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مسابقة القصة 
القصيرة جد	 

للشباب

بقلم رئيس التحرير منــذ انطالق��ــا فــي الرا�ــع مــن شــهر آب عــام 200٤ كان مــن أهــم 
 لــكل األقــالم ا��ــّرة، وال�ــي ال 

ً
أهدافنــا أن تكــون «بصر�اثــا» ب�تــا

 يمكــن أن يقّدمهــا للقــّراء، وان ال نكتفــي ب�شــر مــا يردنــا 
ً
تجــد مكانــا

مــن نصــوص ومقــاالت وآراء، انمــا أن �عــزز التواصــل مــع األدبــاء 
ــاب فــي العالــم، وفــي كل مرحلــة مــن مراحــل خطــوات ا��لــة، 

ّ
والكت

صــات 
ّ
املنغ �عــض  مــن  بالرغــم  الزمــالء،  مــن  يقّر�نــا  مــا  نقــّدم 

 أقمنــا مســابقة للشــباب فــي 
ً
واإلشــكاالت ال�ــي قــد تحــدث، ومؤخــرا

، وأولينــا كل اإلهتمــام للمشــارك�ن ف��ــا مــن 
ً
القّصــة القص�ــرة جــدا

 لإلســتجابة 
ً
ــاب الشــباب ومــن كال ا���ســ�ن، وســعدنا جــدا

ّ
الكت

الرا�عــة مــن أبنائنــا فــي الوطــن العر�ــي الكب�ــر، و�الرغــم مــن أن 
اال  كان عددهــا 3٨ مشــاركة،  املســابقة  ال�ــي دخلــت  املشــاركات 
لن نصــف عــدد املشــارك�ن، 

ّ
أن مــا أثــار ان�باهنــا ا�ــ� أن بناتنــا شــك

وهــذا برأينــا �شــارة خ�ــر فــي أن املســتقبل لهــّن، وكذلــك الشــباب. 
لت ��نــة التحكيــم 

ّ
ــك

ُ
، ش

ً
 ومضمونــا

ً
ومــع تنــّوع املشــاركات إســلو�ا

مــن أســاتذة لهــم بــاع فــي الســرد واألدب، وهــم: البروف�ســور محمــد 
عبــد الرحمــن يو�ــس مــن ســور�ا واألديبــة وفــاء عبــد الــرزاق مــن 
العــراق واألديبــة لي�ــ� مهيــدرة مــن املغر�ــي واألديــب نقــوس املهــدي 
املاضيــة،  األيــام  خــالل  بجــد  ال��نــة  عملــت  وقــد  املغــرب،  مــن 
األكبــر  العــدد  كان  وال�ــي  املشــاركة  للنصــوص  تقييمهــا  وقدمــت 
 (٨) بـــ  مصــر  جــاءت  فيمــا  مشــاركة   (1٦) املغر�يــة  اململكــة  مــن 
مشــاركات والســودان وا��زائــر بـــ ((3) مشــاركات فيمــا كان عــدد 
وســلطنة  واألردن  وفلســط�ن  وســور�ا  العــراق  مــن  املشــاركات 
عمــان مشــاركة واحــدة لــكل بلــد. ومــع تقديرنــا ل��ميــع، ننــوه ا�ــ� 
أن القيمــة الكب�ــرة تكمــن فــي املشــاركة، ونحــن اعتبرنــا أن ا��ميــع 
هــم فائــزون، لكــن فــي مثــل هكــذا مســابقات البــد مــن االشــارة ا�ــ� 
املركز االول والثا�ي والثالث، وهذا ال يع�ي أن با�ي املشاركات غ�ر 
جيــدة انمــا املنافســة وضعــت تلــك املراكــز، وقــد قّدمنــا شــهادات 
قنــا فــي عملنــا، وهللا 

ّ
شــكر وتقديــر ل��ميــع. نرجــو أن نكــون قــد وف

و�ــي التوفيــق.
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مــات ز�ــر ال�ســاء وجميــل الســت�نات والســبعينات 
املــوت  بطر�قــة   ( ديلــون  (آالن  الشــه�ر  املمثــل 
الرحيــم ، يع�ــي أنــھ مــات منتحــرا بطر�قــة أخــرى 
و�ختــار   . وأمراضــھ  آالمــھ  مــن  للتخلــص  مهذبــة 
ايضــا لكلبــھ طب�بــا بيطر�ــا ليمــوت بنفــس امليتــة 
كلمتــھ  قــال  إن  و�عــد   ، ســو�ة  ل�رحــال  الرحيمــة 
األخ�ــره : البــد �ــي مــن الرحيــل مــن عالــم بــات عنيفــا 
الزمــن  ذلــك  اليتذكــر  منــا  مــن   . بالقتــل  مليئــا 
ا��ميــل بصناعــة األفــالم الفر�ســية واأليطاليــة 
قبــل طغيــان هوليــوود مــع ممثــالت رائقــات أمثــال 
رومــي شــنايدر وأورنيــال مو�ــي وكلوديــال كاردينا�ــي 
ماســ�رو�ا�ي  ومارســيلو  ن�ــرو  فرانكــو  واملمثــل 
وصوفيــا لور�ــن وا��ــرج فردر�كــو فيللي�ــي وجــون 
بــول بوملينــدو صديــق االن ديلــون ح�ــ� فــي العمــر 
املتقــارب والــذي مــات قبــل عــام وحــزن عليــھ آالن 
 
ً
ديلــون وقــال فــي �شــيعھ: ســوف ا��ــق بــك قر�بــا

و�الفعــل حصــل ذلــك و��قــھ �عــد عــام . املمثــل 
آالن ديلــون دخــل صفحــات ع�ــي الــوردي فــي أحــد 
عــام  �شــكل  أوالعر�ــي  العرا�ــي  الفــرد  عــن  كتبــھ 
و�زدواجيتــھ فقــال ( العرا�ــي ح�ــن يكــون شــابا فهو 
��ــوزا  يكــون  وح�ــن  ديلــون  آالن  كمــا  يتصــرف 
الــوردي  ع�ــي  وهنــا  عليــوي)  ح�ــي  مثلمــا  تــراه 
العر�يــة  النفســية  ل�شــكيلة  بالصميــم  يضــرب 
ال�ــي تختــار لهــا ��ايــة مايســم� بـــ (حســن ا��تــام) 

فــي التعب�ــر الدي�ــي �عــد إن شــبعت غرائــزه مــن ا��قــد 
وا���ــس  وا��ــب   ، والداعشــّية  والعنــف  والكــره 
يوســف  حســن   ) املصــري  املمثــل  مثلمــا  وال�ســاء 
وزوجتــھ شــمس البــارودي) أو مثلمــا املغنيــة اللبنانيــة 
يار�ــم وادي   ) ال�ــي إشــ��رت بأغني��ــا  ( نجــاح ســالم) 
ثقيــف / لطيــف جســمك لطيــف) ، هــذه �ــي االخــرى 
تنطبــق عل��ــا مقولــة ع�ــ� الــوردي حيــث قالــت ح�ــن 
ســألوها عــن تركهــا للغنــاء فــي مقابلــة تلفز�ونيــة و�ــي 
 .. ا��تــام  (حســن  بـــ  علينــا   : فقالــت  ت��بــت  قــد 
ياســالم / �عــد ان كنــِت ��ز�ــن بأردافــك)، ف�ــي هنــا قــد 
شــاخت وماتــت غرائزهــا ف�ريــد أن تقنــع رب العامل�ــن 
تــاب و�بحــث عــن غفرانــھ  الــذي  أ��ــا ال�ــ�ص  مــن 
وهــذه الفكــرة �ــي ال�ــي أراد ع�ــي الــوردي إيصالهــا ا�ــ� 
القــاريء بــال رتــوش والتزو�ــق . ب�نمــا كان آالن ديلــون 
فــي شــبابھ مرحــا طيبــا جميــال محبــا لآلخر�ــن و�عيــدا 
عــن �عاليــم الكن�ســة وظــل فــي شــيخوختھ هكــذا أيضــا 
مــا 

ّ
ومــات بطر�قــة مخالفــة للمســيحية و��ــ�اعة قل

يمتلكهــا اآلخــرون . رحــل آالن ديلــون و�قيــت روا�عــھ 
فــي فلــم الغــرب ا��ز�ــن ( تحــت ض�ــ� الشــمس) مــع 
املمثل ( �شــارلس برو�ســن) ، فلم ( ال��ري) ومن ثم 

شــموخھ فــي فلــم ( إغتيــال ترو�ســكي) . 
---------

* شاعر وناقد عرا�ي 

هاتف �شبوش/ العراق

آالن ديلونآالن ديلون
 وعلي الوردي  وعلي الوردي 
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الضعيــف  ودور  «ال��يــة»  دور  تلعــب  ال�ــي  الفئــات  كل  ب�ــن  مــن 
العاجــز، املــرأة �ــي الفئــة الوحيــدة ال�ــي تقــوم بذلــك �شــكٍل عفــوي 
وغر�ــزي. لعــب دور ال��يــة بال�ســبة لهــا �ــي الوســيلة ال�ــي تضمــن 
��ــا حمايــة الرجــل القر�ــب إل��ــا ضــد الغر�ــب والن�ــزاع مــا تر�ــده منــھ 
اٌب 

َ
َعــذ ْو 

َ
أ ُيْ�ــَ�َن  ن 

َ
أ  

َّ
ِإال ُســوًءا  ْهِلــَك 

َ
ِبأ َراَد 

َ
أ َمــْن  َجــَزاُء  َمــا   

ْ
ــت

َ
ال

َ
{...ق

فيــھ  يبالــغ  لــم  مــا  ضــروري  ــا 
ً
وأحيان وطبي�ــي  عــادي  وهــذا  ِليــٌم}، 

َ
أ

فينقلــب إ�ــ� مــا يعــرف بـــ النكــد. 
فــي املقابــل ال ��ــيء تقر�ًبــا يغــري الرجــل أك�ــر مــن لعــب دور «املنقــذ» 
املــرأة  حمايــة  ع�ــ�  مبرمج�ــن  عــام  �شــكٍل  الرجــال  امــرأة،  أمــام 
فــي �شــرات األخبــار  هــذا يتجســد رمزً�ــا  نــرى كل  تلقائًيــا.  واألطفــال 
انفجــار  فــي  �ــ�ًصا  عشــر�ن  وفــاة  خبــر   

ً
مثــال املقدمــة  تذيــع  عندمــا 

وتضيــف أن مــن بي��ــم امرأت�ــن. ال أحــد يتوقــف عنــد تمي�ــز املرأت�ــن 
ل��ميــع.  بدي�ــي  يبــدو  فهــو  ال��ايــا  بقيــة  عــن 

لكــن فــي العصــر ا��ديــث لــم يعــد الرجــل (الــزوج، األب، األخ...) هــو 
املنقــذ بال�ســبة للمــرأة واســ�بدلتھ (بــدون و�ــي م��ــا) بـــ كيــان أك�ــر 
قــوة هــو «الدولــة». أصبحــت الدولــة �ــي الــزوج ا��قيقــي بال�ســبة 
ا��ــالد  فــي أحســن األحــوال هــو عشــيق وغالًبــا هــو  للمــرأة والرجــل 
هــذا  ع�ــ�  نطلــق  واألخ...)  واألب  (الــزوج  الرجــال  أقــرب  و�األخــص 
اقــع اســم «ال�ســو�ة» او الفيمينــزم، و�ــي أحــد فــروع  الــزواج فــي الو

ال��يــة.  أيديولوجيــا 
�غيــب  العالــم  فــي  منطقــة  أي  فــي  أثــر  لل�ســو�ة  تجــد  أن  يســتحيل 
ع��ــا ســلطة الدولــة أو كانــت الدولــة فــي حالــة عــداء معهــا. بال�ســبة 
(القر�ــب  الرجــل  مــن  «املنقــذ»  �ــي  الدولــة  ال�ســو�ة  أليديولوجيــا 
كل  وفــي  دائًمــا  واملــرأة  «ا��ــالد»  هــو  أصبــح  الــذي  الغر�ــب)  قبــل 
األحــوال ومهمــا فعلــت تبقــى �ــي «ال��يــة» فقــط أل��ــا «امــرأة»، 
ح�ــ� لــو كانــت املــرأة فــي موقــع «ا��ــالد» ف�ــي ��يــة جهــة مــا جعلــت 

م��ــا جــالًدا أو أكيــد �عا�ــي مــن اضطــراب نف��ــي دفعهــا إ�ــ� ذلــك. 
أقدس  نــرى كل هــذا جلًيــا فــي جعــل العنــف ضــد املــرأة أك�ر أهمية و
 
ً
مــن غ�ــره، والغر�ــب أن ذلــك يحــدث مــن منطلــق «املســاواة». دائما
مــا نــرى إحصــاءات العنــف ضــد املــرأة منفــردة، والســ�ب ال يحتــاج 
لقــدر كب�ــر مــن الــذكاء الســ�يعابھ، ذكــر كل األرقــام لــكال ا���ســ�ن 
ســيجعل دعايــة املظلوميــة ال�ســو�ة �ــ�يفة، لهــذا ال يجــرؤون 
 ع�ــ� القــول أن خطــر أن يتعــرض الرجــل للعنــف خــالل حياتــھ 

ً
أبــدا

هــو 3 أضعــاف ملــا هــو عنــد املــرأة.
فقــط العنــف املنز�ــي تتجــاوز فيــھ املــرأة الرجــل مــن حيــث التعــرض 
للعنــف، لهــذا جعلــوا مــن العنــف املنز�ــي عنــف مقــدس فــوق كل 
بــھ،  خاصــة  قوان�ــن  (املنقــذ)  الدولــة  وســ�ت  العنــف،  أشــكال 
تتكلــف  ال  الــدول  �عــض  أن  درجــة  إ�ــ�  اســت�نائية.  عقو�ــات  مــع 
بأنــھ   

ً
صراحــة املنز�ــي  العنــف  عــرف 

ُ
و� ذلــك  �غطيــة  عنــاء  ح�ــ� 

العنــف الــذي يمــارس ع�ــ� املــرأة حصــًرا، وح�ــ� فــي العنــف املنز�ــي 
يســتعملون �غي�ــب ا��قائــق وال يذكــرون األرقــام كلهــا (دائًمــا مــن 
أجــل تكر�ــس فكــرة املــرأة ال��يــة) كحقيقــة أن ��ايــا العنــف 
 
ً
املنز�ــي ٤0٪ ذكــور. و�عــض الدراســات تقــول أن اإلنــاث أك�ــر عنفــا

بحكــم  طبي�ــي  هــذا  و  أقــل،  جســدي  ضــرر  يحــدث  عنفهــن  لكــن 
. وهنــاك دراســات إن��ــت إ�ــ� أن 

ً
الب�يــة ا��ســدية األضعــف غالبــا

إبتــداء املــرأة بالعنــف هــو ســ�ب أغلبيــة العنــف الــذي تتعــرض لــھ 
فــي ٦٧٪ مــن ا��ــاالت. 

الغــرض مــن كل هــذا هــو الدعايــة فقــط، و�ال فــإذا كانــوا يعتقــدون 
 أ��ــم قادر�ــن ع�ــ� وقــف هــذا العنــف ضــد املــرأة وأنــھ ل�ــس 

ً
فعــال

مجــرد دعايــة أيديولوجيــة القصــد م��ــا تكر�ــس فكــرة مظلوميــة 
نفــس  يســتعملون  ال  ملــاذا  األبو�ــة،  األســرة  طبيعــة  و�غي�ــر  املــرأة 
األســلوب لوقف كل أشــكال العنف �غض النظر عن من يتعرض 

لــھ؟

أيديولوجيا الضحية: أيديولوجيا الضحية: 
                              المرأة والحركة النسويةالمرأة والحركة النسوية

اسماعيل سليمان
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حضــور  و�أشــكال  املســي�ّي،  هــوت 
ّ

الال بقضايــا  اال�شــغال  ــَل 
ّ
مث

مــدى  ع�ــ�  اهتمامــي،  محــوَر  الغر�ّيــة  ا��تمعــات  فــي  الديــن 
العقدْيــن الســالفْ�ن. فقــد كان ِلعامــل الع�ــش فــي مجتمــع كاثوليكــي 
اقــع الدي�ــّي الغر�ــي،  الــدور البــارز فــي ت�ســ�ر الو�ــي مــن الداخــل بالو
أن  �عــد  فيــھ،  ســّية 

َ
�

َ
الك املؤّسســات  نفــاذ  قــّوة  إ�ــ�  الت�ّبــھ  وفــي 

ُمــن 
ْ
عل

َ
� ملقولــة  لــة  ِ

ّ
املضل الغشــاوة  بفعــل  وهنــت،  أحســ��ا   

ُ
كنــت

ا��تمعــات الغر�ّيــة. وجــدت نف��ــي، فــي مســ��ّل مجي�ــي إ�ــ� رومــا، 
آوي إ�ــ� ديــٍر للرهبــان، ومــا يقتضيــھ الع�ــش فــي الديــر مــن حــرٍص 
املســي�ّي  الالهــوت  تفّرعــات  مجمــل  فــي  العلمــّي  التكو�ــن  ع�ــ� 
وا�شــغال بالبحــث، بــدًءا فــي جامعــة القّديــس تومــا األكو��ــي ثــم 
الحقــا فــي ا��امعــة الغر�غور�ــة وكلتاهمــا مــن ا��امعــات البابو�ــة.

مايــكل  الكردينــال  إ�ــ�  املعرفيــة  املغاَمــرة  تلــك  فــي  ــا 
ً
مدين أبقــى 

ب�ــن  ل��ــوار  البابــوي  للمجلــس  األســبق  الســكرت�ر  في�زج�رالــد، 
التجر�ــة.  تلــك  خــوض  ظــروف  �ــي  َيّســر  الــذي  رومــا،  فــي  األديــان 
فالرجــل يطبعــھ عمــٌق رو�ــيٌّ وســعة نظــر، فضــال عــن انفتــاح ع�ــ� 
املغاير الدي�ّي قلَّ نظ�ره. جعلت�ي تلك التجر�ة أغوُص في األحوال 
عنــد  الديــن  و�ــِي  ــالت 

ّ
تمث وأرصــد  تفاصيلهــا،   �

ّ
�شــ� املســيحّية 

ســ�ن إ�ــ� عامــة النــاس،  شــرائح اجتماعيــة متنّوعــة، مــن كهنــة مكرَّ
مــرورا �ســائر أصنــاف الغنوصي�ــن والالدي�ي�ــن. فمنــذ ذلــك العهــد 
ع�ــ�  وأع�ــش  الكنا�ــس،  اق�ــس  نو قــرع  ع�ــ�  وأ��ــو  أنــام  وأنــا 
إيقــاع مجتمــع يســ�بطن عوائــد وعقائــد، غ�ــر مــا ألفتــھ فــي ســابق 
كاثوليـكـّي  مجتمــع  فــي  الع�ــش  لتجر�ــة  فــارٌق  آخــر  ملمــٌح  عهــدي. 
غر�ــّي، أن أجــَد نف��ــي ضمــن أقلّيــة عر�يــة، �ع�ــش �غر�بــة ال��ــرة 
بكافــة تداعيا��ــا، داخــل مجتمــع محكــوم �سياســات متحّولــة، ومــا 
ــر. 

ُ
ــف وتناف

ُ
تنطــوي عليــھ تلــك األوضــاع مــن �عاُيــش و�غاُيــر وتثاق

لــھ مع�ــ�  ِ
ّ
وهــو مــا كشــف �ــي عــن وجــھ آخــر ملع�ــ� ع�ــش الديــن، ومــا ُيمث

التعّدديــة الدي�ّيــة ضمــن ســياق التحــوالت ا��ديثــة.
لكــن فــي غمــرة هــذا اال�شــغال بأوضــاع الديــن فــي الغــرب، كانــت قضايــا 
الفكــر اإلســالمي، وأوضــاع العالــم العر�ــي، تالحق�ــي فــي مقامــي الثا�ــي، 
ــل �ــي أد�ــى قر�ــا مّمــا م��ــ�، 

ّ
فقــد أ��ــت ا��تمعــات العر�يــة تتمث

ــرة األبحــاث املتاحــة ع��ــا. ناهيــك عّمــا الزم�ــي 
ْ
ِلفْيــض املعلومــات وَوف

فــي  فــي تطو�ــر الدراســات العلمّيــة لألديــان  مــن حــرٍص ع�ــ� اإلســهام 
عــن منا�ــ� دراســة  أعمــال  مــن  ترجمــھ 

ُ
أ بمــا  العر�يــة، ســواء  البــالد 

الظواهــر الدي�يــة أو بمــا أكتبــھ عــن أوضــاع الديــن فــي الغرب، و�ســاؤ�ي 
بظاهــرة  للو�ــي  طــر 

ُ
أ مــن  ا��ديثــة  املقاَر�ــات  لھ 

ّ
�شــك أن  يمكــن  عّمــا 

اقــع التدّيــن �شــكل عــاّم. الديــن و�و

ســنة 
ْ
واأل� لنــة، 

ْ
والعق والتجديــد،  اإلصــالح،  مطالــب   

ّ
أن شــّك  فــال 

ِرحــت بإ��ــاح فــي البــالد العر�يــة وع�ــ� مؤّسســاتھ 
ُ
للفكــر الدي�ــي، قــد ط

مــة محمــد الطاهــر ابــن عاشــور فــي «أل�ــس 
ّ

العلمّيــة، منــذ تن�يــھ العال
الصبــح بقر�ــب؟» (يعــود االن��ــاء مــن تأليــف الكتــاب إ�ــ� العام 1٩0٦) 
مِلــا يع�ــري مؤّسســات التعليــم مــن علــل واه�ــراء. وقــد مــرَّ ع�ــ� حديــث 
التار��ــي  األســر  مــن  اال�عتــاق  ع�ــ�  قــدرة  دون  ونيــف،  قــرٌن  الرجــل 
الــذي تــرّدت فيــھ منا��هــا. لــم تحــدث نقلــة فــي الو�ــي بظواهــر الديــن، 
و�تحــّوالت «الكائــن املتدّيــن»، و�ُســبل االندمــاج فــي العالــم، و�املثــل 
بالرأســمال  فــي الو�ــي  العلمــّي  ســق 

ّ
ال�  حــرٌص ع�ــ� مواكبــة 

ْ
ي��ّيــأ لــم 

أم  فــي مجتمعاتنــا،  واملاثــل  مــن موروثنــا  منــھ  النا�ــع  أكان  القدا��ــّي 
 

ّ
افــد علينــا بفعــل التحــوالت الكبــرى ال�ــي يشــهدها العالــم. وكأن الو

التار�ــخ،  ومكــر  املعــارف،  تقــادم  جــّراء  ب�يــوّي  وهــن  إ�ــ�  عائــد  األمــر 
العلــوم  فــي متاهــة  للعقــل  ِاســتنزاف  فهنــاك  البارديغمــات.  وا�غــالق 
أو  الثابــت،  الــدوران  هــذا  مــن  ا��ــروج  ع�ــ�  قــدرة  دون  التقليديــة، 
تلبيــة مغايــرة  إ�ــ�  ال�ــي هــّزت املعــارف، بمــا ُيف��ــي  للتبــّدالت  إدراك 

��اجــات االجتمــاع وو�ــي مســتجّد.
ضمــن تلــك الســياقات تطّرقــت جملــة مــن مباحــث الكتــاب، و�أوجــھ 
عــّدة و�مقار�ــات متنّوعــة، إ�ــ� موضــوع حضــور اإلســالم فــي العالــم، 
فيــھ؟  اإليجا�ــّي  إســهامھ  ــر 

ّ
يعك مــا  كّل  ــب 

ّ
لتجن يســلك  الســبل  وأّي 

�عــوزه  وأخــرى  الالزمــة   
َ
اقعيــة الو اإلســالمّي  الو�ــُي  �عــوز  فأحيانــا 

اإلصــالح،  مطالــب   
ّ

أن شــّك  ال 
ســنة 

ْ
واأل� لنــة، 

ْ
والعق والتجديــد، 

بإ��ــاح  ِرحــت 
ُ
ط قــد  الدي�ــي،  للفكــر 

مؤّسســاتھ  وع�ــ�  العر�يــة  البــالد  فــي 
مــة محمــد 

ّ
العلمّيــة، منــذ تن�يــھ العال

الطاهــر ابــن عاشــور فــي «أل�س الصبح 
 « ؟ بقر�ــب



ت
تبا

ع

   العدد 231 (1)ديسمبر 82022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

هــا عقبــات عو�صــة مدعــاة إلخــراج املؤمــن 
ّ
الشــروط املعرفيــة، وكل

العلمّيــة  القــدرات  �ســعف  ال  املثــال،  ســ�يل  فع�ــ�  التار�ــخ.  مــن 
العميقــة  لإلحاطــة  املســلم  الدي�يــة  العلــوم  دارس  املتقادمــة 
باملؤسســات الدي�يــة املســيحية و�التحــوالت الالهوتيــة و�الوقا�ــع 
واإلســالمي،  املســي�ّي  الطرف�ــن  ب�ــن  ا��ــوار  و�رغــم  املســيحية. 
املعرفيــة  املقاَر�ــات  ع�ــ�  األخ�ــر  هــذا  جانــب  مــن  التعو�ــل  يغيــب 
طــر 

ُ
قــة وجــادة فــي أ واألبحــاث العلمّيــة. وهــو مــا يم�ــي إعــادة نظــر معمَّ

الــدارس املســلم لنظ�ــره املســي�ي �عيــدا  لــدى  النظــر الكالســيكية 
ثمــة طر�ــق شــبھ  إذ  القديمــة.  للقوالــب  ا��امــدة  االســتعادة  عــن 
مــوة 

ْ
َســنة والعل

ْ
فــي الدراســات اإلســالمية، و�ــي طر�ــق األ� م��ــورة 

ل��طــاب، فــي الديــن وحــول الديــن، كــي ال يبقــى تواصلــھ مــع العالــم 
ومحــدودا. قاصــرا 

ب�ــن األديــان، وال ســيما  اقــع التواصــل  إ�ــ� و أردنــا كذلــك التطــّرق 
اقــع األديــان الراهــن،  ب�ــن املســيحّية واإلســالم. فمّمــا ُيالَحــظ فــي و
ة عــن التوّجهــات اإليديولوجيــة. 

