا��ــالص م��ــا لطمــس  اقعــة، �ان ال  الــذي رأى الو الوحيــد 
ــد وقا�ــع أخــرى لهــذه ا��كايــة 

ّ
ا��قيقــة، لكــن املرويــات األخــرى تؤك

ــھ غيــر متــداول، 
ّ
ال�ــي اف�ــرض �عــد إعــادة إنتاجهــا أّ��ــا صــارت خبــًرا، لكن

عناصــره  مــن  ل��ــالص  الفرصــة  إتاحــة  ��يــن  عليــھ  ــم 
ّ
التكت وتــّم 

«األميرتيــن». األساســية 
ر عليــھ �عــاد ن�شــھ مــن جديــد، ليعــاد إنتــاج ا��كايــة، 

ّ
لكــن مــا تــّم ال�ســ�

فــي مفتتــح هــذا القســم،  لــھ الشــاهد الن�ّ�ــي  وهــو األمــر الــذي �شــير 
والــذي نــّص ع�ــ� «�عي�ــي أنــا رأيــت جّدتــي أنــوش فــي ��ر��ــا تمســك 
بالص�يتيــن  تنز�ــي  أن  أيرضيــك  وتبـكـي،  تحّد��ــا  املقلو�ــة  باملرســاة 
مــا  البصــرة،  يابنــات  أيرضيكــّن  لهمــا؟  قلبــك   

ّ
رق أمــا  القــاع؟  إ�ــ� 

 
ّ
ياشــط أيرضيــك  املرســاة؟  أّي��ــا  أيرضيــك  ا��لوتيــن؟  لهاتيــن  جــرى 
عليــھ  يمــّر  قــد  الن�ّ�ــي  الشــاهد  هــذا  الروايــة٧٩»،   » العــرب...؟». 
 مــا بيــن الســطور لكنــھ حيــن 

ً
ــف عنــده، متأّمــال

ّ
ــي ســر�ًعا، وال يتوق

ّ
املتلق

يقــرأ املقطــع الــذي يليــھ «��ــر ا��را�ــي»، ويقــف ع�ــ� تفاصيــل أملأســاة 
النــّص، ويقــف  هــذا  إ�ــ�  العــودة  مــن  لــھ  بــّد  ال�ــي جــرت لألميرتيــن ال 
 ملعرفــة تفاصيــل ا��كايــة، فقــد �ان خطاًبــا موجًعــا مفّجــًرا 

ً
م�ســائال

ــي ع�ــ� املتا�عــة ملعرفــة تفاصيــل ا��كايــة، ســواء 
ّ

 املتلق
ّ

ألســئلة تحــث
�انــت حقيقــة أو وهًمــا مــن أوهــام ا��يــال، إذ ال بــّد مــن رابــط ير�ــط 
منــھ  التأكيــد  و�زالــة حتميــة  ا��بــر  توكيــد  تفكيــك  �عيــد  التفاصيــل 
 للتأويــل واإلضافــة وا��ــذف، فقــد خلــق 

ً
ليكــون مشــاًعا حكائًيــا قابــال

الباحــث  ــا عــن املصــادر األساســية، لكــن هــذا 
ً
الكاتــب عنصــًرا باحث

مــن  يقــف ع�ــ� مصيــر اختفا��مــا، وهــو  أن  منحــاز لألميرتيــن، ويريــد 
ا��كايــة،  ســّر  الك�شــاف  والبــّر  البحــر  فــي  البحــث  برحلــة  ســيقوم 
 إ�ــ� املقبــرة، هــذا االســتقصاء الســردي الــذي يقــوم بــھ «عــدن» 

ً
وصــوال

ليكشــف أســرار ا��كايــة، و�عيــد تركي��ــا و�ناءهــا، هــو الــذي يجّســد 
يــة فــي تحبيــك األحــداث و�نــاء النــّص الســردي الــذي يمتــاز 

ّ
املهــارة الفن

لت 
ّ
باملتعة وال�شــويق، ويجيب في الوقت ذاتھ ع�� األســئلة ال�ي تشــك

ــي وهــو يقــرأ مرثيــة أنــوش لألميرتيــن فــي الشــاهد الن�ّ�ــي 
ّ

فــي ذهــن املتلق
الــذي تصــّدر هــذا القســم.
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النص :
ـفِة األحـالِم مـْن أرقـي

َ
ي عـ�� ش ُصـّ�ِ

لِب واح�ر�ي
َ

وَسـافري فـي لـهيِب الق
َم�ي

َ
وِق يا أ

َّ
ـصِن الـش

ُ
 غ

َ
ـوق

َ
وغـّرِدي ف

فــِق
ُ
ـيـها إلــى األ ِ

ّ
 الـحـّبِ ُزف

َ
نــشـودة

ُ
أ

ً
غنية

ُ
لِب أ

َ
ي َرحـيَق الـهَوى فـي الـق ـّدِ

َ
ن

ـِلقي
َ
وِح وائـت ـَسـمـاِت الــرُّ

َ
َوَعـانـقـي ن

ْ
لَب َمـا َبـِرَحت

َ
نَّ الـق

َ
لـ�ـَس َيـكـفيِك أ

َ
أ

ِق؟
َ
ـل

َ
ـوي ِمــْن َمـنـبِع الـق

َ
ـرت

َ
ھ ت

ُ
ـُجـون

ُ
ش

�ي
َ

ـف
َ

شـواِق فـي ش
َ
 األ

ُ
ـغـة

ُ
 ل

ْ
ـزاحـمت

َ
ت

قي
ُ
ل

ُ
وِض ِمْن خ  ِعشُق َصبايا الرَّ

َ
َو�ـات

هـيُم بـِھ
َ
 َعــْن ُحـسـٍن أ

ُ
بـحـث

َ
 أ

ُ
تـيـت

َ
أ

تـعـا�ي ِســَوى َعـَرقـي
َ
َومــا ُيـتـرِجُم أ

ركـــُض َواألوهـــاُم تـجـِلُدني
َ
 أ

ُ
تــيـت

َ
أ

ــدلُّ َعــلـى األْحــبـاِب بـالـَعـبِق
َ
ســت

َ
َوأ

تـبُع َحـرفي في املداِر َوقْد
َ
 أ

ُ
َمـا ِزلـت

ُر�ي
ُ
 ط

ْ
َوت

َ
ت

ْ
 َبوِ�ي َوال

ُ
 َمـَسافة

ْ
ـاهت

َ
ت

ـوِر ُمـؤتـلـٌق
ُّ
ـ�ي فـــي الــن

ّ
ـكـن

َ
هــيـُم ل

َ
أ

َسِق
َ
ـنيُر ولـكـْن فــي ُدجــى الـغ

َ
َوأسـت

�ي
ُ

ـل�ي َويـ�َ�ق
َ
 فـي ق

َ
ـوق

َّ
ــارُد الـش

َ
ط

ُ
أ

مـِق ـى آخــِر الـرَّ
َّ
ـلـي ِمـنـُھ َحـت

َ
َوأْصـط

ــِردي
َ
ُمـــّدي َيـديـِك إلــى لـيـ�ي َوال ت

ِق
َ
ـل

َ
 ِمــن الـف

ً
نــوارا

َ
ـِت أ

ْ
ـــد ُصــغ

َ
ِإال َوق

 َواْح�ِر�ِ�ي
َ

بغين
َ
ما ت

َ
ؤاِدي ك

ُ
صـوِ�ي ف

ـَرِق
َ
امــــِة الــغ ـْسـِلـِمـيِھ إلــــى ُدوَّ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
أ

ھ
ُ
اِء ُحـرقت

َ
حـش

َ
ُن فـي األ

ُ
ـسـك

َ
َهــَواِك ت

َ�ي فـي َدمي َواستلِهِمي ُحَر�ي
تـَماز

ـِ�ي
َ
ــال ت

َ
ـْبـ�ِ�ي ف

َ
ْرِت فــي ن

َّ
ـعـ�

َ
 ت

ْ
َوِ�ن

ـِرِقـي
َ
ـت

ْ
ـلـِب َواخ

َ
ـِقي بــِجـَداِر الـق

ّ
ـَعـل

َ
ت

ْ
رت

َ
 ا��ّبِ َما ان�ش

ُ
ـوال ُجـنون

َ
هـواِك ل

َ
أ

َسِقي
َ
َسائُم الِعشِق في ُروِ�ي َوفي ن

َ
ن

ً
ـمتماِت الـُحّبِ َعـاجزة

َ
ـنِت َعـن ت

ُ
 ك

ْ
ِإن

 الـَعينيِن َواخـتلقي
َ
ة

َ
ـغ

ُ
فـاْسـتخِدمي ل

ْ
�َ�ت

ُ
ْحُرفي ن

َ
 ا�ُ�سِن هِذي أ

َ
َيا َواحة

� الـَوَرِق
َ

 َعـ�
ْ

ـانت
َ

ـو ك
َ
ِمــن الـَوريـِد َول

ـلـٌم
َ
ـها ق

َ
 َصـاغ

ً
الــحـبُّ لـ�ـَس ُحـُروفـا

ِق َ
ز

َّ
�ِش والـن

َّ
وِن الـط

ُ
 ِمـن ُجـن

ً
ـة

َ
ـوث

َ
أْو ل

شـــَجــاٍن َوأوِرَدٍة
َ
 أ

ُ
ــفــقـة

َ
الـــحــبُّ خ

ــِق
َ
ل

َ
 ِمــن األ

ً
ـ�ـِشيرا

َ
 ت

ُ
ـيِم َيـبـعـث

َ
ـالـغ

َ
ك

َجـاِلُده
ُ
ـيٍل أ

َ
ــْم ل

َ
 الـُحـسِن ك

َ
َيــا َواحــة

ِق
َ

ف
َّ

 الـش
ُ
ـل�ي ُحـْمرة

َ
ـحـَو ق

َ
ـأتـي ِبــِھ ن

َ
ت

ٍة
َ

ــلَّ َعـاِطف
ُ

لِب َيـحـِوي ك
َ

 ِلـلـق
ُ

َعـجـْبت
ِق

َ
ـاٍج ِمــن الـَعل

َ
ْمـش

َ
ـيـَر أ

َ
ـْن غ

ُ
ــْم َيـك

َ
َول

القراءة :
ٍة

َ
لَّ َعاِطف

ُ
لِب َيحِوي �

َ
 ِللق

ُ
َ��ْبت

ِق
َ
اٍج ِمن الَعل

َ
ْمش

َ
يَر أ

َ
ْن غ

ُ
ْم َيك

َ
َول

 ، القصيــدة  أبيــات  بيــن  مــن  خــاص  وقــع  الب�ــت  لهــذا  األخيــر  مــن  ســأبدأ 
فهــو �علــق فــي الذهــن و�ســتقرفي الذاكــرة ال ألنــھ توقيــع ألفنــاه للشــاعر ، 
عواطفنــا  فمســتودع  التأمــل  تســ�ر�ي  بليغــة  فلســفة  ع�ــ�  النطوائــھ  بــل 
املضطرمــة املتأ��ــة ضعيــف هزيــل ال�عــدو أن يكــون أمشــاجا مــن العلــق 
بمقولــة  ون��ــب  منــھ  ن��ــب  أن  لنــا  حــق   ، بحملــھ  ماتنــوء  ف��ــا  ندفــن 
منطقياالمجــرد  ت��بــا  يبــدو  ب�ناءالقصيــدة  الب�ــت  و�ر�ــط  الشــاعر!!  
فلســفة فبعــد تموجــات عاطفيــة اســتكنت فــي فــؤاد الشــاعر يأتــي الب�ــت 

الشــعور. ذبذبــات  إل��ــاء  معنويــة  قفلــة 
وعن النص أضيف هذه السطور:

عنصرا��ركــة فــي اللغــة عــزز العاطفــة املشــبو�ة املصطليــة بالشــوق وض�ــ� 
والتغيــر  ا��ركــة  ع�ــ�  داللــة  ذت  فاملفــردات   ، واللهفــة  واللوعــة  ا��ــب 

ولنتأمــل داللــة : ســافري ص�ــي ،عانقــي ، أركــض ، أطــارد .. إ�ــ� .
والنغفــل كثافــة ا��مــل الفعليــة ، و�يثــار التعبيــر بالفعــل املضــارع مســندا 
لضميــر املتكلــم فالشــاعر هــو الباعــث وا��ــرك للعاطفــة فــي النــص واملنتــج 

للشــعور.
والنــص متخــم برقــة الشــعور ورهافــة ا��ــس ،والأجــد أجمــل تمثيــل عل��ــا 

ســوى تلــك اللوعــة والفنــاء فــي ا��بــوب فــي هــذه األبيــات :
ھ
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تعبير نملك حيالھ الصمت !
ويطيــب �ــي أن أختــم النــص بوقفــة عنــد قــول الشــاعر ( ياباحــة ا��ســن 
ع�ــ�  ا��ســن  باحــة  �ــي  هنــا  ا��بو�ــة  هــل  املع�ــ�  ع�ــي  ارتبــك  حقيقــة   (
ســ�يل ا��ــاز أم أن اللفظــة حقيقــة التتضمــن مجــازا ؟؟!! ، وا��طــاب هنــا 
التفــات إ�ــ� مدي�تــھ األثيــرة الباحــة ونــداء لهــا كنــوع مــن اإلفضــاء والبــوح لهــا 

عمــا فــي الوجــدان !! ؟؟
إ��ــاح  يفســر  فهــذا  إليــھ)  ماأميــل  (وهــو  املــكان   / الباحــة  �ــي  �انــت  إن 
الباحــة  فــي  ممثــال  املــدن  وعشــق  العــذري  الهــوى  بيــن  املــزج  ع�ــ�  الشــاعر 
�لمــة  ف��مــا  الهــوى  واحــدا  مخلوقــا  وا��بو�ــة  الباحــة   ،و�أن  ا��ســناء 
واحــدة التتجــزأ �ــي لغــة العشــق ، و�ن �انــت باحــة ا��ســن نــداء للمحبو�ــة 
فهــو جمــال آخرفــي إطارالصــورة الفنيــة  البــد أن نخــدش ا��مــال بخر�شــة 

!! وأن نعيــب فــي الــورد حمرتــھ فــي قــول الشــاعر صا�ــ� الهنيــدي 
هيُم بِھ

َ
 َعْن ُحسٍن أ

ُ
بحث

َ
 أ

ُ
ت�ت

َ
أ

تعا�ي ِسَوى َعَر�ي
َ
َوما ُي�رِجُم أ

جمــع تعــب ع�ــ� أتعــاب لــم أســمع بــھ مــن قبــل ، يظهــر �ــي ـ وهللا أعلــم ـ أنــھ 
عــن  ، فضــال  الــوزن  عــن الصياغــة الصرفيــة ال��يحــة إلقامــة  عــدول 
ا��اميــن  قامــوس  مــن  �لمــة  ف�ــي  اليوميــة  ا��يــاة  بلغــة  الكلمــة  ارتبــاط 

!! معناهــا أجــرة نظيــر عملهــم 
استمتعت ��ذا النص ، وسررت �عاطفتھ العذبة ، ونفحة الهوى العذري 

فبرغم غياب الصورة ا��سية للمرأة ، تسامت اللغة إ�� عشق الروح.
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خــص الروا�ــي ع�ــي جاســم شــب�ب روايتــھ الثانيــة ( صيــد ا��مــام –مــن 
م�شــورات اتحــاد االدبــاء والكتــاب فــي البصــرة طبعــت ع�ــ� نفقــة اســيا 
ســيل لالتصــاالت    ) للناشــئة كمــا فعــل فــي روايتــھ األو�ــ� ( وردة الفــرح) 
واســ�ثمر الرحلــة واستكشــاف املــكان �عيــون اليافعيــن حمــزة وصديقــھ 
شــهاب صاحــب األســماء املتعــددة ،  ويمكــن عــد هــذه الروايــة نموذجــا 
خاصــا مــن الروايــات ول�ســت ج�ســا قائمــا بذاتــھ بــل �ــي ســرد �ســتفيد 
مــن فئــة الفتيــان وتطلعا��ــم نحــو املغامــرة واالستكشــاف وخــوض غمــار 
املغامرة للتعرف ع�� العالم ا��يط ��م كما ا��ا تســتفيد من منجزات 
فــي  مطروحــة  متنوعــة  وتجــارب  طويــل  تاريــخ  لــھ  اد�ــي  كج�ــس  الروايــة 
نماذجهــا امل�شــورة وامل�رجمة،وســوف نتفحــص ب�يــة هــذه الروايــة دون 

الدخــول فــي تجن�ســها 
صيــد   ) روايتــھ  انجــاز  ومــكان  زمــان  تث�يــت  ع�ــ�  الروا�ــي  حــرص  لقــد 
ا��مــام) ل��ــ�ل مفارقــة ملفتــة للنظــر تتعلــق بالفضــاء الروا�ــي الــذي 
احتــوى �ــ�وص الروايــة وزمــن االحــداث ال�ــي عاشــ��ا هــذه ال�ــ�وص 
نســبة ا�ــ� مــكان الكتابــة وزم��ــا ، وهــو امــر يحتــاج ا�ــ� اضــاءة مثمــرة تتعلــق 
��ــذا ا��ــرص ودالالتــھ ا��فيــة ال�ــي تلقــي ظاللهــا ع�ــ� ا��طــاب ومغــزاه 

الــذي أراده الروا�ــي مــن هــذه الروايــة .
بالشــكل  ا��مــام)  صيــد   ) روايتــھ  انجــاز  تاريــخ  الروا�ــي  حــدد 
التا�ي:(ا��م�ــس ٤-3-200٤ املانيــا –اليبــزك) امــا مــكان وزمــان احــداث 
الروايــة فــكان فــي مدينــة البصــرة فــي احــدى ا��ــالت الشــعبية ال�ــي بن�ــت 
�شــكل عشــوا�ي فــي زمــن �عيــد عــن زمــن الكتابــة يتجــاوز ا��مســين عامــا 
مدينــة  ان  للنظــر  واملفلــت  العشــرين-  القــرن  خمســي�يات  منتصــف   –
،امــا  ��اي��ــا  ذيــل  فــي  الروا�ــي ســوى  النــص  فــي  تــرد  لــم  األملانيــة  اليبــزك 
احــداث الروايــة فقــد اقتصــرت ع�ــ� مــكان وزمــان تلــك ا��قبــة البعيــدة.

(بيــن  مــا   ف�ــرة  فــي  كت�ــت  قــد  الروايــة  ان  اف�رضنــا  واذا 
كت��ــا  قــد  املؤلــف  ان  �ع�ــي  ذلــك  فــان  2003عامــي  و200٤) 
ذاكرتــھ  محفــزا    (1٩٤٦ الروا�ــي  ميــالد  (تاريــخ  كهولتــھ  فــي 
ممــا  البعيــد  املا��ــي  عالــم  بنــاء   فــي  االســتجابة  ع�ــ�  املرئيــة 
حقيقيــة  ألحــداث  اتســعت  ال�ــي  ذاكرتــھ  عــن  أســئلة  يطــرح 
اقعيــة فــي تجســيد  عاشــها واحــداث خياليــة مرفقــة بخلفيــة و
املــكان وزمــان االحداث،ويبــدو ان تقدمــھ فــي العمــر قــد زاد مــن 
رغبتــھ فــي العــودة ا�ــ� عالــم الطفولــة تدفعــھ عبــارة طائفــة فــي 
باالحــداث  ا���شــد  الروا�ــي  ا��طــاب  هــذا  ت��ــص  الســرد 
�ل  فيــھ(  مــكان  عــن  بحثــا  �انــت  رحلتــھ  بــان  وال�ــ�وص 
خــوف.)  دون  منــھ  تق�ــرب  واألرانــب  الغــزالن   (....) حــر  ��ــيء 

االنســان. المــس  حيــن  يتدنــس  لــم  الــذي  �ا��انكيــدو 
الــذي  البعيــد  املا��ــي  هــذا  عالقــة  عــن  أســئلة  وهنــاك   
فــي مدينــة  اقــع متحــرك ومتطــور  �ســكن ذاكــرة الروا�ــي مــع و
ال�ــي  الذاكــرة  بأحــداث  عالقــة  ايــة  تر�طــھ  ال  اليبز�األملانيــة 

الروايــة. فــي  مفصلــة  وردت 
التاريــخ  فــي  وانجازهــا  الروايــة  كتابــة  مــكان  ا�ــ�  اإلشــارة  ان 
املذكــور يرمــز ا�ــ� ان رحلــة البحــث ال�ــي بداهــا حمــزة مــن صيــد 
ا��مــام لــم ت�تــھ �عــد،  و�قــي (حمزة/املؤلــف) غريبــا معلقــا بيــن 
ســماء الطفولــة األو�ــ� و�يــن مــكان الكهولــة الــذي جســد غر�تــھ 
جاســ��ا  ال�ــي  الكثيــرة  األمكنــة  بيــن  هويتــھ  وضيــاع  األبديــة 
قدمــاه دون ان تجــد املــالذ الــذي يبحــث عنــھ، ل�ســتقر جســده  
ا��مــام  صيــد  عــن  �عيــدا  سامســونك/تركيا  ارض  فــي  أخيــرا 

الكيلوم�ــرات. بــأالف 

جميل الش�ي�ي
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فــي  العشــرين  القــرن  خمســي�يات  زمــن  مــن  احداثــا  الروايــة  وتســرد 
مدينــة البصــرة عــن حيــاة مجموعــة مــن ال�ســاء الال�ــي ام��ــن جمــع 
امل�ــ� مــن ال��ــراء الغر�يــة للمدينــة حيــث يتجمــع مــن امليــاه املا��ــة 
فصــل  فــي  وجفافــھ  الر�يــع  فــي  الشاســعة  ال��ــراء  هــذه  تغمــر  ال�ــي 
مــن  الثانــي  القســم  و�ســرد  املدينــة،  أســواق  فــي  بيعــھ  ثــم  الصيــف 
الروايــة تفاصيــل عــن رحلــة اليافعيــن حمــزة وشــهاب ذي الرائحــة فــي 
أهلهــا فيمــا  ال��ــراء وتعرفهمــا ع�ــ� تضار�ســها وتفاصيــل مع�شــة 
�ســرد القســم الثالــث رحل��مــا ا�ــ� الهــور وتفاصيــل تلــك الرحلــة ، ثــم 
ع�ــ�  مغلقــة  الشــكل  دائريــة  رحلــة  فــي  القديــم  ب�تــھ  ا�ــ�  حمــزة  عــودة 
احدا��ــا وقــد اســ�ثمر الروا�ــي العنوانــات ا��ان�يــة بــدال مــن الفصــول 
واالقســام ، ليعطــي املتلقــي اليافــع ��ريــة القــراءة مــن أي مــكان �شــاء 
،تســرد  فــي عالقــة مصيريــة متداخلــة  الطبيعــة وال�ــ�وص  فســيجد 
تفاصيــل مقر�ــة لعالــم الطبيعــة فــي ال��ــراء او الهــور �عيــن الكاميــرا 

ي�نــاوب ع�ــ� إضاء��ــا حمــزة وشــهاب والســارد العليــم.

يتصــدر الروايــة إهــداء موجــھ إ�ــ� رو�ــي والــدة الروا�ــي وخالتــھ وهمــا 
�ــ�ص�تان تتواجــدان فــي العالــم الروا�ــي أيضــا ولهمــا دور فــي إضــاءة 
زمــن ومــكان األحــداث ، وهمــا جــزء مــن الســيرة الذاتيــة للروا�ــي ال�ــي 
اشــ�بكت مــع األحــداث الروائيــة ا��ياليــة وا��قيقيــة، ممــا يصعــب 
ع�ــ� قــارئ الروايــة الفصــل بيــن العامليــن ، خاصــة وان األمكنــة ومعظــم 
�ــ�وص الروايــة مــن ال�ســاء لهــا عالقــة �ســيرة املؤلــف مثــل (عيــدة 
 ) املــكان  أســماء  إ�ــ�  ،وزهــرة ورضيــة إضافــة  ،وســمرة  ا��يــرة  ،غدنــھ 
العا�ي،وغيرهــا) الــروف  الرويطــة،  جذ�ع،جســر  ام   ، ا��مــام  صيــد 

فــي إضفــاء ضفيــرة متجانســة بيــن الســيرة وا��يــال الــذي  ممــا �ســهم 
االحــداث  متجانــس  روا�ــي  عالــم  ا�ــ�  ��ــا  وارتقــى  الســيرة  احتضــن 
تحــاول  مجهــول  عالــم  عــن  البحــث  رحلــة  تجســد  و�ــي  وال�ــ�وص 

ارضــھ. فــي  اليــھ واالســتقرار  الوصــول  الروائيــة  ال�ــ�وص 
ان الكتابــة فــي مــكان مكتــظ ومتحــرك ومزدحــم بالســكان ( اليبــزج)، وفــي 
الروائيــة (عام200٤)،ثــم اإلهمــال  زمــن متقــدم ع�ــ� زمــن األحــداث 
املتعمد لوصف هذا الفضاء، �شــير ا�� ان الســارد،/ املؤلف الضم�ي 

ع�ــ�  الذاكــرة  عالــم  إلعــالء  مقصــودا  واختيــارا  اســ�بداال  يجــري 
اقــع املع�ــش  حيــن يجســد عاملــا اخــر مختلفــا وأحداثــا  عالــم الو
متقاطعــة مــع مــكان الكتابــة، ليؤســس للذاكــرة فضــاء مح�شــدا 
باملشــاهد املتنوعــة ال�ــي ت��ــي �ســيطرة الطبيعــة البكــر و�ائنا��ــا 
او  ال��ــراء  فــي  ســواء  لســلط��ا  ا��ميــع  تخضــع  ذاتــا  بوصفهــا 
املســ�نقعات املائيــة املعروفــة فــي جنــوب العــراق باألهــوار، ليبــدو 
املــكان الطبي�ــي بديــال عــن العالــم الصنا�ــي :عاملــا ي�بــض با��يــاة 

،عاملــا حلميــا مــن نتــاج الذاكــرة.
 صيد ا��مام والب�ت الق��ي

ت��ــض ذاكــرة ال�ــ�صية، و�ــي تســتعيد أحــداث وأمكنــة املا��ــي 
األشــياء  يــرى  الــذي  الص�ــي حمــزة  عيــن  �ــي  البعيد،�عيــن مقر�ــة 
هــذه   شاخصة أمامھ وينظم السارد العليم /املؤلــف 
يبــدا مــن مركــز الذاكــرة (  املشــاهد ليبــدو عالــم الذاكــرة متصــال 
الب�ــت الق��ــي) الــذي ( �ان يق��ــي �ّل الوقــت فيــھ ح�ــ� عــودة 
والدتــھ )  ح�ــ� العــودة اليــھ فــي ��ايــة الروايــة    بتفاصيــل كثيفــة 
بالشــعر  املكللــة  الواصفة:املعــزى  الصفــة  تحكمهــا  ا��ضــور 
األبيــض الغزيــر.. �ــ�رة التــوت بظلم��ــا و�عــض أغصا��ــا عاريــة 
تالمــس األرض .تــالل امل�ــ� فــي ا���ــرة الطي�يــة الصغيــرة املالصقــة 
���ــرة والدتــھ ،تــالل امل�ــ� , التــالل البيضــاء , مخروطيــة القمــة 
 عريضــة 

ً
, تخــرج مــن قمــاٍط مصنــوع مــن قصــب أصهــب)، فأســا

الســّن وذراعهــا مــن خشــب التــوت ممحّيــة مــن وســطھ ) إضافــة 
ا�ــ� مــا تلتقطــھ عيــن الســارد مــن عالــم ال��ــراء والهــور املكتــظ 

وال�شــر. بالكائنــات 
ان احــالل الصفــة بديــال عــن املشــهد املفصــل الذييظهــر جليــا  فــي 
بلوحــات  املشــهد  ترصيــع  ،�ع�ــي  الروايــة  هــذه  فــي  كثيــرة  مواضــع 
تشــكيلية معلقــة فــي فضــاء الســرداملتحر�اوا لســاكن، كتــالل امل�ــ� 
البيضــاء مخروطيــة القمــة او قمــاط مــن قصــب اصهــب او معــزى 
ومضــاءة  مقر�ــة  لوحــات  و�ــي  الغزيــر،  األبيــض  بالشــعر  مكللــھ 
اضــاءة ســاطعة تخ�ــرق عدســة العيــن وتســكن فــي أعمــاق الــذات 

بوصفهــا تجر�ــة �ــ�صيةـ
باأللــوان  تضــاء  ا��ــا  واللوحــات  املشــاهد  تشــكيل  مميــزات  ومــن 
املشــاهد  تجســد  تواكــب  ال�ــي  بالرائحــة  مشــفوعة  املناســبة 
وتغيــر األمكنــة وال�ــ�وص فالرائحــة تواكــب الســرد املشــهدي، 
 ، امل��يــة  البحيــرات  ضيــاء  مــن  يق�ــرب  بنكه��ا،(عندمــا  وتغمــره 
ــم 

ّ
�شــّم رائحــة والدتــھ) وعندمــا يتأمــل �ــ�رة التــوت فــي ب�تــھ ي(ش

م��ــا رائحــة غريبــة , �أ��ــا آتيــة مــن هامــة ال�ــ�رة)، وحيــن �غفــو 
فــي املغــارة البيضويــة ال�ــي صنعهــا فــي حدبــة الــروف العا�ــي يفيــق 
( ع�ــ� رائحــة املــاء تدخــل أنفــھ, مزيــج مــن رطو�ــة الهــواء الشــر�ي 

ســمك..) ورائحــة 
املشــهد  ســرد  حركــة  يقطــع   الــذي  ال�شــكيل  هــذا  وتشــيروظيفة 
شــعرية  جملــة  او  مــرة   تشــكيلية،  لوحــة  ترســم  بجملــة  ويؤطــره 
بمــكان  ،ال�شــ�ث  نــزوع  ا�ــ�  أخــرى  مــرة  الــذات  اعمــاق  ت��ــيء 
الطفولــة و�ــي ��ــم باملغــادرة والرحيــل عــن هــذا العالــم ا��ــدود 
ا�ــ� عــام مجهــول اشــارت اليــھ هــذه ا��مــل ال�ــي تنيــر در�ــا محفوفــا 
ليلــة  فــي  الفجــر)  وا��ــوف متجها(إ�ــ� فضــاء  وال�رقــب  با��هــول 

ومتحــرك  مكتــظ  مــكان  فــي  الكتابــة  ان 
زمــن  وفــي  اليبــزج)،   ) بالســكان  ومزدحــم 
الروائيــة  األحــداث  زمــن  ع�ــ�  متقــدم 
املتعمــد  اإلهمــال  (عام200٤)،ثــم 
ان  ا�ــ�  �شــير  الفضــاء،  هــذا  لوصــف 
يجــري  الضم�ــي  املؤلــف  الســارد،/ 
إلعــالء  مقصــودا  واختيــارا  اســ�بداال 
اقع املع�ش   عالم الذاكرة ع�� عالم الو
حيــن يجســد عاملــا اخــر مختلفــا وأحداثــا 

الكتابــة مــكان  مــع  متقاطعــة 
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حــول  ظلم��ــا  ب�ــراب  ت��ــال  الدنيــا  و�انــت  صامتــة  ليلــة  (�انــت 
(

ً
 أيضــا

ً
عي�يــھ ) وقبــل الرحيــل ((\رأى الفجــر الرصا��ــي صامتــا

ثــم يتاكــد ذلــك بالتكــرار (الصمــت شاســع مثــل أشــعة الشــمس) 
و�ــي صــورة من�ثقــة مــن احساســھ العميــق بالوحــدة والضيــاع 

. الهويــة  وفقــدان 
شــكل  ع�ــ�  وزوجهــا  وخالتــھ  وابــاه  امــھ  يــرى  ذلــك  وفــق  وع�ــ� 
ايقونات  ثابتة في سماء مشاهد السرد كما حفظ��ا عين اليافع 
عبــر هــذا الزمــن البعيــد و�ــي لقطــات ملونــة لل�ــ�وص الذيــن 
عــاش معهــم تلــك الف�ــرة م��ــا اق�ــران صــورة والدتــھ ( وضفيرت��ــا 
مغمضتان(والفــم  ،عينــان  القويتيــن  يد��ــا  بيــن  تتأر��ــان 
مزمومــا , أزرق باهتــا, �أن �لمــة تيّ�ســت ع�ــ� الشــفتين.. بثو��ــا 
ع بزخارف ع�� ا��ســد ,) ويظهر ابوه في صورة ثابتھ 

ّ
األزرق املبق

متلفعــا بكوفيتــھ حــد العينيــن وهــو يحمــل فانوســا او وهــو يحمــل 
فاســا عريضــة الســن  ��شــم ��ــا اكــوام امل�ــ� فــي الغرفــة الصغيــرة 
الب�ــت  واشــياء  وعيــدة  خالتــھ  (وعــن  امل�ــ�  إليــداع  ا��صصــة 
هنــاك التماعــات مكثفــة ع�ــ� شــكل صــور مض�ئــة تطــرز مشــاهد 
الســرد م��ــا مشــاهدة خالتــھ بمال�ســها الســوداء وفوط��ــا ال�ــي 
لطخهــا ال��يــن األســمر والطحيــن األبيــض تم�ــ� عي��ــا وأنفهــا 

يقطــر و�ــي تنظــر إليــھ وت��ــ� وع�ــ� صــوت رخيــم أليــف 
األبيــض) القصيــر  وســروالھ  البيضــاء  (بفانيلتــھ  زوجهــا  ويظهــر 

كمــا يصــف املذيــاع �عينــھ الزرقــاء مشــتعلة ,امــا عيــدة فتظهــر  
الســوداء  او  ا��ضــراء  �عصاب��ــا 

(�ــ� عيــدة تشــّد رأســها �عصابــة خضــراء و�ــي تــدور بجســمها فــي 
�ل االتجاهــات .