ّ
ــة وا��ــة مســتقل

ّ
أّ��ــا ال تملــك خط

لقية 
ُ

فاألديان اليوم �شكو من فقدان رابطة روحية أو أساسات خ
ذلــك  اســتعادة  ع�ــ�  العمــل  ضــرورة  ُيم�ــي  مــا  وهــو  بي��ــا.  جامعــة 
الرصيــد الِقَيمــّي وعــدم االنجــرار وراء األيديولوجيــات، ال�ــي أفرغــت 
املؤتلــف اإل�ســا�ي مــن داللتــھ ا��قيقيــة وحّولتــھ إ�ــ� خطاب مفتِقر 
 قضايــا السياســة والديمقراطيــة والتغي�ــر 

ّ
للمع�ــ�. فمــا مــن شــّك أن

والتنميــة �شــغل فئــات واســعة فــي البلــدان اإلســالمية، وقســًما هاّمــا 
من مجتمعات العالم املســي�ّي، الســيما في إفر�قيا وآســيا والشــطر 
ا��نو�ــي مــن القــارة األمر�كيــة. أردنــا تنــاول هــذا املوضــوع ضمــن 

افــق  مــن إســهاٍم إيجا�ــي ح�ــن ير الديــن  لھ 
ّ
مــا يشــك الكتــاب إلبــراز 

يتــّم توظيفــھ  مســار تحــّرر الشــعوب، ومــن دوٍر إشــكا�ّي أيضــا ح�ــن 
 ثمــة تنازعــات داخــل الديــن الواحــد، م��ــا 

ّ
�شــكل فــّج. فــال يفوتنــا أن

ــر ســلًبا فــي االنحــراف بمســارات 
ّ
ؤث

ُ
مــا هــو متفّجــر وم��ــا مــا هــو خامــد، ت

التحــوالت االجتماعيــة.
فــي  التقليديــة  املقاَرنــة  مســلك  يســلك  ال  الكتــاب   

ّ
أن إ�ــ�  �شــ�ر 

الدين�ــن  عقائــد  إ�ــ�  بالتطــّرق  واإلســالم،  املســيحية  عــن  ا��ديــث 
يقابلهــا  ومــا  معّينــة  مســألة  مــن  موقــف  عــْرض  أو  و�شــر�عا��ما، 
مــا يعمــل ع�ــ� 

ّ
فــي الديــن اآلخــر, كمــا قــد ي�بــادر للوهلــة األو�ــ�، و�ن

ت�ّبــع كيــف يجابــھ ِكال الدين�ــن املــأزق الراهــن فــي شــأن قضايــا كبــرى 
والتعدديــة  ا��داثــة  مــع  يتعايــش  كيــف  أو  والفقــر،  التحــّرر  مثــل 
واملســكونية. لذلــك يأ�ــي الكتــاب، ب�نــّوع مباحثــھ، محاولــة لتق�ّ�ــي 
مــن  ا��ضــور  هــذا  لــھ 

ّ
يمث بمــا  الراهــن،  العالــم  فــي  الديــن  حضــور 

تجابــھ مــع قضايــا وأســئلة مســتجّدة. فمــا يجمــع الدينــان اليــوم هــو 
ا��ضــور فــي عالــم يطفــح باملتغ�ــرات امل�ســارعة، تفــرض إكراها��ــا 
�ــة املعهــودة للقضايــا الدي�ّيــة والدنيوّ�ــة. ��يــح ال 

َ
 املعا�

َ
تجــاُوز

يتعاطــى الدينــان باألســلوب نفســھ مــع قضايــا الديــن والدنيــا، ولكــن 
ا��ما�ــّي،  بالتفك�ــر  يلــزم  أض�ــ�  ــم 

َ
املعْول للعالــم  املتصاغــر  ا���ــز 

ا��ميــع. تواجــھ  ال�ــي  لتذليــل املصاعــب 
اإلمام والكردينال ومعارج اإليالف

املؤلف: عزالدين عناية
م�شورات املتوسط، ميالنو (إيطاليا) 2021

عدد الصفحات: 2٨0

يســلك  ال  الكتــاب   
ّ

أن إ�ــ�  �شــ�ر 
التقليديــة  املقاَرنــة  مســلك 
املســيحية  عــن  ا��ديــث  فــي 
عقائــد  إ�ــ�  بالتطــّرق  واإلســالم، 
أو  و�شــر�عا��ما،  الدين�ــن 
مســألة  مــن  موقــف  عــْرض 
الديــن  فــي  يقابلهــا  ومــا  معّينــة 
للوهلــة  ي�بــادر  قــد  كمــا  اآلخــر, 
ت�ّبــع  ع�ــ�  يعمــل  مــا 

ّ
و�ن األو�ــ�، 

كيــف يجابــھ ِكال الدين�ــن املــأزق 
كبــرى  قضايــا  شــأن  فــي  الراهــن 
كيــف  أو  والفقــر،  التحــّرر  مثــل 
يتعايــش مــع ا��داثــة والتعدديــة 

. ملســكونية وا

ف
ّ
نبذة عن املؤل

جامعــة  فــي  يــدّرس  إيطا�ــي  تو���ــي  أســتاذ  عنايــة،  عزالديــن 
لــھ  صــدرت  واألديــان.  ا��ضــارات  دراســات  فــي  متخّصــص  رومــا 
مجموعــة مــن األبحــاث م��ــا: «الديــن فــي الغــرب» 201٧، «األديــان 
وفــي  العر�ــي  العالــم  فــي  واملســيحية  «نحــن   ،2013 اإلبراهيميــة» 
عــدد  عــن  فضــال  200٦؛  العر�ــي»  «االســ��واد   ،2010 العالــم» 
فيتور�ــا  ملار�ــا  اإلســالمية»  «املنمنمــات  م��ــا:  ال�رجمــات  مــن  هــام 
فونتانــا 201٥، «علــم االجتمــاع الدي�ــي» إلنــزو با���ــي 2011، «علــم 

.200٩ مســالن  مل�شــال  األديــان» 
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مجــددا،  أورو�ــا  إ�ــ�  قادت�ــي  وال�ــي  الصيــف  هــذا  عطل�ــي  خــالل 
إ�ــ�  ين�ــ�  ال�شــرى  النــوع  أن  �ــي  قناعــة  وجدا�ــي  فــي  �عمقــت 
بلــدان العالــم التابــث أل��ــا  فــي  ا��ر�ــة بالفطــرة، لكننــا نخافهــا  
تــرادف التنصــل مــن كل قيــد وفــي أحســن األحــوال تفيــد اإلكتفــاء 
بمــا ورد فيــھ املنــع واألمــر فــي النصــوص الدي�يــة، مــع أفــول الــوازع 

للســلم األخال�ــي. �شــكل مخيــف ومهــدد  الشــباب  ب�ــن  الدي�ــي 
اإل�ســانية  الضــرورات  تقيدهــا  إ�ســانية  حاجــة  ا��ر�ــة  �عــد 
املشــ�ركة كاإلح�ــرام املتبــادل وال�ســامح وتقديــم املص��ــة العامــة 
و�عمــار األرض محبــة و�بداعــا و�نتاجيــة. كمــا تتعــدد مســتو�ات 
حاجتنــا إ�ــ� ا��ر�ــة، فمثــال حر�ــة التفك�ــر �عوزنــا ح�ــ� ننفلــت مــن 
هــذه النمطيــة املفزعــة وال��ــز الفــادح فــي اإلتيــان بجديــد نافــع، 
مــن   : يمســنا  ��ــيء  كل  يخــص  مــا  فــي  ��ــ�اعة  اإلختيــار  وحر�ــة 
يحكمنــا مــن يمثلنــا، مــن يشــرف ع�ــ� �عليمنــا و��تنــا اقتصادنــا 
و�ي�تنــا وحيواناتنــا  التحتيــة وأطفالنــا  و��ياتنــا  وأدبنــا وعلومنــا 

اتنــا.. وحيو
ضم�ــر،  بوخــز  اإلحســاس  دون  �عتقــده  أن  نر�ــد  مــا  اختيــار  وفــي 
أو حقــد دف�ــن تجــاه مــن ال يشــاطرنا الــرأي.. فالعــداء لــكل ��ــيء 
مخالف نا�ع من ا��وف ع�� ما نملك من معتقدات ومسلمات، 

وعيــا بــأن كل ��ــيء تجــري عليــھ ر�ــ� النقــاش ال�ــي ال �ســالم. 
وحبــھ،  مصادقتــھ  نر�ــد  مــن  اختيــار  فــي  أيضــا  ل��ر�ــة  نحتــاج 
وتقاســم حياتنــا الناضبــة معــھ، وكــذا فــي اختيــار مــا نر�ــد أن �عمــل 
بــھ ونبــدع فيــھ، وأيــن نحــب أن �ع�ــش وكيــف ومــع مــن و��ــ� م�ــ�.. 
دون أن تختــار لنــا التقاليــد أو اإلل�زامــات العائليــة واإلجتماعيــة 
غصبــا مــا �شــاء، فنكســر أغاللهــا �غلــو وجمــوح وعنــف ال�ــ��ن 

الفــار مــن ال�ــ�ن �غتــة ...
الكــون  فــي  مــا  أك�ــر  �عتبــر  ال�ــي  والر�اضيــات  الف�زيــاء  قوان�ــن  إن 
إحكامــا وميكانيكيــة علمتنــا أ��ــا أيضــا تخضــع لل�ســ�ية والتخم�ــن 
واإلحتمــال فــي أحيــان كث�ــرة، و�مــا أن ا��قائــق العلميــة غ�ــر تامــة 
ومطلقــة وطــور البحــث مــع اعتمادهــا أق��ــ� منا�ــ� املنطــق، فــإن 
بقيــة ا��قائــق التار�خيــة واإليديولوجيــة والسياســية غ�ــر أكيــدة 
باملــرة كذلــك، لــذا فــإن مــا �عتقــده ونختــاره كأســلوب لبــاس وحيــاة 
واختيــار ج���ــي وجســدي وفكــري ومــا ي�بــع ذلــك مــن ســلوكيات 
إنــھ  بــل  يوميــة، ال يمكــن اعتبــاره بحــال ا��ــق الوحيــد املمكــن، 

كذلــك بال�ســبة لنــا فقــط. و�التا�ــي يجــب أن نح�ــرم - بنفــس 
املنطــق- مــا يعتقــده غ�رنــا حقــا مهمــا بــدا لنــا شــاذا وغر�بــا.. 
اآلخر�ــن  حر�ــات  نح�ــرم  أن  األحبــاب  أ��ــا  نجــرب  أن  يجــب 
وتفضيال��ــم ون�تعــد عــن خصوصيا��ــم، ل��ــد الــذي يجعــل 
فــي املق�ــ� ال يلتفتــان أبــدا للداخل�ــن مســتطلع�ن  جل�ســ�ن 
يجعــل  والــذي  زوجا��ــم،  ومؤخــرات  وســيارا��م  مال�ســهم 
لثــوب  مــا  فــي محــل  اختيــار غر�بــة  مــن  تتأففــان  امرأت�ــن ال 
رخيــص ســو�ي فــي نظرهمــا الســاذج، ول��ــد الــذي ال �ســأل 
معــھ م�زوجــا لــم اســت��ل، ومتطلقــا لــم فعــل، ومســتقيال 
لــم  وألعــزب  يخــدع،  أن  يحــذر  أن  و��اطــب  تجــرأ،  كيــف 
عــزف، ولعاطــل كيــف قعــد، و��مــور لــم  شــرب، وملمتنــع لــم 

أحــب...  لــم  امتنــع، ولعاشــق 
جبــارة  بقــدرة  هللا  حبــاه   - الســادة  أ��ــا   - إ�ســان  كل  إن 
ا��ساســة  الوجوديــة  العناصــر  تجــاه  الســليم  النظــر  ع�ــ� 
و�بوصلــة لــن تخطــئ مهمــا ضلــت مــا دامــت تواصــل البحــث، 
و�إحســاس بليــغ با��قائــق ح�ــ� و�ن ��زنــا عــن ترجم��ــا إ�ــ� 
معــان لغو�ــة.. لــذا ال يجــوز ألي كان أن يمــارس الوصايــة فــي 
اإلختيــار ع�ــ� أي كان، وال أن يغتصــب حر�تــھ وخصوص�تــھ 

كمــا تفعــل بلداننــا... 
 إن العالــم بأســره مســتعبد فــي عالــم يحكمــھ الساســة بطــرق 
إنمــا �ع�ــش درجــة أحســن مــن  فــي الشــناعة، وأورو�ــا  غايــة 
األســطر  فــي  أراهــا  كمــا  ا��ر�ــة  أن  أجــزم  لكن�ــي  العبوديــة، 
أعــاله متوفــرة لد��ــم بأقســاط وف�ــرة وهــذا مــا يجعلهم أمامنا 

بخطــوات فــي كل ا��ــاالت.

في رثاء العبودية 
                 وثراء الحرية

أجدور عبد اللطيف/ املغرب
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مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

مع إتاحة وسيلة املنصة الثقافية، ���ع الكاتب 
العر�ــي ع�ــ� الكتابــة فــ� مختلــف األجنــاس األدبية، 
هــذه  تنظمهــا   ال�ــ�  األدبيــة  للمســابقات  وكان 
ا��هــة اإلف�راضيــة  الفضــل الكب�ــر فــ� إســتقطاب  
الكاتــب العر�ــي ،فبعــد غر�لــة املشــاركات وترتي��ــا 
مــن قبــل ��ــان تحكيــم ،هنــا ســأتوقف قليــال عنــد 
فــ�  ي�شــر  ملــا  ،فاملت�بــع  والنقــد  التحكيــم  نقطــة 
الصفحــات ال يجــد ســوى قــراءة يشــرح مــن خاللهــا 
اليــد  مــا نضــع  نقــده وقليــال  املــراد  النــص  الناقــد 
ع�ــ� تكو�ــن رأي نقــدى ونــادرا ما�ســر لقــراءة وفــق 
النقــاد  مــع هــؤالء  النقــدى ،تجــارب كث�ــرة  املن�ــ� 
النقــد  مــادة  إتيــان  وهــو  اليق�ــن  إ�ــ�  أصــل  ح�ــ� 
بالقــرب  اإلبــداع  رمــي  هنــا  أقصــد  الداخــل و مــن 
األدبيــة  امللتقيــات  فــ�  األكاديمــي  الباحــث  مــن 
وقبــول  ا��زائر�ــة  ا��امعــات  تحتض��ــا  ال�ــ� 
كل الدعــوات مــن قبــل جهــات ثقافيــة تتفــرع مــن 
العالقــة  تمت�ــن  ع�ــ�  �شــرف  ال�ــ�  الثقافــة  وزارة 
ب�ــن الكاتــب واملتلقــي ومــن ف�ــرة قر�بــة قــرأت مــن 
مجموع�ــ� القصصيــة قصــة األراجوزا�ــي مو��ــ� 
قســم  طلبــة  وكانــوا  ا��ضــور  أمــام  واألخر�ــات 
اللغــات واآلداب بجامعــة ي�ــي فــارس وجرى نحوى 
الطلبــة مطالب�ــن بحقهــم الشــر�ي فــ� ��ــ�ة مــن 
افقــت ع�ــ�  الكتــاب ورأيــت أنــھ حقهــم املشــروع وو

الطلــب  تلبيــة 
وأخ�را...

ضيــوف قدمــوا للتظاهــرة الثقافيــة لغايــة تقديــم 
،هــؤالء  قيمــة  إصــدارات  وعــرض  محاضــرات 
وكان  أســطورى  زمــن  مــن  خل��ــم  ع��ــم  املبحــوث 
من بي��م البروف�ســور ســليم حيولة والبروف�ســور 
مســعود  والبروف�ســور  بو�جــرة  �شــ�ر  محمــد 
شــاملة  نقديــة  دراســة  قــدم  األخ�ــر  ناهلية،هــذا 
فــ� مجموعــات قصصيــة للكاتــب املصــرى نجيــب 
لــآلداب  نو�ــل  جائــزة  ع�ــ�  حــاز  الــذى  محفــوظ 

وجعــل مــن �ســمية مدينــة القاهــرة معلمــا عامليــا 
املصــرى  ا��تمــع  عمــق  مــن  أحــداث  ��ــا  دارت 
مذكــرة  كانــت  النقديــة  الدراســة  أن  وأخبر�ــى 
مــن  ��ــ�ة  وســلم��  املاجســت�ر  بديبلــوم  تخــرج 
فــ�  اإلصــدار وتفحصتــھ جيــدا وقمــت بمحاورتــھ 
البروف�ســور  ورأيــت  اقعيــة  الو القصــة  مجــال 
طلبتــھ  يدعــو  املديــة  جامعــة  مــن  ســليم  حيولــة 
مــن  كنــوع  ا��افظــة  مبد�ــي  حــول  لإللتفــاف 
الطالــب  هــو  الــذى  واملتلقــي  املبــدع  ب�ــن  الر�ــط 
واختيــار كتابا��ــم و دراســ��ا فــ� مذكــرات تخرجهــم 
وجمع�ــي حديثــا مطــوال مــع البروف�ســور بو�جــرة 
وهنــا  القصصيــة  الكتابــة  فــ�  التجر�ــب  حــول 
املديــة  محافظــة  مــن  ،فالرحلــة  قليــال  تنفســت 
لقــراءة  فرصــة  ســتكون  وهــران  محافظــة  إ�ــ� 
مجموع�ــ� القصصيــة عبــود ال يتحمــل الســوط 
مــن قبــل الباحــث األكاديمــي محمــد بو�جــرة مــن 
جامعــة وهــران الــذى قــدم دراســة نقديــة عنو��ــا 
يتحمــل  ال  عبــود  فــ�  اإل�شــاء  عبــق  مــن  بر�ــ� 
الســوط وكان مــن ب�ــن القصــص ال�ــ� قــدم ف��ــا 
قــراءة نقديــة قصــة خطــأ فــ� الوجهــة و�ــ� ذا��ــا 
ال�ــ� رفضهــا أعضــاء ��نــة التحكيــم مــن ال�ر�ــ� 
الشــلة ذا��ــا  لنقطــة  إف�راضيــة لنصــل  ملســابقة 
املســابقات  نتائــج  ع�ــ�  قبض��ــا  تحكــم  وال�ــ� 
اإلف�راضيــة ف�رفــع هــذا و�شــهره وتضيــق ا��نــاق 
ع�ــ� آخــر وفعــل ا��نــق اإلف�را��ــي جعل�ــ� أغ�ــر 
وج�ــ� ال�ــ� كانــت خطــأ فــ� رفــع الشــلة إ�ــ� مصــاف 
أدبية ال �ســتحقها والعودة إ�� الطر�ق ال��يح 
حيــث  اقعيــة  الو الثقافيــة  التظاهــرة  فــ�  ممثلــة 

النقــد. أهــل  هنــاك 
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شخصّیۀ العدد
تحتفي ا��لة في كل عدد ���صية ثقافية معرفية قدمت تحتفي ا��لة في كل عدد ���صية ثقافية معرفية قدمت 

جهدا متم�زا للثقافة العر�ية وفي هذا العدد يشرفنا أن نقّدم  جهدا متم�زا للثقافة العر�ية وفي هذا العدد يشرفنا أن نقّدم  
األديب املصري د. سيد شعباناألديب املصري د. سيد شعبان

ا��رر
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* س�رة أدبية

* شهادات

* حوارات

* قراءات نقدية

* نصوص

1- السيد خلف أبو ديوان
2- نقوس املهدي

3- املعز عبد املتعال سر ا��تم
٤- أ.د. عبد الكر�م حس�ن

٥- الشاعر أسامة حامد حسان
٦- أ.د. حسام عقل

٧- الشاعر محمد نا�ي
٨- أ.د. حمدي النورج

٩- أ.د. محمد عبد الرحمن عطا هللا
10- د. أحمد مجذوب الشر�في

11- د. فراس عبد الرزاق السودا�ي
12- د. مدحت عبد ا��واد

13- عبد الرحمن ا��ضر
1٤- ع�ي أحمد

1٥- عمرو الز�ات
1٦- ادر�س الز�ا�ي

1٧- أ.د. عزة شبل محمد
1٨- أ.د. عبد املنعم حسن امللك عثمان

1٩- أ.د. صبري فوزي أبو حس�ن
20- د. آمال فرحات

21- الغر�ي عمران
22- د. عمر فضل هللا

23- الشاعر ع�ي احمد
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الدكتور سيد شعبانالدكتور سيد شعبان

س�رة ��صية
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1- أبو سليم - مجموعة قصصية- دار النا�غة طنطا، مصر

2- دوار الهنادوة ، دار األلوكة، اململكة العر�ية السعودية

3- القمر عند تلة جادو/ مجموعة قصصية

٤- حكاية ز�ن/ مجموعة قصصية

٥- حلب/ مجموعة قصصية- دار االلوكة اململكة العر�ية السعودية

٦- صفحات من حياة أ�ي

االعمال االبداعية
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برنامج يوم جديد عن حكايات ا��دة مع اإلعالمية نرم�ن عامر

االحتفال باملولد النبوي في ال�راث الشع�ي واالعالمية غادة حف�ي

اإلذاعة املصر�ة:

هذه قص�ي مع د. نجالء الر�دي إذاعة البرنامج الثقافي

إذاعة إير�نا الدولية من بار�س مع األديب أحمد شر�ف

اللقاءات التلفزيونية

1- أر�عة نصوص نقدية بقلم أ.د. فراس عبد الرزاق السودا�ي/ العراق

2- منجــل ســيد شــعبان الســردي بقلــم د. محمــد عطــا � جامعــة ًباشــن العامليــة 

املفتوحــة بأمر�ــكا

3- شوارد بقلم أ. عمرو الز�ات دحروج للطباعة وال�شر جمهور�ة مصر العر�ية

مؤلفات عن سرد الدكتور سيد شعبان
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�شرت لھ نصوص ومقاالت في:

مجلة االذاعة والتلفز�ون املصر�ة

صدى املستقبل/ لي�يا

مجلة األدب اإلسالمي/ اململكة العر�ية السعودية

مجلة إبداع/ جمهور�ة مصر العر�ية

��يفة أخبار اليوم السودانية/ عمود إسبو�ي �عنوان سرديات

��يفة األهرام القاهر�ة

��يفة ا��مهور�ة القاهر�ة

��يفة الزمان القاهر�ة

مجلة ا��تمع الكو��ية

��يفة عدن الغد اليمن

��يفة املدينة املنورة/ اململكة العر�ية السعودية

اقية جر�دة الزوراء العر

جر�دة العلم/ اململكة العر�ية السعودية

��يفة املهاجر/ اس�راليا

��يفة صوت بالدي/ الواليات املتحدة االمر�كية

النشر في الصحف والمجالت
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موقع أنطولوجيا السرد العر�ي

مجلة إل مقھ اليمن

موقع مجمع اللغة العر�ية اململكة العر�ية السعودية

موقع د. محمد جمال صقر

مجلة الديوان ا��ديد/ القاهرة

جر�دة صوت الشعب/ القاهرة

جر�دة منبر ا��ر�ة/ القاهرة

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية
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شارك في الملف

1- السيد خلف أبو ديوان
2- نقوس املهدي

3- املعز عبد املتعال سر ا��تم
٤- أ.د. عبد الكر�م حس�ن

٥- الشاعر أسامة حامد حسان
٦- أ.د. حسام عقل

٧- الشاعر محمد نا�ي
٨- أ.د. حمدي النورج

٩- أ.د. محمد عبد الرحمن عطا هللا
10- د. أحمد مجذوب الشر�في

11- د. فراس عبد الرزاق السودا�ي
12- د. مدحت عبد ا��واد

13- عبد الرحمن ا��ضر
1٤- ع�ي أحمد

1٥- عمرو الز�ات
1٦- ادر�س الز�ا�ي

1٧- أ.د. عزة شبل محمد
1٨- أ.د. عبد املنعم حسن امللك عثمان

1٩- أ.د. صبري فوزي أبو حس�ن
20- د. آمال فرحات

21- الغر�ي عمران
22- د. عمر فضل هللا

23- الشاعر ع�ي احمد
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ي�بــادر إ�ــ� ذهــن الكث�ريــن أ��مــا م�رادفــان يــدل أحدهمــا ع�ــ� اآلخــر 
ســيما وفــي األمــر ا�ســاع عنــد غ�ــر النقــاد.

وتز�ــن  األســلوب  �غ�ــي  تفــرد  مــن  بم��ــة  ممــزوج  الســرد حـكـي  �عــم 
ا��ـكـي  العكــس؛  ول�ــس  يحـكـي  ســارد  فــكل  بــھ،  وتخايــل  الــكالم 
انطــالق قاطــرة دون مراعــاة ألنظمــة الســ�ر، قــد ��ــرف ا��ــكاء و�أ�ــى 

يــود غ�ــر مأتلــف أو مشــذب ف�شــعر ح�ــن ذاك �غ�ــر انتظــام. بمــا 
للســرد نظــام فــي توز�ــع مفرداتــھ أشــبھ بالنوتــة املوســيقية تتداخــل 
لك��ــا ال تختلــط، يحســن النــاس ا��ـكـي اليومــي، فــي ا��افــالت وفــي 
املقا�ــي بــل ح�ــ� وهــم نيــام يحكــون وساوســهم ورؤاهــم؛ وقلــة م��ــم 

مــن يدركــون قواعــد لعبــة الســرد.
ح�ــن تقــرأ ل��احــظ مقالــة تــدرك أنــھ يرا�ــي قانونــا خفيــا يداخــل 
بــھ ب�ــن مفرداتــھ، يمســك بر�شــتھ ومــن ثــم يرا�ــي ال�ســق وانتظــام 
الفكــرة واســتقام��ا، أمــا ا��ــكاء فــال �عنيــھ غ�ــر تزجيــة الوقــت وقــد 
يأ�ــي بحركــة مــن حــركات جســده �عــوض نقــص مفرداتــھ ل�ســعفھ 

فــي �عــض ســمره.
يمثــل الســرد ثقافــة ومقــدرة صاحبــھ ع�ــ� املزاوجــة ب�ــن املفــردات 
ح�ــ� يخلــص إ�ــ� مــا أراد؛ مع�ــ� هــذا أن الســارد عالــم بأصــول اللعبــة 

يحــدد هدفــھ و�رجــو غايــة مــن تأط�ــر عباراتــھ وفقراتــھ.
اف�ــي  والر العقــاد  كتابــات  نضــم  أن  الوجهــة  هــذه  مــن  لنــا  يحــق 
الروائي�ــن  قائمــة  إ�ــ�  وغ�رهــم  حســ�ن  وطــھ  مبــارك  وزـكـي  والز�ــات 
الذيــن مــروا بمســ�رة الن�ــر العر�ــي؛ فكتابا��ــم محــددة ذات غــرض.

لكننــا مــن وجهــة أخــرى نبعــد ��ــم أن يكونــوا أ��ــاب ســرد مفعــم 
با��يــاة؛ أل��ــم غلبــوا العقــل ع�ــ� العاطفــة فصــارت كتابا��ــم آليــة 

باهتــة.
ح�ــن قــرأ أحــد أقر�ــاء الطيــب صا�ــ� ســرده أبــان أن ذلــك كالمهــم 
لــوال هــذه اللولــوة ال�ــي تداخلــھ؛ بمع�ــ� أنــھ يحـكـي عنــھ و��ــ�ص 
قــرأ  مــن  كل  بمثلهــا؛  يأتــوا  أن  ي��ــزون  صــورة  فــي  لكــن  حيوا��ــم 
لنجيــب محفــوظ يعلــم أنــھ يحـكـي عــن عاملــھ هــو نفــس األمكنــة بــل 
واألحــداث �ــي �ــي؛ لكنــھ ال يحســن نظمهــا فــي ذلــك ا��يــط البديــع 

الــذي وضعهــا فيــھ نجيــب.
تقــرأ روايــة م�رجمــة كمائــة عــام مــن العزلــة أو الطاعــون أو العمــ� 
أو مزرعــة ا��يوانــات تــدرك أ��ــا و�ن تحدثــت عــن بــالد �عيــدة لك��ــا 

تتداخــل ب�ــن عقلــك وفكــرك؛ ملهــارة الســارد و�راعتــھ.
فــي  ا��ـكـي؛ يضــرب  بأذنــھ جهــة  يلقــي  أن  الســارد  براعــة  كانــت  لــذا 
عمــق بي�تــھ و�جمــع متناثرهــا مــن هنــا ومــن هنــاك، فــاألدب شــع�ي فــي 

بين
 السرد 

والحكي!

الدكتور سيد شعبان جادو
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مقامــھ األول؛ مــن املنمنمــات ال�ــي ال تــرى تأتلــف ا��كايــات، ر�مــا 
تتكــرر وت�شــابھ فــي صور��ــا العامــة لك��ــا تحمــل تار�ــخ اإل�ســان؛ 
يســارع قلــم الســارد فيمــأل فجــوات النــص بخيالــھ و�ز�ــن لوحتــھ 
بمــا وهــب مــن مقــدرة م��ميــة؛ أبــدع الســاردين مــن تخلصــوا مــن 

ر�قــة ا��ـكـي إ�ــ� ف�ــ�ة القلــم بــھ يســطرون.
ثمــة أشــياء �ســيطة ر�مــا اليلتفــت إل��ــا الكث�ــرون؛ االهتمــام ��ــا 
ومحاولــة إبرازهــا فــي ثنايــا الســرد يعطــي لــھ الرونــق؛ تكــون مــادة 
املم�ــزة ألي  النكهــة  ح�ــن أصفهــا:  ا��قيقــة  أعــدو  بــل ال  الطــالء 
نجيــب محفــوظ  اهتــم  ح�ــن  الل�ــي؛  البحــر  ذلــك  فــي  يبحــر  ســارد 
ونــوازع  األمكنــة  يصــور  أن  اســتطاع  املــدق  زقــاق  حــارة  �عناصــر 
ال�ــ�صية ال�ــي كتــب ع��ــا؛ هــل تحلــو تلــك الروايــة دون حميــدة 
تلــك الفتــاة الناهــد ال�ــي �عابــث عبــاس ا��لــو ثــم تنفلــت مــن ب�ــن 
يديــھ فــي مراوغــة األن�ــ�؛ جعــدة صا�ــع العاهــات فــي زقــاق يعتــاش 

ع�ــ� املكــر و�غلفــھ رائحــة الدهــاء.
نموذجــان فــي الزقــاق ع�ــ� ســ�يل املثــال قدمهمــا نجيــب محفــوظ 
فــي ت�ن��ــا وتدللهــا  و��ــن حركيــة األداء؛ ســلط قلمــھ ع�ــ� حميــدة 
و�ــي الفتــاة اللقيطــة ألم تراهــا كنزهــا الــذي تضــن بــھ؛ لتحتــوش 

بــھ املــال.
�عــال م�ــي أ��ــا القــاريء للطيــب صا�ــ� وكيــف رســم لنــا �ــ�صية 
مصطفى ســعيد ف�� ومعلما أو في خفايا لندن وقتالھ االســتعمار 
فــوق ســر�ر ا��طيئــة؛ إنــھ يزهــو �عقلــھ و�فحولتــھ فــي آن؛ فــي ��ــرة 
مــن  املســتوحاة  اإلفر�فيــة  واألشــكال  بالبخــور  �عبــق  إفر�قيــة 
الغابــة؛ صيــاد يقنــص كل يــوم فر�ســة ثــم يرفــع عق�رتــھ منتصــرا فــي 
موســم ��رة إ�� الشــمال؛ يعود إ�� الســودان مأزوما؛ ت�بعھ آثار 
معركــة فقــد ف��ــا ســالحھ؛ عــاد بالهو�ــة يف�ــ� األرض؛ ثــم حســنة 

ب�ــت محمــود ي�ركهــا ب�ــن نار�ــن: حــب وترمــل!
أبوســو�لم؛  محمــد  عــن  حديثــھ  فــي  الشــرقاوي  الرحمــن  عبــد 
�ــ�صية جســدت املقاومــة ولــم �س�ســلم لســوط القهــر؛ وأبــدع 

ولــو عطشــانھ! بأرضــھ  ي�شــ�ث  وهــو  الفــالح  تجســيده  فــي  الفــن 
فــي ثنايــا �ــ�صياتھ و�رقــب خــط  الكاتــب املبــدع هــو مــن يتغلــل 
ا��ـكـي؛  زمــن  يع�ــش  بمفردا��ــا؛  و��تــم  الب�ئــة  ينظــر  ســ�رها؛ 
اليكــون وصيــا ع�ــ� ا��ــدث فيلــوي عنقــھ ليب�ســر حكمــة أو يــؤدي 
دور الواعــظ؛ للفــن مهــارات وأدوات قلمــا يلتفــت إل��ــا الســاردون 

فــي طر�ــق النــص.
كمــا  و�غــراء  فتنــة  وتث�يــھ  ا��ســد  وتمايــل  اليــد  بحــركات  يع�ــ� 
ينطلــق  الســرد  يــدع  مــا؛  موقــف  فــي  ينطــق  وكيــف  لســانھ  ينظــر 

لكنــھ يمســك �عنانــھ خشــية جموحــھ ومــن ثــم تفلتــھ؛ يحزن�ــي 
أن يقلــد الكتــاب �عضهــم �عضــا؛ يكــون لدينــا ��ــ� شــا��ة 
مــن نجيــب محفــوظ و�ح�ــ� حقــي و�ح�ــ� الطاهــر عبــدهللا؛ 
ســتكون أكــوام مــن ورق و�ضاعــة مزجــاة؛ واألغــرب أن يقلــد 

مــن ال ي�تمــي ثقافــة وال لغــة مــن اآلخر�ــن.
الكتابــة بصمــة وراثيــة؛ يصعــب تز�يفهــا أو العبــث ��ــا؛ ســطر 
واحــد مــن نجيــب محفــوظ بــل �ــ�صية مــن روا�عــھ تكشــف 
م��ــوب  و�ســر؛  سالســة  فــي  القــاريء  إ�ــ�  و�عبــر  انتمــاءه 
لنجيــب؛  شــر�ي  مولــود  �ــي  ال�ــ�صية  تلــك  عبدالدايــم 
مهمــا قلدهــا املقلــدون أو خايلــوا ��ــا تناصــا ف�ــي لــھ؛ م��مــھ 

اللغــوي وتراكيبــھ كمــا صــوره وأخيلتــھ.
هل يع�ي ذلك أن يتوقف املبدعون؟

متدافعــة؛  مؤاتيــة  واألحــداث  بحــر  واللغــة  م�ســع  الفضــاء 
و�تفــرد  إبداعــا  يســرد  أن  شــرط  و�عبــر؛  كاتــب  كل  ينطلــق 

حدثــا.
أن تمســك بالقلــم و�شــرع فــي الكتابــة فذلــك عنــت؛ تتخلــص 
مــن الزمــن وتتغافــل املــكان الــذي يتل�ســك؛ �عايــش ا��ــدث 
الــذي تحــاول اقتناصــھ؛ تتخفــى كمــا الثعلــب ب�ــن ثنايــا اللغــة؛ 

هــل ســ�رتكب جنايــة؟
أعتبر الكاتب م��ما؛ إن كتب عن أن�� فكيف لھ �عاملها؟

دخــل  إن  وعظــي؛  أخال�ــي  كاتــب  قالــوا:  بقيمــھ  �عا�ــ�  إن 
�غيــض! حاقــد  بــھ:  صاحــوا  مباذلهــا  ووصــف  القصــور 

الفو��ــ�  متاهــة  فــي  والســار��ن  املهمشــ�ن  ظــالل  رســم  إن 
يكتــب؟ كيــف  الفوضو�ــة؛  بدعــوى  الرقيــب  اقتنصــھ 

يتخفــى وراء الرمــز و�ل�ــس األشــياء غ�ــر مســميا��ا و�معــن فــي 
حبكــة مســيجة بألــف ســور دون بــاب كشــف رأوه ملغــزا.

إن تخلــص مــن كل هــذا وكتــب عــن الهــوى و�نــات الليــل عــد 
زهيــد القيمــة؛ إنــھ يعا�ــي فــي كل حاالتــھ مــن الرهــق والت�بــع؛ 
يحاول جاهدا أن يوجد مساحة للسرد تختلف عن اآلخر�ن 

ليكــون عاملــھ لــھ وحــده.
ثمــة رأي أن األدب امل�رجــم باهــت؛ فقــد حــرارة اللغــة ودفء 
ا��ــدث؛ إنــھ معلــب فغــدا باهــت الوجــھ؛ لكــن امل�رجــم يضفــي 

عليــھ حيــاة ورواء ح�ــن يعا��ــھ.
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ألفيتھ رحمة هللا �عا�� عليھ ��ش في وجوه الناس فهو كما 
أســلفت من حديث عنھ في الصفحات الســابقة كان تاجرا 
ماهــرا يــرى أن حــالوة اللســان مفتــاح للقلــوب ســيما تلــك 
العنيــدة؛ يأ�ــي رمضــان فيتغ�ــر الب�ــت والكفــر مــن حولنــا؛ 
ن�تظــر رؤ�ــة املغــرب كمــا لــو أننــا ن�رقــب حب�بــا كيــف ال ونحــن 
رســل إ�ــ� أهلنــا ن�شــرهم بــأن يفطــروا؛ نلتــف حــول الطبليــة 
بمــا  املواع�ــن  اقــص  وت�ر الطــري  ا��بــز  أرغفــة  ونتقاســم 
احتوتــھ مــن ��ــم ومــرق ســيما وأول الشــهر الكر�ــم يكــون 
عامــرا بديــك مــن الرومــي تر�يــھ أمــي فــي حــوش بي�نــا الكب�ر أو 
ذكــرا مــن البــط الســودا�ي يكــون قــد �عتــق وتزغــط بالفــول؛ 
و�ن أ�ــس الأ���ــ� يــوم ســرق طعــام أول الشــهر؛ خــرج البــط 
ي��ــادى فطمعــت امــرأة عرفناهــا فيمــا �عــد فيــھ؛ ذهبــت أمــي 
�ســأل جارا��ــا فأعياهــا البحــث فطعمنــا مــا شــاء هللا لنــا أن 

نرزقــھ؛ وقــد كانــت فجيعــة أن نحــرم ممــا أعــد مســبقا!
ت�بقى من تلك السن�ن نتف علقت بذاكر�ي؛ تلك األهاز�ج 

نرددها محمل�ن �عبق الصيام؛ فم��ا مثال:
وا��رح�ــر  بالع�ــش  ا��ــ�ري  قومــي  رمضــان  أم  يــا  خالــة 

الطــري!
رمضان وراء الكوم يزرع ثوم من شافھ؟

مــن شــيخ  فــي جنبــات كفرمجــر؛ ألننــا أدركنــا  نجــري ونلهــو 
ا��امــع القب�ــي ســيدنا أحمــد أبوقمــر رحمــة هللا �عا�ــي أن 
ا��ــن تر�ــط �سالســل مــن حديــد طــوال شــهر رمضــان؛ كان 
موالنــا ذا هيبــة وطيبــة يغلفهمــا وقــار؛ تبصــره فت��ــادى إليــھ 
مقبــال يديــھ؛ أعــد مســابقة ��فظــة القــرآن فتقدمــت إل��ــا 
وفــزت بجنيــھ الأزال أتذكــره إذ كان كب�ــرا ومــن فــرط خيا�ــي 

رمضان مع أبي
الصفحة السابعة والعشرون من سيرة ابن جادو!

د. سيد شعبان
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بــھ خلتــھ يشــ�ري بقــرة!
يومهــا  ومــن  والرضــا؛  بالبركــة  �ــي  فد�ــ�  أل�ــي  قدمتــھ 
وأحســب�ي مبــاركا راضيــا بمــا وهب�ــي هللا مــن �عــم أعــدد 

أعددهــا! وال  م��ــا 
دخلــت  فقــد  وتلفــاز  أغــان  شــهر  رمضــان  يكــن  لــم 
لدينــا  ونيــف؛  ســنوات  عشــر  وعمــري  كفرنــا  الكهر�ــاء 
مذيــاع �ســتمع منــھ إ�ــ� برامــج مفيــدة وتراتيــل لصفــوة 
ونح���ــي  الســمر  مــن  حص�ــرا  ونف�ــرش  نفطــر  القــراء؛ 
بيعــھ  عــن  حكيــھ  فــي  أ�ــي  يبــدأ  وهنــا  الشــاي  أكــواب 
العائلــة  ب�ــت  نــزور  أو  أعمامــي  أحــد  يأت�نــا  وشــرائھ؛ 
ا��بانــة،  مماي�ــي  الكقــر  ��ايــة  املصــرف؛  عنــد  الكب�ــر 
وكان أ�ي كما أســلفت ا�عزل بنا وابت�� ب�تا لھ حديقة 

الكافــور! أ�ــ�ار  تحفــل  صغ�ــرة 
يت�ســر؛  بمــا  حالنــا  نتدبــر  مع�شــ�نا  فــي  �ســطاء  كنــا 
يصــدح امل�شــاوي البــكاء أو عبدالباســط عبــد الصمــد 
أ�ــ�ار  وكأن  صامت�ــن  فنخشــع  اإلذاعــة  كــروان 
ا��ديقــة ���ــز طر�ــا ملــا �ســمع؛ هكــذا تخيلــت فــي ســن 

األو�ــ�! ا��داثــة 
أبصرتــھ يرتــدي جلبابــھ و�تعمــم �شــالھ األبيــض فكأنمــا 

ا�عقــد لــھ حــال مــن الواليــة.
ألعــاب  كانــت  وقــد  والســمر  اللعــب  فــي  الليــل  نم��ــ� 
الزمــن  و�عقيــدات  ال��رجــة  مــن  خاليــة  الصغــار 
ا��اضــر؛ ي�زعــم حارتنــا ف�ــ� مفتــول العضــالت أو ممــن 
لديھ مهارة في العراك مع عصابة من ا��ارة ا��اورة؛ 
وقــد ألفــت مــن نف��ــي خشــية ال�ــ�ار أو التحــزب ضــد 
اآلخر�ــن؛ فأميــل إ�ــ� الدعــة والهــدوء، أ�عــزل منعطفــا 
ح�ــ�  أمكــث  رشــيد؛  فــرع  مــن  النيــل  شــاطيء  جهــة 
يق�ــرب موعــد ال�ــ�ور يضــرب فيــھ امل�ــ�را�ي يتمثــل 
برمضــان وقــد حمــل طبلــة كب�ــرة يضــرب ��ــا كأنــھ ب�ــن 

يــدي غــارة حر�يــة!
وممــا أذكــره مــن عــادات رمضــان أن نخــرج مــع لداتنــا 

صغــار  يتجمــع  طعــام،  مــن  لنــا  لهــا  قســم  بمــا 
ف�شــبھ  بطعامــھ  لوليدهــا  أم  كل  فتأ�ــي  ا��ــارة 

قــوم! صــوم  كأننــا  ا��ما�ــي  اإلفطــار 
رمضــان  مــن  ذاكر�ــي  فــي  علقــت  صــورة  هــذه 
أبــواب  إ�ــ�  تصــل  ال�ــي  آفاقــھ  و بروحانياتــھ 
واحــد  كل  فيدخــر  القــدر  ليلــة  ن�تظــر  الســماء؛ 
دعــوة يب��ــل ��ــا إ�ــ� هللا عســاه يكــون مــن الذيــن 
الشــع�ي  املــوروث  و�حفــل  برؤ���ــا؛  ســعدوا 
بطرائــف قــددا مــن أدعيــة هــؤالء الذيــن دعــوا 
امتــألت  وقــد  فأصبحــوا  البقــر  قبــل  باألوتــاد 
ا��ظائــر أوتــادا دون البقــر فت��لــوا وقد أغلقت 

أبوا��ــا! الســماء 



دد
لع

ة ا
صي

شخ

24

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 231 (1)ديسمبر 2022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

أنا والطيب صالح

الدكتور سيد شعبان جادو
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أيــة حــال لســت  بــھ آصــرة غ�ــره؛ ع�ــ�  أديبــا تر�ط�ــي  أعلــم  ال 
يرا�ــي اآلخــرون أشــبھ  كانــت �ــ�ن�ي كمــا  مــن أقر�ائــھ؛ و�ن 
بــل  نصوصــھ  ســر�ان  مــن  جاءت�ــي  القرابــة  تلــك  �ســمرتھ، 
��صياتھ في سردي، أزعم أن�ي أسايره ح�� اليع�رض�ي ج�ي 
ال�ــي اليــكاد يقر��ــا  ممــن ســكنوا كرمكــول وأمــدوه بحكاياتــھ 
إ���ــي، هــو مبــدع ع�ــ� طر�قتــھ مــن صــوغ عباراتــھ وانفســاح 
فــي املعا��ــة، أرا�ــي أحــد مجاذيبــھ، قــد ي�ــ�ر قــاريء  أفقــھ 
إ�ــ� عمنــا الطيــب صا�ــ�، ل��قيقــة  الــذي ين�ســب  مــن هــذا 
لــم أدع شــ��ا بــھ، غ�ــر أن�ــي مفتــون �ســرده الــذي ســطره عبــر 

ورواياتــھ. قصصــھ 
عــن  ين�ــيء  الشــمال  إ�ــ�  ال��ــرة  موســم  فــي  عنــھ  املســكوت 
صــراع أدارتــھ يــد دفعــت بمصطفــى ســعيد إ�ــ� ذلــك املص�ــر.

أحــاول الفــكاك مــن أســره فأ��ــز، منــذ مــا يقــارب ا��مســة 
وعشــر�ن عامــا كان أســتاذي الطاهــر مـكـي يــدرس لنــا القصــة 
مبــارك ع�ــ�  ”يــوم  كان  للطيــب  أطالعــھ  نــص  أول  القص�ــرة، 
مــن كاتــب يع�ــش أجــواء  بــاب“ تملك�ــي ال�ــ�ر،  شــاطيء أم 
الشــيخ واملر�ــد، اليعــرف الدهشــة مــن لــم يجلــس إ�ــ� الطاهــر 

مـكـي!
يخايــل بــك فــي أوديــة ا��ــن إذ يناغــم بصوتــھ، يحــاور بلكنتــھ، 

يضفــي مــن مهارتــھ، لعلــھ تل�ســھ شــيطان مــن كرمكــول!
أف�ــ� إذ وضــع قلمــي ع�ــ� أول الســطر ســردا، لــم يتــوان ح�ــ� 
ذهــب بنــا إ�ــ� اليمــن حيــث ز�ــاد مطيــع دمــاج، و�يم�ــي نصــر هللا 
البدايــة شــرعت  إذا دل ع�ــ�  العثمــان، وغ�رهــم ح�ــ�  ولي�ــ� 
فــي تق��ــي أثــر الطيــب صا�ــ� فــي دومــة ودحامــد وضــو الب�ــت 
�ــي  بــدا  عاملــھ،  إ�ــ�  انجذبــت  الشــمال،  إ�ــ�  ال��ــرة  وموســم 
مــن  أكتــف  لــم  ا��ـكـي وغضارتــھ،  بــكارة  مــن  الســودان عاملــا 
الشــرب مــن معينــھ، وجدت�ــي هنــاك حيــث جبــل األوليــاء وأم 
درمــان ومــروي وحكايــات املهــدي والتعاي��ــي وعالــم مــن نقــاء 

ا��لــوة.
جــاء الطيــب صا�ــ� �ســرد مغايــر، �ســتطيع أن تصفــھ بأديــب 
ا��نــوب مقابــل أدبــاء الشــمال، هــذا نجيــب محفــوظ يحتــل 
��لــة  القاهــرة  ونــوادي  مقا�ــي  فــي  تــدور  الثقافــة  واجهــة 
الســرد والنقــد يخــرج علينــا ”رجــاء النقــاش“ يوجــھ األنظــار إ�ــ� 
ا��نــوب حيــث النيــل يصــرع ال��ــور يصــدر كتابھ“الطيــب 
صا�� عبقري الرواية العر�ية“ شغل الناس ومايزال �سرده 

آيــة فــي التعب�ــر ومقــدرة فــي الغــوص داخــل كنــھ �ــ�صياتھ.

إ�ــ�  ب�نــھ و��ــن بطــل موســم ال��ــرة  �عــض النقــاد ير�طــون 
الشــمال مصطفــى ســعيد؛ ذلــك افتئــات ع�ــ� الرجــل وخــروج 
تأو�ــالت  فــي  ��ــا  والــزج  ال�ــ�صية  ممــرات  إ�ــ�  الســرد  عــن 
أن  �ســتطيع  ولغ��ــا،  ألمتــھ  منتمــي  رجــل  فالطيــب  �عيــدة، 

تدي��ــم. الســودان وعنفــوان  أهــل  فيــھ تصــوف  تلمــس 
لغــة الطيــب صا�ــ� تمتــاز بالعذو�ــة وتنفــر مــن الغرابــة لك��ــا 
اخ�زنتــھ  بمــا  أنــا  هــذا  قو�ــا،  تيــارا  العر�ــي  األدب  فــي  �ســري 
مــن عالــم الطيــب صا�ــ� حيــث دل�ــي عليــھ أســتاذي الطاهــر 
مــن  بتلــك املفــردات  يتم�ــ�  أحمــد مـكـي، يحلــو الســمر ح�ــن 
أو  مجــذوب  ب�ــت  فحولــة  علينــا  يقــص  وهــو  انظــره  بي�تــھ، 
ج�ــن  يصــرع مصطفــى ســعيد  ب�ــت محمــود،  حســنة  أنوثــة 
مور�ــس أو آن همنــد، تتخيلــھ يقــص عليــك مــن عالــم ألــف 
الصــراع  وذلــك  لنــدن  أجــواء  إ�ــ�  بــك  ي�تقــل  وليلــة،  ليلــة 
الــذي أداره دون رصاصــة بــل انتقــام الفحولــة مــن بنــات ب�ــي 

األصفــر!
ومــن يومهــا وتلــك العالقــة �عا�ــ� بطــرق شــ�� واألدب أحدها، 
أقامــت  هــذا  كل  اخ�زلــت  صا�ــ�  الطيــب  موهبــة  أن  غ�ــر 

فــي لعبــة ا��ـكـي املمــزوج بال��ائ�يــة. جســورا مــن التال�ــي 
إ�ــ� الشــمال ع�ــ� الطيــب  هــل جنــت روايــة موســم ال��ــرة 

صا�ــ�؟
إن  ح�ــ�  تالحقــھ  تلــك  فتــكاد  ظــن،  مــن  اليخلــو  رأي  ذلــك 
�عضــا مــن الــدول العر�يــة منع��ــا مــن املقــررات، بــل غمطــت 
أن  وظ�ــي  لــھ،  نصــب  كشــرك  فبــدت  مؤلفاتــھ  مــن  غ�رهــا 
شــهرة العمــل األد�ــي ت��ــب منجــز املبــدع. غ�ــر أن الســودان 
ح�ــن أقــام جائــزة باســمھ قــد أع�ــ� مــن ذكــره وهيــأ للباحث�ــن 

أعمالــھ. ع�ــ�  التعــرف  والقــراء 
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وخفايــا  الســرد  مواطــن  عــن  يبحــث  الــذي  الف�ــ�  ذلــك  الأزال 
مــن اتجــاه يتجــاذب  بأك�ــر  يمــور إبداعــا و�دفــع  فــي عالــم  ا��ـكـي 
القــاريء العر�ــي؛ الــوادي ا��ص�ــب بأهلــھ وتياراتــھ؛ فــي عالقــة 
فــي  يعــز  ممــا  والهو�ــة؛  افيــا  ا��غر بحكــم  عراهــا  تنفصــم  لــن 
النفــس أن نجهــل أدب الســودان الــذي يغت�ــي بحكايــات و�ســرد 
مغايــر؛ كان أول مــا �عرفنــا منــھ شــعر التيجا�ــي يوســف �شــ�ر؛ 
تــرى مــن يقــص  تلــك النفثــة الشــعر�ة املمتلئــة أمــال؛  اقة  إشــر
علينــا حكايــات ال��ــراء والغابــة والــوادي غ�ــر أدبــاء الســودان.

الطيــب  بلغــة  ��ــرت  والســرد؛  ا��ـكـي  توجــب  أمكنــة  فــي  �عــدد 
اقصــة فــي موســم ��رتــھ إ�ــ� الشــمال؛ وســرده حــول  صا�ــ� امل�ر

ســعيد. مصطفــى  �ــ�صية 
الدوحــة  فــي  وانت�ــ�  كرمكــول  فــي  بــدأ  الــذي  عاملــھ  فــي  افــة  تطو

املؤتلــف. ال��ــ�  ��ــذا  ي��ــرك  ولنــدن؛  بالقاهــرة  مــرورا 
العر�ــي  ذلكــم  ا��ــذوب  الطيــب  �عبــدهللا  أحدنــا  يــدري  وهــل 
الــذي يعيــدك إ�ــ� زمــن الفحولــة فــي الباديــة العر�يــة تحســب أنــك 
اقصــون  ب�ــن األطــالل ومرا�ــع القــوم ي�تجعــون خلــف اإلبــل و�ر
عيــون املهــا؛ ��ــر طــھ حســ�ن بالف�ــ� ا��ــذوب فكتــب فــي مقدمــة 
كتــاب املرشــد إ�ــ� فهــم شــعر العــرب ســطورا مــن روا�ــع البيــان.

ا��ديــد  الســكة  ح�ــ�  الــوادي؛  جســد  مــزق  بمســتعمر  ابتلينــا 
القطــارات؛  ت�بــدل  أن  إال  التص�ــ�  وجنو�ــا  شــماال  الــوادي  فــي 
نكايــة فينــا و�شــرذما لوحدتنــا؛ هــل ن���ــ� جامعــة القاهــرة فــرع 

ا��رطــوم؟
عرفــت  ��يــب؛  �ســق  فــي  وال��ــر  يســري  رحمــا  العلــم  كان  أيــام 
غــوردون  حاصــر  ح�ــن  املهــدي  درمــان؛  أم  ومــروي  شــندي 
وأصــوات  ا��لــوة  األنصــار؛  مــن  ســلطنة  يقيمــون  والدراو�ــش 

الزمــان. مــن  ف�ــ�ة  فــي  الذاكر�ــن 
الطيبــة  هــو  لــون  مــن  ي�ــ�رون  عبيــدا  األهــل  صــوروا  ��بــا 
والعهــد  كنــا  الشــمال؛  ف�رتــوي  ا��يــاة  بمــاء  يجــودون  والنقــاء؛ 
والدســوقية  ا��تميــة  الديــن؛  وصفــاء  ا��ــب  ألفــة  فــي  إخــوة 

وتأســره. القلــب  تجــذب  تصــوف  طــرق  والشــاذلية 
فــي  و�قــرأ  ب�ــروت  فــي  و�طبــع  القاهــرة  فــي  الكتــاب  يؤلــف  قالــوا: 
يح���ــي  وهــو  املبــدع  القــاريء  �غفــل  ترانــا  هــل  الســودان؛ 
كــوب الشــاي تحــت ظــالل أ�ــ�ار ا��م�ــز ع�ــ� ضفــة ال��ــر عنــد 

كرمكــول؟
�عضــا؛  �عضنــا  فيجهــل  املفتعلــة  القطيعــة  رهــن  ســ�بقى  هــل 
تــرى هــل يجــوب أبنــاء الــوادي ا��رطــوم كمــا يطرقــون بوابــات 

ا��روســة؟
نرى الفتيان في طنطا كما يحلقون في بور�سودان؟

فــي ا��نــوب تمدهــا مصا�ــع الشــمال  لــم ت�بعــث ��ضــة زراعيــة 
ا��هــل؟ ونقاتــل  الفقــر  فنحــارب 

املسافة ب�ن أسوان ووداي حلفا أقرب م��ا إ�� لندن!
فــي جنبــات  الشــعر و��ناغــم القصيــد  فــي مرابــد  الشــعراء  يغ�ــي 
الــوادي؛ �عيــد عهــد الذيــن قالــوا وحــدة وادي النيــل؛ فــال ��ددنــا 

بــاغ وال يف�رســنا ح���ــي.

و���ــب  نقــرأ  أن  علينــا  بأدبــھ  ونن��ــر  بمارك�ــز  ���ــب  مثلمــا 
بإبراهيــم إ�ــ�اق و عمــر فضــل هللا وعزالديــن عزالديــن م�رغ�ــي 

واملعــز عبــد املتعــال
أحتفــي بكتــاب د.عبــده بــدوي» الشــعر فــي الســودان» أتصفحــھ 

وأتم�ــ� حروفــھ إبداعــا كمــا الســرد فــي غاباتــھ وخضــرة أرضــھ.
وهب�ــي د. أحمــد مجــذوب الشــر�في مســاحة أل�شــر فــي ��ــف 

الســودان.
مــن خــالل قراءا�ــي فــي األدب العر�ــي؛ تب�ــن �ــي أننــا نجهــل كث�ــرا 
مــن أعالمــھ جنــوب الــوادي شــرقا وغر�ــا؛ هــل بحــث أحدنــا عــن 

العر�يــة فــي �شــاد؟
يدهشــك أ��ــا بلــد عر�ــي؛ تــكاد تكــون خالصــة اللســان؛ �غافلــت 
ا��امعــة العر�يــة ولــم ��تــم ��ــذا االمتــداد الثقافــي الــذي يوجــب 
لغا��ــم  مــن األمــم جعلــوا  علينــا عقــد روابــط االنتمــاء؛ غ�رنــا 
نميــت  ودينــا  هو�ــة  عــرب  ونحــن  واالســتالب  للغــزو  مدخــال 
روابطنــا؛ فــي اســتعالء مقيــت؛ أمامنــا كنــز عر�ــي لغــة و�بداعــا 
�عضنــا  ب�ــن  وعالقاتنــا  ثقافتنــا  ن�شــر  بــھ؛  ��تــم  أن  علينــا 

افيــا. ا��غر وتحكمــھ  التار�ــخ  يوجبــھ  مــا  هــذا  البعــض؛ 
وهــل ن���ــ� العر�يــة فــي إر��ريــا أثيو�يــا و�ــالد القــرن األفر�قــي وال 
نجهــل بطبيعــة ا��ــال بــالد غــرب الســاحل جنــوب ال��ــراء؛ 

العر�يــة �ســتطيع أن تقــاوم الغــزو واالســتالب ا��ضــاري
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د. سيد شعبان ..
   مارد السرد الجديد

السيد خلف أبو ديوان
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م�ــ�  املتفنــن  الشــادي  جــادو  شــعبان  الســيد 
أرضنــا الطيبــة ون�ــت حصــاد البــأس والبــؤس 
ع�ــ�  مديــدة  منــذ  املبدع�ــن  أهــم  أحــد  مًعــا، 
ساحتنا األدبية حضورا ومرارة، في لغة جديدة 
عذبــة لفظــا ومع�ــ�، غر�بــة عــن املشــهد العــام، 
مــع  لــھ- وا��مــود كث�ــر- و��ســق  وهــذا يحمــد 
حيو�ــة  تقــدس  ال�ــي  ا��ــن  مدرســة  مبــاديء 
م��مهــا  بإحيــاء  افهــا  أعر فــي  وتجــدد  اللغــة 
ب�ــن  الوصــل  حلقــة  النــص  ليحــور  ا��ميــل؛ 
أدوات األديــب واملتلقــي، ف�رتقــي ا��مهــور إ�ــ� 

وكشــف. صعــود  رحلــة  فــي  ا��الــص  الفــن 
مــن  سلســلة  جمهــوره  ع�ــ�  الرجــل  يم�ــي  ال 
فــي  الــذات  جلــد  مــن  مسلســال  أو  الوعــظ 
تقر�ر�ــة ومباشــرة ال يخدمــان ا��ــدث األص�ــي 
إال بصــورة ض�يلــة و�طر�قــة غ�ــر مباشــرة، فهــو 
ي�ــي أنــھ ل�ــس خطيبــا- و�ن كان يجيــد ال شــك- 
ألــف  ِل 

ُّ
و�ســل با��ــرس،  األبــواب  إصابــة  رغــم 

فــي مصيــدة أهــداف خــزي وز�ــف بمرمــى  واٍش 
ع�ــ�  عصاهــا  بنصــف  ��ــش  مر�ضــة،  ذاكــرة 
أحــالم مر�عشــة ســرقها ا��ــن وأخفــى �عضهــا 
فــي فحولــة ضامــرة، و�ــاع اآلخــر لــذات منكســرة 

أخــرى. مــآرب  ف��ــا  لــھ 
كومــات  عناكــب  ب�ــن  با��كمــة  ه  يتفــوَّ بــل 
فــي  األوهــام  و�ــرودة  ا��ــوف  وألــواح  القــش 
أوراد مطمــورة منــذ قــرون الصمــت اليا�ــس فــي 
، فــال تــدري مــن 

ً
 وملهــاة

ً
مــزاج ســوداوي مأســاة

تــراه  فمــرة  مــن؛  ي�ــ�ص  ومــاذا  مــاذا  يجســد 
ُ��ــا، وأخــرى النــاس، وثالثــة ا��مــار.. في مدار 
قــرن  فــي  الثعبــان  لعــب  متصــل ال يقطعــھ غ�ــر 

الثعالــب الثائــرة، فــوق ظهــر فيــل يضــرب 
بخرطومــھ ن�ــران ال�ــ�ر األســود مســمارا 
انتصــارا  ا��ــروف  جينــات  فــي  ا،  ســردي�
�عــدد  رغــم  النفــس،  مــع  م��مــي  ��ــوار 
وتنــوع  ال�ــ�صيات  وك�ــرة  ال�ــ�وص 
العناصــر كافــة، وص�ــرورة كل حاضــٍر بطــال 
رئ�ســا ومحــركا ال يســتغ�� عنــھ، فــي إخــراج 
تحفــة فنيــة زاخــرة بصــوت راٍو عمــالق ب�ــن 
وســط  غالــب  ســواد  فــي  األصــوات  �عــدد 

النابضــة. األلــوان  ثــورة 
الســرد  مملكــة  أمــراء  أحــد  صاحبنــا 
واخ�راعا..م��مــا  �شــر�عا  املا�ع�ــن: 
وداللــة وأســلو�ا.. صــورة فــي عمــق وتطه�ــر.. 
فــي  قاضيــا،  ال  مخبــرا  طب�بــا..  ال  ناقــدا 
صراع أز�ي ب�ن الذات املوهو�ة وا��مهور 
ا��ــالد، ب�ــن النــص األنــا واملتلقــي اآلخــر..

مهمــا يكــن مــن أمــر فســنظل معــول هــدم 
باألصنــام؛   

َ
العفار�ــت مســ�بدل�ن  و�نــاء.. 