بمــا  واالشــياء  لل�ــ�وص  املركــز  ال��ــ�يص  ذلــك  ا�ــ�  يضــاف 
اقــع غــرب  خبرتــھ �ــ�صية اليافــع حمــزة عــن خفايــا املــكان الو
الــروف العا�ــي واستكشــف تضار�ســھ والتما�ــي معــھ دون خــوف 
او وجــل ، كمــا انــھ تعــرف ع�ــ� شــرق الــروف العا�ــي حيــث �ســاتين 
النخيــل وا��ضــرة الدائمــة  واشــكال الطيــور والنباتــات املتنوعــة 

و�ان ذلــك يثيــر فــي نفســھ ال��ــب مــن تفــاوت هذيــن العامليــن
(  �ان يت��ب من هذه األرض  فغر��ا بطاح واسعة ومس�نقعات 
والبالبــل  والعصافيــر  النخيــل  ب�ســاتين  اخضــّر  وشــرقها  م��يــة 
أن  مــا   , الطويلــة  والصفــراء  ا��ضــراء  بذيولهــا  املســتقرة  غيــر 
 نظرتــك عل��ــا ح�ــ� تختفــي بيــن الســعف وقامــات النخيــل 

ّ
تحــط

العاليــة..
ســاكنا  محــدودا  ال�ــ�صية  عالــم  يبــدو  الروايــة  بدايــة  ومــن 
يؤطــره مــوت االم املبكــر وغيــاب االب فــي ا��هول،وســط عالقــات 
وعائل��ــا  خالتــھ  قبــل  مــن  عليــھ  العطــف  أساســها  هامشــية 
لتعويضــھ عنغيــاب االم واألب،(وســمع مــّرة أ��ــم يتحادثــون بــأن 
ال يز��ــوا الي�يــم فســقطت هــذه الكلمــة فــي أعمــاق روحــھ و�ــدأت 
تكبــر �ل يــوم ومعهــا تكبــر األحــزان) �ل ذلــك يدفعــھ ا�ــ� انتقالــھ 
مستكشــفا  ا��مــام  صيــد  �ســم�  ب�تــھ  غــرب  واحــد  مــكان  فــي 
تضار�ســھ و�ائناتــھ وهــو مــكان للمســ�نقعات امل��يــة وللطيــور 
و�أ��ــا  نقوشــا  تحمــل  اعمــدة  مــن  بائــدة  اثــار  مــع  وتــروح  تأتــي 
لكــن ذلــك   ، الزمــان  اتلفــھ  ثــم  قــد �ان قائمــا  شــواخص لعالــم 

لــن يــدوم طويــال ، فهــو يبحــث  عــن عالــم اخر،فــي مغامــرة لــم يحســب 
لهــا حســاب،اذ �ان يفكــر بمــا وراء ب�تــھ الصغيــر، متخــذا مــن ( الــروف 
العا�ي)الــذي (ي�بطــح طويــال , وتغيــب ��ايتــھ فــي الســراب الــذي تشــكل 
مثــل ســنام , حــدا فاصــال بيــن املــكان املأهــول بالنــاس و�يــن االحــراش 
املمتــدة ع�ــ� مــد البصــر (  بطــاح شاســعة، بــراري , �ــي مملكــة للشــمس 
املــاء  مــن  �ســراب  البعيــدة  افهــا  فتل��ــب أطر أشــع��ا  تســكب عل��ــا   ,
املتالطــم . أرضهــا مســتوية , وعنــد طرفهــا ا��نو�ــي هضبــة يرتفــع عل��ــا 
أ��ــا شــواهد قبــور , تع�ــش ف��ــا أســراب 

َ
مــھ ��ــور عاليــة �

ّ
بنــاء مهــّدم تل

مــن ا��مــام وطيــور بريــة,) 
العيــن صــورا ســاطعة  تلتقــط  هــذه االحــراش والبــراري الشاســعة  فــي 
ورا�ــ�ة فــي عمــق الــذات وحيــة فــي الذاكــرة م��ــا (فتحــة مأكولــة مــن 
الطويلــة  (االعمــدة  بيضويــة وم��ــا  الــروف) ع�ــ� شــكل مغــارة  جســم 
املــاء مننصفهــا )او(نباتــات مــن ا��مــض والعكــرش  يقطعهــا ســراب 
و�ــ�يرات شــوكية صغيــرة) و(حصــران العاقــول بإبرهــا املّســودة)وفي 
ا��انــب الشــر�ي تلتقــط عدســة العيــن (مشــارات ا��ــت األخضــر الــذي 

�ســط لونـــھ وفاحــت رائحتــھ ع�ــ� املــكان �لــھ )
لــدى الســارد/  ان تكثيــف الصــورة وحســي��ا العاليــة تكشــف نزوعــا 
املؤلف،باالحتفــاظ بالدهشــة األو�ــ� ال�ــي أحاطــت ��ــ�صية اليافــع 
حمــزة وهــو يــرى الطبيعــة البكــر ألول مــرة ،وتبقــى هــذه النزعــة ح�ــ� �عــد 
لقائــھ بــذي الشــعر الطويــل واتفاقــھ معــھ ع�ــ� رحلــة فــي ا��هــول مــن 

املــكان .

اســ�ثمر املؤلــف ع�ــي جاســم شــب�ب العنوانــات ا��ان�يــة بديــال عــن 
الفصــول كمــا اســلفنا و�ــي عنوانــات �اشــفة ��ركــة الســرد وموجهــة 
إيــاه ا�ــ� غاياتــھ املضمــرة حيــن تشــير ا�ــ� ا��ــدث القــادم وتــوزع مشــاهد 
ع�ــ�  يقــرا  ان  للمتلقــي  ويمكــن   ، العنوانــات  هــذه  وفــق  ع�ــ�  الســرد 
�ل  ففــي   ، الصفحــات  ب�سلســل  ال�ــزام  دون  العنوانــات  هــذه  وفــق 
عنــوان يتكشــف مشــهد وصفــي عــن املــكان او ال�ــ�صية مــن امثلــة 
حيــث  الضاحكــة)  الفوان�ــس   ) املــراوغ  العنــوان  يجســده  مــا  ذلــك 
�ســرد الســارد العليــم �عيــن اليافــع حمــزة قصــة الفوان�ــس الضاحكــة 
:(�ان املســاء , مســاء الفوان�ــس الضاحكــة , نســوة تدخــل مــن البــاب 
املفتــوح , ت�ســرح العبــاءات ع�ــ� أكتافهــن, بأقــدام ثابتــة لهــا وقــع.. إ��ــن 
حــات، مب�ســمات , ي��كــن و�أن الزغاريــد ع�ــ� طــرف شــفاههن.. 

ّ
املال

 . و�انــت عيــدة تحدثــھ عــن 
ً
 ســيحدث غــدا

ً
 كبيــرا

ً
ي��امســن �أن شــ�ئا

مــن  يتحشــرج صو��ــا  ال�ــي  إ�ــ� خالتــھ  بفــرح  ي�نّص�ــن  , وهــّن  الســوق 

شــب�ب  جاســم  ع�ــي  املؤلــف  اســ�ثمر 
الفصــول  عــن  بديــال  ا��ان�يــة  العنوانــات 
كمــا اســلفنا و�ــي عنوانــات �اشــفة ��ركــة 
املضمــرة  غاياتــھ  ا�ــ�  إيــاه  وموجهــة  الســرد 
وتــوزع  القــادم  ا��ــدث  ا�ــ�  تشــير  حيــن 
مشــاهد الســرد ع�ــ� وفــق هــذه العنوانــات
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الفرحــة و�انــت تــدور بــكل جســمها بيــن ال�ســوة اللواتــي تمايلــن مــن 
ال��ــك والغبطــة. قبلتــھ خالتــھ ع�ــ� خــّده وتمــددت ع�ــ� فراشــها 
مشــهد  وهــو   (.. بالتعاويــذ  تتمتــم  و�ــي  تشــعان  عيناهــا  و�انــت 
ضــاج با��ركــة واملــرح و�شــير ا�ــ� فرحــة باك�شــاف منخفــض مل�ــي 
املالحــات  اخبــرت  بدورهــا  و�ــي  بــھ  خالتــھ  واخبــر  حمــزة  اك�شــفھ 

بذلــك .
بأرصــاد مســتقبل مرعــب تكشــفھ  ت��ــي  �عــض االحــداث  وهنــاك 
�عض االحداث ا��ان�ية ال�ي ترد عرضا ولك��ا تؤشر ع��  أعماق 
اقــف مرعبــة قادمــة وت��ــص  اليافــع الــذي يجــد ف��ــا إشــارة ا�ــ� مو
 
ً
طــارد شــ�ئا

ُ
 ت

ً
قصــة الطائــر والــكالب ذلــك (و�ــ� ع�ــ� البعــد كالبــا

يتقافــز وخّمــن أنــھ طيــر مقصــوص ا��نــاح , ســرعان مــا تجمعــت 
الــكالب وســمع مــن �عيــد حشــرجة الطائــر بيــن األنيــاب , فأمســك 
ت 

ّ
 نحوها ـ أمطرها با���ارة فتفرقت , تتلف

ً
بنعليھ وركض سر�عا

وتلعــق أبوازهــا بألســن��ا , ورأى بقايــا الطائــر متناثــرة , فصــرخ ��ــا 
عاليــا فتملكتــھ غصــة بــكاء ســّدت بلعومــھ..

ب�ــت خالتــھ  إ�ــ�  فــي منظــر عي�يــھ وهــو يدلــف  �انــت هيئــة الطائــر 
, فجلــس  تــدور  , شــعر بصــداع ورأســھ  التنــور  رائحــة  فاســتقبلتھ 

عــال.. وتقيــأ بصــوت  مــن ســريره   
ً
قريبــا

ذو الشعر األسود الطويل
يمثــل ظهــور �ــ�صية ( ذو الشــعر األســود الطويــل) نقلــة نوعيــة 
فــي عالــم حمــزة ا��ــدود الــذي تعــرف ع�ــ� معظــم تضار�ســھ وخبــر 
الطويــل  الشــعر  فــي �ــ�صية ذي  ليجــد  بــھ  �ــ�وصھ ا��يطيــن 
لــم يألفــھ او يق�ــرب منھ،وقــد ات�ــ� هــذا العالــم �عــد  عاملــا اخــر 
ب�ــت  فــي  ان�ــس  مــن  لــھ  يبــق  فلــم   ، العالــم االخــر  ا�ــ�  رحيــل عيــدة 
لالبتعــاد  يدفعـــھ  الغيــظ  و(�ان  ا��ــدود،  عاملــھ  فــي  او  خالتــھ 
حكايــات  حفزتــھ  فقــد  املع�ــ�  املكان)و��ــذا  �ل   , املــكان  هــذا  عــن 
للرحيــل  ال��ــراء  ا�ــ�  بالذهــاب  ومغامرتــھ  الطويــل  الشــعر  ذي 
واك�شــاف عالــم ال��ــراء والهــور ، ونالحــظ ان عيــن ذي الشــعر 
الطويــل تتطابــق مــع عيــن اليافــع ف�ــي عيــن تقــرب األشــياء وتســكن 
اليافــع حمــزة  ذلــك وصــف  امثلــة  مــن  حرك��ــا وت��ــيء مفردا��ــا 
للصــورة املقر�ــة لوجــھ ذي الشــعر الطويــل (جســد نحيــل وأصا�ــع 
طويلــة مســّودة األظافــر, و�ثــور كحّبــات النبــق ســوداء وحمــراء ع�ــ� 
مقارنــة   ( بيــاض مصفــّر  عــن  ــرة 

ّ
متقش وحنكــھ..  وج��تــھ  وجن�يــھ 

(أفــرغ  ال��ــراء  ا��ديــد/  للمــكان  الطويــل  الشــعر  ذي  بوصــف 

الرا�ــي ا��ــراب ع�ــ� مقعــد مــن جلــد ا��ــروف.. حزمــة مــن العشــب 
، صفراء ذات أوراق مدورة خضراء ، عيدا��ا عريضة مثل الكـراث 
، مــألت رائح��ــا القويــة أجــواء ا��يمــة ، وذيــالن أســودان قصيــران 
للماعــز ، وعلبــة مــدورة مــن الفافــون �أ��ــا ثمــرة ا��نظــل لهــا فتحــة 

صغيــرة مغلقــة بقطعــة مــن التمــر .. )
لقــد تعلــق اليافــع حمــزة بيــاة ال��ــراء ال��ــا كمــا هتفــت اعماقــھ 

(حــب هــذه ا��يــاة .. أل��ــا طيبــة وحــرة ..)
ع�ــ�  ولك��ــا  حيا��ــا  وجفــاف  ســع��ا  متأمــال  ال��ــراء  عشــق  لقــد 
الرغــم مــن �ل ذلــك تعطــي وتحفــظ ا��يــاة (.. هــذه ال��ــراء مليئــة 
 فيــھ مــاًء ولــو قليــل 

ً
با��يوانــات واإلنســان ف��ــا ال يجــوع.. تجــد مكانــا

 فــي هــذه ال��ــراء، �ل ��ــي 
ً
وتصطــاد األرنــب, �ل ��ــي يكــون حلــوا

يتغيــر ف��ــا �ل يــوم و�ن األيــام التــدوم كمــا �ــي )

مشــفوعة  والهــور  ال��ــراء  عــن  تعليميــة  رســالة  الرحلــة  تمثــل 
بحكايــات و�ــ�وص وعالــم غريــب يكشــف  تضار�ســها ومجتمعا��ــا 
و�ــي  ا��افــة  وا��يــاة  ف��ــا  النابتــھ  النباتــات  وطبيعــة  املتباعــدة 
تشــعر االنســان بالوحــدة فيعلــو ا��نيــن فــي ذاتــھ ا�ــ� لقــاء االخريــن 
وضياف��ــم واكرامهــم هكــذا وجــد اليافعــان عبعو�ــا واخيــھ مثــاال 
مــن  و�ــي  واملســاعدة  واننخــوة  الكــرم  فــي  ال��ــراء  ل�ــ�وص 
الرســائل ال�ــي يب��ــا املؤلــف ا�ــ� الناشــئة عــن عالــم ال��ــراء وحيــاة 

. �ــ�وصها 
وغيــر  الغريــب  تبصــر  فاحصــة،  عيــن  عبــر  مرســلة  الرســالة  وهــذه 
املألــوف بوصفــھ عاملــا غريبــا عــن تجر���ــا مســ�ثمرة عدســة مكبــرة 
جديــدا  عاملــا  اليافــع  للمتلقــي  لتكشــف  م��ــا  مقر�ــة  ومســافات 

. الرحلــة  هــذه  بــھ  اختصــت 
خــاص  �شــكل  ال�ســاء  عالــم  مــع  حمــزة  اليافــع  عيــن  تآلفــت  لقــد 
امــا   ، خالتــھ  مــع  �عملــن  ممــن  املالحــات   ، عيــدة  خالتــھ،  امــھ،   :
فــي ال��راءافــرزت اشــكاال  الرحلــة  لكــن  الرجــال فعاملهــم من�ــ�، 
أخــرى لرجــال ملثميــن او ��يئــات غريبــة عــن العالــم ال�ســوي الــذي 
لــھ  يتكشــف  ا��يــرة غدنــھ  ا�ــ�  الهــور  ا�ــ�  و�اســتمرار رحلتــھ  الفــھ، 
اقــد  فــن املو

ّ
عالــم نســوي فاعــل (وان�بــھ ع�ــ� لغــط ال�ســوة ، ينظ

ويجمعــن ا��طــب وأطفالهــن يجلســون صامتيــن ، عل��ــم عبــاءات 
 ( ا��مــام..  صيــد  طيــور  مثــل   

ّ
��ــف ال�ســوة  حركــة  و�انــت   ، ســود 

ت��ــي  االحــداث  �عــض  هنــاك 
تكشــفھ  مرعــب  مســتقبل  بأرصــاد 
�عــض االحــداث ا��ان�يــة ال�ــي تــرد 
أعمــاق  ع�ــ�   تؤشــر  ولك��ــا  عرضــا 
ا�ــ�  إشــارة  ف��ــا  يجــد  الــذي  اليافــع 
وت��ــص  قادمــة  مرعبــة  اقــف  مو

والــكالب.  الطائــر  قصــة 

عــن  تعليميــة  رســالة  الرحلــة  تمثــل 
ال��ــراء والهــور مشــفوعة بحكايــات 
يكشــف   غريــب  وعالــم  و�ــ�وص 
املتباعــدة  ومجتمعا��ــا  تضار�ســها 
ف��ــا  النابتــھ  النباتــات  وطبيعــة 
وا��يــاة ا��افــة و�ــي تشــعر االنســان 
ا�ــ�  ذاتــھ  فــي  ا��نيــن  فيعلــو  بالوحــدة 
واكرامهــم وضياف��ــم  االخريــن  لقــاء 
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وتفتــح  ال��يــج  الر�يــع  جــو  وســط 
الطبيعــة ع�ــ� �ائن��ــا امللونــة واحتفــاء 
مــن  او  الهــور  فــي  القاطنيــن  مــن  ال�شــر 
الســاحر  الكرنفــال  ��ــذا  الزائريــن 
ينقبــض قلــب حمــزة ويجــد فــي القصبــة 
روحــھ  فتطيــر   , (ينفخهــا  املاصــول)   )

تذهــب,)  ووحدتــھ  خوفهــا  عــن 

هــذا العالــم تقــوده امــرأة عارفــة ( ا��يــرة غدنھ)وتتجســد فيــھ  أســماء 
عالــم   ) األول  م�شــأها  مــن  �ــ���ا  الــذي  الص�ــي  ذاكــرة  فــي  را�ــ�ة 
ا��لــة الــذي انطلقــت الرحلــة منــھ )وانب��ــا فــي املــكان ا��ديــد، و�ــي 
ا��ركــة  وفاعليــة  والصفــات  األســماء  نفســها،(  املواصفــات  تحمــل 
الروا�ــي  ا��يــال  تمــول  ال�ــي  القائــدة   �ــي  الذاتيــة  الســيرة  لتكــون   (
وت�ــ�نھ ��ــ�وص ذات مالمــح وطبــاع واشــكال مجســدة فــي الذاكــرة 
ســاحرا  جديــدا  عاملــا  بوصفــھ  ا��ديــد  املــكان  ا�ــ�  ومنقولــة  أصــال 
للمالحــات  امتــدادا  ورضيــھ  وزهــرة  وســمره  غدنــھ  ا��يــرة  لتبــدو   ،
الفاعــالت فــي عاملــھ األول وهــن االن خليــة نحــل تقــود خطوا��ــا ا��يــرة 
غدنــھ بوصفهــا ملكــة تحكــم املــكان بحكم��ــا وعلمهــا و�ر�ا��ا(وتعّرفــا 
ع�ــ� أشــكال القّيمــات وأســماءهن.. رضّيــة قصيــرة ، ســمينة بيضــاء 
مال�ــس  تل�ــس  وزهــرة  القدميــن  ح�ــ�  تغط��ــا  بيضــاء  مال�ــس  تل�ــس 
وجور�ــان  أ��نّيــھ  �عباء��ــا  وســمره  القدميــن  ح�ــ�  تغط��ــا  ســوداء 
طويــالن أســودان ..كــّن ي�تعلــن نعــاالت ســود مخّصــرة مــن الوســط, 
ذات قبـــاب ���ــز عنــد مشــي��ن وعرفــا أن رضّيــھ تأخــذ الهدايــا وزهــرة 
بيدهــا ك�ــس أبيــض مــن القمــاش تجمــع النقــود والذهــب , ا��ا�ــس 
عنــق  عــن  الطويلــة  الســوداء  فوط��ــا  وتزيــح  ت�ســمل  و�ــي  والقالئــد 
اقــب  الك�ــس و�ــي ��ــــرول مــا بيــن تجمعــات ال�ســوة.. و�انــت ســمرة تر

(. ال�ســاء  اقــد  ومو األطفــال 

الذكرى العاصفة وا��نين ا�� الب�ت القديم
تح�شــد يوميــات الهــور بزهــو الطبيعــة بالــوان نباتا��ــا وطيورهــا ومــا 
انجــزه االنســان ف��ــا: (أكــواخ مــن القصــب عائمــة ع�ــ� املاء)يحيطهــا 
جمــع مــن ا��وام�ــس الغاطســة ح�ــ� اعناقهــا) ويت�ــ� ان��ــار الســارد 
��ــذه املناظــر مــن توجيــھ عيــن الكاميــرا لكشــف تفاصيــل هــذه االكــواخ 

وتفاصيــل

 األثــاث الداخ�ــي ف��ــا �شــكل مقــرب ومكبــر (الكــوخ طويــل , محــّدب , 
ســقفھ قــوي مــن القصــب املضفــور, وتخــرج منــھ طلعــات �املظــالت 
أمــام جــداره ا��ار�ــي  وواجهــة الكــوخ الشــمالية عريضــة يتوســطها 
باب عـال مقّوس ، توزعت ع�� جوانبھ أعمدة من القصب..، أر�عة, 
ح�ــ�  مت�نــان  قصيــران  واثنــان  الســقف  أع�ــ�  ح�ــ�  طويــالن  اثنــان 
قــوس البــاب , وفــي الزاويــة الشــمالية فــي داخلــھ حاجــز مــن القصــب 
يقطــع داخــل الكــوخ ، لــھ بــاب ُعقــدت ع�ــ� عارضتــھ ســتارة خضــراء 
اللــون وفــي ا��نو�ــي حاجــز آخــر لــھ بــاب ...) كمــا تســ��وي عيــن الســارد 

يصــف  مقطــع  خــالل  مــن  امللونــة  بكائنا��ــا  الطبيعــة  اب��ــاج 
ب����ــا  وزهوهــا ��ــذه الكائنــات (ا��زيــرة غــدت خضــراء ، ن�ــت 
العشــب قــرب هطيــل األمــواج ع�ــ� ا��ــروف وملعــت أوراق أآلس 
وتمايلــت شــعور األ�ــ�ار راقصــة ع�ــ� هبــوب الريــاح الطّيبــة 
املــاء  برائحــة  الكــوخ  فعــّب جــو  الشــمال  بــاب  وفتحــت ســمرة 
واآلس وســرحت ا��يوانــات وطيــور ا��ضــرة تحــت األ�ــ�ار، 
فــكان حمــزة يــدور ع�ــ� األرض مثــل تائــھ، لقــد دخــل الر�يــع إ�ــ� 
�ــ�رة  وصــورة  القديــم  الب�ــت  ذكــرى  فأيقظهوا��الــت  قلبــھ 

التــوت والســدرة والعصافيــر.. عاصفــة �انــت الذكــرى ،)
وســط جــو الر�يــع ال��يــج وتفتــح الطبيعــة ع�ــ� �ائن��ــا امللونــة 
واحتفــاء ال�شــر مــن القاطنيــن فــي الهــور او مــن الزائريــن ��ــذا 
القصبــة  فــي  ويجــد  حمــزة  قلــب  ينقبــض  الســاحر  الكرنفــال 
ووحدتــھ  خوفهــا  عــن  روحــھ  فتطيــر   , (ينفخهــا  املاصــول)   )
تذهــب,) لكــن حن�نــھ ا�ــ� الب�ــت القديــم ي�نامــى فــي نفســھ �لمــا 
ي�نامــى الفــرح والســرور و���ــة الطبيعــة بكائنا��ــا و�أن صوتــا 
داخليا يحذره ان وراء هذه الب��ة مصائر ال تســر ، و�ان ( ســر 
اللمعــان) مــن البلــل ع�ــ� خــدي ا��يــرة إنــذارا للشــؤم القــادم 
ــر ا��ّيــرة وعين��ــا املشــّعتين 

ّ
ولذلــك �ان الــكل فرحــا لكنــھ ( يتذك

ليــن) وخــالل ذلــك يقــرر العــودة ا�ــ� عاملــھ األول 
ّ
وا��ّديــن املبل

ســالكا الطريــق نفســھ فــي عودتــھ عبــر ال��ــراء ، ال�ــي تصفهــا 
عيــن حمــزة بالتفاصيــل املقر�ــة احتفــاء وفرحــا (�انــت األرض 
مســتوية و�قايــا املطــر يلتمــع فــي ا��فــر واملنخفضــات وانتص�ــت 
هــا اللــون األخضــر وخرجــت 

ّ
ع�ــ� ا��وانــب البعيــدة  كثبــان يلف

العكــرش  نبــات  ورأى  الريــح  مــع  أعناقهــا  ���ــز  متنوعــة   زهــور 
األراك  وأ�ــ�ار  داكنــا  أخضــر   , األرانــب  تأ�لــھ  الــذي  ا��شــن 

تزهــو بثمارهــا ا��مــراء املــدّورة الصغيــرة .)
لقــد تغيــر �ل ��ــيء وأصبحــت ا��ضــرة بديــال ل��فــاف الــذي راه 
فــي رحلتــھ ا�ــ� الهــور لكــن عاملــھ االثيــر بــات مخر�ــا (�انــت أرضيــة 
اقتلعــت املصطبــات ا���ريــة و�ــان  الغرفــة املثلثــة محفــورة و
ضــوء  ويأتيــھ  مفتــوح  والنفـــق  بال�ــراب  مملــوءة  حفــرا  تح��ــا 
كثيــر وهنــاك أ��ــار وتــراب مفــروش فــي الزوايــا , عصــره األلــم 
) ثــم راى �ائنــات غريبــة تعلــو و��بــط ولهــا ازيــز قــوي ، أجســاد 
وتفرشــھ  وتفرقــھ  العا�ــي  الــروف  مــن  ال�ــراب  تحمــل  حديديــة 
فــادرك ان �ل ��ــيء قــد تغيــر ولكنــھ ( �ــ� خيطــا مــن دخــان يخــرج 
فــي بي��ــم القديــم   مــن بي��ــم القديــم )،داللــة ع�ــ� وجــود حيــاة 
 �أنــھ صــادر مــن روح 

ً
(فأخــرج قص�تــھ ، وهــرول وهــو �عــزف ��نــا

�انــت متضايقــة ، محاصــرة ، وتســارعت أنفاســھ مــع خطواتــھ 
�ــ�رة  ع�ــ�  اآلن  تعشــعش  ال�ــي  الكثيــرة  بالعصافيــر  ــر 

ّ
يفك  ،

ا��مــل  و��ــذه  صبــاح...)  �ّل  فــي  املألــوف  و�الســعال  التــوت 
املكثفــة ت�ت�ــي الروايــة بإشــارة فــي صفح��ــا األخيــرة ا�ــ� ا��ــزء 
الثانــي م��ــا الــذي لــم ينجــوه الروا�ــي بــل بقــي مخطوطــة ناقصــة 

التفاصيــل ورحــل هــو ا�ــ� العالــم االخــر.
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عرفــت االســدي الشــاعر اإلنســان الــذي كنــت ع�ــ� صلــة وثيقــة بــھ ومــا زلــت ح�ــ� يومــي هــذا فهــو بمقــدار مــا دّرس 
أك�ــر مــن جيــل، كنــت أنــا تلميــذه ع�ــ� مــدى األجيــال، واملطلــع األول ع�ــ� خبايــاه واملتوغــل فــي كنــوزه الشــعرية 
اقــة لالســتمتاع   بــأول عــن �ل �لمــة يكت��ــا و�ل ب�ــت جديــد �شــدو بــھ مســام�ي التو

ً
الدفينــة فــكان يطلع�ــي أوال

ب�رانيمــھ امل�ســابة �الــزالل لقلــوب حــرى، لــم تكــن بال�ســبة إ�ــّي مجــرد شــعر بمقــدار مــا �انــت أمثولــة وحكمــة، 
وأنموذج، فأن �ان هناك من يقرأه فأنا اشر�ھ وأتلذذ �شهد مشاهده الصورية وا��سية املتدفقة   بمختلف 

أبياتــھ وقتــذاك.

إماطة اللثام عن (ال شيء غير الكالم)إماطة اللثام عن (ال شيء غير الكالم)

الشاعر صدام ا�سدي ..الشاعر صدام ا�سدي ..
                                                           يحرث في مزارع اäخرة يحرث في مزارع اäخرة

 حيدر جاسم املشكور/ العراق
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اقعنــا  وال اخفــي ع�ــ� القــارئ الكريــم بأنــي و�يــاه قــد هر�نــا مــن و
املريــر ســوية إ�ــ� ا��ــالت ا��ليجيــة املــكان األنســب للتعبيــر عــن 
الســابق يصــادر  النظــام  �ان  إن  �عــد  آراءنــا بصراحــة وصرامــة 
لعالــم  البديــل  الرمــز  ـ  ا��قيقــي  الغــزل  لن�شــد  ا��ــرة  الكلمــة 
السياسة امل��رئة ـ الذي جعل من خناجره بين حناجرنا ليع�رض 
�ل �لمــة لــم تمجــد قــادة العرو�ــة، و�ــ�ص قائــد الضــرورة، فــي 
فانطلــق  الوحيــد،  املتنفــس  �ــي  الكوي�يــة  ا��ــالت  �انــت  وقــت 
زنــي ع�ــ� إظهــار قصائــدي بــكل 

ّ
التلميــذ مــع املعلــم، �عــد إن حف

امــة  الشــاعر  يكــون  أن  وعلم�ــي  تذبــذب  أو  موار�ــة  بــدون  قو��ــا 
والعوالــم  لنفســھ  ي�شــد  أن  ال  والتاريــخ  للعالــم  ي�شــد  رجــل  فــي 
واملبت�ــ�..  املقاصــد  وا��قيــرة  املصا�ــ�  الضيقــة  السياســية 

تــردد ع�ــ� مســم�ي: فكانــت �لماتــھ 
ح�� أرى �عض ال�ساء ترجلت/ وكما أرى �عض الرجال نساءا.

 فــي 
ً
 قياســيا

ً
وح�ــ� ال يفوت�ــي الذكــر، فــأن االســدي قــد �ــ�ل رقمــا

نضــوج القصيــدة العاطفيــة ال�ــي امتــازت بالعفويــة والتلقائيــة، 
�انــت تتضــوع  املن�ــ�، حيــث  ��ــذا   

ً
اقيــا  عر

ً
قلمــا ســبقھ شــاعرا

م��ــا عذو�ــة الكلمــة وسالســة املنطــق الــذي ســرعان مــا يحفــظ 
ح�ــ�  قصائــده  ع�ــ�  يمــر  احــد  وال  الذاكــرة،  أخاديــد  فــي  وينحــت 
يؤنــس �عالــم االســدي امل�ــيء بالتفــاؤل واالست�شــار بظهــور صبــح 
جديــد يلعــن ظــالم الطواغيــت ع�ــ� اختــالف ممالكهــم الهزيلــة.

واألجمــل فــي شــعره انــھ لــم يتوقــف عنــد حــد معّيــن، ولــم ي�تكــس 
رغــم قســاوة الظــروف الصعبــة بــل اســتغل الزمــن العص�ــب ليربح 
 
ً
 بــاألدب املقــارن وأســتاذا

ً
بذلــك شــهادة الدكتــوراه، ويصبــح علمــا

 فــي �ليــة ال�ربيــة قســم اللغــة العر�يــة.
ً
مســاعدا

االســدي  تا�ــع  اقيــة  العر األمــة  عــن  الغمــة  زوال  و�عــد  واليــوم 
بـــ (ال ��ــيء غيــر  الثالثــة املوســومة  إصــدار مجموعتــھ الشــعرية 
الــكالم) �عــد مجموعتيــھ (محاجــر الغســق) و(خيمــة مــن غبــار) 
وان  ومع�ــ�  حــس  مــن  تحويــھ  مــا  بــكل  راقيــة  مجموعــة  و�ــي 
 
ً
أشــعاره ســابقا فــي  تختلــف عمــا عهدتــھ  مــا   

ً
كثيــرا �انــت األخيــرة 

إال إن ا��ــس هــو ذات ا��ــس املرهــف، واملوجــع فــي زمــن يبحــث 
أنــوار املســتقبل  الســالمة و�شــعال  أيــالج طــرق  املثقــف عــن  بــھ 
التصاعــدي  بأســلو�ھ  ين�ئنــا  االســدي  فــكان  القادمــة،  لألجيــال 

بقولــھ: الضبــاب  وراء  التخنــدق  ��ــاالت  افــض  الر
ثمة ك�ش فداء في تابوت املوت؟؟

إما أنت و�ما أوالء ا��رفان.
�ان  وان  الشــعراء  لــدى  الشــعر  �عــّرف  ح�ــ�   

ً
�عيــدا ينــأى  ولــم 

 بلســان ا��ال: الشــعر ال يقال 
ً
 مجازيا

ً
باالصالة عن نفســھ تعبيرا

للنفــاق/ الشــعر دم املــرء مهمــا غابــت اآلفــاق. وفــي موقــف آخــر 
قــال:

من يحرم�ي من خوفي..؟
أخاف واعرف أن طريق الشعر إ�� النكبات.