ح�ــ�  املفقــودة،  فراديســنا  كل  الســتعادة 
يتــوب املــاُء و�عتــذر األ��ــاُر. وهللا مــن وراء 

القصــد.
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الثقافيــة  بصر�اثــا  مجلــة  �ســ�� 
خدما��ــا  تقديــم  ا�ــ�  األدبيــة 
و�شــر  ــاب، 

ّ
والكت األدبــاء  للزمــالء 

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

. . ملعروفــة ا
بر�دنــا  ا�ــ�  املقــال  أو  النــص  ارســل 
 بصورة �ــ�صّية 

ً
االلك�رو�ــي مرفقــا

الكاتبــة. أو  للكاتــب 
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د. ســيد شــعبان ابــن جــادو، كاتــب محبــول مــن أســرار ا��كايــات 
فــي  طاعنــة  ونصــوص  ومرو�ــات  أحــداث  خــزان  وتداعيا��ــا.. 
جزئيــات  و�تصو�ــر  الكتابــة،  بأســرار  خب�ــر  وفنــان  غرائ�ي��ــا، 
يمتــح  اساســية  مــادة  ا�ــ�  يحولهــا  العميقــة،  األر�ــاف  فــي  ا��يــاة 
اقــع املعــاش بكيميــاء  أثــره القص��ــي، يمــزج الو مــن صلصالهــا 
افــة واالســطورة و�أخبــار ال�ــراث، ا�ــ� درجــة خلــق اإلدهــاش  ا��ر
ور�طــھ  الذكر�ــات،  بأنفــس  ذاكرتــھ  و��عــاش  املتلقــي،  نفــس  فــي 
بجــذوره وأصولــھ الر�فيــة، فيأخــذك ع�ــ� صهــوة ا��يــال لعوالــم 
ســاحرة لــم تحلــم ��ــا، فضــاءات مخفــورة ب�يــان اللغــة، و��ــ�ر 
النعاب�ــر، ومتعــة ا��ـكـي، فضــاءات لــم ترصدهــا ع�ــن الكام�ــرات 
داخــل  محشــور  أنــك  إليــك  يخيــل  ح�ــ�  املصور�ــن،  عدســات  وال 

النــص أبطــال  مــن  واحــد  أو  األحــداث، 

يمكــن القــول بأ�ــي �عرفــت ع�ــ� د. ســيد شــعبان مــن خــالل مالمســة 
نصوصھ القصصية القص�رة ال�ي أذن لنا بأر�حيتھ ودماثة أخالقھ 
ولطفــھ املعهــود بنقلهــا ا�ــ� انطولوجيــا الســرد العر�ــي، وق��ــا دأبــت 
ع�ــ� متا�عــة أ�شــطتھ االبداعيــة، وقــراءة كل مــا ي�شــر مــن نصــوص، 
ومــن مقــاالت أدبيــة فاك�شــفت مبدعــا أصيــال ��ــذوره، وكاتبــا مرهــف 
االحســاس، واســع ا��يــال، ممســكا بناصيــة الســرد، خب�ــرا فــي تنو�ــع 
مواضيعــھ، وأديبــا يحــول الكلمــات املطروحــة ع�ــ� الطر�ــق ا�ــ� �ــ�ر 
با�ســاق  يتأثــرون  االدبــاء  بــأن  أيضــا  وتب�نــت  االلبــاب،  يأخــذ  و�يــان 
كتابيــة متنوعــة، او �عينــة مــن األدبــاء، لكــن الفــارق عنــد الدكتــور 
ســيد شــعبان ان خم�ــرة إبداعــھ مجبولــة مــن أدب الطيــب صا�ــ�، 
الــذي نجــد بصمتــھ وا��ــة ع�ــ� قصصــھ كمــا يع�ــرف بذلــك، فهــو 
منجــذب إليــھ، متاثــر بــھ و�كتاباتــھ و��ــ�صياتھ ��ــد الولــھ، ملــا ينمــاز 
بــھ أدب الطيــب صا�ــ� مــن التعمــق فــي عمــق ا��يــاة الســودانية، هــذا 
ا��مــع لــدى د. ســيد شــعبان ب�ــن الهــوى الســودا�ي، والهو�ــة املصر�ــة 
ال�ــي جســدها فــي االلتحــام اللصيــق باالمكنــة وال�ــ�وص، والغيطان 

واألر�ــاف فــي ا��يــاة املصر�ــة، جعــاله مســكونا بروح�ــن
أديبــا  أعلــم  (ال  صا�ــ�:  بالطيــب  تأثــره  عــن  شــعبان  ســيد  د.  يقــول 
تر�ط�ــي بــھ آصــرة غ�ــره؛ ع�ــ� أيــة حــال لســت مــن أقر�ائــھ؛ و�ن كانــت 
��ن�ي كما يرا�ي اآلخرون أشبھ �سمرتھ، تلك القرابة جاءت�ي من 
ســر�ان نصوصــھ بــل �ــ�صياتھ فــي ســردي، أزعــم أن�ــي أســايره ح�ــ� 
اليع�رض�ــي ج�ــي ممــن ســكنوا كرمكــول وأمــدوه بحكاياتــھ ال�ــي اليــكاد 
يقر��ــا إ���ــي، هــو مبــدع ع�ــ� طر�قتــھ مــن صــوغ عباراتــھ وانفســاح 
أفقــھ فــي املعا��ــة، أرا�ــي أحــد مجاذيبــھ، قــد ي�ــ�ر قــاريء مــن هــذا 
الــذي ين�ســب إ�ــ� عمنــا الطيــب صا�ــ�، ل��قيقــة لــم أدع شــ��ا بــھ، 

غ�ــر أن�ــي مفتــون �ســرده الــذي ســطره عبــر قصصــھ ورواياتــھ.)
أن  �ســتطيع  مغايــر،  �ســرد  صا�ــ�  الطيــب  (جــاء  هــذا  فــوق  وألنــھ 

الشــمال) أدبــاء  مقابــل  ا��نــوب  بأديــب  تصفــھ 
مــا يمكــن االع�ــراف بــھ عنــد مالزم�ــي لنصــوص الدكتور ســيد شــعبان، 
أنــھ ولــد مخلــص و�ــار بوالديــھ إ�ــ� حــد �عيــد، هــذا ا��ــب والعشــق 
الــذي أورده كل هــذا ال�ــ�اء والعرفــان، وهــذه الفيــوض مــن االبــداع 
وكلمــات  نصائــح  أصــداء  فنجــد  كتاباتــھ،  فــي  تجســدت  والعطــاء، 
وتجــارب و�عاليــم الوالــد جــادو ت�ــردد باســتمرار فــي تمفصــالت ا��ـكـي 
ي�يمــن  ال�ــي  الســعد  أم  امليمونــة  والدتــھ  و�ــركات  وقصــص  لديــھ، 
ببركا��ــا، �عيــده دومــا إ�ــ� صنــدوق حكايا��ــا منقبــا عمــا ينعــش ذاكرتــھ 
ومخيالــھ مــن محكيــات عــن اســرار األم�ــرات، والســاحرات، والغيــالن 
و الســعا�ي ممــا يســعف فــي �عــث �عــض الــدفء �ــي قــر ليا�ــي الشــتاء 
ســيد  الدكتــور  منجــز  فــي  املوضو�ــي  الرهــان  هــو  وهــذا  الطو�لــة، 

اإلبدا�ــي. شــعبان 

شهادة في حق الدكتور سيد شعبان

نقوس املهدي/ قاص وناقد ومدون مغر�ي
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مــا قــرأت للكاتــب 
ّ
ل

ُ
هكــذا أشــعر باالشــباع؛ ك

د. الســّيد شــعبان؛ احــس بيــد خفّيــة تجذب�ــي 
ســرده  عوالــم  إ�ــ�  ا��كايــات  جــدب  مــن 
املتعــة  أوديــة  نحــو  �ــي  وتخطــو  ا��ضــراء، 

الوارفــة.
ي��ــن  ا��كايــات  �ــ�ر  خلــف  هنــاك 
شــعبان أفــكاره بمــاء ا�ُ�ــرأة، تختمــر معانيــھ 
��ــارات  ت�ثــال  البديعيــة،  لغتــھ  بُمحّســنات 
إنــاء  فــي  مفرداتــھ  يغمــس  ح�ــن  ال�شــ�يھ 
الدهشــة وُ�قــّدم لنــا طبــق الســرد ع�ــ� مائــدة 

الســاحر. األدب 
مــن  ��لــت  مــا 

ّ
ل

ُ
ك بالــرواء؛  أشــعر  هكــذا 

مركــب  وحــدي  اركــب  العــذب،  ســرده  نيــل 
اشــق  النيل�ــن،  مقــرن  مــن  ابحــر  الشــغف، 
عبــاب القصــص، تصّد�ــي شــالالت اللهفــة، 
يجرف�ــي طمــي ا��كايــات ا��صب، و�حدف�ي 

مصــر. دلتــا  إ�ــ� 
مــا ار�شــفت قهو�ــي 

ّ
ل

ُ
هكــذا أشــعر باملــذاق؛ ك

فــي  معانيــھ  تم�ــزج  ا��ــّوج،  ســرده  ُبــن  مــن 
يبقــى  تتال��ــ�،  وال  تــذوب  االر�شــاف،  طعــم 

إ�ــ� األبــد. الــروح  فــي ذاكــرة  طعمهــا 

شالالت اللهفة
«من مقرن النيلين

 إلى دلتا مصر»

املعز عبد املتعال سر ا��تم
نيو بر��ن، كوني�يكت.

الواليات املتحدة األمر�كية



دد
لع

ة ا
صي

شخ

34

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 231 (1)ديسمبر 2022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

الروايــة  مســابقة  مشــروع  عــن  طال�ــي  ســأل�ي 
فأجبــت: اليــوم  القبضــة 

يع�ــزم قســم اللغــة بجامعــة دمشــق فــي ســياق ســ�ي 
االختصــاص  ر�ــط  إ�ــ�  وأعضائــھ  القســم  رئ�ســة 
فــي  مســابقة  إجــراء   .. ا��يــة  الثقافيــة  با��يــاة 
أغلــب  فــي  اك�شــف��ا  ال�ــي  القبضــة)  (الروايــة 
املســرود اإلبدا�ــي للدكتــور ســيد شــعبان، وجعل��ــا 
 
ً
واحــدا  

ً
نصــا واك�شــفت  الومضــة،  القصــة  قبالــة 

أســميتھ القصــة القبصــة، والروايــة القبضــة �ــي 
واحــد،  بوجــھ  ورقــة  أو  الوجه�ــن  ع�ــ�  ورقــة  مقــدار 

الــكالم. �ســق  إل��ــا  يقــود  أمــور  إ�ــ�  ��ــدف 
ال�ــ�صيات،  ــت 

َّ
ل

َ
ق ور�مــا  املوضوعــات،  تتعــدد 

لكــن تقنيــة املعا��ــة تومــئ إ�ــ� تحليــل ال�ــ�صيات 
اقــف.. وتلمــح إ�ــ� تفســ�ر املو

فضــاء  أو  املــكان  فضــاء   فــي  املوضوعــات  �عــدد 
ا��ــدث.. مناوشــة  أو  الزمــان 

الرواية القبضة
أ.د. عبد الكر�م حس�ن/ سور�ا

اإلدهــاش بالقــدرة ع�ــ� التكثيــف والرمــز، وا��ركــة 
النفســية ..

مــرات  القبضــة  للروايــة  التحليــالت  �عــض  قدمــت 
فــي نموجهــا األمثــل بمــا يكتبــھ د.ســيد شــعبان، وهــو 
 لهــذا النــوع ا��ديــد 

ً
عر�ــي مــن مصــر قــدم مثــاآل حيــا

مــن األجنــاس األدبيــة، و�التواضــع التــام وفق�ــي هللا 
إ�ــ� اك�شــاف الروايــة الومضــة مــن أعمالــھ، و�دراك 

خصائصهــا، وأنــا عر�ــي ســوري..
مــن غ�ــر معرفــة وال تــالق إال ع�ــ� الشــابكة واالهتمــام 

بالفــن اإلبدا�ــي ا��ديــد كل منــا مــن موقعــھ..
مــن  �عضــا  مراجعــة  باملشــاركة  الراغب�ــن  أن�ــ� 
أك�ــر  أو  جها��ــا  مــن  جهــة  عا��ــت  ال�ــي  النمــاذج 
القبضــة  الروايــة  بفــن  املبــدع  الروا�ــي  لألديــب 

شــعبان.. د.ســيد 
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ـُھ
ُ

ا َوْصــف
َ

ـــْرِد َهــذ ِمـيـــُر الـسَّ
َ
(َجـاُدو) أ

ـُھ
ُ
ـَسـاَمـــٰى َحــْرف

َ
ا �

ً
َرٰى ِتـيـهـ

ُّ
 الـذ

َ
ـــْوق

َ
          ف

ــَدُه
ْ
ـمـَبـاِنـي ِعـن

ْ
ـَمـَعـاِنـي ِفــي ال

ْ
َسـْرُد ال

ــُھ  
ُ
ـَهــاَدٰى َعــــْزف

َ
ــا ت

ً
ــــامـ

َ
ـغ

ْ
�

َ
ـــاِي أ

َّ
ـالـن

َ
          ك

ْرٍض ُمـْبـِدٌع
َ
ــُح أ

ْ
اِقــي ِمـل ـَو ـْبــُض الـسَّ

َ
ن

ـُھ
ُ

 ُيـْرَجــٰى ِنـْصـف
ُ

ث
ْ
 َحـيـ

ً
ـَمـاال

َ
          َيـْرُجــو ك

الشاعر أسامة حامد حسان
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بلغــت   ،، الغا�ــي  مبدعنــا  عليكــم  الســالم 
خطوات فســاحاً  ، ال حد إلدهاشــها و جمالها 
الســردي املصقــول ،، نمــط الســرد ال��ائ�ــي 
شــديدة  ملســاحة  انتجــاع  توظفــھ  الــذي   ،
البــكارة و ا��ــدة ،، القطــط عنــد الســوا�ي و 
املأذنــة ا��ضــراء و ابنــة ا��اكــم املمسوســة 
،، و غ�رهــا مــن املكونــات الغرائ�يــة ، رســمت 
و  الو�ــي  تخاطــب   ، مث�ــرة  متعرجــة  لوحــة 
ً ،، أداؤك اللغــوي ا��امــع ب�ــن  الالو�ــي معــا 
الفحولة و العصر�ة و طزاجة امل��م الناضر 
، أضــاف ضميمــة أســلو�ية ، ��مــال اللقطــة 
و غواي��ــا ،،، لي�نــا نتفــق ع�ــ� يــوم ملناقشــة : 
« أبــو ســو�لم « ب « ملتقــى الســرد العر�ــي « ، 
حســب مــا �ســنح أوقاتــك و ظروفــك ،، تحيا�ــي 

لــك!

أ.د. حسام عقل
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ــا حب�ًبــا فــي قلو�نــا جميًعــا، 
ً

 #هو�س_الســرد يلمــس وتــًرا عميق
ــٰى إيحاءاُ��ــا ومدلوالُ��ــا ع�ــٰ� 

َ
خف

ُ
نــصٌّ يفيــض بالرمــوز ال�ــي ال ت

ال�ــي  الصبــار)  بـ.(ن�تــة  م��ــا  وأكتفــي  اليقــظ،  الناقــد  القــارئ 
الســردية  طــوال  ومع�ــً�  ــا 

ً
لفظ  

ً
حاضــرة  

ْ
ــت

َّ
وظل َك،  جــدُّ تركهــا 

–بــل إن صداهــا لــم يغــب عــن اســم البطــل الــراوي– فهــل �ــي 
بأســرها  ل��يــاة  رمــز  �ــي  أم  نحيــاه؟؟  مؤلــٍم   ( (ُمــّرٍ اقــٍع  لو رمــز 
مــع  اقــف  واملو التجار�ــب  قســاوة  مــن  املــرء  ��ــا  يتجرعــھ  ومــا 
أما(البنايــة  مًعــا.  كل��مــا  أو  ذاك  أو  هــذا  كان  ر�مــا  ال�شــر؟؟ 
وَصــدة بإحــكام) 

ُ
ال��ر�ــة ذات الغــرف االث�ت�ــن والعشــر�ن امل

أقطــاره، ومــا آل إليــھ   أ��ــا ترمــز للوطــن العر�ــي و
ً
فظاهــٌر جــدا

اســ�رعت  أخــرٰى   
ٌ
ظاهــرة وانقســام.  ٍم 

ُ
و�شــرذ ا�غــالٍق  مــن 

ان�با�ــي فــي ســرديتك، و�ــي تلــك املوســيقٰى اإليقاعيــة فــي �عــض 
َمْوَســق)، تأمــل م�ــي 

ُ
تراكيبــك ممــا يمكــن �ســميتھ بـــ (الســرد امل

 م��ــنَّ بزهــرِة برتقــاٍل» 
ً
ــَك:» أتحاَيــُل ح�ــٰ� أرمــي واحــدة

َ
 قول

ً
مثــال

ــن 
ُ
فِعل ــن 

ُ
«فِعل املتــداَرك  �غــم  ع�ــٰ�  جــاء  كلــھ  ال�ركيــب  فهــذا 

ــن»، وقولــك: « لكن�ــي لــم أ�ــَس 
ُ
ــْن فاعــْل فِعل

ُ
فاعــْل فاعــْل فِعل

مســتفعلن  «مســتفعلن  الرجــز  �غمــة  تبــرز  فهنــا  َمــُھ» 
ْ
ُحل يوًمــا 

خــرِْج» وهنــا 
ُ
ــاِر ال ت  فــي ن�تــِة الصبَّ

ُ
مســتفعلن»، وقولــك: «اح�ــرت

فاِعــْل»،  مســتفعلن  فاعلــن  «مســتفعلن  ال�ســيط  �غمــة  تبــرز 
وقولــك: «كلُّ البــالِد منافــي للذيــن...» فهــذا قر�ــٌب جــًدا كذلــك 
مــن �غــم ال�ســيط، وغ�ــر هــذه النمــاذج املموســقة املتفرقــة عبــَر 
الســردية. أدري جيــًدا أنــك لــم تتعمــد ذلــك إذ لــم تكــن شــاعًرا، 
الذيــن  لل��ــزة  تؤكــد  ســردك  فــي   

ُ
الطاغيــة املوســيقٰى  لك��ــا 

ــا وال 
ً
ل�ــس قيــًدا وال ترف أنــھ  بــھ  يتكاءدهــم اإليقــاع فيضيقــون 

ــف. 
ُّ
، فهــا هــو الســارد يأتيــھ دون عنــاٍء وال قصديــٍة وال تكل

ً
عبــأ

ــھ بضم�ــر 
َ
أمــا الــراوي –الــذي هــو البطــل كذلــك– فقــد جعلت

اقــع ا��اضــر  ــا، وكأنــك تومــئ إ�ــٰ� هــذا الو
ً
املتكلــم قصــًدا و�عي�ن

املؤلــم الــذي نحيــاه جميًعــا، إذ ال ســ�يَل إ�ــٰ� �غي�بــھ أو التغا��ــي 
يــا #هو�س_الســرد ومــا كان   ســارٌد مقتــدٌر 

َ
عنــھ. و�عــد، فأنــت

ــر تجــاه إبداعــَك الــذي أرجــو أن  ّصِ
َ

ِقــّلِ املق
ُ
م�ــي هنــا لُهــَو جهــُد امل

 ال 
ً
ــھ الالئقــة مــن الــدرس، وســيكون بــإذن هللا. محبــة

َ
ينــال مكانت

الُبعــد صديقــي األديــب. تنق��ــي ع�ــٰ� 

الشاعر محمد نا�ي
مصري يقيم في دولة لي�يا

السرد المموسق
في سرد

 د. سيد شعبان
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وهندســة  شــعبان....البناء  ســيد  د 
بفقــھ  إال  فنــا  الفــن  يســتوي  ال�شــذيب...ال 
التأو�ــل  واملطاوعة..ورحابــة  املناولــة 
والتأؤل...تختلــط عناصــر الب�يــة الســردية 
وحرفــة  القــص  حــق  ب�ــن  متواز�ــة  عنــده 
اإللبــاس  زمــن  عامة..و��ــن  ا��كايــة 
عــن  اللغــة  جــودة  تصرفــھ  واإلفصــاح..ال 
عــن  عنھ..املعبــر  املســكوت  املهمــش  ارتيــاد 
مــع  صــوره  و����ا....ت�زاحــم  األرض  ط�ــن 
خطابــھ  التكو�ن...و�ومــض  حــرف  تزاحــم 
محفوظــي  أخاذا...الهــو  خاطفــا  ومضــا 
هــو  وال  املذهــب  ترا�ــي  هــو  وال  مكر�ــن 
بال�ســيط حــد ا��كــي األول...هــو كل ذلــك... 
مــع امتيــاز فــي روح خاصــة تؤهلــھ ألن يمتلــك 
خطابــا ســرديا مختلفا...لكنــھ املتأثــر حــكاء 
وروح  الســاخرة  الفضفضــة  آخر..امتلــك 
مســتجاب  هــو  املفارق....ذلــك  الومــض 
الصعيــدي  ا�ســاعھ....ا��كاء  ع�ــي  الكب�ــر 
الواثــق الطماح....دســيد يعبــر عــن سوســن 
الدلتــا واســتواء أرضهــا لــوال لــؤم فــي الســرد 
يجــاور لــؤم األرض العفية...لكنــھ أفــاد  ..... 
ورد النيل املشاغب.....رحمة ع�ي مستجاب 
األول وتحيــة تقديــر للدكتــور ســيد...العائلة 

الســرد.. عالــم  فــي  املســتجابية 

أ.د حمدي النورج

د. سيد شعبان..
البناء وهندسة التشذيب
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فــي زمــن نــاء ببضاعــة مزجــاة ، وك�ــرت فيــھ منابــر اإلعــالم ، وســهل 
�شــر مــا يكتبــھ اإل�ســان ع�ــ� صفحــات التواصــل االجتما�ــي ، 
ظنــا مــن �عضهــم أن مــا يكتبــھ أدب راق ، ومــا هــو فــي معظمــھ 
إال ترهــات ، وشــطحات خيــال لــم يكتمــل ولــم تصقلــھ موهبــة 
علينــا  يخــرج   ، الزمــن  هــذا  مثــل  فــي  فصيحــة،  لغــة  تز�نــھ  أو 
مــراده  عــن  ليعبــر  ؛  ناصي��ــا  يملــك   ، اللغــة  يتقــن  مــارد  فــارس 
الســارد  هــذا  شــعبان،  ســيد  الدكتــور  إنــھ  قشــ�ب،  ثــوب  فــي 
املمت�ــ� بحكايــات ا��ــدة ، لســرده طا�ــع متم�ــز ، تتعــدد قصصــھ 

وحكاياتــھ.
إزاء هــذا الســرد ، أص�ــب قلمــي با���ــرة ، فلــم يعــد يــدري مــاذا 
يكتــب؟ وال مــن أيــن يبــدأ؟، وكل قصــة تحتــاج إ�ــ� وقفــة نقديــة 
مختصــة ، عــن مــاذا أكتــب ؟ عــن لغــة متفــردة لفظــا وأســلو�ا 
تجــد  فــال   ، اللغــة  فــي  امليــدان  فــارس  ســميتھ  طاملــا   ، وم��مــا 
لفظــا نابيــا عــن موضعــھ ، بــل كل لفــظ يأ�ــي فــي مكانــھ فتخــرج 

قصصــھ فــي بنــاء محكــم اللبنــات .
و��نوع أســلو�ھ ليجذب قارئھ و�شــوقھ للقراءة في ظل نصوص 
تنــوء برمــز يــكاد يع�ــي الذكــي فهمــھ ،يخيــل إ�ــي أن أبــا تمــام أحــد 
جــدوده، إذ يعمــد إ�ــ� جعــل املتلقــي واعيــا شــاحذا ذهنــھ ليفهــم 

عنــھ.
وال يعتمــد الســارد ع�ــ� هــذه التقنيــة فحســب بــل ينــوع أســلو�ھ 
يجــذب القــارئ و�متعــھ، يحــذف متقابــال ليعمــل املتلقــي ذهنــھ 
، يتخــذ أحيانــا مــن ال�ــ�ع عامــال موســيقيا يع�ــي مــن شــعر�ة 
الســرد فــي قصصــھ منــھ ع�ــ� ســ�يل املثــال فــي قصــة ��ــا وامــرأة 
فــي كل جــدار ، ي��ــك منــھ الصغــار،  ال��لــول : (( لــھ مســمار 
غر�ــب  رجــل  إنــھ   : عنــھ  نقــول  دائمــا   ، الكبــار  بحيلــھ  و��ســ�� 

األطــوار)).

يمتــاح مــن مع�ــن ال�ــراث ال�ــري النابــض يطعــم قصصــھ، وأســلو�ھ ، 
يعصــف باألذهــان، و�نضــد أســلو�ھ وم��مــھ �شــ�� ألــوان الآل�ــ�.

وهــو مــع كل ذلــك صاحــب إبــداع متجــدد ال ينضــب معينــھ ، ال يــكاد 
يطالعنــا الصبــح إال مــع قصــة جديــدة وحكايــة مغايــرة ، خيــال منطلــق 

العنــان يمــرح فــي أجــواء الكــون.
حكايــات ا��ــدة ��ــر متجــدد عطــاؤه ي��ــل منــھ ثــم يعيــد صياغ��ــا بمــا 
يناســب روحــھ وهمومــھ. تحمــل حكاياتــھ وعيــا يحــاول بثــھ و�شــره فــي 

أبنــاء جلدتــھ.
امتلــك زمــام الســرد ، فأحســن التعب�ــر ، يســ�� ليتفــرد وأراه قــد فعــل 

؛ فم��مــھ اللفظــي ال تخطئــھ األذن.
ا��نيــة ، الســرداب ، ال��ــر ، القر�ــة ، التائــھ ، ال��لــول ، وأوليــاء هللا 
الصا���ــن : مالمــح ال تخط��ــا ع�ــن فــي قصصــھ ، تتكــرر فــي كل قصــة 
، تحمــل داللــة جديــدة فــي كل مــرة ، يحتــاج كل م��ــا لدراســة ت�بعيــة.

قد يقول القارئ الكر�م : أال من عيب ؟
النقــد وجهــات نظــر ، و�ن كان ثمــة عيــب فــأرى أنــھ اإلغــراق فــي الرمــز 
أحيانــا ، وهــو مــا يحــاول الســارد فــي قصصــھ األخ�ــرة التخفــف منــھ .

فــي  الرمــز  لكشــف  ســارع  كو�ــر)  فــي  ا��نــرال   ) قصتــھ  فــي  كان  و�ن 
النصــف الثا�ــي مــن القصــة ، �عــد أن كان النصــف األول م��ــا محمــال 
ع��ــم  املكتــوب  األ�ــ�اص  طبيعــة  ذلــك  فــي  مراعيــا  مكثــف،  برمــز 

القصــة.
القصــص  هــذه  لقــراءة  الكر�ــم  القــارئ  أدعــو  أن  إال  يســع�ي  وال 
ليك�شــف بنفســھ عناصــر إبــداع الكاتــب ال�ــي أشــرت لهــا مــن طــرف 

 . خفــي
  وأؤكــد أن هــذه املقالــة كت�ــت فــي ��الــة أخ��ــ� أن تكــون ســ�با فــي 
عــدم الكشــف عــن قــدر الكاتــب وقصصــھ ال�ــي ت�بــوأ فــي عالــم الســرد 

مكانــا عليــا، أو تكــون ســ�با فــي غمــط الكاتــب حقــھ .

دكتور سيد شعبان .. دكتور سيد شعبان .. 
                    السارد وحكايات الجدة                    السارد وحكايات الجدة

د. آمال فرحات - جامعة األزهر
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املبــدع الصديــق ســيد شــعبان  ذلــك الكائــن املدهــش 
جمــع ب�ــن الدراســة األكاديميــة واألبــداع ا��ميــل، بــل 

غلــب عليــھ صفــة املبــدع ال�شــط .
ومــن ذلــك غــزارة تواصــل أعمالــھ ســردا جميــال يلفــت 

لقضايــا اجتماعيــة ي�ناولهــا �عمــق الفــت.
الناقــد  ملســألة  أتطــرق  أن  صديقــي  �ــي  أســمح  هنــا 
األدب  فــي  متخصــص  أكاديمــي  كل  هــل  األكاديمــي 
ناقــد، أم أن النقــد مثــل اإلبــداع رغبــة وملكــة �عززهــا 
النقــاد  �عــض  نتا�ــع  ح�ــن  املتخصصــة.  الدراســات 

أ��ــار. أكــوام  ب�ــن  يجــدف  كمــن  نجدهــم 
صديقــي  حــق  فــي  القص�ــرة  هــذه  شــهاد�ي  بالطبــع 
ملــا  بصلــة  التمــت  شــعبان  ســيد  د  ا��ميــل  املبــدع 
ذكــرت حــول النقــد، إنمــا �ــي ســانحة أشــ�ر ملــا يعتــور 
ي�ركــون  ال  ممــن  خاصــة  العر�ــي  النقــدي  مشــهدنا 
ملكتــھ  أصيــل،  مبــدع  فهــو  ج��ع��ــم.  رغــم  أثــرا 
اإلبداعيــة طغــت ليظهــر كنــور عــذب يتدفــق نصــا �عــد 
ا��ميــل  التواصــل  لذلــك  يتا�عــھ  مــن  يدهــش  آخــر. 

إبداعيــا. الــذات  تحقيــق  ع�ــ�  واإلصــرار 
لهــذا  بصر�اثــا  ��لــة  صادقــة  تحيــة  �ــي  اليمــن  مــن 
العر�ــي  اإلد�ــي  املشــهد  إثــراء  فــي  املتواصــل  ا��هــد 
مــن ا��ليــج إ�ــ� ا��يــط. بالطبــع ر�ا��ــا أســتاذ عبــد 
يتحملــھ  بمــا  عليــھ  أشــقث  الــذي  العامــري.  الكر�ــم 
مــن أعبــاء وجهــد كب�ــر وأتصــوره مؤسســة حكوميــة 
مــن عشــرات املوظف�ــن هــذا األديــب الــذي يحمــل هــم 
الثقافــة العر�يــة بتعــدد أ�شــطتھ وروع��ــا فشــكرا مــن 

لــھ. القلــب 
بمــا  ب�ــي  أنــت  كــم  شــعبان،  ســيد  د  العز�ــز  صديقــي 
ضمــن  أكــون  أن  �ــي  شــرف  وكــم  وتبدعــھ  ت�تجــھ 
صفــوف طو�لــة يصفقــون لهــذا ال��ــاء الــذي تطالعنــا 
يومــا �عــد يــوم . اســتمر أ��ــا النجــم. فمثلــك خلــق لين�ــر 

مــا حولــھ بروعــة قلبــھ.