أن  ليقــول  الن�يــل،  اإلنســاني  الــدم  ��ــذا  ي�بــض  زال  مــا  فهــو 
الشــعراء أ��ــاب هــدف ســاٍم ورســالة إنســانية ن�يلــة، عليــھ أن 
يبــذل امل�ــ� فــي ســ�يل تحقيقهــا متجــاوز حــدود اضعــف اإليمــان 
اللســان لذلــك عندمــا �ســتفهموه عــن ســ�ب إعراضــھ  ولقلقــة 

تــراه صــارم ا��ــواب بقولــھ: فــي املر�ــد،  عــن املشــاركة 

لكل أديب هنا مر�د
وان ا��سين أنا مر�دي.

خــادم  أو  ا��ســين  �شــاعر  نفســھ  تقديــم  عــن  يكــف  ال  �ان  لذلــك 
ا��ســين، �عــد إن جعــل مــن اإلمــام ا��ســين قــدوة وأســوة يوقــد �لماتــھ 
 
ً
مــن حــرارة مصابــھ الفــادح ا��طــب فــي قلــوب املؤمنيــن لينفثــھ شــعرا

األمــة. بمقــدرات  العابثيــن  وجــوه  فــي  �الســم 
والن هــذه ا��موعــة ��ــرت الغــزل �شــكل كبيــر، ولــم �شــكل عنــده أي 

هاجــس يذكــر وهــو يلــوح بيديــھ:
وكبرنا وتقر�نا من درب القبر

 ووجدنا األحالم املدفونة في هذا الطين.
ال  كنــت  وان  اآلخــرة،  مــزارع  فــي  يحــرث  االســدي  صــدام  أن  قلــت  لــذا 
اشــك البتــة بأنــھ زرع دنيــاه بــزروع طيبــة خلفــت الذكــر الطيــب والص�ــت 
 
ً
 متواضعــا

ً
ا��ســن، فــال احــد �عرفــھ عــن كثــب إال ويجــده إنســانا طيبــا

 مــع �ل أصدقائــھ وطالبــھ وان مــا �شــغل جــل وقتــھ هــو ال�ركيــز 
ً
متواصــال

فــي مهــام عملــھ وأبحاثــھ، لذلــك انــك تلمــس فــي قراءتــك لهــذه ا��موعــة 
تســاؤالت يمكــن تســمي��ا بأســئلة مبللــة فــي زمــن ا��فــاف وهــو يصــدح 

بقولــھ:
؟/نحــن  الكلمــات  نســ�نا  األرض/فكيــف  فــوق  حــرف  أول  كت�نــا  نحــن 

نع�ــش حفــاة؟ فكيــف  للنفــط/  ب�ــر  أول  فجرنــا 
تظــل أســئلة عقيمــة، الــكل �ســألها و�عــرف أجو���ــا، لكــن هنــاك تجاهــل 
رســمي ع�ــ� مــا يبــدو وان �انــت هنــاك مــن حلــول، ف�ــي واهيــة وضعيفــة 
وقصيــرة العمــر، ليرجــع هــذه املــرة بإيمــاءة ���ــ� مــن قصيدتــھ �عنــوان/ 

أومــئ بكفــك للســراب، وهــو يصــرخ:
ألــف شــهر يمــر/ ومــا زال مــاء الفــرات يباع/ألــف حكــم يمــر/ ومــا زال فــي 

خارطــة الدهــر قــوم جيــاع.
مــا   

ً
مــن علــة، فهــو كثيــرا أك�ــر  املــاء عنــد شــاعرنا االســدي  وقــد �شــكل 

�عكــف ع�ــ� هــذا املوضــوع ويثيــره �شــكل مســتفز، ألنــھ ا��يــاة، وألنــھ 
م��مــة العطــش ال�ــي فتكــت �ســبط وذريــة الرســول الكريــم (ص) وألنــھ 

�ل ��ــيء ودونــھ العــدم، �ان �شــير لهــذا املع�ــ� بقولــھ:
ال��ــران/  قــرب  مــن عطــش  تســقط  تلــوي األغصان/والثمــرة  ال�ــ�رة 

وال��ــر ي�ــن مــن املــاء املا�ــ� فــي �ل األزمــان.
 ع�ــ� إن نجتاز مرحلة 

ً
 ودافعــا

ً
 ومحفــزا

ً
 ليرجــع بنــا محثــا

ً
ولــم يذهــب �عيــدا

الصمت ونتخطى عوالم الوهن والوهم بإشارتھ البليغة:  
فــي  تلتــاع  كــم  والريــح  ا���ــر/  صمــت  فــي  النــار  ثيــاب  تنــزع  ال  الشــمس 
عــز املطــر. و�التا�ــي فــإن مــن دوا�ــي ســروري أن أخــوض فــي غمــار هــذه 
ليميطــوا  للمتخصصيــن،  ا��ــال  اتــرك  ولك�ــي  فأك�ــر  أك�ــر  ا��موعــة 
اللثــام عــن مــا وراء املعانــي �شــكل أدق وأرحــب ممــا تطرقــت لــھ، و�نمــا 
مــا حاولــت كشــفھ مجــرد التفاتــة �ســيطة يمكــن أن اســم��ا قــراءة عابــرة 
فــي أك�ــر مــن  إليــھ  ألســتاذ فاضــل عزيــز ع�ــ� قل�ــي أديــن بكبيــر الفضــل 

مجــال؛ خاصــة متا�عتــھ ألك�ــر أعما�ــي.
وفــي ا��تــام أقــول ا��مــد � أن بقــي الــكالم يــا ســيدي الفاضــل، أخــاف 
 لــم �عــد للمتكلــم مــا يتكلــم بــھ فــي ظــل زمــن طغــت عليــھ نعــرة 

ً
أن يأتــي يومــا

 ونأتــزر 
ً
املغالطــة واالســ��تار بالقيــم؛ مــا دعــا إ�ــ� إن نل�ــس الصمــت ثو�ــا

بمــآزر ا��نــوع لنــواري ســوءة األلفــاظ وتعابيــر النفــاق املد�ــ� باملصا�ــ� 
والبقاء.
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ا�بيض وا�حمر.. (عواطف) رواية ميادة ساميا�بيض وا�حمر.. (عواطف) رواية ميادة سامي

مقداد مسعود/ العراق

روايــة )عواطــف) ت�ــث تشو�شــا �ســتفز التلقــي، لغــزارة ال�ــ�وص واألمكنــة  وا��ــروب وا��اعــات، والتناقــض ا��ــاد االجتما�ــي 
ا��ــاد، هنــاك مــن �ســكن القصــر  وهنــاك مــن يلــوذ باملقبــرة وتراكــم االحــداث وكيفيــات تنميــة الســرد بتعديــد االصــوات .. 

وهنــا يقــوم النــص بتكليــف تجر�ــة القــارئ النو�ــي بفــك االشــ�با�ات النصيــة وتفر�غهــا فــي االوانــي املســتطرقة : تــرى قراءتــي حكايتيــن 
فــي الروايــة

حكاية عواطف  (1)
حكاية املنحوتة الذهبية املسروقة من العراق : رأس ذه�ي  (2)

من خالل تنضيد ا��طوط امل�شابكة واملتقاطعة..  (3)
  وهبت�ي قراءتي  ثالث عالمات و�عض ال�ساؤالت .. العالمات �ي :

ورد ا��وري  (1)
املنحوتة الذهبية املسروقة  (2)
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حركة عودة األشياء إ�� جذورها   (3)
(*)

تركــز ورق�ــي اآلن ع�ــ� الــورد ا��ــوري. وتعلــق الــكالم عــن رأس املنحوتــة 
الذهبيــة وحركــة عــودة األشــياء إ�ــ� جذورها

(*)
يتوفر ورد ا��وري بالصفحات التالية

تخبرنــا عواطــف أ��ــا تعشــق آدمــز مــن طــرف واحــد!! لكــن   (1)
ــد قولهــا عالماتيــا فهــو فــي �ل صبــاح يأت��ــا بالــورد االحمــر  / ٨0

ّ
آدمــز يفن

حيــن تذهــب إ�ــ� القنصليــة البريطانيــة  تخبرنا(هنــاك الكثيــر   (2)
مــن �ــ�يرات الــورد ا��ــوري االحمــر ��تــاج جرو�ــي غيــر املندملــة وال�ــي 
ثــم أغــادر/  ت�ــن تحــت وطــأة الالمبــاالة، أبقــى لوقــت طويــل أتأملهــا، 

(٩5
القصــر   ُ مــألت  تخبرنــا(  آدمــز   مــع  مرآويــا  تتواصــل  ح�ــ�   (3)
م��ــا) بصــري  قبــل  رو�ــي  أشــبع  ـ�ـي  ا��مــراء  الــورود  �شــتالت 
وعواطــف فــي �غــداد تســ�� مــع أم فيصــل لتخليــص فيصــل   (٤)

اإلعــدام مــن 
الســيارة  مــن  ينــزل  آدمــر  ينــزل   ً فجــأة  القنصليــة  إ�ــ�  تتوجــھ  ثــم 
 / الغامــق  االحمــر  ا��ــوري  ورد  مــن  باقــة  (يحمــل  وهــو  الشــوفرليت 

(1 2 1
فــي ال�ســق ا��امــس املتكلــم هــو آدمــز يخبرنــا عــن عواطــف(   (5)
 اتجــول قريبــا 

ُ
��قــت ُ ��ــا و�ــي تخــرج مــن املقيميــة البريطانيــة، كنــت

قــرب  توقفــت   
ً
أخيــرا أفالكهــا،  فــي  دارت  أنفــاس  بضــع  أتصيــد  م��ــا، 

اللــون، أزاحــت النقــاب عــن  الــورد ا��ــوري االحمــر الغامــق  �ــ�يرة 
إحــدى  يدهــا  مســت  ال  ثــم  الزهــرة  عبيــر  ل�ست�شــق  وانحنــت  وجههــا 

(  13٨  / م��ــا  ســر�عة  قبلــة  فاختطفــت  ا��ضــراء،  الوريقــات 
هنا يتطور ال�راسل املرآوي بين آدمز وعواطف، اع�ي �غادر   (٦)

ال�ــ�رة  تلــك  (أصبحــت  آدمــز  و�شــهادة  العلــن  إ�ــ�  الكمــون 
أقبلهــا فــي �ل االوقــات،  مــزارا �ــي، أجلــس أمامهــا �ل صبــاح، و
يأتــي  مــن  و�ل  االســتعالمات  وموظــف  ال�ســتاني  ان�بــھ  ح�ــ� 

لهــم) أ��وكــة  صــرت  ور�مــا  و�غــادر، 
فــي ال�ســق االخيــر يفــكك آدمــز لنــا ولعواطــف شــفرة   (٧)
الــورد ا��وهــري االحمــر ويجعلنــا نشــارك عواطــف ال��ــك  
الروايــة.  ت�ت�ــي  صفحتيــن  و�عــد  ص1٩٤  الصفحــة   فــي   .
مــرة  ا��مــراء  الزهــور  أقطــف  (لــن  عواطــف  آدمــز  يخاطــب 
أخــرى لــك مطلقــا.. فــي �ل مــرة أقــدم لــك الــورود ف��ــا نف�ــرق).. 
إذن �ان آدمــز �ســرد  وردا ويختــار مــن الــورد ا��ــوري االحمــر 
ول�ــس الــوردي لــكل لونــھ شــفرتھ .. وهــذا اللــون يختلــف لونيــا 
عــن ســواه والداللــة اللونيــة ال�ــي يب��ــا وهنــاك الــورد األبيــض 
وتفكيــك الشــفرة اللونيــة يخبرنــا ��ــا آدمــز نفســھ ..إذن النــص 

ً للقــارئ ويقدمهــا جاهــزة  الشــفرة  يفــكك 
تخبرنــا عواطــف و�ــي تتأمــل آدمز(أق�ــرب منــا شــابان   (٨)
وســيمان، قــّدم  أحدهمــا �ــي وردة بيضــاء وقــال: قطف��ــا �ــي �عــد 
أن شــاهدتك مــن �عيــد /٨3  ) ثــم تخبرنــا عواطــف عــن خوفهــا 

و��لهــا فيحــرك آدمــز رأســھ 
افقا مو

(*)
تأمــل  وقفــة  وتســتحق  ال�شــويق  عناصــر  تمتلــك  روايــة 

قط�ــي بخصــوص 
مــن  للمســتعمر  ال�ــ���ي  الو�ــي  عــودة   / امل��ــوب  الشــرق 

للعــراق الذه�ــي  الــرأس  ارجــاع  خــالل 
ميادة سامي/ عواطف/ دار الورشة / �غداد / ط1/ 2022
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255    العدد 230 (15)نوفمبر 2022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

  أنشــأت اإلعالميــة األديبــة «تركيــة لوصيــف» مجموعــة قصصيــة 
موســومة « عبــود ال يتحمــل الســوط» نشــر��ا « دار خيــال لل�شــر 
فــي  ان�با�ــي  را�ــ�  الــذي  اإلنشــاء  هــذا   ،2021 ســنة   » ال�رجمــة  و 
مــا اث�ــت ��ــا املبدعــة مســرودا��ا ضمــن هــذا امل�ــن، ممــا أغرانــي 
لهــا  قــدرت  ال�ــي  الوريقــات  هــذه  فــي  ابتدائيــة ع��ــا  قــراءة  بتقديــم 

عنــوان « ر�ــ� مــن مشــارف عبــق اإلنشــاء» .  
ـ ما بين الفواصل:

 . أوالهــم : إن اإلنشــاء فــي حقــل األدب تؤطــره جيــوش مــن ا��اطــر 
املنجــزات  حــول  يحــوم  �عضهــا  املســميات،  مــن  رهيــب  حشــد  و 
اللســانية و �عضهــا اآلخــر �غــوص وســط ســرادب ا��هــول امل��ــب 
الــذي يفــرض الســؤال التا�ــي « هــل أقــرأ النــص امل�شــأ لفهمــھ أم 

أقــرأه ألنــھ ع��ــي ع�ــي؟». فاصلــة يفرضهــا عليــك «عبــود.....».
 . ثاني��م : هل يجب ع�� م���� النص األد�ي أن يتدثر و أن يتل�س 
بــكل تفاصيــل محموالتــھ أم يجــدر بــھ أن يرتقــى إ�ــ� أع�ــ� رتــل فــي 
صــوغ عظــام النــص و شــراي�نھ فيبــوح بمــا يجــب أن يكــون؟، ذاك 

مبت�ــ� م�شــئة «عبــود ال يتحمــل...».
«..ال  الــذي  املتلقــي  القــارئ/  باملســكين  يجــدر  كيــف   : أمهمــا   .  
ذلــك  بتحــدي  يتمتــع   / يتفاعــل   / ��ضــم  أن   «... ســوط  يتحمــل 
اإلنشــاء الــذي ســ�� فيــھ امل���ــ� جــزء، ال نعــرف قــدره بالضبــط ، 
فــي ترســيمھ ع�ــ� البياضــات و األلــوان، و هــو املشــت�� الــذي مألنــي 

نشــوة و ســرورا.
 ـ «عبود......» و الفواصل :

ح�ــ�  �غــرق   » الســوط  �ســتطيع  «...ال  أن  بتواضــع  وجــدت    
مــا   ، �عــض  أو   ، �ل  صــوب  �غامــر  أن  يحــاول  هــو  و   » «شوشــتھ 

أشــرت؛ 
  ..بدء ؛ عتبات النص : ت���� إحدى و ثمانون صفحة في شرفات 
أر�عــة عشــر نصــا عاملــا مــن التو��ــات املعقــدة و املتداخلــة مــع 
فيوضــات التضــاد و التضــاد كثيــرا و تحــت ظــالل املنــدس أبــدا فــي 
غياهــب املشــت�� و املبت�ــ� أ�عــد ممــا باحــت بــھ النصــوص األر�عــة 

عشــر.
  تضــاد  و اندســاس، لســت أدري  هــل عــن قصــد أم عــن غيــر ذلــك، 
يبــدأ مــن غــالف املدونــة؛ زرقــة ؛ ا��يلــة ع�ــ� األمــل و ع�ــ� انشــراح 
املســتقبل ، ينوســطها مــا �شــبھ جســم «عبــود..» يكســوه ســواد 
انخفــاظ  ع�ــ�  الباديــان  اإلحبــاط  و  بالهزيمــة  الشــعور  و  ا��ــوف 

الــرأس و تكاتــف يــداه و انســدالها تماهيــا مــع الســواد الك�ــي.
  تأتــي الواجهــات األماميــة للمدونــة فــي ترســيمات آبيــة ملــا تواضعــت 
عليھ نوا��ي املدونات؛ إهداء و شــكر إ�� القارئ املشــ�ري ل��ــ�ة 
عبــد  عبــاس   » لـــ  خــاص  إهــداء  ثــم  الوالديــن،  إ�ــ�  املدونــة،  مــن 
الــرزاق» مملــؤة صفحتــھ ب�يــاض ، �أن الصفحــة تأ�ــى أن تعطينــا 
املقابلــة  الصفحــة  فــي  ثــم  اإلهــداء،  لهــذا  املقصــودة  الصيغــة 
لـــ «خالــد ســامي ذـ�ـي» الــذي كــرم، هــو اآلخــر،  «شــكرو عرفــان « 
ب�ــرك بياضــا �امــال ع�ــ� وجــھ الصفحــة، ح�ــ� ال نعــرف شــ�ئا عــن 
«عبــاس عبــد الــرزاق» و ال عــن «خالــد ســامي ذ�ــي» الــذي وشــت بــھ 

املدونــة، فــي الصفحــة التاليــة، بأنــھ �ان قــد قــدم قــراءة لهــا.
  لنعتقــد، �عــد �ل ذلــك، بــأن البيــاض و الفراغــات همــا ســيدات 

إنشــاء هــذه ا��موعــة. ممــا يو�ــي بــأن امل�شــئة، ر�مــا، تقصــد إ�ــ� 
فتــح حــوار مــع القراء/املتلقيــن ملــإل تلــك البياضــات و تفســير تلــك 
الفراغــات مــن تلقــاء أنفســهم وفــق أفــاق معارفهــم، و تلــك خصلــة 

محســو�ة للم�شــئة.
أن  فــي  حوصل��ــا  يمكــن  جمــة  باحــاالت  ذلــك  �ل  مــن  ...لنخــرج 
مــن  عالــم  بإنشــاء  البــدء  منــذ  قاصــدة  �انــت  ا��موعــة  م�شــئة 
الفيوضــات الدالليــة ل�ــس ع�ــ� مســتوى املضاميــن فقــط و لكــن 

نــص. لــكل  الســردي  الصــوغ  شــرايين  داخــل  ح�ــ� 
...و إن تجاوزنــا مســتويات العتبــات املرمــزة للمدونــة �لهــا و و��نــا 
عاملهــا امل�شــأ ع�ــ� شــكل جزيــرة، ع�ــ� صغــر ��هــا، نألفهــا ذات 
تــالل و دهاليــز غابيــة مخيفــة تــارة و مغريــة بالتوغــل داخلهــا تــارات 
فــي  إن  قــارة  ف��ــا �شــكل  مــن ا��موعــة  نــص  أخــر، ح�ــ� �أن �ل 
املضامين إو في الب�� االجتماعية و النفسية لنماذج «العبابيد..» 
و  بــل  األزقــة،  و منحنيــات  زوايــا  و  مغــارات  داخــل  ف��ــا  الســاكنة 
؛»عدليــة  مســرودات  فــي  إل��ــا  الوصــول  يخيــف  نائيــة  قــرى  ح�ــ� 
اللثــام يليــق بــك، فاك�ــي الطازجــة، مصــرع العــم إســماعيل، قبلــة 
األراجزواتــي  رونــق،  يــا  أح�ــرق  إنــي  الوجهــة،  فــي  خطــأ  ســباغي�ي، 
ال  عبــود  الصغيــر،  العصفــور  و  الطيــار  حــرز  األخريــات،  و  مو��ــ� 
يتحمــل الســوط، رفــاق الطابــة، فراشــة الركــح، ســوف أهاجــر يــا 

أمــي، الطائــر املهاجــر ســيعود، مال�ــس جــدي. 
ف��ــا أصعــب ممــا  نــص  عــن �ل  تقديــم ورقــة  مــا يجعــل  ذلــك  و    
نتصــور، فطاوعــت نف��ــي ع�ــ� أن أختــار م��ــا النصــوص التاليــة:ـ

ـ عدلية اللثام يليق بك . 
ـ خطأ في الوجهة.

ـ عبود ال يتحمل السوط.
ال�ــي ســأحاول أن أقــدم ع��ــا ورقــة تحليليــة و فــق زاويــة متأطــرة 
و  الصــدق  تحتمــل  ال�ــي  الــرؤى  مــن  حزمــة  �شــمل  ثقافــي  بمن�ــ� 

ا��طــأ.
1 ـ عدلية اللثام يليق بك:

    إن مختصــر مضمــون النــص يتمثــل فــي «..أســرة بدويــة تملــك 
عنزات يرعاها رب األسرة، و فجأة تأني دورية عسكرية في�ناولون 
تملكهــا  ال�ــي  العنــزات  عــدد  فيعرفــون  الرا�ــي  زوجهــا  مــع  حــوارا 
األســرة، ثــم فجــأة أخــرى يأتــي أحــد ا��اهديــن مــع فرقتــھ ليــزور 
ابنــة أختــھ فت�ت�ــ� و تفــرح بــھ ف�ســارع العائلــة إ�ــ� ذبــح ذبيحــة لــھ، 
ثــم �عــود العســكر الفرن��ــي فيالحظــون نقصــا فــي العنــزات، و �عــد 
أن �شــم �لــب العســكر رائحــة فــي جهــة ينطلــق لن�ــش مــكان دفــن 
�انــت  الذبيحــة  هــذه  بــأن  الفرنســيون  فيتأكــد  الذبيحــة،  بقايــا 
للمجاهديــن فيقبضــون ع�ــ� عدليــة و زوجهــا، مــع اطــالع ا��ــال 
«قمــر الليــل» ع�ــ� �ل مــا �ان يحــدث، فيقــرر زرع ألغــام للدوريــة 
ال�ــي  الدوريــة  ع�ــ�  األلغــام  هــذا  لتنفجــر  الفرنســية،  العســكرية 
افــق الزوجيــن، فتمــوت «عدليــة» فــي هــذا االنفجــار..ص  �انــت تر

.«15 11ـ 
قــد  �انــت  الســردية  النصــوص  مــن  الكثيــر  نجــد  أننــا  بمــا  و      
مــن  العديــد  فــي  ا��زائريــة  التحريــر  ثــورة  موضوعــات  وظفــت 
اإلنشــاءات النصيــة تحــت مغريــات أقــالم أدبيــة جزائريــة و عر�يــة 
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و ح�ــ� أجن�يــة، ممــا يجعــل توظيفهــا فــي نــص قصيــر فــي املــدة األخيــرة 
يدخــل ضمــن التكــرار و عــود ع�ــ� بــدء، لكــن «تركيــة» فــي نصهــا هــذا 
اســتطاعت أن تغامــر بصيغ�ــي «املفاجــأة و املباغتــة» حيــن �ان ر�ــ� 
قدســية الثوريــة ع�ــ� مجمــل عواطفهــا ير�ــ� إ�ــ� مشــارف البــوح الف�ــي 
الــذي تتقاطــع فيــھ كثيــر مــن األجنــاس األدبيــة ح�ــ� أغرقتــھ اإلنشــائية 
املبتكــرة فــي ا��موعــة وســط عبــق، بــل أعبــاق اإلنشــائية ا��لــوة ال�ــي 
يتأ�ــى التبريــر لهــا غيــر ال�ســليم باالن��ــار و اإل��ــاب ��ــا تحــت غمــر مثــل 
فــي خــط  هــذه الصيــغ ال�ــي تقــول : «..مســلك جب�ــي تقطعــھ العنــزات 
عشــوا�ي، تنــط هنــا و هنــاك كمــا لــو �انــت تتحــرر مــن قيــود الرا�ــي ال�ــي 
عــودة  الصغيــر ��ظــات  �ســكينھ  نح��ــا  ال�ــي  بالعصــا  عل��ــا  يفرضهــا 

للتجمــع.. ص 11». القطيــع 
  إن اللبــوس العــام للفقــرة يخلــق بدائــل لصــور جماليــة عــن فضــاء غيــر 
معهــود لــدى القاري/املتلقــي الــذي فــي الغالــب األعــم مــا يكــون محمــال، 
بــل و متخمــا، بمنظومــة معرفيــة عــن الفضــاءات املدي�يــة ال�ــي ولــد و 
تر�ى و توظف و مات ف��ا، تلك البدائل ال�ي تخ��ل ، قدر املستطاع، 

املتــوارث عنــده فــي هــذا الشــأن.
 و للعــروج ع�ــ� البنــاء ا��ــدث املركــزي فــي النــص نجــد مبدعتــھ تعتمــد 
فــي الفقــرات التاليــة، املباشــرة للفقــرة الســابقة، أســلوب «الق�ــس» فــي 
تقديمــھ مثــل « العصــا طويلــة بطــول الرا�ــي القصيــر ..ص 11» و « 
يضــع وشــاحا �غطــي بــھ وجهــھ..ص 11» و «دوريــة عســكرية ..ص 11»، 
دون أن تصــرح بــأن «الرا�ــي» زوج «عدليــة» و دون أن تمنــح تعريفــا 

مســتفيضا عــن العســكر.
  ثــم �عــد هاتــھ الفقــرات نجــد حــوارا بيــن «الرا�ــي» و بيــن قائــد هــؤالء 
العســكر الــذي �ســألھ عــن ســ�ب ا��ــرح البــادي ع�ــ� وجهــھ، فيجيبــھ 
القطيــع،  منــھ  ل�ســرقوا  ضر�ــوه  الطــرق  قطــاع  مــن  مجموعــة  بــأن 
يضر�ــون  الطــرق  «..قطــاع  نفســھ  بيــن  و  ب�نــھ  العســكري  في�ســاءل 

القطيــع..؟. ع�ــ�  �ســتولون  ال  و  الرا�ــي 
بنــاء أحــداث هــذا النــص باعتمــاد أســلوب مجموعــة مــن    و �ســتمر 
م��ــا  تق�ــرب  بخطــى  «أحســت  مثــل؛  املركــزة  و  املقتضبــة  الق�ســات 
لــم  الــذي  املنــادي  ت�بيــن صــوت  �انــت   » و  يناد��ــا..ص 12»  و صوتــا 
تســمعھ منذعــام انق��ــ� قمــر الليــل و الليــث الــذي يقــف ببا��ــا..ص 
12»، ي��يــأ للقــارئ، مــن الوهلــة األو�ــ� الوا��ــي ��ــا النــص، «أن هنــاك 
اقــف هــو ا��اهــد  أســد « يقــف ع�ــ� بــاب «عدليــة»، و ال نعــرف بــأن الو

« خالهــا» إال �عــد فقــرات تاليــة.
  ثــم حيــن التمعــن فــي الفقــرة ال�ــي تقــول : «..العنــزات فــي شــطحات تعلــن 
تمردهــا والــزوج الرا�ــي يمعــن النظرفــي �ــ�ذ الســكين ع�ــ� ا���ــرة 
الصمــاء ال�ــي بيــد زوجتــھ ففهــم الرســالة..ص 13»، نع�ــر ع�ــ� أحــاءات 
و دالالت جماليــة و راقيــة جــدا ملضمــون الفقــرة و فــي صياغ��ــا ��ــذه 
األســلبة. ثــم فــي ال�ــي تل��ــا : «..لقــد أضــاع هــذا املعتــوه جديــا صغيــرا و 
أمــھ العنــزة فــي جلبــة لفقــد صغيرهــا..ص 13»، ثــم فــي :»..ينفلــت الكلــب 
با��فــر  عســاكره  فيأمــر  النبــاح  مــن  يك�ــر  و  ا��فــرة  �شــم  و  يــده  مــن 
بــذرة  : «..�أنمــا يقتلــع  ثــم  فيجــدون بقايــا ا��ــدي املفقــود..ص1٤»، 
طاهــرة مــن موضــع غيــر موضعهــا، عدليــة طاهــرة تمــوت ع�ــ� كتفــي 
ع�ــ� أن ينــكل ��ــا، �ان يركــض و يبحــث عــن مــكان آمــن لهــا ح�ــ� تلفــظ 

 .«15 الشــهادة...ص 

  ليخلــص �ل قارئ/متلــق لهــذه ب�نــاء صــورة اف�راضيــة مــن تلقــاء 
نفســھ و تحــت مرجعيتــھ املعرفية/الثقافيــة عــن ثــورة التحريــر 
الســردي  األد�ــي  ا��طــاب  فــي  جــدة  أجــد  ذلــك  فــي  و  ا��يــدة. 
عــن هــذه الثــورة يخالــف مــا �ان قبــل ذلــك، حيــن �ان م�شــؤوا 
تقديــم  فــي  يطنبــون  التحريــر  ثــورة  الســرديةعن  النصــوص 

القارئ/املتلقــي. ع�ــ�  أحدا��ــا  �ل  يملــون  و  ا��زئيــات 
2 ـ خطأ في الوجهة :

التجار�ــي  االكتنــاز  مجهــر  تحــت  اقعــة  و النــص  هــذا  يقــدم     
فــي ي�ــي: «... «بــدري»  فــي مــا يمكــن ت��يصــھ  للم�شــئة «تركيــة» 
املتقاعــد مــن وظيفــة ســا�ي البريــد و هــو يتلقــى دعــوة ��ضــور 
لقــاء مــع أصدقــاء فــي فنــدق إحــدى القــرى النائيــة و املفرغــة مــن 
ســاكن��ا منــذ العشــرية الســوداء، و هــو فــي طريقــھ يصــادف فتــاة 
ســرق لصــوص ســيار��ا و كبلوهــا، و تحــدث املفاجــأة أن «بــدري» 
�عــد أن وصــل إ�ــ� الفنــدق لــم يجــد فيــھ أحــدا ح�ــ� صبــاح اليــوم 
التا�ــي الــذي قــال لــھ موظــف االســتقبال لقــد تأخــرت كثيــرا فقــد 
يخبــره  ا��ميــع  هــؤالء  عــن  �ستفســر  أن  �عــد  و  ا��ميــع،  غــادر 
بأ��ــا زوجتــھ «ميل�ســا « األجن�يــة مــع فتــاة تناد��ــا أمــي، و �عــد 
للفتــاة،  املســروقة  الســيارة  يالحظــان  الفنــدق  مــن  خروجهــم 
فيع�رضهــا الســائق ليجــد ف��ــا «ميل�ســا» و الفتــاة، لنعــرف �عــد 
ذلــك أن «ميل�ســا» جــاءت بالفتــاة ال�ــي معهــا لتعرفهــا ع�ــ� أبيــھ 

«بــدري».    
    و تأ�ــى امل�شــئة «تركيــة» إال ان تعاكــس األســلبة الكالســيكية 
فــي تقديــم حي�يــات النــص، و ت��ــأ إ�ــ� أســلوب «عبــق» فــي تقديــم 

ســردان�تھ وفــق ن�ــ� لســاني تت��صهــا الفقــرات التاليــة:ـ
ـ «..�انــت دعــوة ��ضــور لقــاء قــد يــدوم أســبوعا مــع األصدقــاء 
كــن  اللواتــي  بال�ســوة  مشاكســا��م  شــهد  فنــدق  فــي  القدامــى 

الصغيــرة...ص2٦». القريــة  هــذه  ع�ــ�  ي�ــرددن 
ـ «..ثالثــة أصدقــاء ال يزالــون ع�ــ� قيــد ا��يــاة و بــدري را�عهــم...

ص2٧».
ـ «..الطريــق ال تــزال ضيقــة و صعبــة لك�ــرة املنعرجــات، أص�ــت 
بالــدوار و الغثيــان، طلبــت مــن الســائق التوقــف ح�ــ� أفــرغ مــا فــي 

جوفــي...ص2٧».
ـ «..و لكــن ملــاذا تعــود ملثــل هــذا املــكان الــذي ��ــره ســاكنوه منــذ 

عشــرية داميــة.. ص2٧» .
فــي شــبا�ي و التقيــت زوج�ــي و  ـ «..كنــت أتــردد ع�ــ� هــذا املــكان 
كتب��ــا..ص  و  فتحدث��ــا  لغ�ــي  علم��ــا  و  أخــرى  دولــة  مــن  �انــت 

.«2٨
أمــل  بصيــص  تلمــح  مقلت��ــا  مــن  دمعهــا  جــف  قــد  و  «..الب�ــت  ـ 

..ص2٨» باقيــة  ��يــاة  األمــل 
ـ «..�ســألها عــن خط��ــا ف�ــرد أ��ــا أخطــأت ا��هــة و �ــي باحثــة و قــد 

سرقت سيار��ا..ص2٨».
ـ « ..و كنــت ســا�ي بريــد وعملــت لســن�بين وكنــت أنقــل الرســائل 
للنــزالء و مــن بي��ــم �انــت زوج�ــي «ميل�ســا» ال�ــي لــم تنجــب م�ــي 
زتح�رمــت قرارهــا و ��ــرت الب�ــت ل�ــ�ار دب بي�نــا ثــم ســمعت 

أ��ــا ســافرت لبلدهــا و ماتــت هنــاك...ص2٩».
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ـ «.. بــدري أحضــر فــي ا��يــن دف�ــر املا��ــي أحب�ت�ــي، أل�ــس كذلــك، ثــم 
��رت�ــي، و رفضــت اإلنجــاب م�ــي ثــم اختفيــت و أعلــن رفيقــك خبــر 
موتــك فــي بلــدك و أنــت حيــة ترزقيــن فــي حضــن أخــر، ا��يانــة أثمــرت 

ب�تــا جميلــة مثــل أمهــا..ص31».
«..أنــت مــن أقــدم ع�ــ� خيان�ــي مــع رفيق�ــي ذات يــوم و �انــت حامــال 
تــرى  و أنــا كنــت حامــال أيضــا و ماتــت رفيق�ــي و دعــةت إبن��ــا ح�ــ� 
والدهــا و تــرى أخ��ــا و ح�ــ� ترانــي ألخبرهــا أن أمهــا �انــت خائنــة و أ��ــا 

ثمــرة ا��يــان
و أين �ي ابن�ي األخرى؟

ها�ــي أمامــك صــارت باحثــة و وجهــت لهــا دعــوة كمــا دعوتــك أيضــا 
لهــذا اللقــاء املقــرف...ص31».

الســيارة  مفتــاح  م��ــا  تســتعيد  و  اآلنســة  مــن  الباحثــة  «..تق�ــرب  ـ 
��ــم  يتقاذفــان  ال��ــوزان  يبقــى  ب�نمــا  بي��مــا  الســباق  ينطلــق  و 

.«32 ا��يانــة..ص 
و �ــي الفقــرة ال�ــي أغلقــت أقــواس و مفاصيــل القصــة ال�ــي وجد��ــا 
�أ��ــا ترمــز إ�ــ� ذلــك ا��لــل الــذي �ســكن العمــر الشــبا�ي فيورطــھ فــي 
مغامــرات عاطفيــة و عالقــات ج�ســية تعــود بالضــرر و با��ســران 

اقــب العمــر. ع�ــ� عو
  و ��ــذه الفقــرة تؤكــد عبــق اإلنشــاء الــذي ارتضتــھ «تركيــة « ملثــل 
ذلــك ا��لــل، و هــو العبــق الــذي اســتطاع، بــدون شــك، أن يلمــز إ�ــ� 
مــن حيــث اختيــار  فــي أســلبتھ؛  إ�ــ� فضــاءات جماليــة  تقاطعــات و 
�ســ�ب  الفراغــات  مــن  زخــم  وســط  األســلو�ية  الصيــغ  و  الكلمــات 
إ�عــاد حــروف العطــف و عالمــات االســتفهام و الت��ــب، و كــذا إ�ــ� 
إســتحضار الرغبــة التأويليــة فــي املضمــون العــام ألحداثــھ و لوقا�عــھ 
لــدى �ل متلــق لــھ، ممــا �ســهل إ�ــ� إمكانيــة اف�ــراض ��ايــات و تقلبــات 
لصياغــات أخــرى داخــل النــص امل�شــأ، هــذا االف�ــراض قــد يجعــل 

للنــص ذريــة و خلفــا لــھ لــدى �ل قــراءة محــددة فــي زمنيــة دقيقــة.
   �ل ذلك، زيادة ع�� أن مضمون امل�شأ من «تركية» أو املستخرج 
��ــا ا��تمــع  اقــع مبت�ــ�  لــھ نجــده من�زعــا مــن و مــن تأويــل القــارئ 
اإلنســاني قاطبــة، و كــذا مــن نزوعــات �عــض النمــاذج فــي فضائيــن 
تنــزع،  �شــرية  لنمــاذج  املنتــج  الفضــاء  هــذا  ا��زائــري،  و  العر�ــي 
و  مختلفــة  ملقاصــد  باألجن�يــات  ال�ــزوج  نحــو  الشــبا�ي،  عمرهــا  فــي 
متعــددة، ثــم يك�شــف �عــد فــوات األوان، الشــيخوخة، أن �ل مــا 

ابتغــاه و �ل مــا عمــل مــن أجلــھ قــد بــات معوجــا و م��ــال.
   كمــا ال يخفــى فــي النــص تلــك اإلشــارة الدقيقــة و الذكيــة جــدا إ�ــ� 
ذلــك بفضــا اعتمادهــا  و  ا��زائــر،  ��ــا  مــرت  ال�ــي  الداميــة  الف�ــرة 
أسلو�ي االقتضاب و الق�س حين وصفها ��ال القرية، ال�ي يمكن 
أن نفهمهــا ع�ــ� حقيقــة لفظهــا «القريــة ا��زائريــة» كـــ «الفايجــة» 
مثــال، كمــا يمكننــا أن نحيــل لفــظ «القريــة» ع�ــ� املعطيــات الرمزيــة 
صف��ــا  مــن  تحولــت  ال�ــي  «ا��زائــر»  ��ــا  يقصــد  أن  يمكــن  ال�ــي 
«املدي�يــة» إ�ــ� «فضــاء متعــب و متخلــف» كذلــك الــذي تتوفــر عليــھ 
«القريــة»، و دليــل ذلــك وجــود «الفنــدق» ف��ــا، ملــا نعــرف مــن أنــھ 
يصعــب جــدا أن يب�ــ� «فنــدق» فــي قريــة منعزلــة كتلــك ال�ــي وصفهــا 

النــص لعــدم جــدواه.
   و زيــادة ع�ــ� �ل ذلــك أن متأكــد مــن أن النــص يبقــى محمــال بكثيــر 

مــن ا��رجــات ا��ماليــة و املوضوعاتيــة ال�ــي قــد نع�ــر عل��ــا خــالل 
توظيفنــا ملنا�ــ� نقديــة تخــدم التج�ــي التجديــدي فــي �ل مــا أث�تــھ بــھ 

م�شــ�تھ، و ال�ــي ال تف��ــا حقهــا مثــل هــذه األســطر.
3 ـ عبود ال يتحمل السوط:

    إن إحداثيــات نــص «عبــود...» املكتنــزة معاملــھ فــي خبايــا ذاكــرة 
التالية:»..ال�ــ�صية  األســطر  فــي  تتخلــص  نجدهــا   م�شــ�تھ 
املركزيــة فــي النــص الحظــت �ــ�صا، أو أحبتــھ، أو تعرفــت عليــھ، 
للمــال،  محــب  ف��ــا؛  مبالــغ  طموحــات  ت�تابــھ  و  ســلوكھ  فــي  متــأزم 
م�ســامح مــع شــرفھ، و م�ســابق نحــو مشــ��ياتھ و غرائــزه، و رغبــة 
فــي  أدنــي  إ�ــ�  النــزول  عــن  اليتوانــي  �ان  ذلــك  �ل  اشــباع  فــي  منــھ 
ســلوكھ، و حيــال ذلــك لــم تجد»�اتبــة النــص» بــدا مــن إعــادة ترت�ــب 
ســلوكھ و الت��يــح مــن ســلوكھ، فكت�ــت نصــا مســرحيا و قدمتــھ 
ع�ــ� الركــح فــي حضــور ذلــك ال�ــ�ص، للتتداخــل إثــر ذلــك أحــداث 
فــي أســلوب ســ�ناريو مســر�ي، أحــداث زاوجــت  قصصيــة و أخــرى 
ف��ــا بيــن �ــ�وص القصــة ممثلــة فــي الكاتبــة و فــي ال�ــ�ص املتــأزم 
اقصــة و فــي املمثــل الــذي جعلتــھ  و �ــ�وص مســرحية ممثلــة فــي الر
اللقطــة املســرحية يجلــد �ســوط و الــدم �ســيل مــن جســمھ و هــو 
يتألــم و �عانــي مــن ا��ــراح ال�ــي ترقــص عل��ــا راقصــة اللقطــة بــدون 

شــفقة و ال رحمــة.
  و تتــأزم األحــداث مــع تعقــد العــرض املســر�ي الــذي �انــت تتكشــف 
ب�يــة  فيــھ و منــھ نقائــص «عبــود» و مخفيــات نفســھ، ح�ــ� تصــل 
الســلوك و الطمــوح لدىــھ إ�ــ� نقطــة إعــادة تشــكيل و�ــي جديــد لديــھ 

رامــزا لــكل ذلــك بإهدائــھ قلمــھ للقاصــة..ص 51 ـ 55».
   أمــا «تركيــة» فأجدهــا و قــد تســلقت إ�ــ� أع�ــ� شــرفة ابتغ��ــا لتتا�ــع 
عــن قــرب �ل صغيــرة و �ل جــزء و لتقــدم لــھ و عنــھ أنســب أســلبة إن 
ع�ــ� مســتوى اللســان/اللغة أو ع�ــ� مســتوى املضمــون مــن خــالل 

اللمــح ال�ــي جعل��ــا ناصيــة القصــة �لهــا بــدء بـــ :ـ
ـ «..بدت لھ و �ي ع�� املنبر روحا من حياة سابققة...ص 51»

ـ «..يــد تســللت فالتفتــت و شــعرت كمــا لــو أ��ــا ع�ــ� حافــة املنحــدر لــم 
تكن متمسكة وال صلبة باملكان..ص 51».

�ــي  و  تب�ســم  ا��اطــرة،  ركــوب  و  االك�شــاف  ع�ــ�  ســطرا  تخــط  ـ 
ترتشــف قهو��ــا، بــدا لهــا تــوأم الــروح و قــد أتــى �عــد طــول انتظــار...

ص51».
ـ ..وتجدد اللقاء، �انت تراه ��صية ورقية بامتياز...�ان مشروعا 

ملسرحية جديدة، زير ال�ساء سيلقى جزاءه ع�� الورق..ص 52».
ـ «..أول مــن غيــرت خارطتــھ و محــت و أضافــت ع�ــ� رقعتــھ التاريخيــة 
و نص�تھ ملكا ع�� عرش قل��ا و أسمتھ «عبود» و �انت كن�تھ..ص 

.«52
ـ «..قالت عبود هذا يقومھ السوط..ص 53».

ـ أعلم أنك جميل، و لكن ح�� ال تق�رب منك األخريات..ص 53».
جراحــك.. ع�ــ�  ترقــص  أن  اآلن  اقصــة  للر يحــق  و  تمانــع  «..ال  ـ 

.«53 ص
ـ «..�ان يدافع عن بطل املسرحية دفاع عن نفسھ...ص55».

ـ تستخدمين قلمك ل�روي��ي إذن...ص 55».
ـ «..و لكن العالم ال �عرف عبودا واحدا، هم ك�ر في هذه ال�سيطة..
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ص55».
ـ ثــم ي�ســل الســياق التا�ي:»..وجدنــا امل��ــي ليــال فــي ســكون و الطريــق 
�عــض  نقتطــع  و  أوزارهــا  تضــع  الفكــرة  حــرب  جعلــت  طويلــة، 
ال��ظــات الصادقــة، �انــت ��نئــة مــن نــوع خــاص و أهدانــي قلمــھ 
ح�ــ� اســتمر..ص 55» ليحيــل ع�ــ� أفــواج مــن الــدالالت و اإلحــاالت 
ا��مالــة لعــدد ال يح��ــ� مــن األقــوال و األفــكار املتعــددة مرتبطــة 
ليــال» و «الطريــق طويلــة» و « حــرب  �ــي «امل��ــي  بكلمــات محــددة 
نــوع خــاص» و «  الفكــرة» و «ال��ظــات الصادقــة» و « ��نئــة مــن 
أهدانــي قلمــھ» ، و �ــي الصيــغ و ال�راكــب و املفــردات ال�ــي أجدهــا، 
فــي هــذا الســياق، ال تــدل ع�ــ� مع�ــ� واحــد محــدد ودقيــق، بــل حمالــة 

أوجــھ.
مضاميــن  �ل  طــرح  وجــدت  طبعــا،  أقــول:  يجعل�ــي  مــا  ذلــك  و      
مجموعــة «عبــود ال يتحمــل الســوط» مســألة غايــة فــي األهميــة مــن 
حيــث املضمــون الــذي نجــد أمثلــة مــن النمــاذج لــھ فــي ا��تمــع، لكــن 
مــا عبــق ـ ب�شــديد البــاء ـ مشــاهد املضمــون هــو تلــك املســافة ال�ــي 
جعل��ــا «تركيــة» بيــن مدونــات النــص الثالثــة، و ر�مــا لــكل مجموعــة 

املدونــة؛ـ
ال�ــي  اللمــح و اإلحــاالت  تلــك  ��ــا  ال�ــي أع�ــي  التجريــة املع�شــية، و  ـ 
تــارة صدفــة و أخــرى إمعانــا عبــر  مــن مســيرتنا الوجوديــة  نكتنزهــا 

املســيرة. هــذه  نمــاذج  مــع  عالقاتنــا 
شــك،  بــدون  قرأ��ــا،  ال�ــي  الســردية  النصــوص  مشــارف  ر�ــ�  ـ 
م�شــئة نــص «عبــود...» و ال�ــي رشــ��ا بإغــواء مــا للكتابــة فــي مثــل هــذا 

املضمــون.
ـ إغــواء عبــق إبــراز ذلــك التعانــق الســرمدي بيــن توائمــھ؛ املســرحية 
فــي م�ــ���ا ال�راجيدية/الهوميرســية، القصــة القصيــرة فــي تكتــالت 
ا��وف/ا��يــدي  و  الرعــب  ســواتر  وشــائح  إزاحــة  فــي  و  األلســن 

مونباســانية.
   أتصــور بــأن هــذا الثال�ــي هــو الــذي ب�ــ� توجهــا جديــدا فــي إنشــاءات 
النصــوص الســردية لــدى «تركيــة»، هــذا التوجــھ الــذي يت��ــص فــي 
صقــل رأس مدببــة وحــادة ألســطرة ا��كي/القــص ضمــن منظورا��ــا 
الســردية ال�ــي تبــدوا و �أ��ــا الهــم األول الــذي تتحمــل وزره، و لع�ــي 
افقــت ع�ــ� نشــره امل�شــئة فــي الغــالف ا��ار�ــي  أجــد تأكيــد ذلــك فــي و
واليــة  مــن  جزائريــة  �اتبــة  لوصيــف  «..تركيــة  للمجموعــة:  األخيــر 

املديــة. صــدر لهــا ـ من�ــزه فرجي�يــا «روايــة قصيــرة»
                    ـ أسطورة سنجا�ي « رواية قصيرة» ..»، وذلك ح�� نعرف 

بأن مسألة «القصر» رؤية اس�راتيجية في إنشاءا��ا الفنية.
   و حيــن أعتقــد ذلــك، �أنــي أجــد «تركيــة» قــد عانقــت و تمرغــت 
يضطــر  مصط��ــات  اللمع/الق�ــس،  االختصــار/  عنفــوان  وســط 
أســلوب «املشــهدية»  الشــد بقوة/فنيــة و روعــة ع�ــ�  إ�ــ�  عاشــقها 

ال�ــي تــزاوج مــا بيــن املتخيــل و مــا بيــن املمــارس فعليــا و وجوديــا. 
   و حي�ئــذ، يحــق �ــي القــول: بــأن «تركيــة» عرفــت كيــف ترتشــف مــن 
معيــن العمــل اإلعالمــي الــذي مــن يتمايــز عــن غيــره مــن ا��طابــات 
بال�ســالة واالج��ــاد فــي الوصــول إ�ــ� أع�ــ� هــرم فــي ســلو�ات اإلنســان 
و ي�نمــر مــع خاليــاه العاطفيــة و الغرائزيــة لي���ــ� امل��ــب و امل��ــر 
مــن ا��طابــات و ل�شــرح املســكوت ع��ــا ح�ــ� �ســرق مــن املتلقــي، 

رغمــا عنــھ، تصفيحــا رجاليــا أو زغــرودة نســوية.
   كمــا يمكــن أن يقــال الكثيــر عــن بقيــة قصــص ا��موعــة مــن طــرف 

الكثيريــن حيــن الوقــوف عندهــا بالقــراءة أو بالدراســة و التحليــل.

و أخيــرا أؤكــد ع�ــ� أنــي وجــدت بصمــات تجديديــة جميلــة فــي هــذه 
إال  املتواضعــة  القــراءة  هــذه  ختــام  فــي  �ســع�ي  ال  و  ا��موعــة، 
اإلنشــاءات  مــن  بمزيــد  لوصيــف»  «تركيــة  لـــلم�شئة  التمنيــات 

. ��ميلــة ا
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سيرة وطن، ومحاكمة زمنسيرة وطن، ومحاكمة زمن
 تعميم الفقر والقهر  تعميم الفقر والقهر 

في رواية»أين أبي» لجهاد الجفريفي رواية»أين أبي» لجهاد الجفري

بقلم: الغر�ي عمران/ اليمن
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أ�ــي؟» الصــادر عــن  ضــم إصــدار األديبــة جهــاد ا��فــري، «أيــن 
صفحــة،  املائتيــن  يقــارب  مــا  بالقاهــرة.   201٩ بتانــة  مؤسســة 

مختلفــة. �عناويــن  فصــل   3٤ ع�ــ�  وزعــت 
ســت الكاتبــة عملهــا بـــ «الروايــة» وع�ــ� 

ّ
ع�ــ� غــالف اإلصــدار ج�

«لوحــات  الروايــة  تجن�ــس  إ�ــ�  أضافــت  الداخليــة  الصفحــة 
املصــري  لألديــب  بإصــدار  يذكرنــا  الــذي  ال��ــيء  ســردية», 
عبدالفتــاح صبيــر،  عنوا��ــا «دخــول» مضيفــا تحــت العنــوان 
ومــا  نجــد ســردا حقيقيــا،  العمليــن  وفــي كال  «لوحــات روائيــة». 
��منــا هنــا هــو املضمــون, و�املقارنــة بيــن صبــري وجهــاد نجــد أن 
اصــدار صبــري ضــم مجموعــة قصــص قصيــرة يمكــن أن يقــرأ �ل 
ناحيــة أخــرى يمكــن قرائ��ــا ضمــن  نــص كنــص مكتمــل، ومــن 
متتاليــة ســردية، الشــ�راكها فــي أك�ــر مــن عنصــر موضو�ــي وف�ــي. 
إذ  الســيرة،  فــن  مــن  هــو  امل�ــن  تضمنــھ  ومــا  «جهــاد»  حالــة  فــي 
ضــم العمــل 3٤ فصــل، متصلــة ببعضهــا مــن خــالل ســيرة نفــس 
األســرة.  رب  اختطــاف  قضيــة  تحمــل  وكذلــك  ال�ــ�صيات، 
يمكــن أن نقــول، أ��ــا ســيرة يخالطهــا ا��يــال. أي بمع�ــ� ســيرة 
روائيــة، أي أخــذت مــن ا��يــال مــا يحســب لفــن الروائيــة، ومــن 
اقــع مــا يحســب ع�ــ� فــن الســيرة، وهــو مــا يت�ــ� مــن خــالل  الو

حقيقيــة. ووقا�ــع  وأمكنــة  حقيقــة،  أســرة  ألفــراد  األســماء 
ن�تعــد عــن التجن�ــس إ�ــ� أن نعــرج ع�ــ� العمــل موضوعيــا وفنيــا. 
وذات  م�سلســلة  أحــداث  حـكـي  ع�ــ�  الكاتبــة  قــدرة  تجلــت    إذ 
األحــداث  تلــك  �لمــة، ســبك  آخــر  العمــل ح�ــ�  بدايــة  مــن  صلــة 
ســياقات  فــي  متجانســة،  ســردية  لوحــات  ضمــن  ��ــ�صيا��ا 
أن  إذ  ال�ســطيح.  ال�ــ�صيات  تلــك  ع�ــ�  غلــب  و�ن  مشــوقة، 
الكاتبــة لــم تأتــي بــأي �ــ�صية مركبــة، فمــن بــدأ طيبــا أو طيبــة 
انت�ــ� أو أن��ــت كمــا بــدأ أو بــدأت، ومــن بــدأ شــريرا أنت�ــ� شــريرا، 
تغيــر  مــن  إال  فصــل  آخــر  إ�ــ�  بميزا��ــا  ال�ــ�صيات  تلــك  ظلــت 
طفيــف فــي �عضهــا. ومــا جــاء فــي ســمات ال�ــ�صيات قــد تكــون 
تتحــدث  ينافــي كو��ــا  مــا  ذكــر  الســيرة وحساســية  لطبيعــة ســرد 
عــن أســرة �ــي ال�ــ�صية الرئ�ســية والروايــة، و�ن نافســها األب 

ثــم األم ح�ــ� وفا��ــا. بحضــوره القــوي رغــم غيابــھ، 
هناك الكثير من السير ال�ي ت�سم بالتقريرية، خاصة تلك السير 
ال�ــي �عتمــد �ات��ــا أو �اتب��ــا ع�ــ� الوقا�ــع دون إضافــة أو تجميــل. 
كونــھ يرصــد حيــاة �ســلبي��ا وايجابي��ــا، ��فوا��ــا وصوا��ــا، دون 
قــد حــدث.  مــا  االنتصــار أو امليــل أو ذكــر مالــم يحــدث أو يخفــي 

مت�بعــا حيــاة تلــك ال�ــ�صيات دون املــروق عــن مســاقها.
املــكان فــي هــذا العمــل  لــم يكــن محــدودا، فقــد جســدت الكاتبــة 
اقها وشــوارعها وميادي��ــا،  تفاصيــل دقيقــة ألحيــاء عــدن وأســو
لتظهــر املدينــة كعنقــود ملــدن تتكــون م��ــا املدينــة، كذلــك ســلطت 
فضــاء  واملتعــاون.  امل�ســامح  االجتما�ــي  نســيجها  ع�ــ�  الضــوء 
إذ  املفقــود،  األمــان  نحــو  وحنيــن  دافئــة،  بمشــاعر  أث�تــھ  مكانــي 
ضمــت  لوحــة  إال  ل�ســت  و�أ��ــا  املتعا�ــش،  املزيــج  بذلــك  تج�ــ� 
تناغــم  فــي  مــن أصقــاع األرض، �ع�شــون  أتــوا  مــن  �شــر  الوانــا 
بقــاع  أنحــاء  إ�ــ�  وأحيا��ــا،  �شــوارعها  صنعــاء  وكذلــك  جميــل. 
مــن الوطــن ح�ــ� ســقطرة. يقابلــھ ذلــك القبــح الــال إنســان�ي، مــن 
مالحقــات وخطــف وتعذيــب لــكل مــن يخالــف ا��ــزب. مــا يذكرنــا 

زيــن  أحمــد  بروايــة 
للغر�ــان»  «فاكهــة 
الــذي  العمــل  ذلــك 
النظــام  عــرى 
فــي  اإلشــ�را�ي 
وصورهــم  عــدن، 
ال  كعصابــات 
ا��فــاظ  ��مهــم 
أو  األعــراض  ع�ــ� 
ا��تمــع،  أمــوال 
عــن  يتورعــون  وال 
الدمــاء.  ســفك 
جهــاد  عمــل  يأتــي 
تفصيــال  أك�ــر 
باســم  ��رائــم 
واملســاواة.  العدالــة 
أب  املأســاة  نــواة 

يخالفهــم الــرأي، ُيختطــف، ويخفــى ليفــر االبــن خوفــا خــارج الوطــن، 
ويظــل أفــراد األســرة يتمســكون بخيــوط أمــل واه. تأت��ــم األخبــار بيــن 
فينــة وآخــر عــن وجــوداألب هنــا أو هنــاك. لكــن ا��قيقــة املــرة تأتــي فــي 
��ايــة هــذا العمــل امل��مي:»لــم يطلقــوا عليــھ الرصــاص، لك��ــم رمــوه، 
رمــوه مــن فــوق عمــارة فــي املعــال...». لتــدرك جهــاد أ��ــا وأمهــا وأخو��ــا 
�انــوا �ع�شــون �ل تلــك الســنوات ع�ــ� أمــل أن �عــود ر�ــان أســر��م، 

�ســنوات.  أو  مباشــرة،  اختطافــھ  �عــد  صفــي  قــد  �ان  ب�نمــا 
ل�ســت هــذه ســيرة شــهيد، أو حكايــة أســرة، إنمــا �ــي ســيرة لوطــن متخــم 
ســنواتھ  أحلــك  الشــعارات  زيــف  ع�ــ�  عــاش  وطــن  واأللــم،   باملــرارة 
�عــد احتــالل  بريطانــي �ان أجمــل مــا فيــھ ا��ريــة والتطــور واملســاواة 
االشــ�راكية  أدعــوا  مــن  فــي عصــر  الشــعب  أفتقدهــا  ال�ــي  والعدالــة، 
زيفــا، و�ــدال مــن لعــن ف�ــرة االســتعمار صــار الشــعب  يلعــن عصابــات 
تف��هــم  حيــن  م��ــم،  إال  الفقــر  وتعميــم  والنــار،  با��ديــد  حكمــت 
بحيــاة  لينعمــوا  وأســرهم   وفرارهــم  فرارهــم،  �عــد  األمــوال  تخمــة 

املليونيــرات.
لتضيــف  ضــوء،  مــن  بخيــوط  أســر��ا  أفــراد  ســيرة  ن�ــ�ت  الكاتبــة 
أحيــاء  دفنــوا  آالف  ع�ــ�  الضــوء  مــن  الكثيــر  والدهــا  مأســاة  بتوثيــق 
ومنافــي  �ــ�ون  إ�ــ�  النظــام  حولهــا  أن  �عــد  نائيــة،  جــزر  فــي  وشــردوا 

املــوت. ح�ــ�  العــراء  فــي  املنفيــون  �ع�ــش  مفتوحــة، 
م��مــة  أنــھ  ع�ــ�  نتفــق  لكننــا  العمــل،  هــذا  تجن�ــس  فــي  نختلــف  قــد 
أمــل و�ن خــاب، وثيقــة تجــرم وحــوش �شــيرة أدعــوا العدالــة والســالم 
ال�ــي  واملناطقيــة  والرعــب  ا��ــوف  نشــر  ع�ــ�  عملــوا  ب�نمــا  والعلــم، 
معينــھ  مناطــق  قــوى  �انــت   حيــن   ،1٩٨٦ عــدن  أحــداث  فــي  تجلــت 
لتتج�ــ� خيبــة وصدمــة كبيــرة �انــت  بالبطاقــة.  أبنــاء مناطــق  تصفــي 
��اية عشــرات األالف قتال دون محاكم، أو تشــريد اآلالف من منازلهم 
الوطــن  هــذا  و�أن  يــزال،  وال  اليمــن  شــمال  فــي  �ان  وهكــذا  وقراهــم. 
ا��يــاة.  إيدلوجيــات ضــد طبيعــة  ذات  مــع عصابــات  أقــداره  كت�ــت 
عنــق  �ــي  ترفــض  �اتبــة  ول�ــ�اعة  مدهــش  ســردي  لعمــل  تحيــة  �ــي 

التاريــخ.
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مصطفــى   ) ا��ميــل  املبــدع  رســمها  قصــة  بــكل  كثيــًرا  اســتمتعت 
الضبــع) فــي مجموعتــھ ( جامــع األحــالم امليتــة ).. فقــد منح�ــي كمتلقــي 
جــزًءا مــن روحــھ أســعدنى كثيــًرا.. وجعل�ــي أفكــر فــي �ل �لمــة، فمــن 
وتتأمــل..  لتفكــر  صفحاتــھ  بيــن  وقتــا  املبــدع  يمنحــك  أن  ا��ميــل 
�عــد االن��ــاء مــن ا��موعــة توقفــت مــع نف��ــي دقائــق؛ ألم��ــي نحــو 

أحالمــى.. 
طاقــة  ��ديــھ  كتابــا  يجــد  أن  منــا،  واحــد  �ل  (وقــت)  فــ�  جــاد  حــدث 

والتفكيــر..  للتأمــل  ووقتــا  وســعادة، 
�انــت ( القــراءة ) �ــ� النقطــة ا��وريــة لــروح ا��موعــة، هكــذا أكــد 
الكاتــب فــي �ل �لمــة، و�أنــھ و�ــ� جديــد إلينــا باألمــر ( اقــرأ).. فبــدون 
فــ� كتــاب ا��يــاة الكبيــر، فعــن  لــن نجــد أوراقنــا الضا�عــة  القــراءة 

طريــق القــراءة ســنجد �ل مانريــد.
( املبدع / الناقد ) ف� جامع األحالم امليتة:

منازلنــا  مــن  العر�ــي،  وطننــا  مــن  امليتــة  األحــالم  الكاتــب  يجمــع 
عقولنــا  ومــن  وا��قــول  والشــوارع  واملــدارس  واملكاتــب  وجامعاتنــا 
وقلو�نــا... يجمعهــا ليعيــد زراع��ــا مــرة أخــرى فبعضهــا ين�ــت و�عضهــا 

ميتــا. يظــل  و�عضهــا  يثمــر 
�عيــون الناقــد التقــط قصًصــا قصيــرة وقــام برســمها ��ــدوء شــديد، 
لــق و�ل فضيلــة و�ل علــم، أراد 

ُ
ثــم وضعهــا أمــام أعي�نــا؛ لنتأمــل �ل خ

أن نــرى �ل �لمــة بوضــوح، و�قلــب ( معلــم ) كتــب عــن �ل األوضــاع 
عــن عقلــھ وأراد  هــم  بذلــك �ل  فــأزاح  ال�ــ� رآهــا وعا�شــها،  ا��ر�ــة 
أن نشــاركھ همومــھ بمســتقبل وضعنــا اإلنســاني والعم�ــي والثقافــي، 
اقــف محملــة بكثيــر مــن الفلســفة  موّجهــا عقــل املتلقــي لنقــاط ومو
نــراه  ومــا  باســتمرار،  نراهــا  ر�مــا  مشــاهد  أمــام  والثبــات  والتأمــل 
باســتمرار عــادة نألفــھ فــال نتأملــھ كثيــرا وهــو مــا يضّيــع علينــا أهميتــھ؛ 
لذلــك نجــده يقــف ويرصــد تلــك ا��يــاة لنفكــر معــھ فــي �ل �لمــة كت��ــا 

ــا طريقــا محــددا لنفســھ. 
ّ
و�ل مشــد رســمھ لنــا، ويختــار �ل من

دعانــا الكاتــب فــي هــذه ا��موعــة؛ لنعيــد جمــع أحالمنــا ونرو��ــا مــرة 
أخــرى لعلهــا تن�ــت مــرة أخــرى، ف�ــ� دعــوة لألمــل فــي حيــاة تبــدأ بذر��ــا 

باألمــر األول : ( اقــرأ ..)
ا��زن/ التاريخ:

ا��ــزن هــو رفيــق للكاتــب طــوال رحلتنــا معــھ فــي قصصــھ القصيــرة.. 
والتأريــخ لوقــت مصاحبــة ا��ــزن واإلشــارة لســ�بھ بكلمــات تنقــل �ل 
ــا إ�ــ� عاملــھ ا��ــاص، ليصطحــب حزنــھ ويحــاوره وي�ســاءل 

ّ
�ــ�ص من

متأمــال: م�ــ� بــدأ حزنــي األول؟ ومــا هــو تاري�ــي املميــز فــي حياتــي؟ م�ــ� 
مميــًزا،  حدثــا  وأصبــح  �عــده  حياتــي  وتحولــت  �عينــھ  تاريــخ  انحفــر 
وعتبــة لفــراق حيــاة، وطريــق لقــاء واســتقبال ��يــاة أخــرى، لطريــق 
أك�ــر ســعادة، أو أشــد ظلمــة وحزنــا، نتأمــل تحولنــا ونك�شــفھ بو�ــي 
يجعلنــا نعيــد صياغــة هــذا التحــول والتغيــر فــ� فكرنــا وروحنــا، ومــن 
طــرق  اختيــار  عليــھ  ي�رتــب  والــذى  با��يــاة  وعينــا  تشــكيل  نعيــد  ثــم 

مغايــرة ��يــاة أخــرى أفضــل.
1٩  ) هــو  فقــط  واحــد  تاريــخ  ســوى  �لهــا  ا��موعــة  فــي  يذكــر  لــم 

أغســطس 1٩٨٦..) يطالعنــا هــذا فــي قصــة ( ا��ــزن ) بالتاريــخ دون 
ياعبــد  واه  األصيــل  الزمــن  حــكاوي  مــن   ) قصــة  فــي  والحقــا  الشــهر، 

العــام.. لنفــس  أغســطس)   1٩ والشــهر(  باليــوم   ( الســميع 

��ــذا  الكاتــب  ارتبــط   ، كبيــًرا  حزنــا  التاريــخ  حمــل  القصتيــن  فــي 
مألهــا  قصــة  فــي  والحقــا  ا��ــزن  قصــة  فــي  بدايــة  فذكــره  التاريــخ 
أمــام  لنتأمــل  الوقــوف  ع�ــ�  ليحملنــا  ر�مــا  وا��ــزن..  ا��نيــن 
تواريخنــا ال�ــي نحملهــا بداخلنــا ومــا يمثلــھ �ل تاريــخ لنــا؟ أتســاءل 
تصــر  وملــاذا  بــھ؟  العالقــة  التواريــخ  مــن  اإلنســان  يتخلــص  م�ــ� 
عقولنــا حفــظ تواريــخ �عي��ــا؟ ملــاذا نتخطــى األوقــات واملســاحات 
الشاســعة مــن األعــوام ونحــن نحمــل تاريــخ �عينــھ يحملنــا ملنطقــة 
ا��ــزن وال نبرحهــا؟ فــال ي�ركنــا وال ن�ركــھ، وتظــل الذكــرى املتعلقــة 
��ــذا التاريــخ تحمــل إلينــا ا��يــاة املاضيــة �املــة فــ� عاملنــا ا��ا�ــي.