كم أنت بهي بما تنتجه وتبدعه

الغر�ي عمران/ اليمن
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لألصفها�ــي  األغا�ــي  ل��احــظ،و  والت�ي�ــن  البيــان  فــي  ورد 
أبــوه  أرســلھ  حينمــا  األخطــل،  بــن  ملالــك  ت�ســب  مقولــة 
ليأتيــھ بخبــر ال��ا�ــي ب�ــن جر�ــر والفــرزدق، وعندمــا ســألھ 
ع��مــا فقــال « وجــدت جر�ــرا يغــرف مــن بحــر والفــرزدق 
الــذى  «أشــعرهما  األخطــل  فقــال  ��ــر»  مــن  ينحــت 

يع�ــي (جر�ــرا)  » بحــر  مــن  يغــرف 
و�ذا كان جر�ــرا يغــرف مــن بحــر - وهــذا القــول  فيــھ داللــة 

ع�ــ� ا�ســياب شــعره وسالســة لفظــھ وروعــة معانيــھ
حــوى  (كفــر)  مــن  يغــرف  شــعبان  ســيد  الدكتــور  فــإن   -

العالمــي. الســرد  كنــوز  جميــع 
خــط  هــو  شــعبان  ســيد  الدكتــور  لــدى  الســردي  ا��ــط 
الدرو�ــش الــذى يحمــل ك�ســھ الــذى يجمــع فيــھ قصصــھ 
وحكاياتــھ، متنقــال ب�ــن شــارع  وآخــر، وكفــر وغ�ــره، وقر�ــة 

وســواها.
الــذي يســرد ع�ــ� لســانھ  فــي ذلــك الدرو�ــش  إنــك تلمحــھ 
أحيانــا، أو ع�ــ� لســان الفــالح محمــد أبــو ســو�لم أو أحــد 

فــي شــارع شــبرا. ركاب ا��افلــة أو متجــوال 
يع�شــهر  الــذى  اقــع  الو يعكــس  شــعبان  ســيد  الدكتــور 
بر�شــة فنــان يرســم  مــا يحيــط بــھ ومــا يلمحــھ فــي طر�قــھ، 
يلتقــط مشــهدا ف�ســرده قصــة �عــد أن ا�عكــس فــي روحــھ 

فخــرج إ�ــ� القــارئ  وفــق رؤ�تــھ لذلــك املشــهد.
هــو يصــور أحــالم ال�ســطاء، مشــاكلهم، آمالهــم، أفراحهــم، 
أتراحهــم، كل مــا يــدور فــي خ��ــات نفوســهم، إنــھ يغــوص 
ب�ــن حنايــا أرواح �ــ�وصھ، ي�رجــم دقــات قلو��ــم، وكيــف 

ال وهــو م��ــم وهــم منــھ. 
يميــل الدكتــور ســيد شــعبان إ�ــي الرمــز كث�ــرا فــي ســردياتھ، 
فالرمــز يعطــي الكاتــب املســاحة الكبــرى مــن ا��ر�ــة لـكـي 
يصــف و��ــ�ص مجتمعــھ دون وجــل، قلمــا تخلــو قصــة 

مــن قصصــھ مــن الرمــز املكثــف. 
إن الــذى يع�ــن هــذا الســارد األ��و�ــة أن م��مــھ اللغــوي 
زاخــر بمفــردات موســيقية، وألفــاظ �ــ�ر�ة، فلــھ م��مــھ 
تلمــح  الفــن،  هــذا  أ��ــاب  مــن  غ�ــره  عــن  يم�ــزه  الــذى 
�ــ�صية  معرفــة  يعرفــھ  فمــن  أســلو�ھ،  فــي  �ــ�ص�تھ 
فــي  أســلو�ھ  العــادي،  حديثــھ  وفــي  مشــ�تھ  فــي  هــذا  يــدرك 
فــي ا��يــاة، فمــا قصصــة إال قطعــة  الكتابــة هــو أســلو�ھ 

منــھ.

 الشاعر ع�ي أحمد

سيد شعبان 
يغرف من كفر
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قصــة  ول�ــس  بقصــة  أشــبھ  بــاذخ  مقــال  هــذا 
وأشــبھ بحكايــة مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة 
لكنھ محكي بأسلوب عصري بديع. أنت تملك 
 لكــن 

ً
ناصيــة ا��يــال البديــع و�عبــر عنــھ جيــدا

الفكــرة غامضــة تــدور �ــي كمــا يــدور الدرو�ــش 
 و�ــذوب 

ً
اقــص طر�ــا فــي حلقــة القــوم وهــو ي�ر

 فــي حــب الن�ــي ثــم يســلم�ي هــذا ا��ـكـي 
ً
هيامــا

والســرد إ�ــ� ا��هــول والفــراغ العر�ــض. أرجــو 
 مــن روايــة طو�لــة 

ً
أن يكــون هــذا ا��كــي فصــال

بــارع  أنــت  املهــدي.  ثــوب  أو   
ً
مثــال املهــدي  عــن 

 فــي ســرد حــال القــرى والضيــاع القديمــة 
ً
أيضــا

املقــدرة  هــذه  توظــف  أن  يمكنــك  وا��ــواري. 
العالــم.  يدهــش  عمــل  فــي  الهائلــة  الوصفيــة 
ا��ميــل  اإلبــداع  هــذا  ملشــاركة  دكتــور   

ً
شــكرا

م�ــي فــي ا��ــاص.
د. عمر فضل هللا/ السودان

جائزة كتارا في الرواية العر�ية

وجائزة الطيب صا��

 تملك ناصية الخيال البديع وتعبر عنه جيدا



قراءات نقديةقراءات نقدية



دد
لع

ة ا
صي

شخ

45

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 231 (1)ديسمبر 2022
Issue 231 | (1) Dec. 2022



دد
لع

ة ا
صي

شخ

46

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 231 (1)ديسمبر 2022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

تسريد الواقع  بفتنة الحكي تسريد الواقع  بفتنة الحكي 
في مجموعة «حكاية زين»في مجموعة «حكاية زين»

 للدكتور سيد شعبان للدكتور سيد شعبان
نقوس املهدي/ املغرب
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التطــور  نحــو  كب�ــرة  أشــواطا  العر�يــة  القصيــة  الكتابــة  قطعــت 
النمــاذج  تقليــد  فمــن  العامليــة،  الســرود  ضمــن  الــذات  واثبــات 
الوصــف  مــن  واالنتقــال  التعب�ــر،  فــي  االســتقاللية  إ�ــ�  الغر�يــة، 
التقليــدي، ا�ــ� التجر�ــب الــذي يعتبــر فــي حــد ذاتــھ طموحــا لتخر�ــب 
ســمات  ذات  هو�ــة  واك�ســاب  الكتابــة،  فــي  املتوارثــة  األســاليب 
 ) رجــب  حافــظ  محمــد  املرحــوم   ذلــك  عــن  عبــر  كمــا  مســتقلة، 
نحــن جيــل بــال أســاتذة) جيــل خــارج مــن فتنــة حكايــات ا��ــدات 
بــكل  عليــھ  وأناخــت  ا��يــاة،  وعركتــھ  واألســالف،  واالمهــات 
مكابدا��ــا، يقــول د. ســيد شــعبان حــول تجر�تــھ اإلبداعيــة: (منــذ 

بــكل هــذا ا��ـكـي؟ آ�ــي  أيــن  مــن  ف�ــرة �ســاءل كث�ــرون: 
لديــھ  منــا  إ�ســان  بوحــا صادقــا؛ كل  تحتــاج  إجابتــھ  هــذا ســؤال 
القــدرة أن يناغــم بمفرداتــھ أو أن يعــزف بنايــھ أو أن يضــرب ع�ــ� 
تلهــو  ���ــز األ�ــ�ار،   ، النبــات  اقــص  ي�ر فــي ا��قــل  أوتــار عــوده، 

تتمــاوج األســماك طر�ــا ال��ــر  فــي  ا��مــالن وراء أمها��ــا، 
ظــن �عــض مــن أه�ــي أن�ــي أ��ــص الكتــب ومــن ثــم أكتــب؛ �عــم فمــا 

األســد إال خــراف �غــذوه
رئــة  لتوســعة  محــاوالت  إ��ــا  التفــرد؛  أو  العبقر�ــة  أد�ــي  لســت 
التنفــس فــي ذاك العالــم املطبــق بثقلــھ يحاصر�ــي ليــل ��ــار، ثمــة 
مملــوء  عالمــي  بقلمــي،  أمســك  أن  داخ�ــي؛  مــن  ي�بعــث  هاتــف 
بحكايــات األجــداد هــؤالء الذيــن هــم م�ــ� أرض الوطــن؛ بالفــأس 
أيــن  [مــن  ال�ــرى)  فــوق  أخضــر  ��نــا  عزفــوا  والث�ــران  وا��ــراث 
معرفــة  ا�ــ�  تحتــاج  الكتابــة  بــان  التصر�ــح  هــذا  و�فيــد  أســرد]، 
واســعة، ا�ــ� كتابــة مــا نفكــر فيــھ، ومــا �شــعر بــھ عــن طر�ــق خ��لــة 
اللغــة وزلزل��ــا، واعطــاء االحــداث �عــدا غرائ�يــا ومن�ــ� ســور�اليا، 
�شــكل  األزمنــة، وتتداخــل  ف��ــا  ت�نــوع خاللهــا األمكنــة، وتتما�ــ� 
مكثــف، مــع اســتغالل كل أســاليب التعب�ــر املمكنــة مــن الشــعر، 
واالحتجــاج،  السيا��ــي،  والبيــان  واألســطورة،  والشــعار، 
املونولــوغ، واللقطــة الســ�نمائية، وا��ــدث التار��ــي، وكل ��ــيء.. 
وهــذه إحــدى ســمات الكتابــة القصصــة عنــد د. ســيد شــعبان، 
عــن  أحدهمــا  الينفــك  وا��يــاة؛  الفــن  ب�ــن  جدليــة  عالقــة  (ثمــة 
هــذه  عــن  التعب�ــر  ع�ــ�  قدرتــھ  فــي  الســرد  براعــة  وتأ�ــي  اآلخــر؛ 
العالقــة؛ كمــا تكــون ر�شــة الفنــان أو أي شــكل مــن أنمــاط التعب�ــر 

اإلبدا�ــي!
الســارد  براعــة  أن  غ�ــر  وقواعــد؛  قوان�ــن  تحكمهــا  العالقــة  هــذه 
فــي تجــاوزه تلــك األطــر فيمــا يدفــع بــھ نحــو ال��ائ�يــة؛ ال أكتمــك 
أ��ــا القــاريء الكر�ــم ســرا أن�ــي مولــع بتلــك الغرائــب فــي ســردي؛) 

والســرد] [الو�ــي 
يتوفــر د. ســيد شــعبان فــي رصيــده اإلبدا�ــي ع�ــ� ســت مجموعــات 
قصصيــة، �عتبــر مجموعــة «حكايــة ز�ــن» السادســة ضمــن منجــزه 
ضمــن  الثانيــة،  القصــة  عنــوان  وهــو  واملتنــوع،  ال�ــري  الســردي 
ا��موعــة ال�ــي تتكــون مــن أر�ع�ــن نــص توزعــت ع�ــ� مائــة و�ســع�ن 
حســ�ن  الكر�ــم  عبــد  الدكتــور  لألســتاذ  بكلمــة  مســ��لة  صفحــة، 
يب�ــن مــن خاللهــا تجن�ــس التجر�ــة االبداعيــة عنــد د. ســيد شــعبان 
اك�شــف��ا  ال�ــي  القبضــة»  بـ(«الروايــة  يقــول  كمــا  ا��ــا  واصفــا 
وجعل��ــا  شــعبان،  ســيد  للدكتــور  اإلبدا�ــي  املســرود  أغلــب  فــي 

قبالــة القصــة الومضــة، واك�شــفت نصــا واحــدا أســميتھ القصــة 
القبصــة، والروايــة القبضــة �ــي مقــدار ورقــة ع�ــ� الوجه�ــن أو ورقــة 

بوجــھ واحــد، ��ــدف إ�ــ� أمــور يقــود إل��ــا �ســق الــكالم    
....

ــت ال�ــ�صيات، لكــن تقنيــة املعا��ــة 
َّ
ل

َ
تتعــدد املوضوعــات، ور�مــا ق

تومــئ إ�ــ�
اقف  تحليل ال��صيات وتلمح إ�� تفس�ر املو

مناوشــة  أو  الزمــان  فضــاء  أو  املــكان  فضــاء  فــي  املوضوعــات  �عــدد 
ا��ــدث

اإلدهاش بالقدرة ع�� التكثيف والرمز، وا��ركة النفسية)ص[2] 
للناقــد  وأخــرى  ص٤،   - الســري  أحمــد  ألدكتــور  لألســتاذ  وكلمت�ــن 
�عنــوان  املؤلــف  كلمــة  اليم�ــي عبدالرحمــن ا��ضــر - ص٦، وتل��ــم 
مــن  اال  ينالهــا  ال  ال�ــي  الســرد،  فضيلــة  ف��ــا  يشــرح  الســرد»  «لعبــة 

اتقــن الكتابــة، فا��ـكـي بــدون تدو�ــن يبقــى (حكيــا شــفاهيا؛ فألــف 
ليلــة وليلــة وقصــص الشــطار والعيار�ــن والز�ــر ســالم والظاهــر بيبــرس 
ممــا  الشــع�ي  األدب  مأثــورات  إل��ــا  وضــم  وا��مــال  ا��ســن  وســت 
�عيــد  ملــل  مــن  الوقــت  تمضيــة  أو  الســمر  ليا�ــي  فــي  النــاس  ي�ناقلــھ 
املقالــة  هــذه  ص[13]،   – صنعتــھ.)  وحبكــة  إتقانــھ  فــي  الســرد  عــن 
يراهــا  وكيــف  الســرد،  لعبــة  ع�ــ�   االضــواء  تلقــي  البديعــة  املركــزة 
املبــدع د.  ســيد شــعبان زاعمــا أن كل مــا تقــع عليــھ الع�ــن او تلمســھ 
اليــد يمكــن أن يتحــول ا�ــ� ســرد، (ألــم اقــل لكــم إ��ــا أشــياء صغ�ــرة 
لك��ــا متجــذرة كمــا ال��ــر فــي بــالدي) خبــز امــي، ص [13٦]، فالتحــول 
الســائد  عــن  يم�ــزه  الــذي  االبــداع  إكســ�ر  وهــو  ا��يــاة،  ســمة  هــو 
النــاس  لهــا  يحتــاج  ال�ــي  العناصــر  مــن  واحــد  وا��ـكـي  واملألــوف، 
اليصــال األحــداث، هــذه األحــداث ال�ــي تنقســم بدورهــا أ�ــ� رئ�ســية 
ومركز�ــة  تــدور عل��ــا النصــوص، وأحــداث صغــرى هامشــية تطعــم 
امل�ــن القص��ــي، وتتولــد عــن ا��كايــة االم، مثــل مــا نجــد فــي حكايــات 

األك�ــر حداثــة   وليلــة والنصــوص  ليلــة  الــف 
تتألــف ا��موعــة القصصيــة «حكايــة ز�ــن» للدكتــور ســيد شــعبان 

لســت أد�ــي العبقر�ــة أو التفــرد؛ إ��ــا 
فــي  التنفــس  رئــة  لتوســعة  محــاوالت 
ذاك العالــم املطبــق بثقلــھ يحاصر�ــي 
مــن  ي�بعــث  هاتــف  ثمــة  ��ــار،  ليــل 
عالمــي  بقلمــي،  أمســك  أن  داخ�ــي؛ 
هــؤالء  األجــداد  بحكايــات  مملــوء 
الوطــن؛  أرض  م�ــ�  هــم  الذيــن 
عزفــوا  والث�ــران  وا��ــراث  بالفــأس 

ال�ــرى. فــوق  أخضــر  ��نــا 
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مــن أر�ع�ــن عنــوان يتفــاوت ب�ــن املفــرد واملركــب، موزعــة ع�ــ� مــدى مائــة 
و�ســع�ن صفحــة ع�ــ� الشــكل التا�ــي: الببغــاء! ص 1٧ - حكايــة الز�ــن! 
ص 22 - ســبعة أزواج ص 2٩ - ب�ــت ��ر�ــة ص 33 - قلــم مــن رصــاص 
ص 3٧ - لعب في ا��ينات ص ٤0 - �ي والطيب صا��! ص ٤٤ - حكاية 
صابــر ص ٥0 - ع�ــ� بــاب هللا! ص ٦2 - الشــهبانو ٦٦ - زنابــق الــورد ص 
٧1 - إإلســكافي فــي دســوق! ص ٧٤ - الليا�ــي األلــف ص ٧٧ - ورقــة وقلــم! 
ص ٨0 - ليــل صنعــاء ص ٨3 - محطــة شــ�بون! ص ٨٦ - بقــرة غانــدي 
ا��مــراء ص ٩0 - رغيــف با��بــن! ص ٩٦ - محبــرة ا��بر�ــي ص ٩٩ - 
رضــوى تحكــي! ص102 - هافــا ناجيــال ص10٧ - ��ــن فــول! ص 111

- بالــد نمنــم ص 11٦ - هولوكســت 11٩ - ســيدنا عبــد ر�ــھ التائــھ! ص 
122 - املذيعــة ا��ســناء ص 12٦ - ابــن نطوطــة! ص 130 - خبــز أمــي 
ص 13٤ - حــارة الرمــش ص 13٨ - الشــمس مســروقة! ص1٤1 - ابنــة 
أبو قرن! ص 1٤٥ - الذي عاد ص 1٤٩ - حدث مرة ص 1٥٤ - األحدب 
ص 1٥٨ - بنــات جولــدا ص 1٦٤ - و�ــي هللا ص 1٦٨ - جــاء متأخــرا ص 

1٧3 - �عــددت األقاو�ــل! ص 1٧٨ - جــاء بــا�! ص 1٨1 - هنــد وأشــياء 
أخــرى! ص 1٨٥

ينــاوش الســارد مــن خــالل نصوصــھ الســردية القص�ــرة ال�ــي تــراوح فــي 
مجملهــا ب�ــن ثــالث صفحــات عــددا مــن الثيمــات، أهمهــا

* التحــول، امل�ــ�، التغ�ــر والتطــور مــن خــالل مالمــح ا��تمــع العر�ــي 
الــذي يتقهقــر نحــو األســوأ، مــن خــالل ا��يانــات، والتنكــر للمبــادئ، 
والعمالــة (وضعــت يــدي فــي فمــي ألتحســس لســا�ي فمــا وجدتــھ) هــذا 
كافــكا  عنــد  االدب  فــي  العب�ــي  املذهــب  ع�ــ�  يحيلنــا  القســري  الفقــد 
وال��ــب،  والضيــاع،  واالســتالب  للقمــع  املــرء  يتعــرض  حيــث  وكامــي، 
والتعذيــب، وخاصــة حينمــا يتحــول األمــر مــن قطــع اللســان، ا�ــ� ســرقة 
قطــع العضــو التناســ�ي، إنــھ قمــة العقــاب والعنــف ا��ســدي والتدم�ــر 
الرو�ــي والنف��ــي، (هــل ســرق إبــان الفو��ــ�، يبــدو أن امــرأة جــاءت 
مســرعة فــي ليلــة ســوداء، تركــب ســيارة ســوداء؛ ترتــدي نظــارة ســوداء؛ 
معهــا حقيبــة ســوداء، كل هــذا الســواد ســهل لهــا أن تنــزع ســر حيا�ــي؛ 

اســتدارت فــي �ــ�ر�ة؛ ثــم قالــت: اآلن مــا عــاد منــك نفــع) ص[1٧]

  ا��لــم والرؤ�ــا: ت�نــوع طواهــر ا��يــاالت والوســاوس وال��يــؤات 
وت�ــردد عبــر عــدة نصــوص  

زنابــق الــورد: - (حلمــت أن�ــي أرتــدي ثو�ــا تتمــاوج بــھ ســبعة ألــوان 
كأنمــا هــو قــوس قــزح) [٧1]  

اإلســكافي فــي دســوق: - (ح�ــن كنــت ذلــك الشــاب الــذي امتــأل قــوة؛ 
ا�ســعت أحالمــي) ص[٧٤]

ليــل صنعــاء: (فنصيحــة أ�ــي �ســيف وفــأر فــي حلــم ليلــة صيــف؛ 
ملكــة وعــرش وقصــر

فــي النــوم و��ــزأ �ــي بلق�ــس؛ كيــف ��الــم وقــد فكــت تكــة  أغــط 
ســروالھ أن يحلــم بتلــك ال�ــي يومــا داعبــت خيــال ن�ــي هللا ســليمان 

وقــد رقــم ا��ــن وعزفــوا لــھ إيقــاع ا��ــرب.) ص[٨٥] 
(حاولــت ت�بــع تلــك األحــداث ال�ــي تــرآت فــي منامــي؛) ص [10٧] 

هافــا ناجيــال
   * اسماء الزهور والنباتات: الزنابق – الورد 

* االلــوان: قــوس قــزح – وكافــة األلــوان موظفــة، اللــون األبيــض 
للنقــاء، واألســود للعبــوس والشــقاء والشــؤم

نــزار   – الب�ــت  ضــو   - الز�ــن  صا�ــ�،   الطيــب  األ�ــ�اص:   *   
-  البردو�ــي – غانــدي – رضــوى عاشــور - أم هاشــم - الشــهيدة 
شــ�رين – امللكــة بلق�ــس – الن�ــي ســليمان - الشــهبانو - اإلســكافي 
– ســيدنا عبــد ر�ــھ التائــھ - ا��بر�ــي – ابــن نطوطــة – ابنــة أبــو 

قــرن
  * األماكــن: دســوق – صنعــاء -  ب�ــروت – بــاب املغار�ــة – بــالد 

نمنــم – حــارة الرمــش -  األحيــاء وا��ــارات الشــعبية، 
  - االفا�ــي   - ا��مــام   - الببغــاء   : والزواحــف  وا��يــوان  الط�ــر   *
الغر�ــان - البــوم - الــكالب – القطــط  - أفيــال - االســود - الفهــود 

- لعنــزة  - البقــرة  - الوطــواط – النــوارس -  العصاف�ــر
االغتصــاب - الصفــات والعــادات: النميمــة - الســرقة - الظلــم - 
االب�ــزاز – القتــل - االغتيــال - الب�ــر ا��يانــة – ال�زو�ــر - اإلخصــاء 

- العنــة (ح�ــ� نــزق األن�ــ� مــا عــاد يــراوده.) هولوكوســت
يســ��ل القــاص ا��موعــة بقصــة «الببغــاء» ع�ــ� لســان املتكلــم، 
با��يــال  مفعمــة  ســور�الية  و�طر�قــة  ا��ــدث،  ع�ــ�  الشــاهد 
القصــة  بطــل  يتفقــد  والرهبــة،  بالكواب�ــس  وضاجــة  والرمــز، 
القم�ــي  وعتادهــا  عد��ــا  بكامــل  الدولــة  يجــده،  فــال  لســانھ 
(وضعــت  لســانھ،  املواطــن  مــن  ل�ســلب  تتجنــد  والب�روقراطــي 
لقــد   ،[1٧] ص  وجدتــھ)  فمــا  لســا�ي  ألتحســس  فمــي  فــي  بــدي 
اقتطــع منــھ بطر�قــة وحشــية وســادية، ملصــادرة حقــھ فــي التعب�ــر، 
(�عــودت أن أتكلــم كث�ــرا) ص[1٧]، فـ(الســان الف�ــ� نصف)ــــھ، 
اقفــھ و�ــ�ص�تھ فــي بورصــة القيــم،  وهــو ترجمانــھ واملعبرعــن مو
ح�ــ� اننــا نقــول فــي منطــق االنتخابــات أد�ــ� بصوتــھ، هكــذا �ســ�� 
اجهــزة القمــع الرســمية منــع الكائــن مــن حقــھ فــي الــكالم والتعب�ــر 
عــن رأيــھ بأيــة وســيلة، ملنعــھ عــن املطالبــة بحقوقــھ املشــروعة، 
ب�ــر وقطــع عضــوه  تــم  بــل  هــذا،  عنــد حــدود  األمــر  يقــف  لــم  بــل 
التناســ�ي ل��ــد مــن �ســلھ، واالنظمــة تحــب اال�ســان الصامــت 

والقــدري ا��نــوع 
- حكاية الز�ن

بقصــة  ا��موعــة  القــاص  يســ��ل 
املتكلــم،  لســان  ع�ــ�  «الببغــاء» 
و�طر�قــة  ا��ــدث،  ع�ــ�  الشــاهد 
ســور�الية مفعمــة با��يــال والرمــز، 
والرهبــة،  بالكواب�ــس  وضاجــة 
فــال  لســانھ  القصــة  بطــل  يتفقــد 
يجــده، الدولــة بكامــل عد��ا وعتادها 
تتجنــد  والب�روقراطــي  القم�ــي 

لســانھ. املواطــن  مــن  ل�ســلب 
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صا�ــ�،  الطيــب  ز�ــن  ســ�رة  مــع  الز�ــن»  «حكايــة  قصــة  تتعالــف 
بطر�قــة ميتاســردية،يتواتر ف��ــا الســرد مــن خــالل الســرد، حيــث 
يعقــد لقــاء اف�راضيــا، يســافر بنــا الســارد ينــا ملالقــاة الز�ــن بكامــل 
ســر�رتھ،  وصقــاء  ومغامراتــھ،  وغرامياتــھ،  وعفو�تــھ  هيأتــھ 
االشــهال  وســائل  فيــھ  �عاظمــت  زمــن  فــي  و�شــهاره  وتلقائ�تــھ، 
والدعايــة وابتذلــت، الز�ــن الــذي يعشــق و�ثــوب �ســرعة، يحــب 
و�صــد، يج�ــرج حكايــات العشــق والوجــد، والت�بــؤات، وال��يــؤات 
ال�ــي مــا تفتــأ ان تتحقــق، أو يحتمــل حدو��ــا، كمــا يخيــل ملــن حولــھ، 
التص�يــف،  عــن  الع��ــي  الز�ــن  نحبــھ، و�شــفق عليــھ،  وتجعلنــا 
هــل مــن الصا���ــن هــو، أم مــن األوليــاء واألبــدال، أم مــن ا��ان�ــن 
والغوايــة  با��كايــات  املوله�ــن  العاشــق�ن  مــن  أم  وا��اذيــب، 
والغــرام، خليــط أمشــاج اكتنــزت فخلقــت لنــا �ــ�صية بوهيميــة، 
الظــل،  وخفــة  والعذو�ــة  والرقــة  ال�ــ�اء  مــن  خــزان  الز�ــن،  �ــي 
(أتصــل بز�ــن؛ أخبــره أن عمرنــا قــد ضــاع ســدى، مــا نفعتنــا تلــك 

شــيخا  صــار  أنــھ  أعلــم  النيــل،  ضفــة  ع�ــ�  ال�رثــرة 
حكايــات  مــن  رمــق  �عــض  بــھ  لكــن  معممــا، 

يمتلكــون  الذيــن  هــؤالء  مــن  الصبــا؛ 
الطيبــة  �غلفــھ  ا��لــوة؛  الدعابــة 

وتحركــھ ال�ســاطة فــي �عاملــھ مــع 
اآلخر�ــن، ال تجــده غ�ــر مب�ســم؛ 
لكنــھ  طفــل؛  قلــب  يمتلــك 
يحلــق بخيــال شــاعر؛ رغــم أننــا 
مــرارة  ونتجــرع  الفقــر  �عتــاش 
 ،[2٦  -  2٥] صــص  األيــام.) 

يختفــي  الز�ــن  خيــال  يتال��ــ� 
نلتــق،  لــم  (ف�ــرة  الســاردـ  يت�بعــھ 

أخبر�ــي أنــھ يومــا مــا كان ي��ــ� مــن 
الوهــم ا��كايات،لــم تكــن لــھ فتــاة ،كان 

يحســن الســرد، وألن�ــي أضعــت ســنوات عمــري 
كانــت خيــاال؟)  تكتمــل؛ أكل حكايتــك  لــم  وراء حكايــات 

ص[2٧]  خــدرا)  و(كانــت   ،[2٧] ص 
- سبعة ازواج

عنــھ  وزاغ  ا��ــظ،  أخطــأه  جســد  مــن  الــروح  تتبــرم  أن  أق��ــ�  مــا 
النص�ــب، أو هكــذا يحــاول القــاص إخبارنــا عــن حــال امــرأة عاثــرة 
ا��ــظ،، ل�ســت متصابيــة، لكــن فا��ــا قطــار اليق�ــن، وتحــاول أن 
تدركــھ،  فنابــت عنــھ با��يــال والتم�ــ� والرجــاء والدعــاء، والنــذور 
تحتــھ  ممــا  ي�ــ�  الــذي  الضيــق  ثو��ــا  الزار،(ارتــدت  وحفــالت 
املــرأة.) ص [2٩]، وتركــت  ��ــذه  ابت�ــي  يــوم  العاثــر  و�شــكو حظــھ 
��يالهــا حر�ــة االختيــار ب�ــن رجــال يا�ســ�ن ال اســتطاعة لهــم ع�ــ� 

الــزواج، وآخر�ــن يا�ســ�ن ال يفكــرون فيــھ
ب�ت ��ر�ة 

نــص محمــل با��ن�ــن والتذكــر واأل��ــ� والتيــھ والبعــد والفقــد، مــن 
خــالل تمثــل ســ�نار�و م�ــيء ال��ــر، وتوصيــف حيا��ــم املفعمــة 
مفــردة  هــذه   ، ال��ــر  جــاء  (لقــد  والغرائــب،  وااللــوان  بال�ــ�ر 
شــعورهن  تقــاوم،  ال  فتنــة  ل�ســا��ن  الغثيــان،  تث�ــر  بــأن  كفيلــة 

إ��ــن  م��ــن،  هلــع  عندنــا  الورديــة.  بألواهنــا  ثيا��ــن  الصفــراء، 
ســاحرات، يضر�ــن الــودع، يالعبــن الطــوب وا���ــر، وألن�ــي مصــاب 
بالعنــة فقــد تركو�ــي أم��ــ� خلفهــن، أل�ســو�ي جلبابــا دون صــدار، 
إ�ــ� جانــب �ــ�رهن  وهــن   ،[3٥] الف�ــران! ص  ف��ــا  لعبــت  طاقيــة 

أخــرى ومــآرب  ��اجــات  يص��ــن  التلقا�ــي  وجمالهــن 
  - قلم من رصاص 

في قصة «قلم من رصاص» تطالعنا �ــ�نة رســام من وراء ركام من 
األوراق، إ�ســان تقــدم بــھ الســن وتقرحــت أصا�عــھ، وشــاخ عظمــھ، 
وتقــوس ظهــره، لــم يبــع ضم�ــره لكنــھ ظــل مخلصــا ملبدئــھ، وحيــھ مــن 
خــالل اللوحــة ال�ــي أبــدع فــي تلو���ــا، وال�ــي أنجزهــا منــذ أمــد �عيــد، 
كانــت امــراة الصــورة تحتفــظ ببعــض رونقهــا وحســ��ا ال تــزال برغــم 
انصــرام األيــام واألعــوام، (اب�ســام��ا ال�ــي لــم �غــادر شــفت��ا، الــورود 

تزهــو ب�يا��ــا، لي��ــا ظلــت كمــا �ــي ل�رســمها القلــم!) ص[3٧]  
لعب في ا��ينات

تنحــو هــذه القصــة نحــو العب�يــة، والعــدم، أســئلة أنطولوجيــة 
يواجههــا بطــل القصــة، عــن اســمھ واســم أبيــھ وهو�تــھ 
وعملھ وســكنھ، جملة أســئلة يجابھ ��ا وال يملك 
وال�شــظي  الضيــاع  خضــم  فــي  لهــا  اجو�ــة 
مــن  ن�تظــر  ومــاذا  واأللينــة،  واالســتالب 
كائــن يحيــا بــال هو�ــة، وال اهــل وال ســكن 
(أجبــت فــي تضــرع: فق�ــر يجــوب بــالد هللا، 
كســرة  عــن  أبحــث  أيــن،  إ�ــ�  أعــرف  ال 
أكلــت  أن�ــي  أتذكــر  ال  أيــام  منــذ  خبــز؛ 
يمســك  حيــث  أكبرهمــا؛  رج�ــي  شــ�ئا، 
إنــك  يقــال:  تكــذب،  أنــت  غليظــة  ��ــراوة 

مــن أك�ــر  فــي  تتواجــد  ماكــر، 
ظــل  مثــل  تتحــرك  واحــد؛  وقــت  فــي  مــكان 

أبــوك؟ مــن  الشــمس، 
تــرددت فــي اإلجابــة؛ لــم يســأل�ي أحــد هــذا الســؤال مــن 

ص[٤0]  قبــل.) 
فــي  لهــا  ومقنعــة  شــافية  أجو�ــة  ال  ال�ــي  ا���ــرة  األســئة  مــن  دز�نــة 
هــذا العالــم امل�ــيء باالســرار، وارشــاء النــاس والكــذب عل��ــم �علــب 

فارغــة. ووعــود  حلــوى، 
�ي والطيب صا��

فــي هــذه القصــة يســتد�ي القــاص جدتــھ املرحومــة منــذ امــد طو�ــل 
ســ�رة  التداعيــات  يشــبھ  مــا  فــي  لــھ  وتحـكـي  تن��ــھ،  �ســامره،   ،
العصــر ا��ا�ــي، بت�بــؤات ورؤى وتــوارد أفــكار عــن احــوال العصــر، 
عــن ال�ســيد االمر�ـكـي، وخــراب العالــم، وجنــون الرؤســاء، وأشــياء 
أخــرى، ا��ــا لــذة ا��كــي، إنــھ الشــغف بالطيــب صا�ــ� ســاحر البيــان 

والســرد وا��ـكـي الشــائق اللذيــذ
حكاية صابر

صابر، ��ص لھ من اسمھ نص�ب، يرمز لال�سان الشع�ي املراوح 
ال�ســيان  ب�ــن  وا��قيقــة،  ا��يــال  ب�ــن  اقــع،  والو االســطورة  ب�ــن 
والتجاهــل، صابــر االســت�ناء ب�ــن ســكان الكفــر، يقــول الســارد عنــھ 
فــي خزانــة  الثيــاب  مثــل طيــات  ال�ســيان  تراكــم  �عدمــا  (تجاهلتــھ 

الظــل،  وخفــة  والعذو�ــة  والرقــة  ال�ــ�اء  مــن  خــزان  الز�ــن،  �ــي 
(أتصــل بز�ــن؛ أخبــره أن عمرنــا قــد ضــاع ســدى، مــا نفعتنــا تلــك 

شــيخا  صــار  أنــھ  أعلــم  النيــل،  ضفــة  ع�ــ�  ال�رثــرة 
حكايــات  مــن  رمــق  �عــض  بــھ  لكــن  معممــا، 

يمتلكــون  الذيــن  هــؤالء  مــن  الصبــا؛ 
الطيبــة  �غلفــھ  ا��لــوة؛  الدعابــة 

وتحركــھ ال�ســاطة فــي �عاملــھ مــع 
اآلخر�ــن، ال تجــده غ�ــر مب�ســم؛ 
لكنــھ  طفــل؛  قلــب  يمتلــك 
يحلــق بخيــال شــاعر؛ رغــم أننــا 
مــرارة  ونتجــرع  الفقــر  �عتــاش 
 ،[

يختفــي  الز�ــن  خيــال  يتال��ــ� 
نلتــق،  لــم  (ف�ــرة  الســاردـ  يت�بعــھ 

أخبر�ــي أنــھ يومــا مــا كان ي��ــ� مــن 
الوهــم ا��كايات،لــم تكــن لــھ فتــاة ،كان 

يحســن الســرد، وألن�ــي أضعــت ســنوات عمــري 
كانــت خيــاال؟)  تكتمــل؛ أكل حكايتــك  لــم  وراء حكايــات 

تزهــو ب�يا��ــا، لي��ــا ظلــت كمــا �ــي ل�رســمها القلــم!) ص[
لعب في ا��ينات

تنحــو هــذه القصــة نحــو العب�يــة، والعــدم، أســئلة أنطولوجيــة 
يواجههــا بطــل القصــة، عــن اســمھ واســم أبيــھ وهو�تــھ 
وعملھ وســكنھ، جملة أســئلة يجابھ ��ا وال يملك 
وال�شــظي  الضيــاع  خضــم  فــي  لهــا  اجو�ــة 
مــن  ن�تظــر  ومــاذا  واأللينــة،  واالســتالب 
كائــن يحيــا بــال هو�ــة، وال اهــل وال ســكن 
(أجبــت فــي تضــرع: فق�ــر يجــوب بــالد هللا، 
كســرة  عــن  أبحــث  أيــن،  إ�ــ�  أعــرف  ال 
أكلــت  أن�ــي  أتذكــر  ال  أيــام  منــذ  خبــز؛ 
يمســك  حيــث  أكبرهمــا؛  رج�ــي  شــ�ئا، 
إنــك  يقــال:  تكــذب،  أنــت  غليظــة  ��ــراوة 

مــن أك�ــر  فــي  تتواجــد  ماكــر، 
ظــل  مثــل  تتحــرك  واحــد؛  وقــت  فــي  مــكان 

أبــوك؟ مــن  الشــمس، 
تــرددت فــي اإلجابــة؛ لــم يســأل�ي أحــد هــذا الســؤال مــن 

ص[٤0]  قبــل.) 
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الفقــر ال�ــي احتــوت أغراضنــا، ح�ــي إنــك ال تجــد فــي كتابا�ــي ســطرا 
واحــدا عنــھ فــي كفــر امل���ــي أبــو قتــب ذلــك الكفــر املثقــل با��كايــات 
ي�ســ�� ��ــا و�ب�ــت وقــد ســال ا��ــوع وتدثــر بــھ مــن عــري.) ص [٥0]، 
صابــر، الغر�ــب الــذي يجمــع فــي �ــ�ص�تھ، ســمات مــن �ــ�صية 
ت�شــابھ  (ر�مــا  صا�ــ�،  الطيــب  �ــ�وص  مــن  وغ�رهــا  الب�ــت  ضــو 

ا��كايــات وتتــوارد ا��واطــر إال أن يكــون صابــر هــو ضــو الب�ــت؟
أثــره،  اختفــى  الزمــن،  بــركام  املثقلــة  ا��ـكـي  نتــف  أتذكــره  مــا  كل 
كلمــا مــررت بكيمــان الســباخ ومنحنيــات الشــوارع أتذكــره وقــد عــال 
صوتــھ بال��يــج؛) صــص [٥٥ - ٥٦]، تحلــق هــذه القصــة املفعمــة 
�غرائ�ي��ــا املفرطــة فــي عالــم ال��يــؤات والــرؤى، بطــل القصــة يقــع 
��يــة فقــدان الذاكــرة، ومــن هــذا العالــم املتخيــل يبــدأ الشــك، 
فــارس  مــن  بالقــارئ  و��تقــل  ا��ـكـي،  ي�تــدئ  اآلخــر  العالــم  ومــن 
وكر�ــالء والقاهــرة ومحطــات عديــدة، مضمخــة بالبخــور واالســطورة 

وا��لــم

زنابق الورد
اقــع،  ا��لــم ايضــا مكســب فــي هــذه ا��يــاة، للهــروب مــن ضغــط الو
�عــد ان صــار عز�ــزا ونــادرا، �ســ�ب �ــ� ا��يــال واملنــع واملصــادرة 
أن�ــي  (حلمــت  والتم�ــي،  لألما�ــي  ا�عــكاس  ا��لــم  ا��لــم،  فــي  ا��ــق 
أرتــدي ثو�ــا تتمــاوج بــھ ســبعة ألــوان كأنمــا هــو قــوس قــزح يظهــر �عــد 
ســقوط املطــر فــوق أ�ــ�ار حديقتنــا فتبــدو لوحــة جميلــة ��ــا غــزالن 
فــوق �ــ�رة  لهــا  يقــف م�رصــدا  وحمــالن وحمائــم، غ�ــر أن غرابــا 
وا��ســمات  الزاهيــة  باأللــوان  ا��لــم  هــذا   ،[٧1] ص  الكافــور؛) 
والغر�ــان،  الكواب�ــس  تفســدها  و  �غزوهــا  أن  تلبــت  ال  ا��ميلــة 
والف�ــران، لكــن بواســطة نصائــح الوالــد وحــرص الوالــدة ال تلبــت ان 
�عــود االحــالم لتدفــ� ليا�ــي الشــتاء الطو�لــة، (هر�ــت البومــة ال��ــوز 
ليا�ــي  تالزم�ــي  صــارت  واألحــالم  يومهــا  ومــن  امل��ــور،  الكهــف  إ�ــ� 

ص[٧3]  ص  الشــتاء.) 
الليا�ي األلف

ـــمھ  ت�نــاول هــذه القصــة أخبــار هــارون الرشــيد وأمجــاده، وكيــف 
ملــك الدنيــا وســاد العالــم، ليعــرج ع�ــ� �ــ�ل ا��يبــات العر�يــة فــي 
ظــل ا��اضــر البا�ــس، وا��ــذالن العر�ــي و�يــع االرا��ــي، والتطبيــع 

املــذل، واملؤامــرات ا��س�ســة ال�ــي تحــاك ضــد القضيــة العر�يــة
ش�رين

الفلســطي�ية  ال��فيــة  �ــ�صية  املؤملــة  القصــة  هــذه  �ســتعيد 
العر�يــة  والــروح  التأثــر  مــن  بمز�ــد  عاقلــة،  أبــو  شــ�رين  الشــهيدة 
املفعمــة بالكبريــاء والعنفــوان، وااليمــان العميــق والصــادق �عدالــة 

القصيــة ال�ــي ناضلــت مــن أجلهــا
ليل صنعاء

بــكل  ســبا  ملكــة  بلق�ــس  امللكــة  القــاص  يتخيــل  القصــة   هــذه  فــي 
هيب��ــا ووقارهــا  تتحــول ا�ــ� ســ�ية فــي بــالط الن�ــي ســليمان، تقطــن 
فــي  وتنعــق  ب  الــكال  ��ــا  وتحيــط  القطــط   حولهــا   وتــدور  الكــوخ 

ســما��ا البومــة، (بــدأت أتوجــس مــن ثيا��ــا ومــن ملــة شــفت��ا، هــذا 
زمــن ال�ســري باإلمــاء؛ أمــا أن تكــون صاحبــة اليمــن تخ�رفــي ��ــرة 
نائيــة مــن ب�ــت ��ــري تحوطــھ الــكالب وتمــوء حولــھ القطــط و��ــزأ 

البومــة ال��ــوز فمحــال أن ترض�بــھ) [٨٥] بــھ 
عــن  العر�ــي،  العالــم  فــي  الوضــع  القصــة  هــذه  صــور  عــاد  الــذي 
فاقــدا  الدازايــن،  عالــم   ا�ــ�  ي�تقــل   البطــل  حيــث  املؤامــرات، 
يطــوف  جــواد أصيــل،  ع�ــ�  يختــال  نفســھ  ف�ــرى  الو�ــي واالدراك، 
فــي ا��ــواري القاهر�ــة، وفــي كر�ــالء ودمشــق، وصنعــاء، وفــي االمــان 
واالمــن قبــل أن تمتــد اليــھ ايــدي التطــرف، والظــالم فتفســد ا��لــم 
(تخذل�ــي تلــك ا��ناجــر املدو�ــة، غيــالن ع�ــ� جان�ــي الطر�ــق، ت�تلــع 
اقصــت  األرض جــوادي الــذي فقــد عرو�تــھ ع�ــ� مذبــح العــار يــوم تر
حيــث  الفتنــة  شــيوخ  هللا  قاتــل  عار�ــة،  الب�ــت  جــوف  فــي  ســالومي 

أو خانــوا) ص [1٦3] كانــوا 
الثيمــات  وتنــوع  الف�ــي،  ب�را��ــا  شــعبان  ســيد  د.  نصــوص  تتم�ــز   
واملواضيــع ال�ــي ت�ناولهــا، وتنفتــح ع�ــ� عــدة تقنيــات كتابيــة، خاصــة 
ا��ــا �ســتفيد مــن تقنيــة التنــاص، وفتنــة ا��كــي فــي الــف ليلــة وليلــة، 
وســور�ي «أهــل الكهــف»، و»النمــل»، وفــي ال�ــراث العر�ــي، والتأثــر 
وموطنــھ،  ��ــذوره  اخالصــھ  طر�قــة  فــي  ال  صا�ــ�  بالطيــب  الكب�ــر 

تتم�ز نصوص د. ســيد شــعبان ب�را��ا 
واملواضيــع  الثيمــات  وتنــوع  الف�ــي، 
عــدة  ع�ــ�  وتنفتــح  ت�ناولهــا،  ال�ــي 
تقنيــات كتابيــة، خاصــة ا��ــا �ســتفيد 
ا��ـكـي  وفتنــة  التنــاص،  تقنيــة  مــن 
الــف ليلــة وليلــة، وســور�ي «أهــل  فــي 
ال�ــراث  وفــي  و»النمــل»،  الكهــف»، 
بالطيــب  الكب�ــر  والتأثــر  العر�ــي، 
صا�ــ� ال فــي طر�قــة اخالصــھ ��ــذوره 
وموطنــھ، وانمــا ��ــ�وصھ وظــروف 

أيضــا. مع�شــهم 

القــاص  يتخيــل  القصــة   هــذه  فــي 
بــكل  ســبا  ملكــة  بلق�ــس  امللكــة 
هيب��ــا ووقارهــا  تتحــول ا�ــ� ســ�ية فــي 
بــالط الن�ــي ســليمان، تقطــن الكــوخ 
وتــدور حولهــا  القطــط  وتحيــط ��ــا 
الــكال ب وتنعــق فــي ســما��ا البومــة.
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فــي  يســتحضره  فهــو  أيضــا،  مع�شــهم  وظــروف  ��ــ�وصھ  وانمــا 
كل ســروده، و�تبــرك بــھ كأنــھ و�ــي، بالقــدر الــذي ي�يمــن فيــھ بوالــده 
جــادو، وامــھ الطيبــة ال�ــي أغنــت مخــزون حكيــھ بحكايا��ــا األث�ــرة، 
الســردية والفنيــة،  التقنيــات  مــن  بالعديــد  كمــا تحفــل نصوصــھ 
والرمــوز التار�خيــة، واالســطور�ة، ال�ــي يغــرف مــن معي��ــا و�ســنلهم 

مــا تخفيــھ مــن �ــ�ر.
اقع املر با��لم  ي��أ القاص د. سيد شعبان أيضا ا�� مواجهة الو
والتدا�ــي، واالبحــار بنــا عبــر عالــم الدازايــن حيــث ي�ســيد ا��يــال 
وا��يوانــات  الســاحرات  بأطيــاف  يوشــيھ  النــص،  ع�ــ�  الــوارف 
اشــكال  وكل  األشــباح،  و�عشــرات  االحمــر،  وا��ــن  والطيــور 
الزواحــف والطيــور فــي قالــب ســردي شــائق و��يــج، ولغــة شــاعر�ة 

فــي  ا��لــق  ا��امــح  با��يــال  البا�ــس  اقــع  الو مازجــة  مموســقة 
الليبديــة،  بالغرائــز  والوســاوس  والســور�الية،  ال�ــ�ر  أجــواء 
وأحــالم اليقظــة بالتصــورات ا��از�ــة ال�ــي تأخــذ شــكل ا��قيقــة، 
وا��فيفــة  ا��ببــة  الســوداء  والدعابــة  بال�ــ�ر�ة  واملوضوعيــة 
االشــارات،  بتلــك  معني�ــن  أنفســنا  نتخيــل  ح�ــ�   الــروح،  ع�ــ� 
م�شــوق�ن ملز�ــد مــن الدهشــة واملتعــة (واملدهــش أن ا��كايــة ال�ــي 
ت�ت�ــي ال ت�ت�ــي مــا دامــت قابلــة ألن تــروى) رضــوى عاشــور، صيــادو 

الذاكــرة

شــعبان  ســيد  د.  القــاص  ي��ــأ 
املــر  اقــع  الو مواجهــة  ا�ــ�  أيضــا 
بنــا  واالبحــار  والتدا�ــي،  با��لــم 
عبــر عالــم الدازايــن حيــث ي�ســيد 
النــص،  ع�ــ�  الــوارف  ا��يــال 
الســاحرات  بأطيــاف  يوشــيھ 
وا��ــن  والطيــور  وا��يوانــات 
االحمــر، و�عشــرات األشــباح، وكل 
فــي  والطيــور  الزواحــف  اشــكال 
قالــب ســردي شــائق و��يــج، ولغــة 
اقــع  شــاعر�ة مموســقة مازجــة الو
با��يــال ا��امــح ا��لــق  البا�ــس 
والســور�الية. ال�ــ�ر  أجــواء  فــي 
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أ د. محمد عبد الرحمن عطا هللا

مقدمة المجموعة القصصية
«ا²ولياء يسكنون المحروسة»
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الســرد  عالــم  فــي  مائــزة  عالمــة  شــعبان  ســيد  الدكتــور  يمثــل 
القص��ــي، ولــم يرصــف قلمــھ فــي أغــالل الســرد، ولــم يصــدأ ســن 
البالغــة،  بمــداد  ال  ســي� فقلمــھ  القــص،  عالــم  و�ــ�  منــذ  يراعــھ 

الفصاحــة. و�يــان 
وال يســتد�ي �عــض تقنيــات املســرح إ�ــ� عاملــھ القص��ــي، فيغيــب 
ا��ــوار عــن قصصــھ فــي هــذه ا��وعــة ال�ــي ب�ــن أيدينــا املعنونــة 
بنــاء  إ�ــ�  ذلــك  يعــود  ور�مــا  ا��روســة)،  يســكنون  هللا  أوليــاء   )
النــص الســردي، الــذي ال يتجــاوز الصفحــة الواحــدة فــي كث�ــر مــن 
األحيــان؛ فالنــص الســردي لــدى شــعبان دفقــة شــعور�ة واحــدة، 
ــھ صــوب  تدفــع املتلقــي إ�ــ� مشــاركتھ مشــاركة وجدانيــة، فيأخــذ بلّبِ

النــص مــن بدايتــھ ح�ــ� ��ايتــھ.
ــھ،  و�عــّوِض الكاتــب غيــاب ا��ــوار بالشــاعر�ة ال�ــي ��يمــن ع�ــ� قّصِ
ف�ســتع�ر مــن الشــعر تقنياتــھ، فتتج�ــ� الصــورة الشــعر�ة فــي أب�ــ� 
حللهــا، وتأخــذ زخرفهــا فــي النــص ح�ــ� تض�ــ� لوحــة فنيــة، يرســمها 
فنــان بقلمــھ ال بر�شــتھ، تلو��ــا الكلمــات، وتز���ــا العبــارات، عبــر 
 عبقر�ــة اللغــة 

ً
لغــة مموســقة �عــزف نوت��ــا املوســيقية، مســتغال

ثــم  ال�راكيــب،  �عــض  فــي  متجا�ــس  إيقــاع  خلــق  فــي  وشــاعر���ا 
فــي تراكيــب أخــرى، ي�تــج عنــھ  فــي هــذا التجا�ــس  يحــدث مغايــرة 
ع موســيقي مــن خــالل املزاوجــة ب�ــن التوقــع، و��ــن عدم التوقع. تنــوُّ

ُيقــرأ  فالنــص  ا��موعــة؛  هــذه  فــي  األبــرز  العنصــر  هــو  واملــكان 
منــذ عتبــة  ا��موعــة  طر ع�ــ�  املــكان ســيَّ إن  مــن عنــوان، حيــث 
ال�ــ�صيات  األوليــاء/  ع�ــ�  العائــد  الضم�ــر  كان  و�ن  العنــوان، 
هــو الفاعــل، ب�نمــا ا��روســة/ املــكان مفعــول؛ فــإن هــذا ال يمنــع 
باملــكان  اإل�ســان  فعالقــة  الســردي،  النــص  فــي  املــكان  أهميــة 
أشــد وثاقــة مــن عالقتــھ بالزمــان نفســھ، فاملــكان املولــد وامل�شــأ 
هــذه  فــي  األماكــن  وتتعــدد  مصــر،  �ــي  وا��روســة  والذكر�ــات، 
املغلــق،  املــكان  و��ــن  املفتــوح  املــكان  ب�ــن  فتجمــع  ا��موعــة، 
و��ــن  وحار��ــا،  بأحيا��ــا  القاهــرة  ب�ــن  مراوحــة  املفتــوح  واملــكان 
الكفــر الر�فــي، واملــكان املغلــق: مقــام ا��ســن ومقــام الدســو�ي، 
والــدكان،  والقلعــة،  والب�ــت،  وا���ــرة  والكن�ســة،  وامل�ــ�د 
جميًعــا،  األماكــن  هــذه  ب�ــن  والعالقــة  يوســف،  وجــب  واملغــارة 
و��ــن ا��روســة فــي العنــوان عالقــة اشــتمال، ومــن ثــم �ســهم هــذه 
فــي  فــي منــح ا��موعــة القصصيــة تماســكها، وترابطهــا  العالقــة 

البنــاء. محكمــة  األجــزاء،  م�ســقة  منظومــة 
عنــد  مجموعتــھ  فــي  شــعبان  ســيد  عنــد  الزمــن  يتوقــف  ولــم 
الزمــن املضــارع/ زمــن الســرد ، بــل يســتخدم تقنيــات االســ�رجاع 
الســارد،  ذاكــرة  عبــر  املا��ــي  إ�ــ�  فيعــود  وا��ــذف،  واالســ�باق 
و�س�شرف املستقبل من خالل تقنية االس�باق، وا��ذف الزم�ي 
والتفاصيــل،  األحــداث  مــن  كث�ــر  ع�ــ�  وقفــز  النــص،  فــي  اقتصــاد 
عنــھ،  املســكوت  عــن  للبحــث  للمتلقــي  مفتوًحــا  ا��ــال  و��ــرك 
والتقنيــة املهمــة عنــد الكاتــب، تقنيــة الزمــن امليتافز�قــي، أو الزمــن 
ــا، وزمــن 

ً
املاورا�ــي، ف�ســتد�� إ�ــ� عالــم النــص زمــن البــرزخ أحيان

اقــع الــذي  ا��لــم فــي أحاي�ــن كث�ــرة، وهــو نــوع مــن الهــروب مــن الو
قــد يصدمــھ بقــوة أع�ــ� منــھ، فيقــول فــي نومــھ، مــا لــم يســتطع قولــھ 

فــي ��ــوة.

والــراوي فــي النــص هــو الــراوي العليــم الــذي يعــرف عن ال�ــ�صيات 
وفــي كث�ــر  ا��لــف،  مــن  �علــم عــن نفســها، فرؤ�تــھ رؤ�ــة  أك�ــر ممــا 
مــن النصــوص �شــارك ا��ــدة الســارد، وتمســك منــھ دفــة ا��ـكـي، 
ا��موعــة،  �ــ�صيات  معظــم  ع�ــ�  املهيمنــة  وال�ــ�صيات 
ل�ســوا  الســرد  عالــم  وفــي  اقــع،  الو فــي  وهــم  األوليــاء،  �ــ�صيات 
أولياء حقيق�ن، بل هم فئة إما دجالون، و�ما ��رة، وهذه الفئة 
تمثــل تز�يــف الو�ــي، وخــداع ا��ماه�ــر، و�التا�ــي فهــم ال يســكنون 
ون الفقــراء، ف�زيــد فقرهــم،  ا��روســة، لك��ــم يحتلو��ــا، إ��ــم يب�ــزُّ
لو��ــم، و��شــرون بي��ــم األمــراض االجتماعيــة، فمهمــة ا��تــل  و�جهَّ

�شــر الفقــر وا��هــل واملــرض.
أبنــاء ا��روســة،  ال�ــي خطفــت  �ــي  الفئــة وحدهــا  هــذه  تكــن  ولــم 
بالقطــط  األوليــاء  فيقابــل  ــا،  فني� ــا 

ً
توازن يحــدث  الكاتــب  نــرى  بــل 

الســمان، أو باألحــرى مصا��ــي الدمــاء، وكاتــب التقار�ــر الســر�ة، 
والســلطان الــذي ي�تعــل حــذاء، و�حّرِمــھ ع�ــ� الرعيــة ال�ــي �ع�ــش 
فقــد  ثــم  ومــن  الكر�ــم،  الع�ــش  مــن  أو مجــردة  فــي مملكتــھ حفــاة، 
مثلــت هــذه الفئــات وســيلة ضغــط ع�ــ� األغلبيــة امل�ــ�وقة، تلــك 
بة واملأزومــة فــي النــص الســردي، ح�ــ� تحولــوا 

َ
ال�ــ�صيات املســتل

ــ� هــذا في أســماء ال�ــ�صيات 
َّ

اف�ــش، و�تج� إ�ــ� مجموعــة مــن ا��ر
ال�ــي اختارهــا الكاتــب �عنايــة فائقــة: عــم كشــكول- كرشــة- ��لــول 

البيــاع- ابــن خنفســة.. إ�ــ�.
و�عا�ــ� شــعبان فــي مجموعتــھ أزمــة اإل�ســان املعاصــر الــذي يعا�ــي 
و�مزقــھ  النفــط،  امل�ــ�/  بــالد  فــي  الغر�ــة  وتض�يــھ  الو�ــي،  غيــاب 
االغ�راب النف��ــي داخل وطنھ، و�ؤرق الســارد جفاف ال��ر مصدر 
ا��يــاة، وســر الوجــود، فمــرة يــرى فــي نومــھ جفافــھ، ومــرة أخــرى يــرى 

فــي منامــھ الهدهــد يشــ�ر إ�ــ� بلق�ــس أن ال��ــر فــي النــزع األخ�ــر.
منقــذ  عــن  نــص  مــن  أك�ــر  فــي  بحــث  نومــھ  مــن  اســ�يقظ  وعندمــا 
ومخلــص، فمــرة ��ــرول هاجــر فــي ا��روســة، ومــرة أخــرى يســتد�� 
الســبع  مــن  ا��روســة  و�نقــذ  منــھ،  يخــرج  لعلــھ  يوســف،  جــب 
؛ يمســك عصــا مو��ــ�، وميــالد 

ً
تلــد مر�ــم طفــال ال��ــاف، وأخ�ــًرا 

الطفــل رمــز لألمــل، فهــو املنقــذ وا��لــص، لكــن األمــل الــذي �عثــھ 
�عبــارة  وت�ت�ــي  ا��موعــة،  ��ايــة  فــي  يقطعــھ  نفوســنا،  فــي  الكاتــب 
تــاه)، لكــن هــذه ال��ايــة إن خالفــت األمــل  يــا والد ا��ــالل عيــل   )
امل�شــود فــي ب�يــة الســطح، إال أن ب�يــة العمــق مــن املمكــن تجعلنــا 
 آخــر، فالتعب�ــر بالفعــل املا��ــي (تــاه)، يعبــر عــن 

ً
نــؤول النــص تأو�ــال

حالــة التيــھ ال�ــي يع�شــها أبنــاء ا��روســة، فهــم فــي انتظــار الوليــد أن 
يشــب عــن الطــوق، فيلقــي �عصــا مو��ــ�، لتلقــف مــا يأفــك األوليــاء 
مفتوحــة  ال��ايــة  فتكــون  ا��روســة،  يســكنون  الذيــن  الدجالــون 

ع�ــ� أك�ــر مــن قــراءة، وأك�ــر مــن تأو�ــل.
معركــة  فــي  بقلمــھ  يجاهــد  هــذه  مجموعتــھ  فــي  شــعبان  الســيد 
الو�ــي، تلــك املعركــة ال�ــي تحتــاج إ�ــ� تكاتــف املثقف�ــن واملبدع�ــن 
وا��لص�ــن، ح�ــ� يخــرج املغيبــون مــن أرض التيــھ إ�ــ� عالــم الو�ــي 
والتقــدم ا��ضــاري فــي عالــم ال يقــدر إال مــن يمتلــك العلــم والثقافــة.