ينقلنــا أحيانــا بمالحظــة دقيقــة إ�ــ� فكــرة التصرفــات ال�ســيطة 
ال�ــي يمارســها �ل �ــ�ص منــا �عفويــة، فتف�ــ� عقليــة �ــ�ص 
مــا وتف�ــ� مــدى ��الــة ثقافتــھ، ففــي قصــة ( الصعــود تنازليــا 
املنديــل  تضــع  ال�ــي  الطب�بــة  بوجــود  مقــزًزا  مشــهًدا  يرســم   (
�عــد اســتخدامھ فــي الكــوب، مــا الــذى يدفــع طب�بــة لفعــل ذلــك 
الســلوك؟ وانتقــاال مــن الطب�بــة إ�ــ� تفاصيــل كثيــرة أل�ــ�اص 
ال يميــزون املبــادئ األو�ــ� للتعامــل بنظافــة مــع �ل ��ــيء حولنــا، 
أو يرا�ــي حريــة عيــون اآلخريــن فــ� عــدم رؤيــة أفعــال مقــززة، فم�ــ� 
وثقافــة  لعقــل  انعــكاس  أنــھ  صغيــر  �ان  ولــو  فعــل  �ل  إ�ــ�  نن�بــھ 

وفكــر وتر�يــة ؟

(الورقــة  قصــة  فــي  وأهمي��ــا  القــراءة  ع�ــ�  �شــدة  املبــدع  يؤكــد 
ويقــرأ  بداخلــھ  الورقــة  يجــد  كتاًبــا  الشــاب  فيلتقــط  العاشــرة)، 
الــزواج  فــي تعريــف  املبــدع  أمنيــة يطرحهــا  �لمــات كعهــود زواج، 
حولنــا،  وغائمــة  غائبــة  تفاصيــل  فــي  ي�ب�ــي،  كمــا  يكــون  وكيــف 
النــوع  هــذا  لغيــاب  كثيــًرا  الطــالق  نســبة  فيــھ  ارتفعــت  ومجتمــع 
مــن الو�ــي، ولــم يجــد الورقــة ســوى مــن أحــب القــراءة ولــم يجــد 
الورقــة ال�ــي تحمــل حقيقــة ماهيــة الــزواج ســوى فــي كتــاب.. و�أنــھ 
يؤكــد ع�ــ� القــراءة ال�ــي ســ�نقلنا مــن عالــم إ�ــ� عالــم آخــر، ولــن 
نعــرف أي خيــر أو حقيقــة إال بالبحــث فــي الكتــب والقــراءة ا��يــدة.
ي��ــص مــن خــالل هــذه القصــة الوجــود ال�ســا�ي فــي مشــهد واحــد 
القصــة،  لبطــل  واحتضا��ــا  القطــار  مــن  الباحثــة  نــزول  مشــهد 
فا��ضــن باختصــار شــديد حيــاة، ا��ضــن �ع�ــ� االحتــواء العق�ــي 
للبطــل واالحتــواء الرو�ــي وأن تجعــل املــرأة الرجــل مشــروعا لهــا، 
أن  ي�ب�ــ�  هكــذا  املســتويات،  �ل  ع�ــ�  معهــا  يتطــور  أن  بمع�ــي 

مــن  امليتــة  األحــالم  الكاتــب  يجمــع 
وطننــا العر�ــي، مــن منازلنــا وجامعاتنــا 
والشــوارع  واملــدارس  واملكاتــب 
وقلو�نــا...  عقولنــا  ومــن  وا��قــول 
أخــرى  مــرة  زراع��ــا  ليعيــد  يجمعهــا 
فبعضهــا ين�ــت و�عضهــا يثمــر و�عضهــا 

ميتــا. يظــل 
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تكــون املــرأة فــ� عالــم الكاتــب، وال ��مــھ مطلقــا اســتكمال العالقــة 
بوجــود جســدي.

يطرح الكاتب فكرة فلســفية و��:» أن األفكار �ال�شــر لها أمكن��ا 
ا��ددة للميالد ولها أوقا��ا كذلك «.. وعلينا أال نضيع أى فكرة 
نب�ــت فــي مــكان أو فــي وقــت ميالدهــا، فهــو يؤكــد ع�ــ� ال�ركيــز ع�ــ� أي 
فكــرة تاتــي إلينــا وعلينــا ا��فــاظ عل��ــا وا��ــرص عل��ــا كعالقتنــا 
بال�شــر تمامــا؛ ألن إذا أضعنــا وق��ــا ومكا��ــا ضاعــت الفكــرة بــكل 

�ســاطة، واألفــكار غاليــة �ال�شــر تمامــا، ف�ــي مــن ��ــم ودم .
الزمن/ اللغة : 

ارتبــط الزمــن باللغــة ارتباطــا كبيــرا، فاللغــة مكثفــة تليــق بزمــن 
األحــالم، فاألحــالم زم��ــا الفع�ــي قصيــر ورموزهــا تحتــاج للتأويــل 
مــن  كثيــر  تحمــل  لنــا،  ومع�ــ�  رســالة  حاملــة  مركــزة  تأت�نــا  أل��ــا 
�ــ�  القصصيــة  ا��موعــة  فــي  اللغــة  كذلــك  والتأمــل..  التفكيــر 
لغــة األحــالم املكثفــة، فلســفية، تحتــاج للتأمــل، فالزمــن مناســب 

املبــدع. ال�ــي اســتخدمها  اللغــة  مــع  تمامــا 
أّما في جامع األحالم امليتة: 

وضــع املبــدع مســؤولية كبيــرة ع�ــ� �ل مــن أمتلــك وعيــا مغايــًرا، 
و�أنــھ يو�ــ� مهمــة الكاتــب فــ� مجتمعنــا، فقــد جمــع �ل األحــالم 
امليتــة ليعيدهــا ل��يــاة، ولــم تكــن �ل األحــالم تخصــھ، ولــم يكــن 
مســؤوال عــن مــوت أي حلــم، لكنــھ بنــوع مــن املثاليــة وا��لــم بحيــاة 
مــرة  ا��يــاة  إ�ــ�  ليعيدهــا  لنــا جميعــا، جمــع �ل األحــالم  أفضــل 
أخــرى قــدر املســتطاع، وفكــرة إحالــة األحــالم ل��ــ� مــادي ملمــوس 
يجمعــھ و�عيــد زرعــھ تعكــس مســؤولية كبيــرة و�حســاس أكبــر بــكل 
علينــا  �عدمهــا،  أو  بإرادتــھ  ســواء  صاحبــھ  مــن  تجاهلــھ  تــم  حلــم 
أال ��مــل أحالمنــا، علينــا أن نعيــد زراع��ــا ر�مــا ردت إل��ــا ا��يــاة 

أزهــرت مــرة أخــرى.
اقــع بــكل أحداثــھ املشــوهة،  املبــدع لــھ دور حقيقــي فــي توثيــق الو
ومحاولــة إيجــاد مع�ــ� جديــدا ل��يــاة، كمــا حــّرض ع�ــ� البحــث 
عــن املعلومــة وتعليــم الــذات، ففــي قصــة (صرصــار ) البطــل الذى 
أراد معرفــة تفاصيــل هــذا الكائــن الــذى دخــل حياتــھ، فبــدا بتعلــم 
�ل ��ــيء تقريبــا عــن حيــاة هــذا الكائــن بالبحــث والقــراءة.. و�أنــھ 
يؤكــد ع�ــ� دفــع املتلقــي تجــاه تأمــل �ل �ائــن حولــھ، و�ل ظاهــرة، 
فقــد أصبــح البحــث فــي متنــاول ا��ميــع بوجــود االن�رنــت، وســهل 

ا��صــول ع�ــ� أي معلومــات ��ــذه التقنيــة ا��ديثــة.
األذى  فكــرة  (عقوفــأة)  قصــة  فــي  يطــرح  شــديدة  بإنســانية 
وعــدم  اآلخــر  مــن  لنــا  املتاحــة  املســافة  تقديــر  وعــدم  بالكلمــات، 
ي�ــ�  الــكالم  مــن  مســتوى  وأي  ��ــا،  املســموح  ا��ــدود  معرفــة 
التلفــظ بــھ أو ال، تلــك الزوجــة ال�ــي ال تقــدر قيمــة الــزوج العقليــة 
ا��هــود  تبــذل  لــم  ف�ــي  لــھ،  رؤي��ــا  ســوى  ��مهــا  وال  والروحيــة، 
الكافــي للتعــرف ع�ــ� الرجــل الــذي بيــن يد��ــا، بــل �انــت ســاذجة 
ع�ــ�  والتبا�ــي  االســتعالء  فــي  انوث��ــا  تظهــر  أ��ــا  ح�ــ�  �اف  بقــدر 
الــزوج ال�ســيط بــأن حظهــا أوقعهــا فيــھ، فــي مقابــل أ��ــا رفضــت 
خمســة رجــال تقدمــوا لهــا.. ومــا �ان مــن مبدعنــا ســوى االنتقــام 
للبطــل �شــكل ســاخر م��ــا ومــن الفكــرة نفســها ومــن ا��ملــة ال�ــي 
والــذى  الــزوج،  ع�ــ�  النف��ــي  بأثرهــا  و�ــ�  دون  الزوجــة  تكررهــا 

صنــع خطــة لالنتقــام خــارج الصنــدوق، فكــرة غيــر مســبقة، ولطيفــة 
ال��ــك. حــد 

�شــبھ  مــا   ) قصــة  فــي  األلــم  ذلــك  و�ســرد  الغر�ــة..  مــن  املبــدع  يتألــم 
القصــة القصيــرة اســمها ) فيرســمها �أن�ــ� بمالمــح خاصــة، و�غــزل تلــك 
العالقــة املتوتــرة طــوال الوقــت، لك��ــا مســتمرة مــن محبة مخلصة لھ، 
شــديدة الــذ�اء تجيــد ترويضــھ ع�ــ� األلــم « وتولــت تدري�ــي ع�ــ� األلــم، 
للفــكاك   ( الفاشــلة   ) الدائمــة  ومحاوالتــي  ف��ــا  االنغمــاس  ألــم  ح�ــ� 
م��ــا، فــي ســطور أخــرى يو�ــ� ذ�اء أنثــاه « �ان يحلــو لهــا أن تمــارس 
�عــض ألعا��ــا ال�ــي أراهــا مملــة حــد االق�ــراب مــن إزهــاق الــروح» ويصــل 
الصــراع ب�نــھ و�ي��ــا ولك��ــا ت�تصــر عليــھ فــي ال��ايــة « كــدت يومــا أصــرخ 
فــ� وجههــا: لــم تلتصــق أن�ــ� �ــى قــدر التصاقــك املريــب، لك�ــ� ��ــزت 
عــن النطــق ح�ــ� شــعرت بالرعــب أن تكــون قــدري الــذى ال يجــب أن 

أثــور عليــھ.» هكــذا يجســد الغر�ــة �أن�ــ� وقرينــة لأللــم الــذى ال مفــر منــھ 
�القــدر. 

وكمبدع متصل بكل ما حولھ من تطورات با�ســة في مجتمعنا الثقافي 
ير�ــي ا��ــال األد�ــي واإلعالمــي فــي تناولهــم لألخبــار فــي شــكل ســاخر عــن 
�عــرض  أو�ــ�)  (قائمــة  قصتــھ  ففــي  واملقا�ــي،  وف�ســبوك  ال��افــة 
املوهو�يــن،  ومزاحمــة  لــألدب،  ا��ر�يــن  وان�شــار  الذائقــة،  لفســاد 
والتصــدر للشاشــات واملنصــات، كمــا �عــرض لــكل الفســاد الــذي يطيــح 
باملوهو�يــن ا��قيقييــن، لكــن فــ� ال��ايــة �غلــق الصفحــة �عدمــا حــاول 
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االج��ــاد وحــده قــدر اإلمــكان، ليعيــد ترت�ــب القائمــة مــن البدايــة، 
لكــن فــ� ال��ايــة نقــف أمــام حقيقــة با�ســة فــ� مجتمعنــا و�ــ� أن 
�ل محــاوالت التغييــر، محــاوالت فرديــة، لــم نــرق إ�ــ� اآلن لفعــل 

جما�ــي نحــو تغييــر وضعنــا الثقافــي والعلمــي.
ثــم �عــرض لنــا فــي (قصــة عســيرة ( ناقــد ومنقــود و�ي��مــا أرســطو).. 
النقــد  هــذا  أمــام  وصراحتــھ  وأســبا��ا،  املوجــودة  النقــد  أزمــة 
فــي �لمــات فارغــة  الــذي يخ�زلــھ �ــ�ص ل�ــ�ص آخــر  الزائــف 
ويطلــق عل��ــا نقــد، مــن وصــف أو إعــادة لســرد ا��كايــة مــرة أخــرى 
مــن خــالل ســطور بــال روح، دون معرفــة حقيقــة النقــد وحقيقــة 
الكشــف عــن ا��مــال الــذى �عكســھ �ل نــص فــ� نفــس القــارئ مــن 
جمــال ورغبــة نحــو التغيــر، هكــذا يثورع�ــ� �ل الوضــع يؤخــر النقــد 
ويؤخــر اإلبــداع، ألنــھ فعــل دون ضميــر ودون أخــالق، وأي عمــل لــم 

ي�بــع مــن عقــل واع ومفكــر جــاد، هــو مضيعــة للوقــت ويؤثــر �شــكل 
ســل�� ع�ــ� جيــل بالكامــل، فحــذار مــن االس�ســهال فــي الكتابــة أو 
مســؤولية  أل��ــا  تكتــب  ومــاذا  تقــول  مــاذا  جيــدا  واعــرف  النقــد، 

كبيــرة.
��دينــا املبــدع مصطفــى الضبــع ( ��ظــة تنويــر) و�عرفنــا ��ــا بأ��ــا 
بــھ،  ونتمســك  حقيقــي  ��ــ�ص  ��ــا  نلتقــى  ال�ــي  ال��ظــة  تلــك 
و��ظــة التنويــر �ــ� ��ظــة خاصــة جــدا بــكل �ــ�ص فينــا وعليــھ 
فــي نفســھ، ال��ظــة الصديقــة ا��فيــة بداخلنــا ال�ــ�  أن يدركهــا 

تدفعنــا دومــا لألمــام، وعلينــا أن نصــل ل��ظــة التنويــر وال ننفصــل 
فــي �ل خطــوة نخطوهــا، و�ــ� ممارســة كشــف ذواتنــا أمامنــا،  ع��ــا 
تلــك  ضيــاع  وراء  ا��قيقــي  والســ�ب  ذلــك،  ع�ــ�  التــدرب  ونحــاول 

ال��ظــة �ــ� عندمــا ننفصــل عــن حواســنا.
إن األبــواب ل��لــم واليقيــن والغــرام، �لهــا أبــواب ال تفتــح إال بمفتــاح 
واحــد (مفتــاح غيــر قابــل للصــدأ) ذلــك املفتــاح الــذى نجــده ونحافــظ 
بحيــاة  التمســك  قــوة  مفتــاح  ا��يــاة،  األمــل،  مفتــاح  �شــدة،  عليــھ 
صادقــة وحقيقيــة، نمــارس ف��ــا �ل مــا نريــده بحريــة، ألن هــذا املفتــاح 
الــذى ســيظل عندمــا نشــعر باال��ــزام فــي ��ظــة مــا، فــي ��ظــة الغر�ــة، 
هنــاك  ســيكون  األحــالم،  انكســار  فــي  واألب،  األم  افتقــاد  ��ظــة  فــي 
يحاورنــا عــن ا��لــم واليقيــن والغــرام وأبــواب كثيــرة فــي ا��يــاة قــادر 
ع�ــ� فتحهــا لنــا، علينــا أن نتمســك بمفتــاح ا��يــاة لنحياهــا وندخــل 

لــكل األبــواب ا��قيقيــة.
كمــا يأخذنــا الكاتــب مــن خــالل ( وردة األيــام ا��مســة ) لرســم حيــاة 
يوميــة ألفعــال متكــررة يمارســها املبــدع كمــا تمــارس عليــھ أفعــال مــن 
آخريــن، ب�ســاطة شــديدة يطــرح طريقــة تعاملــھ مــع اليــوم، فاأليــام « 
فـــ «صباحــا  بيــن بوابتيــن و�يــن البوابتيــن تن�ــت ا��كايــات،  تتحــرك 
اتخلــص مــن األحــالم العالقــة بجــدار القلــب، وفــ� الطريــق اتخلــص 

مــن عنصريــة ا��يطيــن وأصــداء ثرثــرة املتعاليــن»..
�عــد ا��طــوات، ويقــاوم صهــد الشــمس، ي�نفــس األمــل ويمــأل روحــھ 
برائحــة ال�ــ�ر، ثــم ي���ــ� حــوارا بد�عــا ب�نــھ و�يــن ال�ــ�رة األقــرب 
لــھ، وتعلقــھ الكبيــر بورد��ــا النــادرة، ثــم يــوازى مــا بيــن ال�ــ�رة و�يــن 
العالــم الــذى ترتفــع فيــھ املع�شــة، ونمــو االقتصــاد وأعبــاء ا��يــاة، ثــم 
خــروج ال�ــ�رة عــن قانو��ــا وماتــت، ثــم انعكــس ضمورهــا ع�ــ� تي�ــس 
أعضــاء املبــدع، فاملدينــة تجــف والكــرة األرضيــة تف�ــ�.. فحيــن نفقــد 
الوقــت للتأمــل وا��ــوار مــع الكائنــات األخــرى، حيــن نفقــد االســتمتاع 
بالطبيعــة ســتضمر الطبيعــة ون�ي�ــس، وتف�ــ� ا��يــاة، نحتــاج لوقــت 
�عيــدا عــن احتياجاتنــا اليوميــة للمع�شــة، ملمارســة التأمــل وا��ــوار 

مــع أنفســنا ومــع الطبيعــة، نحتــاج وقتــا لنع�ــش.
اقبــة ومــن  تميــز الكاتــب باإلنصــات لنفســھ وللطبيعــة، كمــا تميــز باملر
ثــم االلتقــاط لــكل مــا هــو إنســاني يضيــع فــي رحلــة حياتنــا، بفلســفتھ 
حــول أهميــة اللقــاء مــع الــذات والبــوح لهــا واالســتماع إل��ــا، البحــث 
عــن صداقــة حقيقيــة بيــن عقليــن أو قلبيــن �عيــدا عــن التمييز ا�����ــي 
يمــوت،  لــن  الصــوت  أن  تمامــا  وعــرف  بصوتــھ  آمــن  كمــا  بي�نــا، 
فالصــوت �ســافر مــع صاحبــھ، الصــوت إنســان خفيــف الــروح، ينــام 
في ظل �ــ�رة ويحب البراح وا��رية، حين يختفى الصوت ســيختفى 
�ل « س�ت» أو سيختفى اليوم الذى نقضيھ مع صديق أو حب�ب أو 
ذاتنــا ليكــون هنــاك مســاحة مــن البــوح واألمــان وا��ريــة فــي ا��ديــث.

أعينــا،  أمــام  الضبــع)  مصطفــى   ) املبــدع  طرحهــا  عديــدة  قضايــا 
وتركهــا لنفكــر ف��ــا ونتأمــل أنفســنا، وتــرك لنــا حلــم ورغبــة فــ� القــراءة 
وا��فــاظ ع�ــ� الوقــت.. لنحيــا حيــاة أفضــل وأجمــل، هكــذا حملنــا فــ� 
��ظــات كشــف ليزيــل مــن أمــام أعي�نــا �ل ســ�ب لل�راجــع أو الكســل 

أفضــل. مــع النفــس، فنحــن نســتحق حيــاة أجمــل و
فــ�  ورغبــة  حلــم  مــن  مض�ئــا  طريقــا  متلقــى  �ل  املبــدع  ��ــدي  وهنــا 

للصــدأ. قابــل  غيــر  مفتــاح  يــده  فــ�  وي�ــرك  التغييــر.. 
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الصويرة تستعد الستقبال نوارس السرد 
بالدورة التاسعة للمهرجان العربي للقصة القصيرة
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البالغ ال��في ل��نة التنظيمية للمهرجان

جهــة  مــع  �شــراكة  واإلبــداع  للثقافــة  التواصــل  جمعيــة  تنظــم 
مراكــش آســفي الــدورة الثامنــة مــن املهرجــان العر�ــي للســرد القصيــر 

بالصويــرة.
الصويــرة  مــن  فجعــل  تحقــق،  حلــم  ع�ــ�  انصرمــت  ســنوات  عشــر 
والفنــون  اإلبــداع  دائــرة  لتكتمــل  القصيــر،  الســرد  لعشــاق  قبلــة 
�عاصمــة النــوارس. فالتنــوع الســكاني وا��غرافــي الــذي حظيــت بــھ 
هــذه املدينــة، انعكــس ع�ــ� اهتمــام شــبا��ا؛ فكانــت املوســيقى و�ان 
ال�شــكيل واملســرح، و�ان ال بــد مــن أن يكــون اإلبــداع األد�ــي حاضــرا 
ب�نــوع أنســاقھ، و�ان ال بــد للســرد القصيــر أن يؤســس أيضــا موعــدا 
ســنويا �ل منتصــف شــهر دجنبــر. فكانــت الصويــرة م��ــا نؤمــن بــھ 
املهتميــن  مــن  أر�عــة أجيــال  الرهــان هــو حضــور  لــھ، و�ان  ونؤســس 
��ــذا ا���ــس األد�ــي الرا�ــي لــذا حــرص املنظمــون ع�ــ� تقديــم محــاور 
�شــاركوننا  رواد  وكتــاب  متمرســون  نقــاد  مــرة  �ل  عل��ــا  �شــرف 

القصصيــة. إبداعا��ــم 
فبعــد االحتفــاء بالهويــة وال�رجمــة والتخييــل وجماليــة اللغــة وســلطة 
ارتــأت  الــدورات؛  ب�نــوع  تنوعــت  ال�ــي  ا��ــاور  مــن  وغيرهــا  الســرد 
جمعيــة التواصــل للثقافــة واإلبــداع أن تتوقــف فــي دور��ــا التاســعة 
عنــد مســار قــاص شــكل حلقــة ر�ــط بيــن مرحلتيــن مهمتيــن مــن تاريــخ 

القصــة املغر�يــة .
مســار  قــاص..  *مســيرة  هــو  التاســعة  الــدورة  محــور  ســيكون  حيــث 
محمــد  وعــن  زفــزاف،  محمــد  تجر�ــة  عــن  نتكلــم  فعندمــا  قصــة* 
شــكري ونمــر �عدهمــا ألجيــال الحقــة مــن كتــاب القصــة مــن أحمــد 
وعبدا��ميــد  ر�ــي،  الدائــم  وا��ب�ــب  الصغيــر  وادر�ــس  بوزفــور 
القصيــرة  القصــة  كتــاب  و�ا�ــي  اف�ــي  الر بأن�ــس  مــرورا  الغر�ــاوي، 
ا�ــ� اليــوم، يظــل اســم *بادر�ــس* أو ادر�ــس ا��ــوري الــذي فقدتــھ 
الســاحة األدبيــة املغر�يــة نقطــة تحــول وحلقــة مهمــة فــي مســار الســرد 

املعاصــر القصيــر  املغر�ــي 

ملاذا  ادر�س ا��وري؟ 

الــدورة  لهــذه  كعر�ــس  ا��ــوري  إدر�ــس  ل�ــ�صية  اختيارنــا  ي�ــيء 
كتــاب  ومــن  باملغــرب،  القصيــرة  القصــة  ريبرتــوار  فــي  املهمــة  ملكانتــھ 
الســردية  الكتابــة  فــي  ا��ني�يــة  ا��ــاوالت  �عــد  الثانــي  ا��يــل 
وعبدا��الــق  جلــون،  بــن  عبدا��يــد  الفا��ــي،  عبدالرحمــن  عنــد 
الطر�ــس، وعبدالكريــم غــالب، ومحمــد زنيبــر، وأحمــد الصفريــوي، 
إذ ملــع نجمــھ كســارد فــي عقــد الســت�نيات، مشــكال مــع محمــد زفــزاف 
وواحــدا  املغر�ــي،  الســردي  املشــهد  أثــت  ثالوثــا  شــكري  ومحمــد 
باملغــرب  القصيــرة  القصــة  كتــاب  رأس  ع�ــ�  البــارزة  األســماء  مــن 
بمجموعــة مــن االصــدارات القصصيــة: «حــزن فــي الــرأس والقلــب» 
و«األيــام   ،(1٩٨0) و«بدايــات»   ،(1٩٧٧) و«ظــالل»   (1٩٧3)
والليا�ــي» (1٩٨2)، و«مدينــة ال�ــراب» (1٩٩٤)، و«يوســف فــي بطــن 
أمــھ» الصــادرة عــام 1٩٩٤. ا�ــ� جانــب تحريــره للعديــد مــن املقــاالت 

ا��تلفــة. وا��ــالت  ال��ــف  مــن  مجموعــة  لفائــدة 
املغر�يــة، وح�ــ�  القصيــرة  بالقصــة  يكتمــل عقــد االحتفــاء  وح�ــ� 
يظــل املهرجــان العر�ــي للقصــة القصيــرة بالصويــرة فــي مســتوى مــا 
نطمــح إليــھ دائمــا؛ �ان لزامــا علينــا أن نشــيد جســرا بيــن الكتــاب 
الشــباب  و�يــن  الصويــرة،  ضيــوف  والعــرب  املغار�ــة  املبدعيــن 
القصصيــة  بالورشــات  املمثــل  وا���ــي  الوط�ــي  الصعيديــن  ع�ــ� 
ال�ــي آثرنــا هــذه الســنة أن تشــمل أر�ــع مؤسســات تعليميــة داخــل 
املــدار ا��ضــري ملدينــة الصويــرة وخارجهــا باإلضافــة ا�ــ� املســابقة 
الدكتــورة  املرحومــة  دورة  الســنة  هــذه  تعــرف  وال�ــي  ا��امعيــة 

الســابقة الــدورة  رئ�ســة  تكفراســت  �شــرى 
ــا ع��ــا هــذه الســنة، فقــد عرفــت 

ّ
 و�خصــوص املســابقة ال�ــي أعلن

عــدة مشــار�ات مــن ا��امعــات واملعاهــد الوطنيــة، كمــا توصلنــا 
أيضــا بنصــوص قصصيــة مــن طلبــة �عــض الثانويــات املغر�يــة ممــا 
ي�شــر با��يــر، و�ا��ضــور القــوي للقصــة القصيــرة، و�مســتقبلها 

املشــرق فــي املغــرب.
ـ�ـي  محفــزة  خطــوة  واملســابقة  الورشــات  ان  إ�ــ�  االشــارة  تجــدر 
نؤســس لفعــل جمعــوي مــزدوج يؤلــف مــا بيــن االهتمــام باإلبــداع 

والكتابــة.  القــراءة  ع�ــ�  وح��ــم  الناشــئة  ت�ــ�يع  و�يــن  األد�ــي، 

عن ال��نة التنظيمية

ادر�س ا��وري
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15 نوفمبر 1٩٨٨

المجلس الوطني الفلسطيني
 االستقالل وقيام دولة فلسطين

 وتشكيل حكومة فلسطينية بالمنفى
 برئاسة ياسر عرفات

مــن  الفلســطي�ية االســتفادة  القيــادة  حاولــت 
انــدالع االنتفاضــة فــي أواخــر 1٩٨٧ فــي التوصــل 
فلســطي�ية  دولــة  ع�ــ�  قائــم  سيا��ــي  حــل  إ�ــ� 
فــي الضفــة الغر�يــة وقطــاع غــزة، فيمــا اســتمر 
مــع  للتفــاوض  واألمريـكـي  اإلســرائي�ي  الرفــض 
وزيــر  بــدأ   1٩٨٨ فبرايــر  فــي  التحريــر.  منظمــة 
بمبــادرة  شــول�ز  جــورج  األمريـكـي  ا��ارجيــة 
إ�ــ�  التوصــل  إ�ــ�  تســ��  املنطقــة  فــي  سياســية 
إســرائي�ي  اتفــاق  قوامهــا  سياســية  تســوية 
أردنــي مــع صيغــة مشــاركة فلســطي�ية تقبــل ��ــا 
معارضــة  ا��اولــة  هــذه  وواجهــت  إســرائيل، 
فلســطي�ية شــديدة عبــرت ع��ــا بيانــات القيــادة 

فــي يوليــو 1٩٨٨ أعلــن  الوطنيــة املوحــدة لالنتفاضــة. 
ملــك األردن ا��ســين بــن طــالل فــك االرتبــاط اإلداري 
�ان  مــا  بذلــك  م��يــا  الغر�يــة  الضفــة  مــع  والقانونــي 
إ�ــ�  التحريــر  منظمــة  توجهــت  األردنــي.  با��يــار  �عــرف 
فــك  عــن  النا��ــ�  والقانونــي  السيا��ــي  الفــراغ  مــلء 
االرتبــاط والدعــوة إ�ــ� مؤتمــر دو�ــي للســالم فــي الشــرق 
األمريكيــة  اإلدارة  برفــض  ووجهــت  إ��ــا  إال  األوســط، 
ال�ــي  الســالم،  عمليــة  فــي  التحريــر  منظمــة  ملشــاركة 
و«نبــذ   2٤2 األمــن  مجلــس  قــرار  قبــول  اشــ�رطت 

اإلرهــاب».
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1٨ نوفمبر 1٧٩3

افتتاح متحف اللوفر في العاصمة 
الفرنسية باريس

مــن أهــم املتاحــف الفنيــة فــي العالــم، ويقــع ع�ــ� الضفــة 
�عــد  بار�ــس عاصمــة فرنســا.  فــي  الســين  ل��ــر  ة  الشــماليَّ
 و�ھ العديد 

ً
متحف اللوفر أكبر صالة عرض للفن عامليا

توجــد  و�املتحــف  اإلنســانية،  ا��ضــارات  مختلــف  مــن 
في���ــي  دا  ليونــاردو  للرســام  املوناليــزا  الشــهيرة  اللوحــة 
و�ان املتحــف باألصــل قلعــة بناهــا فيليــب أوغوســت عــام 
 للمفاجــآت املقلقــة ��ومــا ع�ــ� املدينــة 

ً
11٩0، تحاشــيا

الصلي�يــة،  ا��مــالت  فــي  الطويلــة  غيابــھ  ف�ــرات  أثنــاء 
عليــھ،  ــيدت 

ُ
ش الــذي  املــكان  اســم  القلعــة  وأخــذت 

 إ�ــ� قصــر ملكــي ُعــرف باســم قصــر اللوفــر 
ً
لتتحــول الحقــا

 
ً
 رســميا

ً
قطنــھ ملــوك فرنســا و�ان آخــر مــن اتخــذه مقــرا

لو�ــس الرا�ــع عشــر الــذي غــادره إ�ــ� قصــر فرســاي العــام 
1٦٧2 ليكــون مقــر ا��كــم ا��ديــد تــار�ا اللوفــر ليكــون 

 يحــوي مجموعــة مــن التحف امللكية واملنحوتات 
ً
مقــرا

املب�ــ�  شــغل   1٦٩2 عــام  فــي  ا��صــوص.  وجــھ  ع�ــ� 
أ�اديميتــان للتمثيــل والنحــت والرســم وال�ــي افتتحــت 
أو�ــ� صالونا��ــا العــام 1٦٩٩. وقــد ظلــت تشــغل املب�ــ� 
أعلنــت  الفرنســية  الثــورة  وخــالل  عــام.   100 طــوال 
 
ً
ا��معيــة الوطنيــة أن اللوفــر ي�ب�ــي أن يكــون متحفــا

 لتعــرض فيــھ روا�ــع األمــة. ليفتتــح املتحــف فــي 
ً
قوميــا

10 أغســطس 1٧٩3. و�عــّد اللوفــر أكبــر متحــف وط�ــي 
فــي فرنســا وأك�ــر متحــف يرتــاده الــزوار فــي العالم. خضع 
فــي عهــد الرئ�ــس الفرن��ــي الراحــل فرنســوا ميتيــران إ�ــ� 

عمليــات إصــالح وتوســعة كبيــرة.
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25 نوفمبر 1٩٨٦  

افتتاح جسر الملك فهد والذي يربط بين 
السعودية والبحرين

يبــدأ مــن جنــوب مدينــة ا��بــر الســعودية، ح�ــ� 
ا��ســر  افتتــح  املنامــة،  البحري�يــة  العاصمــة 
رســمًيا فــي 25 نوفمبــر 1٩٨٦ والشــيخ ع���ــ� بــن 
اســم  عليــھ  أطلــق  مــن  هــو  خليفــة  آل  ســلمان 
جســر امللــك فهــد ، وذلــك أثنــاء االفتتــاح نســبة 

إ�ــ� امللــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود.
1٩٦5م،  عــام  إ�ــ�  ا��ســر  إنشــاء  فكــرة  تعــود 
آل  العزيــز  عبــد  بــن  فيصــل  امللــك  قــام  عندمــا 
ســلمان  بــن  خليفــة  الشــيخ  باســتقبال  ســعود 
آل خليفــة رئ�ــس الــوزراء البحري�ــي خــالل زيــارة 
للمنطقــة الشــرقية، وقــد أبــدى الشــيخ خليفــة 
رغبتــھ ب�نــاء جســر ير�ــط الســعودية بالبحريــن، 
وأمــر  فيصــل  امللــك  عليــھ  افــق  و الــذي  األمــر 

ب�شــكيل ��نــة مشــ�ركة بيــن الدولتيــن لدراســة 
إمكانية تنفيذ مشروع جسر ير�ط بين البلدين.