------------------
أ. د. محمد عبد الرحمن عطا هللا

أستاذ األدب والنقد- جامعة باشن العاملية املفتوحة بأمر�كا
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د. أحمد مجذوب الشر�في/ السوداند. أحمد مجذوب الشر�في/ السودان

كتابــات د. ســيد شــعبان عندمــا تقرأهــا تجــد نفســك قــد دخلــت فــي 
يقفــز  عــادة م�شــعب األحــداث، درو�ــھ قص�ــرة،  متاهــات، فالنــص 
بــك مــن حــدث ليقر�ــك ا�ــي حــدث آخــر ثــم يبعــدك تمامــا مــن ا��ــدث 
األص�ي ، قبل أن تلتقط أنفاســك تجده قد أعادك ا�� حدث ســابق 
فالحق فسابق، ح�ي تجده قد أوصلك ا�� فكرتھ األساسية ال�ي ب�ي 
عليــھ نصــھ، صــورة قر�بــة وأخــري أقــرب، يصــور لــك املشــهد بوصــف 
دقيــق كأنــك تــراه، يجعلــك تنــازع الــروح �ســرد ��يــب فتحتــار أيكتــب 
قصــة؟ ، �عــم �ــي كذلــك و ان ابتعــد ��ــا عــن القواعــد املعروفــة، ثــم 
تبعــد القصــة كليــة مــن تفك�ــرك و أنــت تقــرأ لتقــول لنفســك ال هــذا 
ســرد ن�ــري ألحــداث نمــت وتطــورت مــن حــدث واحــد أو قــل ال ��ــيء، 

ســرعان مــا تتجمــع لديــك مقاطــع تكــون موضوعــا.
اذا تتم�ــز كتابــات د. ســيد بالتجزئ�ــي و التقطيــع غ�ــر امل�رابــط (ظنــا) 
، لكنــھ م�رابــط مــن حيــث االنتقــاالت ب�ــن األحــداث ال�ــي �عبــر عــن 
روح املــكان بــكل حركاتــھ و انفعــاالت مجتمعــھ ��ــ�وصھ وحيواناتــھ 
 ، ا��بــل  ذاك  ليقبــض  هنــا  مــن  ا��بــل  يفلــت  كأنــھ  و  وجمــاده، 
فا��تمــع الر�فــي حرـكـي ، فحــدث هنــا ير�ــط حــدث هنــاك، صــورة 
هنــا و أخــري �عيــدة «وحــدة موضــوع» لك��ــا تختلــف فــي فهــم د. ســيد 
فوحــدة موضوعــھ «الر�ــف» ، «القر�ــة» ، �ــ�ص واحــد، لكنــھ كأنــھ 
نمــط ا��يــاة واحــد،  الفكــر، األكل، كل  الهــم،  القر�ــة كلهــا،  يمثــل 
فــي انتظــار مــا ســيحكيھ الســارد، وهــذا  لهــذا يتموضــع القــارئ زمنــا 
مــا يبــدوا وا��ــا فــي كل كتابــات د. ســيد الســردية، فقارئــھ يكــون فــي 
افــق الســارد، غ�ــر أن هــذا االطمئنــان  حالــة شــبھ مطمئنــة، ح�ــن ير
ســرعان مــا يتال��ــي لصعــود و هبــوط الســرد و �غ�ــر الزمــان و املــكان 
مــرة نحــو املا��ي(اســ�رجاع زم�ــي)، ثــم ا��اضــر و ع�ــن ترقــب نحــو 

املســتقبل.
فــي  املتجــذرة  العميقــة  مدلوالتــھ  بــكل  الر�فــي  اال�ســان  تجــد  حيــث 
البعــد الر�فــي، فحكاياتــھ ال�ــي يســردها بوحــدة و �عــدد مواضيعهــا 
موغلــة فــي ال�ــراث الشــع�ي والفلوكــور ا���ــ� ، �عــم هــو يف�ــ� عــن 
هــذا بصــورة مباشــرة ، ألنــك تجــد ا�ســانھ وموضوعــھ �ســيط، معفــر 
بال�ــراب ، مو�ــ� بالط�ــن، م�ســر�ل بمــا يل�ســھ جديــدا كان أو قديمــا، 
فــي عالــم ال�ــ�ر و الدجــل و الشــعوذة، و  و اغلبــھ قديــم، منغمــس 
النقــي  يلفحــك عرقــھ   ، ثو�ــا  الط�ــن  يرتــدي  الصا���ــن،  أوليــاء هللا 
الــذي ال �شــم رائحــة العفــن فيــھ ، فهــو عــرق فــالح ، عامــل بنــاء ... 
ا�ــ� ، الســتمرار حركتــھ ال يركــد عرقــھ ، فتبخــره الشــمس ســر�عا ، ثــم 

تتجــدد جداولــھ ليخــر فــي ا��ســم عرقــا جديــدا..
ســرديات د. ســيد شــعبان تص�ــ� لبنــاء درامــا فكاتباتــھ قر�بــة جــدا 
ا�ــ� كتابــات الســ�نار�و ، وانتقــاالت الكام�ــرا و مقاطــع الصــوت بــكل 
مؤثراتھ ، يظهر ذلك جليا اذا قرأت بحواسك كلها و انت �ستحضر 
املشــاهد و كيفيــة معا����ــا، فلديــھ مســألة تجزئــة النــص وتقســيمھ 
فــي بنــاء عملــھ الســردي، الــذي  إ�ــ� أجــزاء إحــدى املســائل األســاس 
يســمح فيــھ عالــم الفيلــم ا��ــزأ إ�ــ� وحــدات مــن الصــور، �عــزل أي 
بــھ الكلمــة،  جزئيــة يمكــن لهــا أن تتمتــع بنفــس القــدر الــذي تتمتــع 
و�التا�ــي يمكــن فصــل أي صــورة منفــردة عــن ســياقها وتركي��ـــا مــع 
صـــور أخـــرى وفــق قـــوان�ن الر�ـــط والتجــاور الدال�ــي، بالتا�ــ� تكــون 
ســردياتھ تأخــذ االتجاه�ــن الصــوري و الكالمــي ، فقــد بــرع أن يحيــل 
صــورة املشــهد ا��امــدة ا�ــ� كالم، تفهــم منــھ ثــم ت�تقــل ا�ــ� الصــورة 

ف�ر�ــ� املشــهد فــي ذهنــك.
فــي �ــ�صياتھ  فمــن ســردياتھ «حــدث مــرة» نجــد هــذا ال�رابــط 
« و�معانــا فــي الغرابــة؛ ارتديــت تلــك الثيــاب، صــرت رجــال آخــر، 
احتفــى �ــي املــارون، بالغــوا فــي اح�رامــي؛ جــاءوا إ�ــي بحصــان أبيــض 
أركبو�ــي فوقــھ، تجمــع العشــرات حو�ــي، صــاروا ي�نــادون: لقد عاد 
عرا�ــي مــن جديــد، أتحســس وج�ــي فــإذا شــارب كب�ــر قــد ن�ــت، 

رأ��ــي يعلوهــا طر�ــوش ســلطا�ي أحمــر، أحقــا عــاد عرا�ــي؟ «
لنقــرأ مــن «رجــل يســكن القمــر» ونــادرا مــا يحــدث هــذا؛ يقــال إ��ــا 
�ــ�رة تحفهــا عنايــة هللا؛ تر�ــض تح��ــا جنيــة منــذ مئــات األعــوام، 
التتــار، آوى  يــوم أن هزمــوا ��افــل  جلــس تح��ــا قطــز و�يبــرس 
فــي بــالد  إل��ــا عبــد هللا النديــم ح�ــن اختفــى عــن عيــون الوشــاة؛ 

يتجمــع ف��ــا الفــرح والقهــر فــي مشــهد واحــد؛
و نقتطــف مــن «التائــھ» (طافــت �ــي أمــي عيــادات األطبــاء، أزارت�ــي 
مقامــات األوليــاء، ثــم �عــد غــادرت الدنيــا وملــا تــرى �ــي لســانا مثــل 
يســكن  رجــل  فــي  بــل  هنــا  الســارد  توهــان  ي�ت�ــي  ال  األطفــال)  كل 
القمــر �ســتمر حالتــھ كتائــھ « ســرت أشــبھ بر�شــة تذروهــا الر�ــح، 
هــل أنــا التائــھ مــن عاملــھ أو الهــارب مــن أيامــھ؟ «و كذلــك « جئــت 
إ�ــ� هنــا وحيــدا، لــم يكــن يســمع �ــي أحــد، فــي عالــم مصاب با��نون 

تبــدو األشــياء بــال نفــع»
اذا هكذا د. ســيد شــعبان ، ســرده ال يخاطب العامة ، و كذلك ال 
يخاطــب ا��اصــة ، اذا مــن يخاطــب ، فــي تقديــري يخاطــب نفســھ 
ع�ــ� الــورق، فاال�ســان عندمــا يخاطــب نفســھ يصدقهــا، فعــادة 
الفــرح،  ح�ــي  و  الضيــق  ��ظــات  نفســھ  ا�ــ�  اال�ســان  يركــن  مــا 
بالتا�ــ� يكتــب بصــوت مســموع ليفــرغ تراكمــات مجتمعــات ر�فيــة 
عاشــها ، أ�ــ�اص ع�ــي هامــش ا��يــاة مــر ��ــم أو مــروا بــھ ، لهــذا 
قلــت ســابقا يدخلــك فــي متاهــات ، و متاهاتــھ ل�ســت اعتباطــا ألن 
حيــاة هــوالء الذيــن شــغلوا فكــره فكتــب ع��ــم ، نفســها متاهــات 
يكتــب  ال�ــي  فاملتاهــات   ، هــذه  بكتاباتــھ  يســ��دفها  ال  فالعامــة   ،
��ــا تجعلهــم يجفلــون مــن القــراءة و قــد يحــدث لد��ــم حالــة مــن 
«الغ�ــش الفكــري» ، و ال ا��اصــة ، ألن ل��اصــة قواعــد يصعــب 
ا��ــروج ع��ــا فتك�ــر �ســاؤال��م ،عــن و عــن فيحــدث هــرج ذه�ــي ، 
و ع�ــي هــذا يتحا��ــي د. ســيد هــذا و ذاك فيكتــب أو كأنــھ يكتــب 

لنفســھ ، محتفظــا بمســافاتھ ا��ماليــة لــكل حالــة ســرد.
ب�ــن تفاصيــل هــذا الســرد ت�شــكل املســافة ا��ماليــة ال�ــي يقدمهــا 
�شــكيالت  فــي  الفنيــة  هو�تــھ  تتحــّدد   ،

ً
ســرديا  

ً
ج�ســا بوصفــھ   ،

العالقــة وماهي��ــا ب�ــن الســرد والتلقــي ، و مــا هــو م�ــروك للقــارئ 
الــدالالت  فتتمــّدد   ، اهتمامــھ  و  ثقافتــھ  و  مزاجــھ  وفــق  املتلقــي 
باســتخدام اســلوب االســتدعاء ا��ــر ، أى التذكــر أو االســ�رجاع 
ا��ــر وهــو نمــوذج أسا��ــي فــي الدراســة النفســية للذاكــرة. وهنــا 
هــو ذروة الصــراع امل�شــ�ت فــي هــذا الســرد ، مــن هنــا قــاد د.ســيد 
شــعبان نصوصــھ بتمــدد دالال��ــا و لــم يضيــع البوصلــة بــل فتــح 
اقــف واشــ�باكات ، قــد  للقــارئ اســتدعاء حــر مــن خــالل صــور ومو

تكــون م�شــ�تة ، ولك��ــا تلتصــق بخيــط خفــي داخــل الســرد.
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رد..  السَّ
        سير على حّد المجازفة!

الدكتور فراس عبد الرزاق السودا�ّي/ العراق
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والشــعراء  دبــاء 
ُ
األ ُيدّبجهــا  ال�ــي  لأللقــاب  املتحّمســ�ن  مــن   

ُ
لســت

�عــُض  الــذي خلعــھ  اللقــب  فــي  أرى  �ــي 
ّ
لكن بي��ــم بصراحــة،  فيمــا 

 يشــّده بَمــن تحّملــھ، 
ً
 مت�نــا

ً
ــعبان َحبــال

َ
األدبــاء ع�ــ� الدكتــور ســّيد ش

 ..
ً
أقول تحّملھ؛ ألنَّ األلقاب برأ�ي تكليف قبل أن تكون �شر�فا و

بونــھ ُمــذ �عّرفــت إليــھ عبــر صفحــات ذاك 
ّ

ــرد» هكــذا ُيلق «أم�ــر السَّ
الــذي يســّمونھ «ف�ســُبك».

�عر�فهــم  ع�ــ�  مثــال  خ�ــر  شــعبان  أعمــال   
ّ

أن برأ�ــي  ذلــك  وآيــة 
األديــب  براعــة  إ�ــ�  القــارئ  ان�بــاه  خطــف  فــي  ووظيفتــھ  للســرد 
الفنّيــة ال إ�ــ� َمضمــون نّصــھ، أو بمع�ــ� أقــرب إ�ــ� «الكيفّيــة ال�ــي 

ــاد.
ّ

ق
ُّ
الن �عــض  قــّرره  كمــا  موضوعــھ»  ال  النــّص  ��ــا  ِقيــل 

فــي  التمــادي  أنَّ  ذلــك  ر�ــب،  وال  ا��ازفــة  حــّد  ع�ــ�  ســ�ر  وهــذا 
اســتعراض البراعــة الفنّيــة قــد ُيفــرغ النــّص مــن مضمونــھ و�جعلــھ 
ــص منــھ شــعبان �ع�ــن 

ّ
ٍة مــن ا��يــال، وهــو مــا تخل  ع�ــ� ُســدَّ

ً
عائمــا

�ــظ موضوعــھ والغايــة ال�ــي ي�شــدها مــن 
ْ

�
َ
خــرى ت

ُ
ع�ــ� الســرد وأ

ورائــھ.
نقــد  فــي  شــعبان  ُيبدعــھ  الــذي  األّول  النــّص  ل�ــس  و«مــدد!» 
فعــل  حولــھ،  مــن  ا��تمــع  فــي  وح  الــرُّ مــن  فرغــة 

ُ
امل «الشــعائرّ�ة» 

ال�ــي، وأهــّم نصوصــھ 
ّ
هــذا فــي نصــوٍص كث�ــرة مــن قبــل حســب اط

ــھ ُم�ــرّدد 
ّ
ــا» وهــو فــي ذلــك كل

ّ
فــي ذلــك «الروايــة القبضــة: الّراهــب حن

هّمــة الصعبــة ب�ــن «الــراوي» 
ُ
 العمــل فــي امل

ً
ب�ــن النقــد والتبريــر موّزعــا

النــّص. �ــ�وص  مــن  و«�ــ�ص» 

ا��ّو العام لـ «مدد!»
هــذا؛  لســرده   

ً
ة

َ
أ

َ
ــك

ُ
ت ز��ــب  الســّيدة  مولــد  مــن  شــعبان  خــذ 

ّ
ات

ل�رصــد الصــراع الدرامــّي أو التصــادم ب�ــن املفاهيــم وال�ــ�وص 
فــي  يقــوم   

ً
أيضــا للمفارقــة  رصــد  وهــو  ا��تمــع،  فــي  واملمارســات 

الراو�ــة. فــي  ا��بكــة  مقــاَم  والقّصــة  الســرد 
معهــود  ــھ 

ّ
وكأن «املوعــد»  بذكــر   

ً
و�ارعــا  

ً
رشــيقا كان  االســ��الل 

افــد  تو إ�ــ� وصــف  ا��اطــف  باالنتقــال  ثــّم  املوعــد»  يأ�ــي  «ح�ــن 
فــي  الفقــراء  وســيلة  القطــار  و�ذكــر  ناحيــة»  ّل 

ُ
ك مــن  «الدراو�ــش 

كّل  م��ــم  املئــات  أرواح  َحْصــد  أدمنــت  ال�ــي  البعيــدة  أســفارهم 
فــي  حضــور  لــھ  كان  كمــا   

ً
طبعــا هنــا  حاضــر  م�ــرّي» 

ُ
و«الك ح�ــن. 

«مــدد!»  فــي  م�ــرّي 
ُ

الك لكــّن  األخــرى،  الرَّجــل  صوصــھ 
ُ
ن مــن  عــدد 

«يتغافــل... ع��ــم، إ��ــم مــن أهــل الطر�ــق، هــل يمنعهــم؟!» وهــو َمــن 
، فزوُجــھ وِصغــاره ي�تظــرون مــا ي��ــز 

ً
ســي��ق ��ــم إ�ــ� مثاب��ــم ليــال

مــى  ــة والدُّ
َّ
للفت بــھ، وفــي «املولــد» ُبحبوحــة 

ّ
بُمرت لهــم  عــن تقديمــھ 

املقــام. ســاحة  فــي  لطالب��ــا 
والّســمة األبــرز فــي جــّو النــّص «ا��ركــة» وهــو مــا يبــرع فيــھ شــعبان 
عالمــات  اختيــار  فــي  تحــار  ال�ــي  املتالحقــة  القص�ــرة  بُجَملــھ   

ً
دائمــا

بتفق�ــر   
َ

لــت ِ
ّ
ُوك لــو  �عــض؛  عــن  �عضهــا  لفصــِل  املناســبة  ال�رقيــم 

النــّص وترقيمــھ، ملــا ف��ــا مــن تجا�ــس وتنافــر فــي آن وهــو مــا يصنــع 
منــا ع��ــا قبــل قليــل.

ّ
املفارقــة ال�ــي تكل

وقــد أحســَن مــن جعــل «املفارقــة» أو «الصــراع» فــي الســرد نظ�ــَر 
«ا��بكــة» فــي الروايــة، فقــد داخل�ــي ذاك الشــعور وأنــا أقــرأ تلــك 
املعا�ــي  ع�ــ�  الواســعة  بانفســاحا��ا  املتالحقــة  القص�ــرة  ا��مــل 
مــن  تجــُدُه  مــا  �عيــد  حــّدٍ  إ�ــ�  ُيشــبھ  بامتــالء   

ُ
شــعرت املتضار�ــة.. 

هــور معالــم االنفــراج ف��ــا.
ُ
روة وقبــل ظ

ّ
الــذ الروايــة عنــد  حبكــة 

ــ� 
ّ
�عــم! ا��ركــة ســمة النــّص األبــرز وروحــھ ال�ــي يمــور ��ــا و�متــّد ح�

لتــكاد �ــ�وصھ تتقافــز مــن وراء الســطور، وهــاك آيــات مــن ذلــك:
افد الدراو�ش من كّل ناحية».. «يتو

«�عضهم يأ�ي في القطار»..
د أنھ سيلتحق ��م في الليلة الكب�رة»..

ّ
«مؤك

مســرح  فــوق  تتحــّرك  ال�ــي  الّدمــى  بتلــك  يحلمــون  «صغــاره 
. . « �ــس ا لعر ا

«تجري ا��يول وتتقافز القرود»..

َمقطــع واحــد  مــن   = شــواهُد ع�ــ� ا��ركــة 
ً
هــذه املشــاهد جميعــا

ِســَر ع�ــ� ثمانيــة مقاطــع فــي األقــل!
ُ

فقــط مــن مقاطــع الســرد الــذي ك
إ�ــ�   (٦00 كلمــة فقــط) 

ً
النــّص القص�ــر جــّدا فــي هــذا  ــھ ذهــب 

ّ
لكن

ــز ع�ــ� مولــد الســيدة كظــرف يســتوعب �ــ�وص 
ّ

أ�عــد مــن التعك
َمكانــھ (يــوم املولــد - عنــد املقــام).. َ

ســرده فــي ز
الثانيــة  صفحتــھ  فــي  «كر�ــالء»  صــراع  اقتبــاس  إ�ــ�  ذهــب  بــل 
طب��ــا املتصارع�ــن الســيدة ز��ــب (صــوت املظلوم�ــن املقهور�ــن) 

ُ
بق

وَ�ز�ــد (ســلطان عصــره ا��ائــر).. بــل وأك�ــر مــن ذلــك، فذكــر مــآل 
الصفحــة األو�ــ� مــن الصــراع (اس�شــهاد اإلمــام ا�ُ�ســ�ن) الــذي 
فــي الصفحــة الثانيــة منــھ، وهــو امتــداد  تحــّول إ�ــ� مــاّدة الصــراع 

والباطــل! ا��ــّق  ب�ــن  ا��الــد  للصــراع 

خــذ شــعبان مــن مولــد الســّيدة ز��ــب 
ّ
ات

الصــراع  ل�رصــد  هــذا؛  لســرده   
ً
ة

َ
أ

َ
ــك

ُ
ت

املفاهيــم  ب�ــن  التصــادم  أو  الدرامــّي 
ا��تمــع،  فــي  واملمارســات  وال�ــ�وص 
فــي  يقــوم   

ً
أيضــا للمفارقــة  رصــد  وهــو 

فــي  ا��بكــة  مقــاَم  والقّصــة  الســرد 
الراو�ــة.

نصــوص  مــن  «مــدد!»  نــّص 
-فــي  تجمــُع  ال�ــي  «املونودرامــا» 
فهــو  وجَه��ــا،  ب�ــن  ��يــب-  تآلــف 
باقتناصاتــھ  ترا�ي-كوميــدّي  نــّص 
ع�ــ�  للمفارقــة  امل��كــة  املبكيــة 
ُمســتوى ا��ــرأة فــي املفــردة والتبايــن 

املع�ــ�. فــي 
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اللغة في «مدد!»
نــّص «مــدد!» مــن نصــوص «املونودرامــا» ال�ــي تجمــُع -فــي تآلــف ��يــب- 
املبكيــة امل��كــة  باقتناصاتــھ  نــّص ترا�ي-كوميــدّي  ب�ــن وجَه��ــا، فهــو 

للمفارقــة ع�ــ� ُمســتوى ا��ــرأة فــي املفــردة والتبايــن فــي املع�ــ�.
ات 

ّ
الــذ مــع  ــ� 

ّ
ح� فيــھ  ِحــوار  ال   

ً
أيضــا بامتيــاز  وصفــّي  ســردّي  النــّص 

 
ً
(منولــوج)، فقــد أجــرى شــعبان ســرده ع�ــ� �ســق روايــة املشــاهد ُمخلصــا
وجهــھ للســرد فــي ا�ســياب ُم��ــب وانتقــال رشــيق «ُيوهمــك» فــي �عــض 

ــم!
ّ
عل

ُ
امل بضر�ــة  أســّميھ  مــا  وهــو  با��وارّ�ــة،  املواضــع 

وامــرأة:  الــراوي  ب�ــن  والشــفاه  بالعيــون   
ً
حــوارا املشــاهد  أحــد  جعــل  بــل 

ز�نــة  بيضــاء  رقب��ــا  َجِديلتــان،  شــعرها  مــن  تتد�ــ�  المــرأة  �عي�ــي  «أغمــز 
 إل��ــا؛ اب�ســمت!».

ُ
للناظر�ــن، شــفتاها تبــدوان مثــل إصبــع املــوز.. أومــأت

أترى صرامة السارد في ا��فاظ ع�� نوع النّص و�خالصھ للسرد؟!
 مــن طــرف واحــد فــي ثــوب ِعتــاب: «يصِفــر خف�ــر الناحيــة، لقــد 

ً
وتجــد حــوارا

و��ــ�، ِلــَم -يــا أم هاشــم!- أطلقــت الذئــاب؟» 
َ

جــاء مــن زرع فــي بالدنــا الف
وكّل هــذا يوهمــك با��وارّ�ــة ول�ــس كذلــك ع�ــ� التحقيــق.

صــل» 
َ

تتا�عــة بأســلوب «الف
ُ
غــة «مــدد!» ُجملهــا القص�ــرة امل

ُ
ومــن ســمات ل

 مــا يســتعمل الوصــل..
ً
ال «الَوصــل»، فهــو نــادرا

ر البؤســاء �عضهــم ع�ــ� �عــض  ــش - ي�نــدَّ
َ
�ــي واهنــة - ِصــرت عــود ق َّ��»

- إ��ــا حالــة مــن الُهــروب ا��ما�ــي ناحيــة الفو��ــ� - الكفــر يمــور بديــدان 
اقــص/ وت�تقــل مــن جســد إ�ــ� آخــر - يســتلقون فــي املســابخ/  املــّش – ت�ر

ــمَّ ي�ســامرون».
َ
ومــن ث

َســرد  مــن ســمات  والتكثيــف  مــع االخ�ــزال  ا�ُ�ملــة  ِقصــر  التعو�ــل ع�ــ� 
ــره بلغــة الشــعر. و�عو�لــھ ع�ــ� الفصــل فــي 

ّ
، وهــو مــن تأث

ً
شــعبان عمومــا

تتا�ع ا�ُ�مل لھ ُمبّرره فيما أرى، بل لھ وظيفتھ في النّص.. ف��ذا التالحق 
 شــعبان أنفــاس القــارئ 

ُ
ــ� ألداة العطــف = يخطــف

ّ
الــذي ال مــكان فيــھ ح�

وُ�حاكــي حبكــة الّروايــة، وهــو فــي هــذا ُيجيــد «التوقيــت» مــع إحســاٍس عــاٍل 
بالوقــت، حيــث ُين�ــي الفقــرة قبــل أن ي��ــم عليــك امللــل مــن طــول!

ــل شــعبان فــي لغــة «مــدد!» بالتضم�ــن فــي مواضــع؛ ليف�ــ� للقــارئ  توسَّ
ــن.. إ�ــ� مــا وراء نّصــھ مّمــا اكتنــزه النــّص املضمَّ

«ال يأت��م طعام يرزقونھ إال في املولد»..
 للشار��ن؟»..

ً
 سا�غا

ً
«تطوف األبقار بالبيوت، َمن يحلب م��ا لبنا

«الفقراء يدخلون ا��نة قبل األغنياء بألف عام!»..
حل من الُعيون»..

ُ
«يسرقون الك

مــوض» 
ُ
«الغ همــا:  ظاهرتــان،  ِســمتان  «مــدد!»  غــة 

ُ
ل فــي 

ال�شــو�ق وهــو  النــّص قر�ــن  هــذا  فــي  ة». والغمــوُض  و«ا�ِ�ــدَّ
أّمــا   .

ً
جميعــا بأنواعــھ  القص��ــّي  الفــّن  وظائــف  أهــّم  مــن 

ا�ِ�ــّدة، فأمل��ــا غايــة النــّص بمــا حــوى ِمــن نقــد دي�ــّي وسيا��ــّي 
واجتما�ــّي.

املقــام  «عنــد  كقولــھ:  اللذيــذ،  �غموضهــا  نصــوص  طالعــك 
ُ
ت

أســرار».. وعندهــا  حكايــات  تح��ــا  عمالقــة،  نبــق  �ــ�رة 
«زرت املقام، جاءت�ي في رؤ�ا، أعطت�ي ورقة بيضاء لها حواش 
بحــرف؛  هممــت  مــا 

َّ
ل

ُ
ك أحمــر،  ِمــداده  القلــم  لكــن  خضــراء، 

اختفــى، يختــال شــيطان عنــد بــاب ا��ديــد»..
«ســرها ت�ســامع بــھ اآلذان، تنطــق بــھ الشــفاه، فــي ليا�ــي الشــتاء 

تحكيــھ ا��ــدات لصغارهــا»..
الياقــات  «أ��ــاب  قولــھ:  مثــل  فــي  با�ِ�ــّدة  خــرى 

ُ
أ وتصــرخ 

ــا يحــن 
ّ
 لصيــٍد مل

ً
عمــا

ُ
البيضــاء يوزعــون ال��ــم األحمــر؛ ُيلقــون ط

�عــد».. أوانــھ 

مثــل  ظهــرت  ســوء�ي  لــدّي،  ثيــاب  ال  فق�ــر،  وأنــا  حيل�ــي  «مــا 
إفر�قــّي».. قــرد  جســد  فــي  جــرٍب 

«ِلَم -يا أم هاشم!- أطلقت الذئاب؟»..
وغ�رها من الشواهد.

ســرده،  فــي  الشــعر  للغــة  شــعبان  ــل 
ّ
تمث إ�ــ�   

ً
آنفــا أ��ــت  وقــد 

فنصوصــھ قر�بــة مــن لغــة الشــعر آخــذة منــھ بنص�ــب كب�ــر فــي 
مــن  أشــياَء  تجــد  اإليقــاع..  ــ� 

ّ
وح� واالنز�ــاح  والتكثيــف  الرمــز 

ُم  فــي مثــل قولــھ: «اآلخــرون يزحفــون مثــل النمــل ي�شــمَّ ذلــك 
عبــاءة  و�خلــع  ُ��ــره  مــن  يخــرج  ــمَّ 

َ
ث ومــن  الصيــف،  رائحــة 

ُمتتاليــة.. انز�احــات  الطو�ــل»  الشــتاء 
 ال��ُر، بان قعُره!» إيقاع عاٍل..