ووفــق املعلومــات فمــع أنــھ ل�ــس أطــول ا��ســور 
في العالم، إال أنھ هو األطول في الشرق األوسط 
كمــا أنــھ أك�ــر جســور العالــم تكلفــة حيــث بلغــت 

�لفــة إنشــائھ 5٦٤ مليــون دوالر.
لــھ  الالزمــة  والدراســات  فيــھ  التفكيــر  اســتغرق 
ونصــف  ســنوات  بأر�ــع  تنفيــذه  و�ان   

ً
عامــا  25
الســنة. 

يبلــغ طــول ا��ســر نحــو خمســة وعشــرين كيلــو 
، ويبــدأ مــن منطقــة العزيزيــة جنوب منطقة 

ً
م�ــرا

ا��بــر.
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30  نوفمبر 1٨5٤

والي مصر محمد سعيد باشا يمنح 
الفرنسي فرديناند دي لسبس امتياز حفر 

قناة السويس

�انت بداية الفكره حينما أرسل املسيو فرديناند 
ديل�ســ�س رســالھ ي�ــ�ء ف��ــا ســعيد باشــا بارتقــاء 
لــھ  ليقــدم  حضــوره  عــن  يبلغــھ  و   ، مصــر  عــرش 
 » ديل�ســ�س  والــد  �ان  فقــد   )  ، ال��انــى  فــروض 
الكونــت ماتيــو دل�ســ�س « تر�طــھ صلــھ قديمــھ 
بمحمــد ع�ــ� باشــا منــذ ان �ان قنصــال لفرنســا فــ� 
مصــر ســنة 1٨03 ) فأجابــھ ســعيد ع�ــ� ��ن�تــھ 
ا�ــ�  جــاء  مــا  ، فســرعان  ا�ــ� مصــر  اســتدعاه  و   ،
االســكندرية فــ� نوفمبــر ســنة 1٨5٤ ، و اســتقبلھ 
سعيد باشا بحفاوه بالغھ ، ثم اصطحبھ ف� رحلھ 
من رحالتھ ا��ر�يھ ، و سار معھ من االسكندرية 
ا�ــ� مصــر عــن طريــق ال��ــراء الغر�يــھ .. فأغتنــم 

ديل�ســ�س هذه الفرصھ ليفاتح ســعيد باشــا ف� مشــروع 
قنــاة الســو�س ، و زيــن لــھ انــھ اذا وفــق فــ� هــذا املشــروع 
فأنــھ ســيخلد ذكــراه و يكســب ثنــاء العالــم بأســره ، و �ان 
ســعيد باشــا �علــم ان والــده محمــد ع�ــ� باشــا قــد رفــض 
قبــل املشــروع  أنــھ  ، إال  قبــل  مــن  الســو�س  قنــاة  فكــرة 
أمــام إغــراءات ديل�ســ�س و وعــده بمســاعدتھ و تأييــده 
ابريــل ســنة 1٨5٩ ذهــب املســيو  فــ� 25   .. فــ� تحقيقــھ 
ديل�ســ�س ا�ــ� شــاطىء البحــر األبيــض فــ� املوقــع الــذي 
أنشــ�ت فيــھ �عــد ذلــك مدينــة بورســعيد ، و أقــام هنــاك 
إحتفــاال كبيــرا ضــرب فيــھ ديل�ســ�س أول معــول فــ� أرض 
القنــاة ، و اقتــدى بــھ ا��اضــرون ، فكانــت تلــك الضر�ــة 

ايذانــا بالبــدء فــ� العمــل .. 



فة
قا

لث
ر ا

خبا
أ

   العدد 230 (15)نوفمبر 2742022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

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 30 عامــا وان ال تتجــاوز عــدد �لمــات 
القصــة 100 �لمــة واملســابقة مفتوحــة لــكل الشــباب العر�ــي .

آخر موعد الستالم املشار�ات سيكون 15 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 تشــريين 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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عــن مؤسســة شــمس لل�شــر واإلعــالم بالقاهــرة؛ صــدرت 
الطبعــة الثانيــة مــن ا��موعــة القصصيــة «الهــروب إ�ــ� 
األمــام» للكاتبــة والناشــطة الســورية املقيمــة فــي النمســا 

”مــاري تيريــز كريا�ــي“.
فــي 100 صفحــة مــن القطــع املتوســط،  ا��موعــة تقــع 
ــد معانــاة  اقعيــة تجّسِ وتتضمــن تســع قصــص إنســانية و
؛ خــالل 

ً
؛ واملــرأة الســورية خاصــة

ً
اإلنســان الســوري عامــة

ســنوات مــا ُ�ســم� ”الثــورة الســورية“ أو ”ا��ــرب األهليــة 
الســورية“… قصــص ألنــاس ُ�ســطاء يبحثــون عــن النجــاة 
��ــا  تدّوِ والوحشــية؛  ل 

ُّ
والــذ والقهــر  لــم 

ُ
الظ عذابــات  مــن 

”مــاري تيريــز كريا�ــي“ مــن منظــور إنســاني �عكــس ال�ركيبــة 
طبيعتــھ،  ويو�ــ�  الســوري  للمجتمــع  االجتماعيــة 
ا��ــوف  مــن  عقــود  �عــد  الشــعبية  ذاكرتــھ  ويحفــظ 

فــي غياهــب اليــأس واإلحبــاط. والقمــع ألقــت ��ــم 
فــي قصــص ”الهــروب إ�ــ� األمــام، ســ�تعرف ع�ــ� أ�ــ�اص 
م��ــم  مســتقبلية،  تاريخيــة  تــب 

ُ
ك أي  فــي  ع��ــم  تقــرأ  لــن 

للتعذيــب  تعــرَّض  مــن  وم��ــم  بوحشــية،  روحــھ  زهقــت 
ُ
أ مــن 

إ�ــ�  ينظــرون  لل�شــر  ت�تمــي  ال  مخلوقــات  بأيــدي  واالم��ــان، 
أداة إلذالل  غيــر  ف��ــا  يــرون  احتقــار ودونيــة وال  نظــرة  املــرأة 

ا��صــم.
ــا ملأســاة الشــعب 

ً
اقًعــا عظيًمــا ومؤمل قصــص قصيــرة ترســم و

عنــھ  املســكوت  وتكشــف  واجتماعًيــا،  إنســانًيا  الســوري 
خــالل عقــد مــن ا��ــرب فــي ســوريا.

بكلمــات  إهــداء ا��موعــة  فــي  اكتفــت  تيريــز كرياـ�ـي“  ”مــاري 
: �ســيطة

( طو�ى ل��زانى أل��م يتعزون
و…

لإلنسان السوري ال�سيط
لتحُملھ ما ال طاقة لھ من عذابات

م و�قي في قلو�نا ).
َ
نسيھ العال

”الهروب إلى ا�مام“ 
كتاب للكاتبة السورية ماري تيريز كرياكي
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صــدر مؤخــرا كتــاب يحمــل عنــوان (مطلــع األنــوار ونزهــة البصائــر 
مــن  املن�ــ�،  فــي  تحليليــة  دراســة  املالقــي)  خم�ــس  ألبــن  واألبصــار- 
تأليــف أ. د ( يونــس طر�ــي ســلوم البجــاري)، أســتاذ األدب األندل��ــي 
العر�يــة، عــن دار  اللغــة  / قســم  �ليــة اآلداب  / جامعــة املوصــل/ 
الكتــب العلميــة فــي بيــروت 2021، فــي 1٧٧ صفحــة ، ضــم خمســة 
.. البــن خم�ــس  البصائــر واألبصــار  االنــوار ونزهــة  { مطلــع  فصــول 
ابــن  مــوارد   – املن�ــ�  فــي  تحليليــة  دراســة  ٦3٩ه-  التوفــي  املالقــي 
خم�ــس فــي كتابــھ مطلــع االنــوار ونزهــة البصائــر واالبصــار- اعــالم بــن 
خم�ــس – وفيــات اعــالم ابــن خم�ــس – اعــالم ال�شــر الف�ــي فــي مطلــع 

البصائــر واالبصــار}. االنــوار ونزهــة 
أد�ــي  مصــدر  أوال  فهــو  جمــة،  فوائــد  ع�ــ�  الكتــاب  هــذا  يحتــوي 
إذ   ، األندلســية  املكتبــة  فــي  املرموقــة  مكانتــھ  لــھ  أندل��ــي  وتاري�ــي 
�شــتمل ع�ــ� تراجــم مائــٍة وثالثــٍة وســبعين َعلمــا مــن أعــالم مالقــة 
األندل��ــي، وينفــرد بكثيــر مــن ال�راجــم ممــا ال يوجــد فــي مصــدر آخــر 
ســواه، كمــا أنــھ انفــرد بمعلومــات كثيــرةٍ  عــن األعــالم ال�ــي لهــا تراجــم 
 قصائــد ونصــوص ن�ريــة 

ً
فــي مصــادر أخــرى ، وفــي هــذا املصــدر أيضــا

كثيــرة غيــر موجــودة فــي مصــدر آخــر.
تفصيليــة  معلومــات  يقــدم   ، مالقــة  بمدينــة  مختــص  والكتــاب 
أدبيــة وعلميــة وتاريخيــة كثيــرة ع��ــا، ويصــور لنــا جوانــب شــ�� مــن 
ا��يــاة األدبيــة ف��ــا مثــل ا��الــس األدبيــة واملعارضــات الشــعرية 
والعالقــات ال�ــي تر�ــط بيــن األدبــاء وعليــھ، فقــد تناولــھ هــذا البحــث 
لــھ   

ً
أندلســيا  

ً
وتاريخيــا  

ً
أدبيــا  

ً
مصــدرا بوصفــھ  والتحليــل  بالدراســة 

 مــن 
ً
مكانــة مرموقــة فــي املكتبــة األندلســية ، كمــا �عــد الكتــاب واحــدا

األندلســية. والن�ريــة  الشــعرية  االختيــارات  كتــب 
الكتب من تقديم أ.د األردني (صالح جرار ) يقول في مقدمتھ:

ــ إن ابرز ما ���ل للدكتور البجاري في كتابھ ( مطلع االنوار ونزهة 
البصائــر واالبصــار البــن خم�ــس املالقــي- دراســة تحليليــة ، انــھ نحــا 
فيــھ نحــو تأليــف كتــاب ع�ــ� كتــاب ، هــو عمــل ل�ــس بالســهل و�ن 
�ان علماؤنــا األوائــل قــد فعلــوا مثــل ذلــك فــي شــروحهم وحواشــ��م 
وتذييال��ــم وتعليقا��ــم ، ولذلــك فــأن مــا انجــزه الدكتــور البجــاري 
ي�بــع من��ــا اصيــال فــي ال�ــراث، ولــم يكــن هــذا الكتــاب هــو األول فــي 
اعمــال الدكتــور البجــاري ال�ــي ت�بــع هــذا املن�ــ�، فقــد نشــر قبــل 
زاد  كتــاب  فــي  أندلســية  دراســات   ) عنوانــھ  مماثــال  كتابــا  ذلــك 
املســافر وغــّرة محيــا األدب الســافر أل�ــي بحــر صفــوان بــن إدر�ــس 
بابــا  يفتــح  بذلــك  وهــو   ،2021 ســنة  نشــره   – ه   5٩٨ ت  املر��ــي 
ل��يــل ا��ديــد مــن الباحثيــن فــي ال�ــراث االندل��ــي لكــي يقبلــوا ع�ــ� 
األندلســية  وا��ضــارة  والتاريــخ  وال�ــراث  األدب  مصــادر  دراســة 

باملن�ــ� ذاتــھ الــذي اتبعــھ الدكتــور البجــاري).
كمــا كتــب الشــاعر األســتاذ الدكتــور ( عبــد ا��ســين طاهــر الر�ي�ــي 
) تفريطــا شــعريا فــي الدكتــور يونــس طرـ�ـي البجــاري ، مؤلــف هــذا 

الكتــاب ، جــاء فيــھ:
عُھ 

ْ
طل

ُ
م َجلوت َ أْبصارنا بالنور ت

ُ
مبارُك يونَس املعطاء ُجهدك

ا��قــُد  ومــاَج  ــالل  الضَّ ــَر 
َ
أث  

ْ
َي�ســت وقــد  �يــرى 

َ
ا�  

َ
مالقــة  

َ
أرشــدت
ْ�شــعُھ أ

 ثــاٍن ثــم ثالــث 
ً
 شــعريا

ً
ثــم كتــب الشــاعر الدكتــور الر�ي�ــي تفريطــا

البجــاري. الدكتــور  كتــاب  عــن محتــوى 

مطلع ا�نوار ونزهة البصائر وا�بصار
 كتاب للدكتور يونس طركي البجاري

عبدهللا جدعان/ العراق
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خالد الظنحاني يتسّلم جائزة ا·بل الدولية في المجال ا�دبي
اإلماراتــي  الثقافــي  ا��بيــر  م 

ّ
تســل الفجيــرة،  الشــارقة، 

مجــال  فــي  الدوليــة  اإلبــل  جائــزة  الظنحانــي،  خالــد 
اإلبــداع األد�ــي للعــام 2022 ال�ــي تقدمهــا ”املؤسســة 
وذلــك  د�ــي،  ومقرهــا  القياســية“  لألرقــام  العر�يــة 
واإلبــداع  الثقافــة  نشــر  فــي  البــارزة  ��هــوده   

ً
تقديــرا

إ�ــ�  اإلماراتــي  الثقافــي  الصــوت  و�يصــال  وا��مــال، 
العالــم. بلــدان  مختلــف 

جــاء ذلــك فــي حفــل توز�ــع ا��وائــز الــذي أقيــم، أمــس 
الدو�ــي  الشــارقة  بمعــرض  ا��ائــزة  جنــاح  فــي  األحــد، 
البلو��ــي  جمعــة  فيصــل  ســعادة  بحضــور  للكتــاب، 
مس�شــار ��نــة جائــزة اإلبــل، ومحمــد ديليــف الرئ�ــس 
القياســية،  لألرقــام  العر�يــة  للمؤسســة  التنفيــذي 
بــن  ومنيــر  كيــرال،  رؤيــة  مؤتمــر  رئ�ــس  كويــھ  وحب�ــب 
واملشــاركين  واإلعــالم،  الفعاليــات  مديــر  الديــن  م�ــي 

واملكرميــن.
وقــال الظنحانــي عقــب تســلمھ ا��ائــزة: ”أفتخــر بأنــي 
مــن الذيــن نالــوا هــذه ا��ائــزة املرموقــة لتضــاف إ�ــ� 
ا��وائــز الكثيــرة ال�ــي حز��ــا خــالل مســيرتي الثقافيــة“. 
اإلمــارات  لدولــة  تكريــم  هــو  اإلنجــاز  ”هــذا  وأضــاف 

 ع�ــ� دعــم ا��ركــة الثقافيــة 
ً
وقياد��ــا ال�ــي تعمــل دومــا

اإلماراتييــن“..  املثقفيــن واملبدعيــن  وازدهارهــا وتمكيــن 
 إ�� أن نجاح املبدع اإلماراتي في ا��افل العر�ية 

ً
مشيرا

والدوليــة مــا �ان ليتحقــق لــوال الرؤيــة ا��كيمــة لقيــادة 
اإلمــارات.

األلقــاب  مــن  العديــد  نــال  الظنحانــي  أن  إ�ــ�  �شــار 
وا��وائــز العر�يــة والدوليــة، حيــث اختارتــھ ”الشــبكة 
اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة“ ضمــن قائمــة أبــرز 
100 �ــ�صية عر�يــة األك�ــر تأثيــًرا فــي مجــال املســؤولية 
”أفضــل  لقــب  ع�ــ�  وحصــل   ،2020 لعــام  ا��تمعيــة 
قائمــة  ضمــن   201٩ لعــام  مؤثــرة“  إبداعيــة  �ــ�صية 
 ع�ــ� مســتوى الوطــن العر�ــي والعالــم 

ً
املئــة األك�ــر تأثيــرا

التا�عــة  املؤسســات  مــن  مجموعــة  تصدرهــا  ال�ــي 
الرئ�ــس  جائــزة  حصــد  كمــا  املتحــدة،  األمــم  ملنظمــة 
فــي ا��ــال  الهنــدي الراحــل عبدالــكالم العامليــة للتميــز 
 مؤسســة غ�شــة 

ً
الثقافــي لعــام 201٦، وهــو ي�ــرأس حاليــا

اإلماراتيــة.
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   العدد 

البــدء : * مرشــد : هــو الــذي �عــرف خفايــا الطريــق ، 
و��تــدي اليــھ

احــدى ا��طــات  : طرحــت  يحمــل جوابــھ  • ســؤال 
املســموعة ســؤاال : م�ــ� أن��ــ� ســوق (؟) وا��يــارات 
�ــي فــي العــام 1٩5٧/1٩55/1٩5٦ مــن خــالل ترت�ــب 
الســنوات خيــر داللــة ع�ــ� االجابــة ال��يحــة 1٩55

ال��ــا وضعتــھ بيــن الســ�تين 5٧/5٦ وال يحتــاج االمــر 
يــا ســعيد  تــورد  مــا هكــذا  .. وقيــل  ا�ــ� فراســة وذ�اء 

االبــل !
• اعــراض امــراض الشــتاء عنــد ال�ســاء كثيــرة م��ــا : 
عــدم التواصــل االجتما�ــي ، وك�ــرة تنــاول الطعــام ، 
وك�ــرة النــوم .. تف�ــ� بممارســة الرياضــة والتعــرض 

ا�ــ� الشــمس .
• بوصل�ــي العميــاء .. راحــت تتع�ــر بأيامــي .. و�ــي تشــم 
رائحــة ال�ــراب ، وتوغــل فــي املســافات . لك��ــا عــادت 

ا�ــّي ذاعنــة .. شــاكية و�ــي تبحــث عــن الدليــل ..
• رو�ــوت �غــل : املعــروف ان البغــل حيــوان قــوي جــدا 
�ســتخدم فــي نقــل االثقــال عبــر ا��بــال وتســ�نجد بــھ 
الســليمة  املعبــدة  الطــرق  ا�ــ�  تفتقــر  ال�ــي  ا��يــوش 
ايضــا فــي نقــل االســ��ة واالرزاق واملر��ــ� واملصابيــن 
واملــاء واالدويــة . يحمــل هــذا الرو�ــوت ثــالث اضعــاف 
باجهــزة  مــزود  منــھ  اســرع  وهــو  ا��يــوان  يحملــھ  مــا 

اس�شــعار يحفــظ توازنــھ فــي مختلــف االرا��ــي .
• ذ�اء طفــل : دخــل طفــل ب��بــة والدتــھ ا�ــ� متجــر 
لبيع املكسرات (الكرزات) طلب منھ البا�ع ان يأخذ 
كميــة م��ــا اســتلطافا .. رفــض الطفــل ، قــام البا�ــع 
املتجــر  . خــارج  الطفــل  فــي جيــب  م��ــا  بوضــع كميــة 
ســألتھ امــھ : ملــاذا لــم ال تأخــذ املكســرات بنفســك ؟ 
اجا��ــا : ألن يــد البا�ــع اكبــر مــن يــدي فتكــون الكميــة 

اك�ــر ( داللــة وا��ــة ع�ــ� ذ�اءه) .
• قالــوا : ا��نــون فنــون . فتــاة انكليزيــة عمرهــا 21

يــوم  مــن بيدفــورد تق��ــي �ل  �ــي  لــوراي  ســنة تد�ــ� 
ان   ، بار�ــي  �لعبــة  لتظهــر  املــرآة  امــام  ســاعات   5-٤

ان  اال  منزلهــا  تــرك  تســتطيع  ال   ، يحــب  مــا  امــريء  لــكل 
طبا�ــع  ..غرائــب  بار�ــي  كدميــة  لتظهــر  مكيــاج  تضــع 
ال�شــر والهــوس فــي عالــم املوضــة او غيرهــا . ال ��تــم عمــا 
يقول الناس ، ال زالت �ي مقننعة ان يجعلها هللا �لعبة 
شــب��ة بلعبــة بار�ــي ، النــاس يتطلعــون لهــا ، لهــا صفحــة 
فــي الف�ــس بــوك لهــا اك�ــر مــن 10000متا�ــع ، ال تخــرج ا�ــ� 
د�ان ال يبعــد عــن بي��ــا ســوى 10 م دون مكيــاج بار�ــي .. 

و� فــي خلقــھ شــؤون .
شــق  فــي  ا��اصــل  التقــدم  رغــم   : الطائــرة  الســيارات   •
الطــرق والتخطيــط للشــوارع ا��ديثــة ال�ــي تتوفــر ف��ــا 
�ل وســائل التكنلوجيــا مــن اجــل القضــاء ع�ــ� الزحــام 
انســيابية  وتأميــن  املؤســفة  ا��ــوادث  مــن  والتقليــل 
واالنفــاق  ا��ســرات  بنــاء  خــالل  مــن  للســيارات  عاليــة 
ا��ــا   . االفضــل  نحــو  ويخططــون  ا��تصــون  يفكــر 
خــالل  للوجــود  تظهــر  ان  وتأمــل  تراودهــم  افــكار  مجــرد 
الســنوات القادمــة ، العشــر ســنوات او العشــرين ســنة 
ع�ــ� ا�عــد تقديــر . الســيارات الطائــرة فــال تســتغرب ان 
تــرى فــي حينــھ ســيارة محلقــة فــي الهــواء مــن اجــل تجــاوز 
او عبــور تجمــع ســيارات فــي احــد التقاطعــات ، ثــم ��بــط 
 .. العــام ملواصلــة مشــوارها  الطريــق  ع�ــ�  اريحيــة  بــكل 
مثــل هــؤالء �ســتحقون شــكر االنســانية وا��لــود ورفــع 
ومنجزا��ــم  باعمالهــم  وعرفانــا  امتنانــا  لهــم  القبعــات 
وانســاني��م الســاعية نحــو ا��يــر . * * فــي الصيــن مواطــن 
انتقــل مــن ��الــة الفقــر ا�ــ� حالــة الغ�ــ� مــن عملــھ فــي 
عالــم الصناعــات ا��ديديــة اع�ــزازا بقريتــھ ورد ا��ميــل 
ال�ســيطة  التعبانــة  بيو��ــم  �ل  ��ــدم  قــام   . ملواطنيــھ 
ونقلهــم ا�ــ� كــن مؤقــت ا�ــ� ان ب�ــ� لهــم بيوتــا حديثــة كمــا 
وانــھ يقــوم بتوز�ــع وجبــات الطعــام لكبــار الســن يوميــا 
بصــورة مجانيــة و�قناعــة صادقــة ( دون دعايــة و��ريــج) .

ًً: رأيــك بنفســك اهــم مــن رأي اآلخريــن فيــك . … ال ت�ســوا 
اب�سامتكم ..
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لماذا لم تتخلص إسرائيل من حركة حماس؟لماذا لم تتخلص إسرائيل من حركة حماس؟
�سمة يح��/ مصر
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«أصدقا�ي!
�ســ�بھ  جــاء  فمــا  جانبــا؛  وننحيــھ  التاري�ــي  النقــاش  نغلــق  دعونــا 

والعنصريــة. والكراهيــة  ا��ــروب  ســوى 
هيــا بنــا نب�ــي دولتنــا العلمانيــة ا��ديثــة وندعــم ال�ســار فــي ا��كومــة 

اإلســرائيلية.
كبيــرا  بلــدا  فلتكــن  البلديــن،  وتوحيــد  العلمانــي  الطــرح  أر�ــ�  فأنــا 
يضــم الكنعانــي واإلســرائي�ي والفلســطي�ي معــا»، هــذا مــا قلتــھ فــي 
إحــدى النــدوات الثقافيــة بالقاهــرة لتبــدأ حلقــة نقــاش واســعة عــن 

أســباب عــدم إ��ــاء الصــراع الفلســطي�ي اإلســرائي�ي.
لكن هل حقا ال�سار اإلسرائي�ي غير عنصريا؟

(التعاطف اإلنساني مع ب�ي كنعان)
فأنــا  كنعــان  ب�ــي  مــع  تعاطفــي  مــع  أبــدا  يتعــارض  ال  هــذا  موقفــي 
؛ بالطبــع ا��كومــة  أتعاطــف معهــم إنســانيا و تاريخيــا ال سياســيا 
ع�ــ�  تمامــا  تق��ــي  أن  شــاءت  فــإذا  حــرب  مجرمــة  اإلســرائيلية 
يرغبــون  صهيــون  بنــو  لكــن  ؛  لفعلــت  غــزة  قطــاع  تحتــل  و  حمــاس 
فــي ت��يــم حمــاس و ل�ــس القضــاء عل��ــا ؛ ف�ــي تلعــب دورا  فقــط 
(حمــاس  ����تيــن  «الفلســطي�ي»  الوط�ــي  الصــف  شــق  فــي  رئ�ســيا 
و فتــح) ممــا ي�يــح لهــم الفرصــة لبنــاء مســتوطنات و إبقــاء القضيــة 

الهويــة. تا��ــة  «الفلســطي�ية» 
أيضــا ل�ــس مــن حــق أي جنــدي مــن جنــود ج�ــش الدفــاع اإلســرائي�ي 
قمــع و ضــرب و �ــ�ل أي طفــل «فلســطي�ي» أعــزل بــل و مــن شــدة 

العهــر يصفوهــم باإلرهابييــن ؛
و هل من يرفض الت��ير القسري و اإلس�يطان �عتبر إرهابيا؟!

كنعانــي،  �ان  ســواء  ل��ميــع  وطنــا  إســرائيل  تكــون  أن  فيجــب 
غيــر  �ــ�ص  فــأي  ؛  ،��ــودي،درزي  مســي�ي  ،مســلم،  إســرائي�ي 
عنصــري طبي�ــي جــدا أن يرفــض الت��يــر القســري و اإلســ�يطان و 
هــو مــا ترفضــھ حكومــة إســرائيل العنصريــة، فأنــا أرفــض من��يــة 
ا��كومــة إنســانيا و سياســيا لكــن أح�ــرم دولــة إســرائيل تاريخيــا، 

بالدولــة. أع�ــرف  لكــن  ا��كومــة  أرفــض 
دعونا نقسم القضية «الفلسطي�ية» ثالثة أقسام 

أوال: إنسانيا
إذا آمنا بحق اإلنســان في ا��ياة فالبد لنا أن نتعاطف مع اإلنســان 

«الفلسطي�ي»و اإلنسان اإلسرائي�ي .
فاآلراء ال�ي تقول

ال�ــي يجرالــھ  ال�ــي بيحمــي حمــاس �ســتاهل �ل  الغــزاوي  «الشــعب 
إســرائيل» عــن  يقتلوهــم ده حقهــم دفاعــا 

�ي آراء متطرفة؛ و اآلراء ال�ي تقول
«حمــاس مــش غلطانــھ ملــا تقتــل مدنييــن فــي تــل أب�ــب إلن املواطــن 

الدبــح» �ســتاهل  و  مجــرم  اإلســرائي�ي 
�ي أيضا آراء متطرفة وضد اإلنسانية؛ 

ب�نمــا  التعاطــف  �ســتحق  إنســان  «الفلســطي�ي»  الكنعانــي  فهــل 
ال��ــودي اإلســرائي�ي دميــھ بالســ�يكية مثــال ف�ســتحق الذبــح؟!!!!!!

_بالطبع ال؛ فكلنا إنسان وحرمانية دمائنا واحدة.

ثانيا:-سياسيا
إن الصــراع «الفلســطي�ي اإلســرائي�ي» لــم يكــن إال �ســ�ب األديــان 
؛ فماذا لو وقفت الدولة ع�� مســافات م�ســاوية من األديان.....؟ 

هــل ســي�ت�� ذاك الصــراع...؟
«الفلســطي�ية»  للقضيــة  األمثــل  ا��ــل  هــو  العلمانــي  الطــرح  إن 
؛ فأنــا أدعــم طــرح توحيــد الدولتيــن و إقامــة بلــد علمانــي مدنــي و 

افيل». «إســر أو  لتكون»فلســرائيل»  حلهمــا  ل�ــس 
قــد طــرح ذلــك الطــرح العبقــري مــن قبــل الرئ�ــس العرا�ــي الراحــل 
صــدام حســين ورئ�ــس لي�يــا الراحــل معمــر القذافــي، و�انــت ردود 
إنــھ  قالــوا  حيــث  رافضــة  «الفلســطي�ي»  ا��انــب  مــن  الفعــل 
بذلــك ســنع�رف بدولــة إســرائيل ال�ــي ســ�تحد مــع «فلســطين»، 
افــا  أمــا ا��انــب اإلســرائي�ي رفــض أيضــا ألن فــي ذلــك الطــرح إع�ر
بدولــة «فلســطين» ال�ــي اخ�رعهــا الرومــان ��ار�ــة ال��ــود ع�ــ� حــد 

اإلســرائيليين. تعبيــر 
فماذا عن حل الدولتين....؟

_أيضا رفض من ا����تين لنفس العلھ......!!!!!!!
حيــث تــم إبــرام العديــد مــن اإلتفاقيــات ل�رســيم ا��ــدود ثــم خــروج 
الصهاينــة عل��ــا و بنــاء «املســتوطنات» و لعــل إتفاقيــة أوســلو خيــر 
مثــال ع�ــ� ذلــك ؛ فــي حيــن أن حمــاس ترفــض وجــود دولــة إســرائيل 

شــكال و موضوعــا حيــث تؤمــن بالعبــارة األشــهر
«بدنا ناخد ال��ود و إسرائيل و نرم��م بالبحر».

فــي  سياســيا  التأثيــر  ضعيــف  ال�ســاري  الصــوت  أن  �علــم  �لنــا 
نفــس  فــي  و  الشــعبية  القاعــدة  متواضــع  اإلســرائيلية  ا��كومــة 
الوقــت الفكــر اإلخوانــي ذو الطا�ــع الســلفي متمكــن تمامــا مــن �ل 
مفاصــل «فلســطين» ح�ــ� وصــل ��مــوع ال�ســطاء مــن الشــعب.
فع�ــ� مــا يبــدو أن حــل الصــراع نظريــا يبــدو �ســيطا أمــا عمليــا فهــو 

شــبھ مســتحيل.

فــي الشــأن اإلســرائي�ي بجريــدة ا��مهوريــة  ��فيــة متخصصــة 
ا��ديــدة وروائيــة و�احثــة مصريــة.
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كيف تحقق السعادة ؟

محمد صا�� العش�ي/ اليمن

 واملثقــل بأعبــاء العمــل، فالطريقــة األك�ــر فاعليــة لــھ 
ً
ال�ــ�ص املشــغول دائمــا

، وي�تعد عن االكتئاب الذي يك�سبھ مع دوامة العمل، هو 
ً
لكي يكون سعيدا

إحــراز تقــدم ثابــت ومطــرد ألهــداف وضعهــا لنفســھ، وع�ــ� الرغــم مــن أن ذلــك 
، إال إنــھ أســلوب صعــب للوصــول مــن خاللــھ لتحقيــق 

ً
، أو ســهال

ً
يبــدو �ســيطا

فــي  الســعادة، و�الطبــع تختلــف األهــداف مــن �ــ�ص آلخــر، لكــن الوســيلة 
تحقيقهــا ت�شــابھ عنــد مختلــف األ�ــ�اص اال و�ــي التقــدم الثابــت واملطــرد 
للوصــول ألهــداف ذات مع�ــ� أو مغــزى لهــذه األهــداف ذات مع�ــ� هــو الــذي 
يحقــق الســعادة ول�ــس وضــع األهــداف حــد ذا��ــا الن ال�ــ�ص بامكانــھ إحــراز 

نجــاح فــي اهــداف وضعهــا لنفســھ، لك��ــا ال تخلــق لديــھ الشــعور بالســعادة..
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تقــوم الســعادة ع�ــ� متطلبــات، اال و�ــي التمتــع بال��ــة ا��يــدة، ووجــود عاطفــة فــي 
حياة ال�ــ�ص، وانشــغال ال�ــ�ص �عمل منتج، أو نشــاط اهداف ل��ياة محددة 

وقابلــة للتحقيق.
إ�ــ�  باإلضافــة  لنفســھ،  الســعادة  تحقيــق  عوامــل  مــن  لل�ــ�ص  الطيــب  الســلوك 
مســ�بات  أغفــال  ع�ــ�  املقــدرة  الفــرد  لــدى  افــر  يتو أن  ي�ب�ــي  الســابقة  املتطلبــات 
افــر لديــك املــال، ولكــن  التعاســة فــي حياتــھ، فــإذا كنــت أغ�ــ� أغنيــاء العالــم، ويتو
فــي غيــاب التمتــع بال��ــة أو اإلغفــال عــن إدارة العالقــات مــع االخريــن فلــن تصــل 

للســعادة.
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كال للعنف ضد املرأة
العلياء الع�ي/ العراق

فــي أألونــة أألخيــرة تعرضــت املــرأة للكثيــر مــن مظاهــر العنــف  الشــديد والضــرب 
املبــرح واألضطهــاد،  وع�ــ� الرغــم مــن تكريــم املو�ــ� عــز وجــل املــرأة فــي القــرأن 
ومختلف األديان السماوية   قد حثت ع�� تكريم املرأة واح�رأمها ومساوا��ا 

مــع الرجــل فــي ا��قــوق  وفــي مجــال العمــل،،، 
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تتعرض املرأة ا�� الكثير من األفعال غير حضارية واالأخالقية، ونحن 
فــي زمــن ا��اهليــة ا�ــ� العديــد مــن  فــي زمــن التحضــر والعلــم، ولســت 
مظاهــر العنــف والعــدوان،  وعــدم اعطا��ــا حقهــا املشــروع فــي الدراســة 
الفــرص  واعطا��ــا  العمــل  فــي  لهــا  ا��ــال  ف�ــ�  وعــدم  والتعليــم، 
للممارســة االعمــال الوظيفيــة او ا��ــرة تحــت مفهــوم التخلــف ال�ــي 
ينــص املــرأة عــوره».....  وهنــاك م��ــم  مــن �ســمح للفتيــات فــي الدراســة 
وتختصــر ع�ــ�  مرحلــة   األبتدائيــة لتعلمهــن القــرأة والكتابــة فقــط،  
وقــد يتــم  تزويجهــن  �غصــب  و�ســن مبكــر  فتصبــح  عاجــزه عــن اخــذ 
حقهن في مجاالت ا��ياة ا��تلفة �العمل او الوظيفة، وقد يختصر 
عملهــن فــي املنــزل وتر�يــة األبنــاء، وقــد تكــون تحــت رحمــة الــزوج اذا �ان 
عــادل او العكــس، والكثيــر مــن ال�ســاء مــن �ع�شــن حيــاة مأســاوية مــع 
رجــل متخلــف  اومتعاطــي  او مدمــن الكحــول، ويجبــرن ع�ــ� الع�ــش 
معــھ مــن قبــل اســرهن او مــن يكــون مســؤل ع��ن،فيصــل ��ــن ا��ــال 
انــواع  والعنــف  باالنتحــار،  او  اقعهــم  و مــن  بالهــروب  التفكيــر  ا�ــ� 
التعذيــب  او  ا��نــق  او  بالعصــا  الضــرب  عــن  امــا  ومتعدداالســاليب 
با��ــرق وم��ــن مــن �عنفــن بأســاليب العنــف النف��ــي ولــك بال�ــ�رية  
او  �ا��اريــة  املــرأة  �عتبــرون  الذيــن  املتخلفيــن  ازواجهــن  قبــل  مــن 
ا��ادمــة عملهــن فقــط تلبيــة متطلبا��ــم وتمثيلهــن ألوامرهــم، وعندمــا 
تشــتكن الهلهــن عــن معاملــة ازواجهــن  قالــو لهــن تحملــن  وهــذا مــن 
واجــب املــرأة للرجــل،،، فهــذا الــرد قــد يكــون ســ�ب فــي ســؤء حال��ــن 
مــن هــذه ا��يــاة املأســوية  با��ــالص  التفكيــر  ��ــن  النفســية فيــودي 
املظلمــة الظاملــة، امــا بالهــروب  او باالنتحــار، وم��ــن مــن تعرضــن ا�ــ� 
االغتصــاب وممارســة؟ ... والتحــرش وممارســة ا���ــس بألجبــار ور�مــا 
او  بالرفــض  اســتطاع��ن  وعــدم  لهــن،  اال�ــ�اص  اقــرب  مــن  يكــون 
الف�ــ� عــن هــذا األمــر قــد يــؤدي ��ــن ا�ــ� الكراهيــة وا��قــد والتفكيــر 
بالتخلــص مــن ال�ــ�ص املعتــدي وقــد يصــل ا��ــال  ��ــن لقيامهــن 

كمجرمــات  ال�ــ�ون  ويدخلــن  القتــل  جريمــة  با��رم،ارتكا��ــن 
 مدافعــات عــن شــرفهن،  وهنــاك عنــف اخــر وهــو عــدم 

ُ
ولســت

االهتمــام باملــرأة و�ارأرهــا فــي جوانــب ا��تمــع  ا��تلفــة وعــدم 
النواصــل معهــا �عتبارهــا ال قيمــة لهــا فــي ا��تمــع،  و�عتبــر ��ديــد 
املرأة باي شكل من األشكال اوحرما��ا من أ�سط حقوقها ومنع 
حري��ــا واحــد مــن اشــكال العنــف ضــد املــرأة  وفــي حالــة حصلــت 
فــي   ال�ــي تســكن م�ــي  ب�ــت ألحــدي األســر  املــرأة املعنفــة مــع  عــن 
البنايــة ب�ــت جميلــة رقيقــة تتمايــل كغصــن البــان  �ا��ــا شــطب 
 تزوجــت منــذ ثالثــة اشــهر مــن 

ً
ريحــان �ا��ــا مــالك  عمرهــا 1٨ عامــا

اقفــة فــي بــاب الشــقة ســلمت  رجــل يكبرهــا �عشــرون عــام، رأي��ــا و
عل��ا  فردت السالم و�ي مب�سمة فجئة صرخت وخرت مغشية 
ا�ــ�  نقلــت  بــال جــدوى،  ال��ــا  أليقاضهــا  ولكــن  عل��ــا، فاســرعنا 
املس�شــفى القريــب وملــا رجعــو والد��ــا  ســال��م عــن حال��ــا  قالــو 
قــد اخبر��ــم الطب�بــة ا��ــا تعانــي مــن حالــة نفســية وقــد ســب�ت 
ادى  ال�ــي  الضعــف  هــذا  لهــا  وســ�ب  الطعــام  ا�ــ�  شــهي��ا  �ســد 
ا�ــ� حالــة اغماهــا، فقلــت لهــم ملــاذا هــل ال يوجــد الطعــام املفيــد 
متوفــر  ��ــ�  �ل  قالــت  امهــا  فأجابت�ــي  حامــل؟   كو��ــا  ل����ــا 
 ،

ً
ســ�ئةجدا بطريقــة  �عاملهــا  لهــا  زوجهــا   معاملــة  تشــكو  ولكــن 

قلــت كيــف وملــاذا؟ قالــت فــال ��تــم لوجودهــا وال�ســمعها   �لمــة 
فــي املنــزل يتعصــب عل��ــا  ويكلمهــا بصــراخ، وفــي  لــو جلــس  طيبــة 
املســاء يبــدء بجلســتھ ا��اصــة لي�نــاول الكحــول، ويرمــى الز�ــل 
حالــة  املــكان   وفــي  نظفــي  تعا�ــي  با��ادمــة  ويناد��ــا  االرض  ع�ــ� 
الســكر يقــوم بأطفــاء الســكاره ع�ــ� اصا�ــع قدم��ــا، وفــي اماكــن 
مختلفــة مــن جســدها، وعنــد الصبــاح يقــول لهــا ال علــم �ــي بمــا 
فعلتــھ ر�مــا ان�ــي تكذبيــن، انــت مــن قم�ــي ��ــذا  العمــل بنفســك، 
وال اســمح لــك ان تخبــري اهلــك  بمــا حصــل، ولــو اخبرت��ــم  ســوف 
اعمــل بــك مال�ــس  تتوقعيھ،ويخيفهــا ب��ديدهــا   وتبقــى   ســاكتھ، 
 منــھ  وعــدم اخبــار اهلهــا بمــا يحصــل 

ً
فتخفــي حز��ــا بداخلهــا خوفــا

، يرجــع 
ً
لهــا،   واذا خــرج مــن املنــزل  يرجــع الســاعة الثالثــة   فجــرا

  .. تقــول امهــا فــي احــدى اليا�ــي �انــت ��الهــا فــي املنزل 
ً
ثمــأل ســكرانا

يدهــا  بجــرح  وقامــت  قــررت  وفعــال  باالنتحــار  التفكيــر  فراودهــا 
لقطــع شــريا��ا ولكــن �ان ا��ــرح ســط�ي فاتصلــت علينــا  وذهبنــا 
لهــا وانقذ��ــا، فقلــت لهــا وكيــف تصرفتــوا معــھ؟ اجابت�ــي  نعــم 
قلنــا لــھ نحملــك مســؤلي��ا لــو حــدث لهــا اي مكــروه! واخذنــا تعهــد 

عليــھ �عــدم معامل��ــا ��ــذه الطريقــة.... 
مــع االســف ع�ــ� هكــذا أبــاء ي��اونــون بحيــاة بنا��ــم، لــم يك�رثــو 
ملــا حصــل لهــا ولــم يضعــو حــل ��ال��ــا فابقوهــا مــع هــذا الــزوج 

ل�ــس  يكــون  التعنيــف  فهنــا  الفاســق،  الفاشــل 
مــن الــزوج فقــط وانمــا اشــ�ركو األهــل معــھ، �عــد ماعرفو ماعانت 
منــھ بن��ــم، وعــدم اهتمامهــم فــي بدايــة تزويــج بن��ــم منــھ وهــو عــدم 

السســؤال عنــھ وعــن اهلــھ وعــن اصلــھ
األ  ما�غيــره  البــدن  ((طبــع   ،

ً
ســابقا ��ــا  متطبــع  اطبــاع  فهــذه 

 ( ( ��فــن ا

العلياء الع�ي
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للمســرح  دور فــي تنميــة الو�ــي وتطويــر امللــكات ال يقــل بــأي حــال 
عــن أثــر املدرســة وا��امعــة ممــا لــھ مــن أثــر تنمــوي بيــن العامــة 
، كمــا �عتبــر �أحــد منابــر األدب والثقافــة ومختلــف الفنــون،  ال 
اغا�ــي إذا قلــت إن األدب التمثي�ــي، أي العــرض املســر�ي ، هــو 
تقديــر  إعــادة  ع�ــ�  اإلنســانية  النفــس  ويــدرب  للعقــول  تحفيــز 
اقفهــا واعتمــاد العقــل واملنطــق للــرأي واملوقــف، ال اريــد ان  مو
اقــول املقولــة الشــهيرة ( أعط�ــي خبــزا ومســرحا أعطيــك شــعبا 
دول  فــي  املســرح  إن  ع�ــ�  وا��ــة  داللــة  تــدل  وال�ــي  مثقفــا)، 
العالــم املتقــدم يحتــل مرتبــة مهمــة فــي ا��يــاة اليوميــة محققــا 
مــا تخططــھ مــن األهــداف ال�ربويــة أو األخالقيــة أو األمنيــة وح�ــ� 
السياســية وهــو أحــد أهــم الوســائل اإلعالميــة ال�ــي تر�ــ� باملتلقــي 
(ا��مهــور) وتســاعد ع�ــ� ترســيخ الهويــة الوطنيــة وهــو الســا�ي 
ينــدرج  مــا  وخصوصــا  ا��تمــع  ملشــكالت  حلــول  لتوفيــر  دومــا 
تحــت الت�شــئة االجتماعيــة صانعــا مــرآة وا��ــة ملالمــح ا��تمــع 

بمحاســنھ وســ�ئاتھ ويحفــزه بخطــاب مؤثــر جــدا للتغييــر.
وهــذا مــا ســ�� اليــھ املؤلــف وا��ر�ــي املســر�ي ( ظافــر صبــاح 
البــك) الــذي قــدم عرضــا مســرحيا ســماه ( دومينــا)، فــي مخيــم 
وزيــر  بحضــور   ، القيــارة  لناحيــة  التا�ــع  ا��دعــة)   ) النازحيــن 
الثقافــة ووزيــرة ال��ــرة ومحافــظ ن�نــوى وعــدد مــن املســؤولين 

والعســكريين. املدنييــن  ا��ليــن 
يقــول األســتاذ ظافــر عــن موضوعــة العمــل املســر�ي وأهميتــھ 

ا��مهــور: لهــذا  تقديمــھ  وســ�ب 

فكــرة  تتمحــور   )
العــرض املســر�ي حــول 
الســلمي  التعا�ــش 
وأخيــھ  االنســان  بيــن 
االنســان وترســيخ من�ــ� 
والســ�ي  الوطــن  حــب 
بنــاءه  فــي  املتواصــل 
عبــر  عليــھ  وا��فــاظ 
الــذي  االنســان  بنــاء  
االساســية  اللبنــة  �عتبــر 
متطــور  مجتمــع  اي  فــي 
مــن   

ً
إنطالقــا مثا�ــي، 

االنســان  أن  مبــدأ 
النــص  لغــة  تكــون  أن  العمــل  هــذا  فــي  اعتمدنــا  يــزرع،  مــا  يحصــد 
بالل��ــة العاميــة( الدارجــة ) لتصــل الفكــرة ا�ــ� ا��هــة املســ��دف 
�شــكل وا�ــ� وســليم وممتــع وهــم أخواننــا وأبنائنــا فــي مخيــم ا��ــدع 

 . ( زحيــن للنا
جســد هــذا العــرض عــدد مــن املمثليــن فــي قســم الفنــون املســرحية 
مــن معهــد الفنــون ا��ميلــة للبنيــن ، وهــم { محمــد جدعــان ـــــ زهــراء 
محمــد  ــــــ تمــارا جمــال ـــــ عثمــان ســعد ــــ عبدالرحمــن نوفــل- يوســف 
رعــد} وســاعد فــي االخــراج ( كــرم خالــد)، االشــراف الف�ــي ( ســليك 

ا��بــاز ) واالشــراف العــام ( رعــد ا��ســي�ي).

دومينو في مخيم الجدعةدومينو في مخيم الجدعة

عبدهللا جدعان/ العراق- ن�نوى
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الذاكــرة  فــي  ظــل  مــا  نتأمــل  ســو�عات  خــالل  وجلســنا   … الدنيــا  دارت 
ومــا اســتقر فــي القلــب .. لنقلــب صفحــة بيضــاء جديــدة .. �انــت ا��يــاة 
 كعاد��ــا فلنتأمــل املســرح إذن .. ولنر�ــ� أحدا��ــا األخــرى آلخريــن 

ً
مســرحا

والكلمــات  �ــ�ون  ذات  فاألحاديــث  يتحدثــون  وســوف  ع��ــا  تحدثــوا 
 ع�ــ� ورق ا��قيقــة ال�ــي لــن تمــوت.

ً
ســتظل تؤرخهــا ســطورا

إنــھ تأكيــد ع�ــ� ديمومــة املســرح بــكل جهاديتــھ وتاريخــھ ومســيرتھ املتألقة 
ال�ــي لــن تقــف عنــد حــد …

 ومباشــر باإلنســان اذا ال يمكــن ان نفصــل 
ً
 وثقيــا

ً
اذ أرتبــط الفــن ارتباطــا

او نتخيــل حيــاة اإلنســان دون الفــن ، اذا �عتبــر الوســيلة ال�ــي �عبــر مــن 
 ومــا يحيطــھ بــھ ثانيــة مــن حــاالت نفســية 

ً
خاللهــا لطرحــھ ل��مــال اوال

اقتصاديــة وغيرهــا. وقضايــا اجتماعيــة و
فاإلنســان هــو صانــع الفــن �املســرح والرســم وغيرهــا مــن الفنــون، وهــو 
منتجــھ ومبدعــھ وهــو متلقيــھ فــي الوقــت ذاتــھ فــإن الفــن هــو جــزء مــن 
ا��يــاة،  مجــاالت  شــ��  فــي  لتوجها��ــم  وخالــق   ، عــام  �شــكل  الثقافــة 
الفــن  إنســان العصــر ا��ديــث عــن متا�عــة  يتخ�ــ�  وأض�ــ� صعبــا أن 
العصــر  إقامتــھ بفضــل منتجــات  أو  عــن محــل ســكناه  النظــر  بصــرف 
ا��ديــث ومك�ســباتھ االلك�رونيــة والفضائيــة، وفــي ضــوء ذلــك ي�ــ� 
ســلوكية  انماطــا  ويمنحهــا  الفــرد  �ــ�صية  يصنــع  الفــن  ان  القــول 
مختلفــة، وللفــن القــدرة ع�ــ� توجيــھ النــاس ألي اتجــاه وألي منظومــة 

فكريــة.
ويكمــن مــدى تقبــل العمــل او رفضــھ ع�ــ� التــذوق الف�ــي وا��ما�ــي للفــرد 
، فالتــذوق ل��مــال ســمة فطريــة لــدى اإلنســان ورغبــة حســية تثيــر لديــھ 
الفضــول والبحــث عــن ا��مــال املكنــون فــي الفنــون ، و�شــ�رك فــي عمليــة 
الفنــان  همــا  ا��ماليــة  القيــم  اثــارة  فــي  مهميــن  طرفيــن  الف�ــي  التــذوق 

الصانــع ل��مــال واملتلقــي للوصــول ا�ــ� معادلــة ال�ســ�ية ل��مــال .

اذا تمثــل الذائقــة االداة الرئ�ســة فــي انتقــاء العمــل الف�ــي و�ــي 
الفكريــة  االتجاهــات  واهــم  الفــرد  ثقافــة  مــدى  عــن  تف�ــ� 
وا��ماليــة واالجتماعيــة ، اذا تتــم مــن خاللهــا تصعيــد العمــل 
الهابــط والعمــل ع�ــ� ترويجــھ �عــود ا�ــ� قلــة وعيــھ فــي �ل االمــور 
الــذي  والعنــف  النف��ــي  العامــل  ا�ــ�  اضافــة  ذكرهــا  تــم  ال�ــي 
يتعــرض لــھ الفــرد ادى ا�ــ� ضيــاع الكثيــر مــن القيــم االخالقيــة 
�ل  مــن  التخلــص  يحــاول  لــذا  الف�ــي  العمــل  اســاس  �ــي  ال�ــي 
تلــك االمــور ال�ــي تحيــط بــھ عبــر ال��ــوء ا�ــ� الفــن الهزيــل الهابــط 
والدخيلــة  املســ�بدلة  الثقافــة  مــن  والناتــج   ، اخال�ــي  الغيــر 
للقيــم  متــذوق  غيــر  املتلقــي  واصبــح   ، االصيــل  ا��تمــع  ع�ــ� 
الثقافيــة االصيلــة فالفــن ســامي ورا�ــي النــھ ذو محتــوى هــادف 
وم�ــزن ورســالة ذات شــكل ومضمــون ، امــا مــا يقــدم االن مــن 
بــأي شــكل  للفــن بصلــة  فــن وال يرتبــط  الهابــط ال �عتبــر  الفــن 
مــن االشــكال أ انــھ عبــارة عــن محتــوى مبتــذل وهــازل ال هــدف 
الينفــي  وهــذا   ،. املتلقــي  وا��ــاك  ال�ــ�رية  اثــارة  ســوى  لــھ 
وجــود كثيــر مــن ا��ــاالت املشــعھ ال�ــي تألقــت فــي مســرحنا هنــا 
وهنــاك .. فــي أماكــن قــد اليخطــر ع�ــ� بــال أحــد أ��ــا تعطــي هــذا 
العطــاء �ل هــذا ا��ــاالت تشــكل صفحــات ســاخنة ضــد التيــار 
العابــث الالمجــدي امل�شــ�ث ب��ــ� تبــدو للوهلــة األو�ــ� صائبــة 
ولك��ــا مــن حيــث ا��وهــر وا��قيقــة وســائل تخفــي ال��ــز فــي أن 
ترتفــع إ�ــ� املســتوى الــذي يجــب أن يكــون، املســألة فــي تقديــري 
 
ً
 خاصــا

ً
التقــع فــي حالــة الت��يــز فــي أن املشــاهدين يريــدون نوعــا

، املشــاهدون هــم متلقــون أنقيــاء يمكــن بــكل 
ً
مــن الفــن .. أبــدا

�ســاطة أال �غــرق املســرح بالز�ــد وحــده .. أال ت�راكــم الالفنيــة 
فيــھ إ�ــ� االبتــذال، آنــذاك تكــون املعادلــة مقبولــة ومتناســبة، 
مــا يريــده ا��مهــور وفــق تصوراتنــا نحــن حيــن نكــون أمينيــن لــھ 

وحريصيــن عليــھ ..
إذن ل��ــ�ل دعــوة مخلصــة لــكل مــن عشــق الفــن وأحبــھ وآمــن 
 وثقافــة ومتعــة شــريفة .. دعــوة لــكل هــؤالء ـ�ـي �عمقــوا 

ً
بــھ فنــا

املســرح  فــي  املتو�ــ�  الفكــر  والنفــوس  والقلــوب  العيــون  فــي 
يخبــو  لــن  الــذي  اإلنســاني  والعمــق  فيــھ  الفنيــة  والشــفافية 
والســعادة النا�عــة مــن أعمــاق النفــس ��كــة أو اب�ســامة أو 
.. قهقهــة عاليــة شــريطة أال يضيــع صداهــا كفقاعــة صابــون 
 
ً
 إن كنــت قــد أفــدت واع�ــزازا

ً
 إن كنــت قــد قســوت، وشــكرا

ً
عــذرا

بــكل مــن رســم لوحــة إنســانية مؤثــرة ومفيــدة وممتعــة فــي مســيرة 
الفــن العر�ــي �ــي نصعــد إ�ــي اع�ــي ال صعــودا مزيفــا إ�ــي اســفل.
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تــرصــد:

مواضيــع  عـــدة و ظواِهـــر كثيــرة فــي ال�ســيج املســر�ي املغـــر�ي ( تحديــدا 
) لــم يتــم االن�بــاه إل��ــا ؛ أو ال�رصــد لهــا علميــا ومعرفيــا ؛ واالهتمــام 
��ــا دراســة و�حثيــا ؛ أو كتابــة وتفكيــكا ؛ أو نقاشــا وتحليــال، إمــا عمــدا 
أو سْهـــوا أو خوفــا... والســيما أ��ــا تشــكلت فــي َجـــسد املســرح وفــي ب�يــة 
التاريــخ ليكـــون لهــا حضــور فيمــا �ْعـــد ا��اضــر، ولكــن �انــت تحتــاج 
ورصــد  انوجادهــا   شــروط  ســياق  فــي  تحليليــة   نقديــة/  لقــراءات 
العالئق بي��ا و�ين ســيرورة التاريخ .إذ الهدف األســم�؛ يندرج أساســا 
فــي محاولــة ترســيخ ماهيــة التوثيــق مــن زاويــة اإلثبــات املــادي ؛ ول�ــس 
الشــفا�ي الــذي هــو الغالــب؛ باعتبــارأن: املســرح املغر�ــي �عانــي مــن 
آفتيــن مركبتيــن، إ��ــا: آفـــة غيــاب التوثيــق واألرشــفة وضيــاع الوثائــق 
أو إتالفهــا عــن قصــد أو غيــر قصــد أو ����ــا واحتكارهــا لغايــات أنانيــة 
�ــ�يفة ... ونمثــل لذلــك بضيــاع الكتابــات واملقــاالت ال��افيــة....

 – املســرحية  الذاكــرة  ضيــاع  آفــة  و األرشــيفات....  أشــكال  و�ل 
 (1) األو�ــ�  باآلفــة  وعضويــا  موضوعيــا  وترتبــط  عمومــا-  والفنيــة 
وفــي نفــس ال��ظــة اج�ــراح أســئلة جديــدة تتعلــق أساســا بالظاهــرة 
الظاهــرة  تلــك  تنــاول  تــم  ال�ــي  للكيفيــة  وال�رصــد  النقــاش؛  محــور 
األجيــال  ــفهيم 

َ
وتـ لفْهـــم  إضافــة  ؟  تاريخيــة  كوثيقــة  لهــا  يــؤرخ  لــم  أو 

ا��اليــة واملقبلــة؛ أســباب نــزول ظاهـــرة (مــا)؟ ومامــدى فعالي��ــا فــي 
ال�ســيج املســر�ي؟ ومــا خصائصهــا فكريــا وتطبيقيــا؟ ومــا خلفيا��ــا 
اإلبداعيــة / الثقافيــة/ اإلجتماعيــة/ ألن طبيعــة الســيرورة التاريخيــة 
اقات واالخفاقــات. وذلــك  تفــرض فهــم واســ�يعاب جملــة مــن االشــر
بحكــم تطــور املســرح َعـــبر محطــات تاريخيــة جدليــا بحركيــة ا��تمــع 
اقتصاديــا / سياســيا /؟ و�التا�ــي فــأي نقــاش عــن املســرح فــي املغــرب 
المناص من تجزئھ: ألن �ل حقيقة جزئية ال تأخذ مدلولها ا��قيقي 
إال مــن خــالل مكا��ــا فــي الــكل، كذلــك ال يمكــن للــكل أن �عــرف إال عبــر 
املْعـــرفة  مســار  يظهــر  وهكــذا  ا��زئيــة.  ا��قائــق  معرفــة  فــي  التطــور 
أن  أحدهمــا  ع�ــ�  يتوجــب  والــكل،  األجــزاء  بيــن  مســتمر  كتذبــذب 
وفــي  املســرح؛  فــي  وارد  غيــر  َهـــذا   (2) تباد�ــي  نحــو  ع�ــ�  اآلخــر  يو�ــ� 
دونمــا  التاريخيــة؛  �ليتــھ  فــي  ن�ناولــھ  الهــواة»  «مســرح  املثــال  ســياق 
وتمظهــرات؛  ومحطــات  تحقيــب  املســر�ي.  الفعــل  بــأن  االن�بــاه 
فا��امعــة الوطنيــة ملســرح الهــواة؛ أو الرابطــة الوطنيــة للمســرح؛ 
تناقــش  لــم  ــل، 

ُ
الكـ مــن  أو الفيدراليــة الوطنيــة للمســرح (�ــي) جــزء 

و�ا��معيــات  و�املســرح  بالســلطات  وعالئقهــا  ميكانزما��ــا  وتحلــل 
...تأكيــدا أنــھ مــن الصعو�ــة أن يوثــق [لهــا] ولغيرهــا! رغــم أن الَعـــديد 
ممــن األعضــاء (الزالــوا) أحيــاء. و�ن كنــا نؤمــن جميُعنــا بــأن املســرح 
 با��ماهيــر، وأداة مــن 

ً
�َعـــد أك�ــر االشــكال الفنيــة واإلبداعيــة اتصــاال

عــن  صــرف  لتجذيرتعبيــري  وا��امــل  (النقيــض)  ا��طــاب  أدوات 
العامــة  فــي حياتــھ  املــرء  تالحــق  ال�ــي  واملعانــاة  الهمــوم واإلشــكاليات 
ا��ماعيــة  بالوســيلة  جمعــوي  خطــاب  و�وصفــھ  كذلــك.  وا��اصــة 
و�ن  «كولونياليــة»  تركــة  األصــل  فــي  �ان  و�ن  ا��تمــع.  قضايــا  عــن 
فــي ال�ركــة الثقافيــة الوطنيــة  فــي املغــرب  �ان البعــض يؤطــر املســرح 
نظــرا الرتباطــھ ��ــا؛ وح�ــ� هــذا املوضــوع لــم يناقــش؛ ألن املؤســف؛ 
[السيا��ــي  عالقــة  تجــاه  سفســطا�ي»   » نقا��ــي  انحــراف  وقــع 

بالثقافــي] الــذي اســتنزف وقتــھ؛ ليحــل محلــھ «تنابــز» األطروحــات 
والتيــارات املســرحية بيــن مــا (�ان) �ســم� اليميــن / ال�ســار؛ الــذي 
لألحــزاب  تا�عــا  �ان  �عضهــا  ؛  املســرحية  ا��معيــات  مــن  ي�شــكل 
املعلنــة والبعــض لألحــزاب الســرية ( أنــذاك) وهنــاك مــن �ان تا�ــع 
املبدعيــن  أغلبيــة  تجــارب وأســماء  نلــوك  ممــا أصبحنــا   ! التا�عيــن 
واملنظريــن؛ بــدون ضوابــط ونمــرر �عــض املغالطــات ال�ــي تر�ــ�ت 
: وفــي هــذا الصــدد �ان هنــاك اســتحضار قــوي لعالمــات مســرحية 
و�رتولــد  ب�ســكاتور  إرويــن  مثــل  ــر�ي، 

َ
الغـ املســر�ي  ال�ســار  فــي  دالــة 

برخــت وأوگوســتو بــوال (3) ففــي ســياق مــا ��ــدف إليــھ ؛ �ان هنــاك 
اســتحضار للعالمــات مســرحية ا��ســو�ة ع�ــ� املعســكر ( الشــر�ي) 
ــرب) كمــا ورد؛ علمــا أن 

َ
بقيــادة ( اإلتحــاد الســوفياتي) ول�ــس ( الغـ

ا��ــرج البرازي�ــي «أوگوســتو بــوال» فــي تجر�تــھ ملســرح [املقهوريــن ] 
لــم يكــن واردا عنــد ( الهــواة ) إال الحقــا ، ولــم يتــم تطبيــق تجر�تــھ 
مهرجانــات  إحــدى  فــي  م)  ق،   ) مــن  ال�ســعي�يات  أواســط  فــي  إال 
املسرح ا��ام�ي . وَهـــذا ال يمكن فهمھ والقبض ع�� حقيقتھ ؛ إال 
بإعــادة النظــر فيــھ ؛ وفــي شــ�� مظاِهـــر ومعطيــات ا��ركــة املســرحية 
مســتفيضة  وتحليــالت  بنقاشــات  ؛   إنتاجــھ  تــم  ومــا  ؛   املغــرب  فــي 
ومــدى  بالتدقيــق؛  مرحلــة  ل 

ُ
لـــك وم���ــي  جــاد  عقالنــي  بمنظــور   ،

�فــراز  تفاعلهــا التاري�ــي مــع ال�ســيج، وذلــك ��اولــة تْجـــديدها، و
مــا �ســتجيب لرهانــات العصــر وُيجيــب فــي نفــس ال��ظــة عــن أســئلة 
ضمــن  ينــدرج  الــذي  األثــر  قـــيمة  فــي  فالبحــث  و�التا�ــي  ا��اضــر؛ 
«تاريــخ املســرح فــي املغــرب « ســيؤدي بنــا للكشــف عمليــا َعـــن مــدى 
ــشال ذر�عــا أمــام 

َ
قـــدرتھ ع�ــ� االســتمرارية أو سيعـــ�ش انكســارات وفـ

التحــوالت ا��اليــة ؛ كمــا هــو عليــھ اآلن ؟

الـتـحـوالت :

خصبــة  أرضيــة  وذات  أساســية  املواضــع  فأغلــب  ؛  عليــھ  و�نــاء 
للنقــاش الفع�ــي/ ا��ــاد؛ إليقــاف االدعــاءات وزحــف املزايــدات ، 
واملغالطــات ال�ــي يمررهــا �عــض دعــاة ( التوثيــق ) بحكــم أن املســرح 
مرتبــط عندنــا بالغليــان االجتما�ــي وا��ــاض السيا��ــي  والتحوالت 
الثقافيــة ال�ــي تفرضــھ املتغيــرات الدوليــة  والقطريــة ؛ فــإذا اتخذنــا 
حقبــة [ الســبعي�يات مــن ( ق م ) ] ال�ــي تغلغــل ف��ــا الفعــل الثقافــي 
مــن  الســت�نيات   ] معطيــات  ع�ــ�  ينقلــب  أن  وحــاول  واإلبدا�ــي؛ 
ألســباب  م��ــا؛  جــزء  مــع  قطيعــة  يْحـــدث  أن  باألحــرى  أو   [( م  ق   )
سياســية صرفــة ؛ وارتباطــا بالتحــوالت ال�ــي طــرأت فــي هــذا العقــد 
مــن انتفاضــة التالمــذة والطــالب املغار�ــة 1٩٦5 والدخــول فــي حالــة 
وانتفاضــة    1٩٦٨ الفرنســيين  الطلبــة  وانتفاضــة  ؛  االســت�ناء 
طلبــة مصــر فــي نفــس الســنة ؛ مــن أجــل تطلعــات بديلــة عــن ا��تمــع 
دعــوات  و  حــادة  احتجاجــات  و�ــروز  البيروقراطــي،  الرأســما�ي/ 
راديكاليــة ، هنــا وهنــاك . رافضــة ا��ــرب األمريكيــة ع�ــ� الفي�نــام 
، ناهينــا عــن اك�ســاح األفــكار واملفاهيــم ال�ســارية ضــد األوضــاع 
 ، والفردانيــة  واالغ�ــراب  القلــق  أنتجــت  ال�ــي  امل�رديــة؛  ا��تمعيــة 
وهـــذا أغلبــھ تســرب لرحــاب ا��امعــة املغر�يــة ؛ وفــي دهاليــز �عــض 
األحــزاب والتنظيمــات الشــب�بية، بحيــث هاتــھ التحــوالت ا��ارجيــة 
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؛ جدليــا تنعكــس وانعكســت ع�ــ� الب�ــ� الداخليــة ؛ ال�ــي تفــرض 
تحــوالت أخــرى موازيــة لهــا، طــرأت جوانيــة ا��تمــع املغر�ــي ، 
 مــن 

ْ
ن�يجــة االحتقــان االجتما�ــي الــذي بلــغ ذروتــھ، ممــا حاولــت

اقــع وا��تمــع  الو ــِت 
َ
��لـ

َ
ــخل وخ

ْ
خلـ

ُ
تـ أن   ، بــؤر الصــراع  خــالل 

بقيمــھ وتصوراتــھ ال�ــي تفاعلــت وتجاذبــت مــع قيــم االســتعمار 
فــي  بديلــة  اشــتغال  آليــة  تمظهــرت  ممــا  تقليديــة،  بمؤسســات 
شــ�� ا��ــاالت ؛ م��ــا  ان�شــار العمــل ا��معــوي/ التطو�ــي، مــن 
أجــل البنــاء ومــن أجــل الفكــرة املشــ�ركة ثقافيــا وفنيــا و�بدا�ــي 
ــّد النضا�ــي 

َ
.ألن عقــد الســبعي�يات مــن (ق، م) تميــز أساســا باملـ

قــوي ،الــذي أفـــرز تحــوال فــي القيــم مــن داخــل حقــل الثقافــة / 
اإلبدا�ــي؛ الــذي ساَهـــم فــي اخ�ــراق رؤيــة املمارســين والفعاليــات 
االنســانية  والقيــم  املبــادئ  نشــر  ع�ــ�  عملــوا  الذيــن  (أنــذاك) 
الن�يلــة ، وشــارك َعـــدد كبيــر م��ــم فــي تأســ�س تنظيمــات ال�ســار 
التقدمــي الــذي حمــل شــعار الثــورة ع�ــ� �ل مظاهــر اســتغالل 
صعيــد  ع�ــ�  آثــار  ع��مــا  تمخــض   ، االنســان  ألخيــھ  االنســان 
والشــب�بة  املثقفيــن  أوســاط  فــي  ســيما   ، السيا��ــي  الو�ــي 
التعليميــة : إ�ــ� درجــة أصبحــت معهــا ا��ركــة ا��معويــة مر��نــة 
بالتحامهــا  األخيــر  هــذا  فــي  مؤثــرة  السيا��ــي؛  بالعمــل  بوثــوق 
بانشــغاالتھ  مثلمــا  وتوج��ــھ  بدعمــھ  بــھ  ومتأثــرة  ا��ماهيــري، 
اقــع؛ عنــد  و�أزماتــھ. و�ان مــن ن�يجــة ذلــك ســقوطها بقــوة الو
إ�ــ� ا��ــوض   مفــارق الطــرق ��ظــات االنعطــاف، واضطرارهــا 
فــي الصــراع العــام بيــن مكونــات املشــهد السيا��ــي(٤) و�التا�ــي 
فأغلــب ا��معيــات املســرحية ؛ انخرطــت فــي العمــل السيا��ــي 
بطريقــة غيــر مباشــرة فــي بدايــة الطريــق؛ وخاصــة املــدن الكبــرى ؛ 
لكن في أواسط السبعي�يات (1٩٧5) �ْعـــدما تم تأس�س �ْعـــض 
تقــوت  بالثقافــي؛ ممــا  السيا��ــي  الفعــل  توغــل  ا��امعــات (5) 

فاعليــة ا��طــاب النقيــض الــذي تشــكل فــي  املســرح �إحــدى الواجهــات 
املمارســة  تنعــش  أن   ســعت  ال�ــي  /الثقافيــة  اإلنســانية/التواصلية 
املســرحية مــن خــالل تجر�ــة «مســرح الهــواة « الــذي يبــرز فــي» ظاهـــرة 

ا��ما�ــي» واالخــراج  التأليــف 

جــمَعــوية اإلخــراج:

ألن  آن،  فــي  واإلخــراج  التأليــف  ملســألة  ن�رصــد  أن  الصعــب  مــن  هنــا 
و�التا�ــي  املقبــول؛  بالشــكل  تناولهمــا  تكفــي  ال  الدراســة  مســاحة 
فجمعويــة اإلخــراج الــذي مارســتھ الَعـــديد مــن ا��معيــات املســرحية، 
مــن  نوعــا  تَعـــد  وهــل  وقتئــذ؟  خلفيا��ــا  ومــا  ملــاذا؟  الظاهــرة  فهاتــھ 
و�يجابيــة،  ��يــة  ظاهــرة  بالتأكيــد  �ــي  وهــل  املســر�ي؟  التجريــب 

(ا��ــرج)؟ ســلطوية  تتجــاوز 
ا��معــوي  اإلخــراج  ظاهــرة  بــأن  جــدا!  املؤســف  فمــن  نشــير!  هنــا 
الثنا�ــي   » اإلخــراج  �ســم�  مــا  أو  «املشــ�رك»  هواإلخــراج  ل�ــس  الــذي 
فريــدة  كظاهــرة  مؤرشــفة  أو  موثقــة  غيــر  معروفــان،  فاعلــھ  <أســماء> 
مــن  (�ل)  و  اإلشــارات  �عــض  اللهــم  وم���ــي؛  علمــي  �شــكل  ومتفــردة 
تنــاول «املســرح فــي املغــرب « نقــدا ومتا�عــة؛ لــم ي�رصــد إطالقــا لظاهــرة 
لنــا  يقــدم  لــم  النقــاد)  �عتبــروه (عميــد  مــن  ا��ما�ــي؟ فح�ــ�  اإلخــراج 
ولوفكــرة أو نقــدا تجــاه عمــل ذو طا�ــع جمعــوي إخراجيــا؛ فــكل مــا نجــده 
بقولــھ: و�مــا أن اإلخــراج املســر�ي فــي الغـــرب قــد عــرف تحــوال فــي أســاليبھ 
وتقنياتــھ، فــإن ا��رجيــن املغار�ــة قــد ســايروا هــذا التحــول واســتعابوا 
أ�عــاده، ومــن ثــم عرفــت فرجا��ــم انفجــارا أساســيا فــي الب�يــة واإلنجــاز. 
ا��ـكـي  تداخــل  ع�ــ�  القائمــة  ا��ديــدة  النصــوص  إ�ــ�  ذلــك  ويرجــع 
ومســاعد��م  للمخرجيــن  أتاحــت  حيــث  الشــعري؛  واإليقــاع  والســرد 
ابتــكار منظومــات جماليــة متنوعــة تســتلهم مــدارس اإلخــراج فــي الغـــرب 

مسرحية جعبان تأليف عبد الكريم العامري 2015
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(املســرح البر�شــ�ي- مســرح أرطــو- مســرح غروتوفســكي- إ�ــ� (٦) هنــا 
القــول وا�ــ�؛ لكــن عـــدم مالمســتھ للموضــوع هــل لــھ نــزوع ذاتــي؟ 
أم نــزوع سيا��ــي؟ فــإذا وضعنــا مفــردة ( الغـــرب) ال�ــي تكــررت مرتيــن 
فــي نفــس الفقــرة وأطرناهــا والظاهــرة تاريخيــا ، عمليــا نس�شــف أن 
هنالــك نــزوع سيا��ــي(؟) ألن ظاهــرة اإلخــراج ا��ما�ــي لهــا ارتبــاط 
وثيــق «باملعســكر الشــر�ي» ولــم ت�شــأ كظاهــرة مــن تلقــاء نفســها أو 
ن�يجــة لعوامــل خارجيــة عــن طبيعــة التغيــر و التحــوالت ؛ إن الفكــرة 
تولــدت مــن ا��تبــرات املســرحية ؛ ال�ــي أنشــأها مخرجــو «املعســكر 
هــذا  يكــن  ولــم  ستانسالفســكي):  األســتوديو/   ) مــن  بــدء  الشــر�ي» 
 �امــل لُعـــدة واالســتعداد , وال مدرســة 

ً
 جاهــزا

ً
األســتوديو ال مســرحا

 (٧) وهنــاك مــن �عتبــره ورشــا 
ً
 أو مختبــرا

ً
بــل �ان معمــال للمبتدئيــن 

، ولقــد أ��بت�ــي إحــدى املقــوالت ألحــد املســرحيين �شــير : ورشــ�نا 
الســيد  أجــل  مــن  قرابي�نــا  عليــھ  ســنقدم  ومذبــح  مقــدس  محفــل 
والــورش  الفنيــة  ا��تبــرات  ظاهــرة  ولعــل   (٨) «املســرح  الن�يــل 
ا��معــوي  األســلوب  تعتمــد  ال�ــي  الشــبابية  وا��اميــع  املســرحية 
أبــرز املظاهــر  مــن  ل�ــي  املســر�ي  املنجــز  إنشــائية  فــي   (Collective)
�انــوا  املناطــق؛  حســب  جماعــات  فهــم  املواكبــة،  تلــك  لتأكيــد 
�عملــون فــي هــدوء ؛ و�عيــدا عــن النرجســية واالدعــاء؛ محاوليــن �ل 
مــن موقعــھ املســاهمة فــي صناعــة العــرض ، والــذي �شــ�ركون مبدئيــا 
وال�شــكيل  االن�ــ�ام  تحقيــق  قصــد  واحــد،  إخرا�ــي  تصــور  فــي 
ا��ر�ــي/ ا��ما�ــي؛ وذلــك عــن طريــق التجريــب. ألن املســرح مــن أهــم 
الــذي اق�ــرن ��ــا التجريــب؛ وذلــك ��صوص�تــھ، وتَعـــدد  ا��ــاالت 
أدواتــھ التعبيريــة: ألن التجريــب تزامــن مــع ظهــور اإلخــراج كوظيفــة 
مســتقلة، ومــع رغبــة ا��رجيــن فــي تطويــر البحــث املســر�ي بمعــزل 
 (٩) املــادي  الر�ــح  عــن  و�عيــدا  ا��امــدة،  واألعــراف  التقاليــد  عــن 
و�التا�ــي أغلــب الذيــن اشــتغلوا ع�ــ� التجريــب هــم مخرجــون. فهــل 
جمعويــة اإلخــراج فــي املغــرب ينــدرج فــي هـــذا الســياق» التجريــب»؟ 
السيا��ــي  املنظــور  فيــھ  يلتقــي  خصــب  نظرُهـــومجال  زاويــة  فمــن 
اإلعتقــاد  تر�ــ�  ذلــك:  و�فعــل  با��ز�ــي؛  وا��معــوي  باإلبدا�ــي؛ 
علنيــة  أو  خفيــة  افــذ  نو إال  �ــي  مــا  ا��معويــة  التنظيمــات  بكــون 
ا��صــوص.  ع�ــ�  ال�ســار  وتحــر�ات  عمومــا،  الوطنيــة  لألحــزاب 
الســيما أنــھ ت�ــث نجاحهــا إ�ــ� َحـــد �عيــد فــي امتصــاص الضر�ــات جراء 
نجاعــة أســلو��ا العم�ــي وطرقهــا التنظيميــة، اللذيــن �انــا يضمنــان 
لهــا املرونــة املطلقــة فــي التفاعــل مــع مختلــف الف�ــرات واملراحــل (10) 
املرونــة؛  ســياق  فــي  يندرجــان  �انــا  ا��معــوي  والتأليــف  واإلخــراج 
لكونــھ  محرجــة،  تســاؤالت  يفــرض  �ان  الوقــت،  نفــس  فــي  ولكــن 
هــل  بحيــث  املغر�ــي،  املســر�ي  املشــهد  فــي  انغــرس  جديــدا  مفهومــا 
اإلخــراج ا��معــوي اســتطاع خــرق املألــوف وا��ــروج بإبــداع َجـــديد؟

وهــل اســتطاع تحقيــق فرصــة حقيقيــة لإلبــداع؟ هنــا مــن الصعــب 
أن تطــرح إجابــة يقي�يــة؛ بنــاء ع�ــ� غيــاب قــراءة نقديــة تطبيقيــة، 
ولــو لعمــل واحــد كمرتكــز وســند. ومــن الطرائــف أن هنالــك كتابــا 
يتوفرع�ــ� (2٩3صفحــة) عنوانــھ (تدويــن الفرجــة املســرحية) (11) 
والذي يركز ع�� املقار�ة التدوي�ية للعرض املســر�ي (مشــهديا) فال 
وجــود لعــروض مغر�يــة (إخراجيــة) مدرجــة فــي التدويــن، ذات طا�ــع 
تأشــيري مســرحيا ولــو باإلشــارة! أو الهمــس فــي الهوامــش! باســت�ناء 

ع�ــ�  تطبيقــي  إشــكال  ذاتــھ  حــد  فــي  وهــذا  تيمــد»  محمــد   » تجر�ــة 
تجــارب مســرحية مغر�يــة؟ و�ن حاولنــا الرجــوع لذاكــرة املشــاهدة؛ 
ســنالمس �عضهــا؛ لكــن الغالــب األعــم ســ�بقى املنجــز مجــرد ومضــة 
تاريخيــة لإلخــراج ا��معــوي. باعتبــار: أن اإلخــراج املســر�ي فعاليــة 
إبداعيــة مدركــة؛ وذو صلــة وثيقــة بطاقــة ا��يــال، فالبــد أن تكتمــل 
الصــورة املســرحية؛ مــن خــالل عناصــر العــرض الــذي تحتــوي هــذا 
اإلخــراج؛ فـــال يقــوم العــرض بــدون تأســ�س ع�ــ� �لمــة مهمــا �انــت 
الكلمــة وحدهــا  ل�ــس هــو  أهمي��ــا..(12) طبعــا فالعــرض املســر�ي 
مشــهدية  تصاميــم  إ�ــ�  املكتو�ــة  املشــهدية  الصــورة  تحويــل  ألن   ،
عبــر  يمــر  الــذي  ؛  اقــع  الو مــا  َحـــد  إ�ــ�  تحاـ�ـي  مجســمة وملموســة، 
عمليــات  اخ�زاليــة ملــا هــو ســم�ي / حرـ�ـي / بصــري / وَهـــذا فــي حــد 

ذاتــھ يتطلــب مجهــودا مضاعفــا ....

اإلســتـئــنـــاس:

 -2٧/2٦ ص  جما�ــي  ُمؤلــف   - نســائية  تجــارب  املغر�ــي  املســرح   (1
اســم  الركراـ�ـي»  «فاطمــة  موضــوع   – ط2013/1 

 » ياســر  بــن  الواحــد  لعبــد  ضا�ــع  مســر�ي  زمــن  مــن  منفلــت       
املســرح  ���رفــي  املغر�يــة  للنقابــة  ا��هــوي  الفــرع  م�شــورات 

     جهة مراكش تانسيفت ا��وز.
2) اإللــھ ا��فــي للوســيان غـــولدمان ترجمــة ز�يــدة القا��ــي ص 2٩

- م�شــورات الهيئــة العامــة الســورية 
     للكتاب وزارة الثقافة – دمشق 2010

3) ال�ســار املارك��ــي وا��ركــة املســرحية املغر�يــة لعـــزالدين بون�ــت 
نشــر فــي االتحــاد االشــ�را�ي يــوم 

2010 - 03 - 23   
٤) العمــل ا��معــوي باملغــرب التاريــخ والهويــة - ص 1٤ - م�شــورات 

ا��معيــة املغر�يــة ل�ربيــة الشــب�بة ســنة 200٤
       أعــدها لل�شر حـسن أمي�ي.

فــاس(1٩٧5)/   (1٩٦2) ا��ديــدة   (1٩5٧) الر�ــاط   (5
وجــدة(1٩٧٨)  (1٩٧٨) مراكــش  البيضــاء(1٩٧5) 

��ســن  الفرجــة  صناعــة  إ�ــ�  التأســ�س  مــن  املغر�ــي  املســرح   (٦
اآلدب-  �ليــة  م�شــورات  ط1/1٩٩٤   -  ٤٤/٤3 ص  املني�ــي- 

    ظهر املهراز /فاس -
٧) نظريــة فــن اإلخــراج املســر�ي ج1: ألحمــد أمــل ص٩٧ دار ال�شــر 

املغر�يــة 200٩
٨) مختبــر الكتابــة (ورشــة واحــدة اف�راضيــة) - ورشــة كتابــة النــص 

املســر�ي: لغنــام غنــام الــدورة االلك�رونيــة 
   التفاعلية/2021

٩) امل��ــم املســر�ي: ملــاري إليــاس وحنــان قصــاب حســن- ص11٨
ط200٦/2 مكتبــة لبنــان

10) العمل ا��معـوي باملغرب التاريخ والهوية – ص1٤-
11) (تدوين الفرجة املسرحية: لفهد الكغاط

12)اإلخــراج املســر�ي: لنــادر عبــد هللا دســة ص٦5- ط201٦/1 دار 
اإلعصــار العلمــي/ عمــان - األردن
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اختيار ا·عالمية اللبنانية
 إيفا مقدسي

 سفيرة للنوايا الحسنة بالعالم
ع�ي �اظم تكليف

اختيار ا·عالمية اللبنانية
 إيفا مقدسي

 سفيرة للنوايا الحسنة بالعالم

اختــارت املنظمــة العامليــة للســالم والتنميــة الدبلوماســية 
اإلعالميــة ورئ�ســة تحريــر موقــع املــرأة إيفــا مقد��ــي ســفيرة 
جهــد  مــن  تبذلــھ  ملــا   ، وذلــك  بالعالــم.  ا��ســنة  للنوايــا 
ونشــر  االنســانية  خدمــة  فــي  المحــدود  وعطــاء  متواصــل 
ثقافــة الســالم، ودعــم املــرأة بمختلــف ا��ــاالت للمشــاركة 
بفعاليــة فــي ا��تمــع والتمتــع بحقوقهــا وتحســين قدرا��ــا 
روح  و�ــث  املطلو�ــة  واملعرفــة  املهــارات  تحقيــق  اجــل  مــن 
اللبنانــي  الصعيديــن  ع�ــ�  الشــعوب  بيــن  واإلخــاء  ا��بــة 
عــادل  املس�شــار  املنظمــة  رئ�ــس  قــام  وقــد   . والدو�ــي 
 ألعمالهــا 

ً
الســبا�ي شــهادة تقديــر لإلعالميــة إيفــا  اح�رامــا

ايفــا  اإلعالميــة   وأعر�ــت  اقــع.  الو أرض  ع�ــ�  اإلنســانية 
عــن ســعاد��ا  لتعيي��ــا ســفيرة للنوايــا ا��ســنة مــن قبــل 
املنظمة العاملية للســالم والتنمية الدبلوماســية .وقدمت 
 . املنصــب  ��ــذا  وتكليفهــا  ��ــا  لثق��ــم  للمنظمــة  شــكرها 
 عند حسن ظنكم ، ونعمل 

ً
واضافت أتم�� ان أكون دائما

 ع�� اإلخاء وا��بة بين �ل الشــعوب. واشــارت ا�� إن 
ً
معا

هــذا املنصــب ســي�يح لهــا العمــل ع�ــ� مشــروعات وحمــالت 
ترفــع الو�ــ� العــام وتدعــم ا��تمــع فــي جميــع البلــدان .

يمنــح  ســوف  التكليــف  هــذا  ان  بالذكــر  ا��ديــر  مــن 
فــي  عل��ــا  املنصــوص  القانونيــة  ا��صانــات  اإلعالميــة 
املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة الســابقة، لتمثيــل املنظمــة 
ا��دمــي  بالعمــل  املتعلقــة  الدوليــة  ا��افــل  بجميــع 

مباد��ــا. عــن  ومعبــرة  لهــا  ســفيرة  بصفــة  واإلنســاني 
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2022 العــرب  جمــال  ملكــة  حصلــت 
مريــم زعي�ــر ع�ــ� منصــب ســفيرة ��معيــة 
Golden Beirut Award (جوائــز بيــروت 
فــي  أقيــم  حفــل  خــالل  وذلــك  الذهبيــة) 
فنــدق فين�ســيا فــي بيــروت بحضــور حشــد 
واإلعالميــة  الفنيــة  ال�ــ�صيات  مــن 
محمــد  الســيد  وقــدم  والدبلوماســية. 
واملمثــل  ا��معيــة  مؤســس  حلوانــي 
الــدرع  حــّران  جــورج  القديــر  اللبنانــي 
ســتمثل  ا��ــا  اكــد  و  ل��معيــة  التكريمــي 
تكــون  ال�ــي  الــدول  جميــع  فــي  ا��معيــة 
ف��ــا، مــن جان��ــا عبــرت مريــم عــن ســعاد��ا 
مســؤولية  اعتبرتــھ  الــذي  املنصــب  ��ــذا 
كبيــرة واكــدت ا��ــا فخــورة ��ــذه الثقــة ال�ي 
منح��ــا ا��معيــة. ووعــدت بأ��ــا ســتكون 
بواجبــھ  وســتقوم  املســؤولية  قــدر  ع�ــ� 
اإلنســاني وســتوثق ذلــك خــالل مســير��ا.

ملكة جمال العرب
مريم زعي�ر
سفيرة ��معية

ع�ي �اظم تكليف

Golden Beirut Award



ون
فن

   العدد 230 (15)نوفمبر 2962022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

مجلة بصرياثا الثقافية األدبية

عــن  ح�ــش  محمــد   والكاتــب   الس�نار�ســت   شــف 
وعر�يــة   اقيــة  عر اعمــال  عــدة  كتابــة  مــن  االن��ــاء   
وال�ــي ســتعرض خــالل شــهر رمضــان القــادم �عــد نجــاح 
أعمالــھ  فــي املواســم الســابقة وقــال ح�ــش فــي تصريــح 
س�شــهد  القــادم  الرمضانــي  املوســم  ان    : ��فــي 
العديــد مــن االعمــال ا��تلفــة عــن املواســم الســابقة 
.. اذ ســيكون هنــاك عمــل درامــي ��ــم يختلــف عمــا 
الدراميــة  وا��بكــة  القصــة  مــن حيــث  قدمــھ ســابقة 
ا��هــور  اوعــد  كمــا    ، املمثليــن  اختيــار  فــي  وح�ــ� 
الصعيــد  ع�ــ�  أخــرى وم��ــا ســيكون عمــل  بمفاجــآت 
العر�ــي   ورفــض  ح�ــش  عــن اإلفصــاح بتفاصيــل أك�ــر  
بالوقــت ا��ا�ــي ،  واضــاف : شــاركت هــذا املوســم  فــي 
 و الــذي �عــرض ع�ــ� 

ً
كتابــھ برنامــج حامــض حلــو ايضــا

قنــاة mbc  عــراق .

كبيــرة   نجاحــات  الكاتــب محمــد ح�ــش حقــق  ان  يذكــر 
فــي املواســم االخيــرة �عــد فــوز مسلســلھ املــاس مكســور 
الــذي عــرض ع�ــ� قنــاة ام �ــي ��ــي العــراق بلقــب االك�ــر 
 عــن قنــاة العر�يــة، وفــاز مــن ضمــن 

ً
 فــي جوجــل نقــال

ً
بحثــا

افضل خمســة اعمال في اســتفتاء  et بالعر�ي  و كذلك 
برنامجــھ الكوميــدي االماراتــي  الــذي نقــل عبــر قنــاة د�ــي 
الفضائيــة “ دبــل �ليــك“ الــذي حصــل ع�ــ� ترنــد 1 فــي 
دولــة االمــارات .كمــا  حصــل برنامجــھ اآلخــر الــذي شــارك 
اخــراج  مــن  حلــو،  حامــض  مشــاهده   بكتابــة   

ً
ايضــا

االعمــال  بيــن  مشــاهدة  االك�ــر  ع�ــ�  الشــر�ي  اســامة 
الكوميديــة ال�ــي عرضــت فــي قنــاة mbc عــراق  ، إضافــة 
 
ً
عر�يــا ان�شــر  الــذي  طيبــة  االخيــر  مسلســلھ  نجــاح   ا�ــ� 
وحــاز ع�ــ� مشــاهدات فاقــت �ل االعمــال ال�ــي ســبقتھ.

محمد حنش يعد جمهوره
 بمفاجآت كبيرة خالل موسم رمضان القادم
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برنامــج  إســطنبو�ي»  و«مســرح  للفنــون»  تيــرو  «جمعيــة  أطلقــت 
الّدو�ــّي  املســّر�ّي  طرابلــس  «مهرجــان  مــن  الرا�عــة  الــّدورة 
طرابلــس  مدينــة  فــي  بنانــّي 

ّ
الل الوط�ــّي  املســرح  فــي  ل��كواتــي» 

 مــن االقفــال، 
ً
�عدمــا إعيــد إفتتــاح «ســ�نما أمبيــر» �عــد 2٨ عامــا

لتتحــول ا��«املســرح الوط�ــي اللبنانــي ا��انــي» كمنصــة ثقافيــة 
ومهرجانــات  تدري�ّيــة  ورشــات  ف��ــا  ــم 

َّ
نظ

ُ
ت للنــاس،  مســتقلة  حــرة 

ا��فــاظ  ا�ــ�  املهرجــان  و��ــدف  عامــة.  ومكتبــة  فنيــة  وعــروض 
والفــّن  والُهِوّيــة  ــراث 

ّ
ال� ع�ــ�  وا��افظــة  ــفوّي 

ّ
الش املــوروث  ع�ــ� 

تجــارب  تبــادل  وا�ــ�  لألجيــال،  نقلــھ  ع�ــ�  والعمــل  ا��كواتــي 
أهمّيــة  ع�ــ�  الّضــوء  ط 

ّ
�ســل كمــا   ، مختلفــة  تراثّيــة  وممارســات 

عل��ــا  وا��فــاظ  العر�ــّي  الوطــن  فــي  الفص�ــ�  العر�ّيــة  غــة 
ّ
الل

ليكــون  الشــع�ّي  وال�ــراث  الشــعبّية  ا��كايــة  فــّن  إحيــاء  و�عــادة 
ائيــن إدريــر فــارس 

ّ
فــي متنــاول األجيــال. ًو�شــارك فــي املهرجــان ا��ك

وما�ــي صديــق مــن ا��زائــر، وهشــام درو�ــش ورائــدة القرمــازي 
ــور وفاطمــة 

ّ
ــيخ وزهــراء مبــارك ونســرين الن

ّ
مــن تونــس، ور�ــاب الش

الّســويطي ومريــم  الّسو��ــي وديانــا  البحريــن، وســليم  مــن  الّزاـ�ـي 
معّمــر مــن فلســطين، وحفيظــة أر�يعــة مــن املغــرب و أحمــد يوســف 
مــن ســورية، ونزيــھ  ، ووجيــھ ق�ســّية  مــن مصــر  نبو�ــي 

ّ
الط ونيــروز 

حمّيــة  وفــراس  مطــر  ومــاري  صّبــاغ  ســرحان  ونتا�ــي  الّديــن  قمــر 
ــل وا��ــرج قاســم 

ّ
ورجــاء �شــارة ورنــا غــّدار مــن لبنــان . وأكــد املمث

إســطنبو�ي، مؤّســس املســرح الوط�ي اللبناني: «أن املهرجان �عيد 
ا��كواتــي  مدينــة  كو��ــا  الثقافيــة  وهوي��ــا  ترا��ــا  طرابلــس  ا�ــ� 
ائيــن العــرب 

ّ
 فــي األحيــاء واملقا�ــي الشــعبية ومشــاركة ا��ك

ً
تارخيــا

فرصــة ل��مهــور للتعــرف ع�ــ� ثقافــات البلــدان العر�يــة مــن اجــل 
الثقافــي». والتبــادل  التال�ــي 

عــام  إنطلقــت  املهرجــان  مــن  األو�ــ�  الــّدورة  أن  بالذكــر  وا��ديــر 
مــع  زامــن 

ّ
بال� فــي مدينــة صــور  بنانــّي 

ّ
الل الوط�ــّي  فــي املســرح   201٩

تجمــع  مســاحة  عــن  عبــارة  وهــو  ل��كايــة»،  «مق�ــ�  فعاليــات 
املعــارف  ونقــل  جــارب 

ّ
الت لتبــادل  البعــض  ببعضهــم  ائيــن 

ّ
ا��ك

لــدى  الشــعبّية  قصصهــم  ت�ــ�يل  ضــرورة  ع�ــ�  واة  الــرُّ  
ّ

وحــث

ب املــدارس 
ّ

اقيمــت عــروض لطــال مــة اليون�ســكو ك�ــراث شــف�ي و
ّ
منظ

املطالعــة  ع�ــ�  الّضــوء  ط 
ّ
تســل العاّمــة  واملكتبــات  الّســاحات  وفــي 

�قامــة ورش  قليدّيــة وروايــة الّســير الشــعبّية، و
ّ
وســرد القّصــص الت

وتدري��ــم  ا��ــاص  إنتاجهــم  مــن  حكايــات  تأليــف  حــول  لألطفــال 
ع�ــ� الّصــوت واألداء وكيفّيــة االلتفــات إ�ــ� ا��مهــور وع�ــ� املال�ــس 
ائيــن مح�رفيــن، 

ّ
ائيــن بإشــراف مدّر�يــن وحك

ّ
املالئمــة لفــّن مســرح ا��ك

انيــة عــام 2020 تحــت شــعار»تحّية ا�ــ� بيــروت» 
ّ
أقيمــت الــّدورة الث و

ائيــن مــن فرنســا ومصــر 
ّ
ائيــن للعــروض املباشــرة وا��ك

ّ
بمشــاركة ا��ك

واليونــان،  عمــان  وســلطنة  وفلســطين  وتونــس  وا��زائــر  واملغــرب 
أقيــم مؤتمــر لبنــان املســر�ي الــذي ناقــش أهمّيــة املــوروث الشــف�ّي،  و
الثــة عــام 2021، أقيمــت تحــت شــعار «تحّيــة مــن صــور 

ّ
أمــا الــّدورة الث

العر�ــّي  والعالــم  لبنــان  مــن  حكواتًيــا   35 بمشــاركة  طرابلــس»  إ�ــ� 
و�ســبانيا. واليونــان  وفرنســا 

واملتطوعــون  الشــباب  يقودهــا  ال�ــي  للفنــون  تيــرو  جمعيــة  و��ــدف 
خــالل  مــن  لبنــان  فــي  ومســتقلة  حــرة  ثقافيــة  مســاحات  إنشــاء  إ�ــ� 
وســ�نما  النبطيــة  فــي  ســتارز  وســ�نما  ا��مــرا  ســ�نما  تأهيــل  إعــادة 
فــي مدينــة صــور وال�ــي تحّولــت ا�ــ� املســرح الوط�ــي اللبنانــي  ريفو�ــي 
�قامــة الــورش والتدريــب  �أول مســرح وســ�نما مجانيــة فــي لبنــان، و
املســاحات  وتأهيــل  فتــح  و�عــادة  والشــباب،  لألطفــال  الف�ــي 
الثقافيــة وتنظيــم املهرجانــات واألنشــطة واملعــارض الفنيــة، وتقــوم 
لألطفــال  والتعليميــة  الفنيــة  الســ�نمائية  العــروض  برمجــة  ع�ــ� 
والشــباب، وع�ــ� ن�ــ� شــبكات تبادليــة مــع مهرجانــات دوليــة وفتــح 
ا��مهــور  وتعريــف  أفالمهــم  لعــرض  الشــباب  للمخرجيــن  فرصــة 
بتاريــخ الســ�نما والعــروض ا��ليــة والعامليــة، ومــن املهرجانــات ال�ــي 
لبنــان  شــوف  مهرجــان  الدو�ــي،  املســر�ي  لبنــان  مهرجــان  أسســ��ا: 
الدو�ــي، مهرجــان  املســر�ي  ا��والــة، مهرجــان طرابلــس  بالســ�نما 
صــور املوســيقي الدو�ــي، مهرجــان تيــرو الف�ــي الدو�ــي، مهرجــان صــور 
الســ�نما�ي الدو�ــي لألفــالم القصيــرة، مهرجــان صــور الدو�ــي للفنــون 
ال�شــكيلية، مهرجــان أيــام صــور الثقافيــة، مهرجــان لبنــان املســر�ي 

املعاصــر.  للرقــص  املســر�ي  لبنــان  ومهرجــان  املــرأة،  ملونودرامــا 

إطالق مهرجان لبنان املسر�ي الدو�ي ل��كواتي بمشاركة عر�ية
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