َّ
«َجف

مت�ــي   فــي رقب�ــي، عمَّ
ً
ــا

ّ
 أخضــر، وضعــت كف

ً
«خاطــت أمــي �ــي ثو�ــا

ع�ــ�  متواليــة  أوصــاف  أزعــر»   
ً
أركبت�ــي حمــارا أبيــض،  �شــال 

مــع  ا�ُ�ملــة  ِقصــر  ع�ــ�  التعو�ــل 
االخ�ــزال والتكثيــف مــن ســمات َســرد 
ــره بلغــة 

ّ
، وهــو مــن تأث

ً
شــعبان عمومــا

فــي  الفصــل  ع�ــ�  و�عو�لــھ  الشــعر. 
تتا�ــع ا�ُ�مــل لــھ ُمبــّرره فيمــا أرى، بــل 
لــھ وظيفتــھ فــي النــّص.. ف��ــذا التالحــق 
ــ� ألداة العطــف

ّ
الــذي ال مــكان فيــھ ح�

بامتيــاز  وصفــّي  ســردّي  النــّص 
ات 

ّ
ــ� مــع الــذ

ّ
 ال ِحــوار فيــھ ح�

ً
أيضــا

شــعبان  أجــرى  فقــد  (منولــوج)، 
املشــاهد  روايــة  �ســق  ع�ــ�  ســرده 
ا�ســياب  فــي  للســرد  وجهــھ   

ً
ُمخلصــا

ُم��ــب وانتقــال رشــيق «ُيوهمــك» 
فــي �عــض املواضــع با��وارّ�ــة، وهــو 

ــم!
ّ
عل

ُ
امل بضر�ــة  أســّميھ  مــا 
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وزن «أفعــل» �ــ�نت النــّص بمــا ُيشــبھ فعــل الفاصلــة..

املغزى من «مدد!» وحضور الّرمز
فــي  ا��ــوض  لكــّن  األّول،  املقــام  فــي  سيا��ــّي  عنــدي  «مــدد!»  َمغــزى 
ُمل��ــب  إقليــم  فــي  غايتــھ  وتوجيــھ  فكرتــھ  وأســاس  النــّص  إســقاطات 
مــع  خاّصــة  برأ�ــي،  حكيــم  غ�ــر   = الشرق-أوســطّي  العر�ــّي  كإقليمنــا 
القــارئ  فــذكاء  نباهتــھ،  واســت��اب  العر�ــّي  القــارئ  ذكاء  حضــور 
ُينّصــف الطر�ــق إ�ــ� النقــد بفهــم إملاحــات الناقــد الرفيقــة و�شــاراتھ 

الرشــيقة.
مــن   

ُ
قــرأت ال�ــي  النصــوص  �عــض  حشــد  فــي   

ً
بأســا أرى  ال  هــذا،  ومــع 

 ب�ــن يــدي القــارئ؛ 
ً
 واجتماعّيــا

ً
 دي�ّيــا

ً
ورا��ــا إســقاطات سياســّية ونقــدا

 النــّص وثمرتــھ وصلــة األديــب 
ُ
ليتأّملهــا وُ�جيــل النظــر ف��ــا، و�ــي ِعْينــة

النقــد،  مــن  نصوصــھ  تخلــو  الــذي  واألديــب  ومجتمعــھ،  أّمتــھ  ��مــوم 
أهلــھ  عــن  - غر�ــب  عــن مجتمعــھ  - أجن�ــّي  عّمــا حولــھ  أديــب مبتــوت 

 ل�ــس كذلــك!
ً
وأّمتــھ، وشــعبان ملــن قــرأه جّيــدا

النــّص؛  فــي  واإلســقاط  النقــد   
ّ
حــظ اســ�يفاء  أردت  لــو  ــي 

ّ
أ� وا��ــّق 

نمــاذج  واختيــار  شــواهده،  لك�ــرة   ،
ً
وتمثيــال  

ً
اقتباســا النــّص   

ُ
لســ��ت

معــدودة ت�ــّ� باإلســقاط وتصــرخ بالنقــد يكفــي للتدليــل ع�ــ� دعوانــا 
هــذه..

 «يز�ــَد» أن يمنعهــم، ســرُّ 
ُ

«يمتلــك الدراو�ــش طاقــة جــذب ي��ــز ألــف
أّمِ هاشــم با�ــع!»..

«ي�نــّدر البؤســاء �عضهــم ع�ــ� �عــض، إ��ــا حالــة مــن الهــروب ا��ما�ــّي 
أســفلهم،  مــن  تخــرج  الثعاب�ــن  وجــدت  مــرة  ألول  الفو��ــ�...  ناحيــة 
 شــيخ امل�ــ�د ع�ــ� صــدري: الفقــراء يدخلــون ا��نــة قبــل 

َ
ــت فزعــت، ر�َّ

األغنيــاء بألــف عــام!»..
، زعمــوا 

ً
طبــا

ُ
ــي ق

ّ
«يطــوف �ــي الصغــار مقــام الشــيخ َصفــوان، صنعــوا م�

أن�ــي مبــارك، أغمــز �عي�ــي المــرأة تتد�ــ� مــن شــعرها جديلتــان»..
«لقــد جــاء مــن زرع فــي بالدنــا «الفو��ــ�».. ِلــَم -يــا أم هاشــم!- أطلقــت 

«الذئــاب»؟»..
««ُيحيون» املولد، وهم «ال يدرون» أن املقام بھ ِع�رة الن�ّي»..

�ــي خفــت ملــا وجــدت رقبــة «األتابــك» 
َّ
«أنــا كنــت معهــم هنــاك، لكن

» واألتابــك هــو: أم�ــُر الَعْســكر..
ً
ــ�، إ��ــا تنــزف دمــا

َّ
تتد�

«لقــد حــان وعــد اآلخــرة -يــا أم هاشــم!- يطلبــون دم ا��ســ�ن، لــم 
عــم».. عــوا املو�ــى مــع بطاقــات الدَّ يكتفــوا بكر�ــالء، لقــد وزَّ

 
ً
بالتــھ تتحــرك دائمــا

ُ
«قنديــل أّمِ هاشــم ُيضــاء بز�ــت أحمــر قــان، ذ

معلــوم،  مقــام  لهــا   ،
ً
واحــدا  

ً
يومــا إال  تنطفــئ  لــم  اليم�ــن،  جهــة 

ــت الســماء بمــا رأت، ألــف حســ�ن -يــا أم العواج�ــز!- تأخــر  َّ��
املولــد هــذه العــام، لــم يعــد أحــد يــوزع ��ــون الفــول النابــت، 
أثــر  م  ت�شــمَّ ُيطلــق «كالبــھ»  البــراري،  فــي  اليمــام  ُيطــارد  «يز�ــد» 
«األتابــك»  ســيوزع  مباركــة،  أيــام  هــذه  با��ســ�ن،  ا��يط�ــن 

ال�ريــد مــع ال��ــم!» وهــو أتابــك جديــد وال ر�ــب!
خاتمة في إضاءة

حــال  عــن   
ً
ُمعّبــرا ســيجده  شــعبان  الدكتــور  أدب  يقــرأ  الــذي 

ا��تمــع وآالمــھ وآمالــھ وهــو مــع هــذا زاخــر بالنقــد للمجتمــع بمــا 
ســلوكّية. ومشــاكل  اجتماعّيــة  آفــات  مــن  ا��نــاح  عليــھ  طــوى 

يتمحــور كث�ــر مــن أعمــال شــعبان فــي الســرد حــول الشــعائرّ�ة فــي 
فــرغ مــن روح العرفــان والتصــّوف 

ُ
التدّيــن وتصــّوف الرســوم امل

العليــم..
وغ�ــر  والتمائــم  ــذور 

ُّ
والن والكرامــات  املقامــات  ذكــر  يكــّرر  تجــده 

املســيحّية  فــي  اآلفــات  هــذه  ُمعا��ــة  إ�ــ�  ذلــك  �عــّدى  بــل  ذلــك، 
مــا دامــت  فــي املعا��ــة،  تمي�ــز  أو  أو ميــل  مــن دون حيــف   

ً
أيضــا

عملــھ  فــي   
ً
جلّيــا ذلــك  تجــد  كمــا   ،

ً
ُمقار�ــا والفعــل  واحــدة  اآلفــة 

ــا».
ّ
حن الراهــب  القبضــة:  «الروايــة 

فــي  يع�ــش  تــھ 
َ
ِعظ فــي  حنــا  والراهــب  صامــت  ســو�ّي  الدُّ «مقــاُم 

خبــز،  كســرات  وال  ســراو�ل  تجــد  ال  النــاُس  الســماء.  مملكــة 
إحــدى  فــي  ثّمــة  قــال  كــذا  الضعفــاء»  م��ــا  يبــرء  ال  ــة 

ّ
عل وللصبــر 

ــا!
ّ
حن الراهــب  فقــرات 

ــا» وفــي غ�رهمــا 
ّ
 رســالتھ فــي هــذا النــّص و«الراهــب حن

ّ
وا��ــّق أن

افــاٍت  ر
ُ

 فــي نقــد القاعديــن عــن حقوقهــم، امل��مك�ــن بخ
ٌ
وا��ــة

ال �عــود عل��ــم بأســباب ا��يــاة الكر�مــة، ول�ــس مــن نقــد الديــن 
أو التصــوف والعرفــان.

وقــد أذهل�ــي مــا وجــدت فــي نقــد قديــم كت�تــھ قبــل أز�ــد مــن ســنة 
عــن  انطباعا�ــي  كانــت  فقــد  ــبرا»، 

ُ
ش شــارع  «فــي  مســرودتھ  ع�ــ� 

ــھ ُمتقار�ــة حــّد التطابــق ر�مــا، رغــم اختــالف 
ّ
غتــھ وأســلو�ھ وفن

ُ
ل

ْبــع أصيــل 
َ
َيحـكـي عــن ط ــھ 

ّ
أن بي��مــا، وهــذا دليــل ع�ــ�  املوضــوع 

ــھ ورســالتھ..
ّ
ــن را�ــ� و�كتــب عــن و�ــي عــاٍل بفن

ُّ
و�قــول عــن تمك

�غداد السالم - ٨/ ٦/ 2020م
الدكتور فراس عبد الرزاق السودا�ّي

كاتب من العراق

سيا��ــّي  عنــدي  «مــدد!»  َمغــزى 
فــي  ا��ــوض  لكــّن  األّول،  املقــام  فــي 
فكرتــھ  وأســاس  النــّص  إســقاطات 
ُمل��ــب  إقليــم  فــي  غايتــھ  وتوجيــھ 
الشرق-أوســطّي  العر�ــّي  كإقليمنــا 
خاّصــة  برأ�ــي،  حكيــم  غ�ــر   =
العر�ــّي  القــارئ  ذكاء  حضــور  مــع 
فــذكاء  نباهتــھ،  واســت��اب 
القــارئ ُينّصــف الطر�ــق إ�ــ� النقــد 
الرفيقــة  الناقــد  إملاحــات  بفهــم 

الرشــيقة. و�شــاراتھ 
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قراءة نقدية لقصة (في شارع شبرا)
 للدكتور سيد شعبان

د. مدحت عبد ا��واد
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رغب�ــي؛  حــرك  حيــث  الز�ــات  عمــرو  البــارع  للناقــد  تقديــر  تحيــة 
ملطالعــة هــذه القصــة عندمــا قــرأت �عليقــھ، والســيما أ��ــا عمــل 

مغايــر لــكل مــا ســبق مــن أعمــال للدكتــور ســيد شــعبان.
واختيــار  انتقــاء،  ع�ــ�  قدرتــھ  مــدى  فــي  القــاص  عبقر�ــة  تتج�ــ� 
بذا��ــا؛  وجهــة  وتوج��هــا  و�شــكيلها  �عي��ــا،  أســلو�ية  بدائــل 
ب�ــن  واملــزج  التأليــف  ع�ــ�  قدرتــھ  ومــدى  مشــاعره،  عــن  لتعبــر 
هنــا  ومــن  األد�ــي،  لعاملــھ  صــورة  عملــھ  ليصبــح  البدائــل؛  هــذه 
ع�ــ� الناقــد رصــد هــذه البدائــل والكشــف عــن جماليا��ــا، دون 
محاولــة لتلمــس أســباب االختيــارات ال�ــي قــد ي��ــز املبــدع نفســھ 

تبريرهــا. عــن 

األسلوب واإليقاع : ورد بالقصة ( 13٥ فعل )، ( 3٥ فعال ماضًيا 
ــا ..هــذا 

ً
) و( 100 فعــل مضــارع ) ولــم يــرد ف��ــا فعــل األمــر مطلق

يدلــل ع�ــ� أن معــدل ا��ركــة باســتخدام املضــارع حوا�ــي( ٧٤ ٪ 
) وهــذا يعطــي إشــارة إ�ــ� مــدي مايتصــف بــھ أســلوب املبــدع مــن 
حيو�ــة وحركــة، كمــا يب�ــن قــوة حيو�ــة القصــة وتفاعلهــا الــذي 

األلفــاظ  مــع  ودمجــھ  ا��رـكـي  األســلو�ي  املؤشــر  قــوة  خــالل  مــن  يبــرز 
اإليقاعيــة .

- الصــور البالغيــة ( وردت االســتعارة ٦0 مــرة – والكنايــة ٧0 مــرة – 
وال�شــ�يھ وا��ــاز 10 مــرات) هــذا باعتبــار تداخــل الصــور وصالحي��ــا 

للتعب�ــر عــن أك�ــر مــن وجهــة .
الدالال�ــي األســلو�ي  ا��انــب  قــوة  وهــذا يعطينــا دالالت قاطعــة ع�ــ� 
فــي ســرد املا�ــع دكتــور ســيد شــعبان ع�ــ� أن هــذه القيــم �شــكل �ســًبا 
مرتفعــة فــي الــدالالت الكليــة إذا مــا ق�ســت �عــدد كلمــات النــص، مــن 
النــص  داخــل  والرمز�ــة  األحــداث  تكثيــف  أن  نقــول  أن  �ســطيع  هنــا 
داخــل  الكنايــة  معــدالت  الرتفــاع  وذلــك  عاليــة  دالالت  ذات  جــاءت 

. للرمز�ــة والتكثيــف  �شــ�ر  العمــل و�ــ� 
املوضــوع وا��بكــة : تــدور األحــداث داخــل حافلــة ركاب، انتقــى املبــدع 
شــرائح اجتماعيــة �عي��ــا؛ ليجعلهــم ركاًبــا ل��افلــة، ومــن ثــم يصبحــون 

محــور األحــداث وأبطــال العمــل، و�مكننــا تقســيم املشــهد قســم�ن :
با�ــع   – وفتــاة  شــاب   – ا��صــل   – الســائق   )  : ا��افلــة  داخــل   – أ 

( وملتــح  معمــم  شــيخ   – متصابيــة  امــرأة   – متجــول 
ب – خــارج ا��افلــة : ( لوحــات إعالنيــة – ماســب�رو – رجــال األمــن – 

املســؤولون – العامــة �ســاء ورجــال )
معانــاة  مــن  املنبعــث  باأللــم  اإلحســاس  تكثيــف   : املوضــوع  مغــزى 
تطلعــات  خــالل  مــن  األمــل  روح  بــث  مــع  ا��تلفــة،  ا��تمــع  شــرائح 

ورغبا��ــا.... ال�ــ�صيات 
مــن  ا��ارجيــة  واإليحــاءات  بالظــالل  األحــداث  بتكثيــف  املبــدع  قــام 

. ا��افلــة  خــارج  املشــاهد  خــالل 
مــن ســمات الســرد لــدى املبــدع ( الوصــف ) : الوصــف باملقدمــة كان 
إ�ــ�  تأخذنــا  ال�ــي  الرا�عــة  با��ماليــات  تمتــاز  ومكثفــة  ســر�عة  ��يئــة 

عالــم كئ�ــب ي�تظرنــا داخــل هــذه ا��افلــة .
وصــف ا��افلــة بال��الــك والقــدم ، كمــا وصــف الــركاب يب�ــن أننــا فــي 
مجتمــع مطحــون يعا�ــي ا��يــاة وقســو��ا.... كذلــك وصــف الرغبــات 

مــدى  فــي  القــاص  عبقر�ــة  تتج�ــ� 
واختيــار  انتقــاء،  ع�ــ�  قدرتــھ 
بدائــل أســلو�ية �عي��ــا، و�شــكيلها 
لتعبــر  بذا��ــا؛  وجهــة  وتوج��هــا 
ع�ــ�  قدرتــھ  ومــدى  مشــاعره،  عــن 
التأليــف واملــزج ب�ــن هــذه البدائــل؛ 
ليصبــح عملــھ صــورة لعاملــھ األد�ي،
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...ووصــف اللقطــات الســر�عة لكافــة األحــداث وكأنــھ مصــور يلتقــط 
�عدســتھ صــوًرا هنــا وهنــاك .

األســلوب  خصائــص  أهــم  مــن   : الرمز�ــة  التصو�ر�ــة  املفارقــات 
ومم�زاتــھ، تــارة يجمــع ب�ــن حالــة ا��افلــة امل��الكــة وحالــة الســائق 
والفتــوة  الشــباب  حالــة  لتبــرز  مفارقــة  ثــم   ، زوجتــھ  مــع  املتعطلــة 
ورغبــات الشــاب والفتــاة ، مفارقــة أخــرى تحــوي اســقاطات رمز�ــة 
أمــام  وســقوطهم  الديــن  رجــال  �عــض  فســاد  عــن  تكشــف  ودي�يــة 

...وهكــذا متصابيــة  امــرأة  فــي  تمثلــت  ال�ــي  الرغبــات 

التكثيــف : املعانــاة مــن حــرارة ا��ــو واملعانــاة مــن ضيــق الع�ــش 
والكهولــة،  الشــباب  ب�ــن  مقارنــة  فــي  ا��ــال  تبــدل  مــن  املعانــاة  ثــم 
وضيــاع العمــر، والتعلــق باألمــل والرغبــات ثــم الر�ــط ب�ــن اإلعالنــات 

الكاذبــة واألحاديــث ا��ادعــة ..
ترت�ــب أحــداث تحــدث ��ــة حــول حــادث عابــر؛ إلظهــار دور و�طولــة 
رجــال األمــن فــي مقابــل دور املســؤول الــذي يتح�ــن الفرص، و�ســتفيد 

اقــف و�حقــق م��ــا املكاســب . مــن املو

عــن  لتعبــر  �ســرعة؛  تن�شــر  ال�ــي  املقصــودة  الشــا�عات  صــورة 
قطاعــات مــن الشــعب وأحاديــث وســلوكات العامــة الذيــن يندفعــون 

إ�ــ� كل ��ــيء . دون و�ــ� 

ألن  خار�ــ�؛  فالت�ئ�ــر  الغائــب  بصيغــة  يــروي  املبــدع   : الت�ئ�ــر 
أتــت  الصيغــة  وهــذه  الغائــب،  بصيغــة  تأ�ــي  واألحــداث  الروايــة 
عالــم  إ�ــ�  ينفــذ  أن  خاللهــا  مــن  اســتطاع  حيــث  لألحــداث  مناســبة 
الســائق ا��فــي ؛ ليكشــف لنــا أدق أســرار حياتــھ الزوجيــة مــع زوجتــھ 
 ، عمــره  ضيــاع  عــن  و�كشــف  ومعانــاة،  عليــھ  عبًئــا  أصبحــت  ال�ــي 
والكث�ــر مــن األحــداث ا��فيــة، ولــن يســتطيع أن يصنــع املبــدع هــذه 

. الف�ــي  التكنيــك  هــذا  دون  و�تجــول  ا��فيــة  الروابــط 
العنــوان : منــذ الوهلــة األو�ــ� يقــدم تركيًبــا يفتقــد إ�ــ� أحــد املتممــات 

ال�ــي تحتــاج إ�ــ� تنقيــب؛ ل��ــدأ النفــس، فالعنــوان مث�ــر لل�ســاؤالت 
املناطــق  يعشــق  الــذي  باملتلقــي  مرتبــط  ال�ــراث،  مــن  ...مج�ــزأ 
الشــعبية، وخاصــة املناطــق ال�راثيــة، وهــذا ال�ــي يجمــع ب�ــن عبــق 

وا��اضــر. املا��ــي  التار�ــخ 

الزمان واملكان :
 أبدع امل���ــيء في توظيف الزمان واملكان فاختار شــهر يونيو في ف�رة 
شــديدة ا��ــرارة وجعــل الزمــان متحــركا مــع ا��ــدث كمــا فــي لفظــة ( 
اآلن )، ثــم جعــل املــكان، وكأنــھ يطالــع نظر�ــة أي�شــت�ن فمــكان داخــل 
ا��افلــة، ومــكان متحــرك يتمثــل فــي حركــة ا��افلــة مــن شــارع آلخــر..
 ،( با��ــرس  عادا��ــا مصابــة  غ�ــر  ع�ــ�  ا��افلــة   )  : ا��مــال  مــن   -

العنصــر؟ هــذا  يوظــف  كيــف 
هــو  كان  متوقــع  غ�ــر  شــ�ًئا  �عــد  فيمــا  ســيقدم  أنــھ  أتوقــع  وكنــت 
الباعــث الختــالف العــادة .... وتكــرر نفــس املع�ــ� ( حافلــة مصابــة 
ذلــك؛  وظــف  أنــھ  املفاجــأة  لكــن   ... جمــل  عــدة  �عــد   ( با��ــرس 
ليصنــع مفارقــة ��الــة ا��افلــة �عــد تبــدل حالــة الســائق والــركاب، 
فلــم �عــد ا��افلــة مصابــة با��ــرس بــل صــارت صاحبــة �شــيطة بــل 

. املدينــة  أحاديــث  صــارت 

- توقعات القاريء :
 إذا كان القــاريء يتوقــع أن يقــدم لــھ حلــوال فهــذا ل�ــس مــن طبيعــة 
املبــدع فــي كل قصصــھ، ول�ــس هــذا مــن ســمات القــاص بــل هــو عمــل 
القــاص فإنــھ يطلــق  أمــا  املفكــر والفلســفي، واملص�ــ� االجتما�ــي، 
العنــان و�رصــد األحــداث و�عبــر عــن املشــاعر وال يتقمــص دوًرا ل�ــس 

لــھ .

- ب�ية ا��بكة : 
و�ن كانــت ب�يــة ا��بكــة تــدور حــول مشــهد متكــرر مألــوف، وظاهــرة 
لطاملــا تناولهــا الكتــاب واألدبــاء إال أن املبــدع تناولهــا وفــق من��يــة 
مختلفــة تتم�ــز بالســرد املا�ــع والتنــاول العبقــري ، لعلنــا هنــا أمــام 
تكنيــكات فنيــة تن�ثــق مــن جماليــات اللغــة، وتوظيــف املفارقــات، 
األحــداث  ب�ــن  املبــدع  مــن  البــارع  والر�ــط  األحــداث  وتكثيــف 
امل�شــا��ة مــن جهــة للتكثيــف، واملفارقــة مــن جهــة إلبــراز املشــاعر.

- ال��صيات : 
جمــع ب�ــن ال�ــ�صيات ال�ســيطة واملركبــة، والعميقــة للتغلغــل فــي 
أعمــاق النفــس ال�شــر�ة والوصــول إ�ــ� صراعــات النفــس وتضــارب 

الرغبــات وتنازعهــا.

الرموز : 
الرمــز هــو مــن أنــواع الصــورة وقــد يشــكل عقبــة و��ــر ع�ــرة أمــام 
بأســلوب  الرمــز  يشــكل  هنــا  املبــدع  لكــن  ا��صيــف،  غ�ــر  القــاريء 
يس�ر من خالل التصو�ر االستعاري والكناية وغ�رها من األساليب 

اللغو�ــة ....
وفي ال��اية ال يسعنا إال أن �شكر األديب الرا�ع د/ سيد شعبان .

املبــدع يــروي بصيغــة الغائــب فالت�ئ�ــر 
تأ�ــي  واألحــداث  الروايــة  ألن  خار�ــ�؛ 
بصيغــة الغائــب، وهــذه الصيغــة أتــت 
مناســبة لألحــداث حيــث اســتطاع مــن 
الســائق  عالــم  إ�ــ�  ينفــذ  أن  خاللهــا 
ا��في ؛ ليكشف لنا أدق أسرار حياتھ 
الزوجيــة مــع زوجتــھ ال�ي أصبحت عبًئا 
ضيــاع  عــن  و�كشــف  ومعانــاة،  عليــھ 
عمــره ، والكث�ــر مــن األحــداث ا��فيــة، 
هــذه  املبــدع  يصنــع  أن  يســتطيع  ولــن 
هــذا  دون  و�تجــول  ا��فيــة  الروابــط 

. الف�ــي  التكنيــك 
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ما إن ت�� إ�� نصوصھ ح�� �شعر بزعانف ع�� جان�يك , و�أنك �سبح في املاء .
قلم سهل ,  أخاذ , مقتدر .

ح�ن تقرأ لھ فأنت تكتب
اقرأ « ا��ر�اء و��رة الليمون « . هذه القصة القص�رة ال�ي تبدأ  كانفالق ع�ن الكام�را ع�� الفضاء : ماذا هناك ؟ كل ��يء هناك . و

لكن شعبان يأت�نا هنا و��ن يديھ حر�اء وليمون . هذا كل ��يء في املشهد .
ا��ر�اء ميكرو ا��تمع هذا الذي صار يشتغل ع�� البرو�اجندا لتلميع القبيح و�عط�ر العفن , وتمجيد الوضاعة .

تلــك �ــي الفارقــة االبتدائيــة : ا��ر�ــاء ت�ســلل ب�ــن أغصــان وأوراق الليمــون , ب�ــن حيواتنــا , لت�ســيد أخ�ــرا كل املشــهد . إ��ــا فــي كل مــكان , إ��ــا 
هــؤالء ال�شــر الذيــن �ع�ــش فــي مســاحا��م , فــي الــورق , فــي ا��بــر , فــي اإلعــالن , فــي املناســبات , وفــي بيوتنــا , فــي الدولــة وفــي ا��تمــع .

القصة هنا حفلة كرنفالية ل��ر�اء , وتكاد ال تمسك بلون في مساحة أو زمن من ا��كاية , فا��ر�اء �س�بد لو��ا في كل مرة .
اللغة في ا��كاية أر�حية , ت�تقل سرديا كمن تلعب الباليھ

ذنب ا��ر�اء أو اب��ا ؟

قراءة في قصة
الحرباء وشجرة الليمون
عبد الرحمن ا��ضرللدكتور سيد شعبان

أديب وناقد يم�ي
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انتفخــت واحــدة م��ــا كبــرا, ي�بعهــا صغ�رهــا , أو ذن��ــا , يلتصــق ��ــا 
, هــذا الذنــب أو الصغ�ــر ال يعــرف إال التبعيــة , يع�ــش ظــال وتا�عــا 

وذليــال .
ا��ديقــة صــارت مــآل با��را�ــي وصغارهــا , ا��را�ــي ت�ســيد املشــهد 

دون غ�رهــا
« الذيــن مــروا بحيا�ــي يجيــدون طــالء وجوههــم، لقــد ملــؤوا األزقــة 

وا��ــواري و�اتــوا كائنــات لزجــة «
« ورثت عصاه ال�ي �ساند عل��ا , سأضرب ��ا ا��ر�اء «

« ح�ــن تصفحــت جر�ــدة الصبــاح ظهــر وجــھ حر�ــاء يمجــد الــذي أكل 
املن والســلوى وحده «

األب  زمــن  ع�ــ�  يحيلنــا   , النــص  افتتاحيــة  هــو  ا��ديقــة  مشــهد 
هــذا  كل  أن  لنك�شــف   . هــو  طر�قتــھ  ع�ــ�  ��ــيء  كل  رتــب  كيــف   ,
ال��ــيء ســي��ار إن لــم نقلــد و�عيــد حرفيــا مــاكان يفعلــھ : علينــا أن 
ّبــع ذات ا��طــوات , أن �ســتخدم ذات 

ّ
�عت�ــي بــذات األشــياء , أن ن�

. النتجــاوزه  القديــم  اإلطــار  ذات  وفــي   , واألدوات  الوســائل 
اقع ؟ هل هذه �ي وسيلتنا لنتعامل مع هذا الو

يشــتغل الكاتــب هنــا أساســا ع�ــ� ثقافــة ا��تمــع , هــذه ال�ــي مثلــت 
ا��صو�ــة املفرطــة لتوليــد هــذه ا��را�ــي . فلــو أردنــا غ�ــر مــا فقهنــاه 
أصفــر  الليمــون  وورق   , ت�ســاقط  األ�ــ�ار  فها�ــي   : األجــداد  مــن 
يغطــي ال�ربــة ( مــاكان هــذا ليحــدث مــن قبــل ) .. ( �عــد هللا كنــت أتكــئ 
عليــھ ) .. ( لقــد رحــل وتركنــا نتدبــر أمرنــا ) . وهنــا الفاجعــة فنحــن 
لــم نتعلــم أو نجــرب كيــف نديــر شــأننا مــع كل جديــد . ( ي�ســاقط 

الليمــون فــي غفلــة منــا – النحســن مثــل األب تقديــر االمــور ) .
أفضــل بمــا أنــا  ملــاذا النحســن نحــن تقديــر األمــور كمــا آبائنــا , بــل و
اك�ســ�نا مــن التجــارب ومقتضيــات التطــور بمــا هــو أك�ــر ممــا توفــروا 
هــذا  األب  مقــام  فــي  ع�ــ� ��زنــا  هنــا  البطــل  يصــر  و�ظــل   . عليــھ؟ 
الــذي يمثــل ثقافتنــا املنقولــة ح�ــ� �عــد مغادرتــھ لنــا : ( وحــده يعلــم 

أن ا��را�ــي �ســ�� , تتلــون , تم��ــي حــذار القــوم )
اقــع والتقليــد فــي �عاملنــا  تحيلنــا ا��كايــة ع�ــ� وجه�ــن: التلــّون فــي الو

اقــع . مــع هــذا الو
ا��ر�ــاء أذكــى وأكبــر فعاليــة فــي �غي�ــر جلدهــا , فــي اســ�بدال األقنعــة , 

ولذلــك ف�ــي تخــدع ا��ميــع فــي ح�ــن تقتــات ع�ــ� الليمــون .
هل علينا أن �غ�ر ش�ئا فينا كما تفعل ا��ر�اء ؟

نحــن هنــا بصــدد منظومــة التــؤازر �عضهــا �عضــا , �ــي فــوق ذلــك , 
أفصــل , �ــي متالحمــة تلــد �عضهــا �عضــا  أر�ــط جأشــا وأعمــق وأعــم و
( ســلطة  ) – ا��اكــم  ( ســلطة األســرة  البك�ريــا: األب  ع�ــ� طر�قــة 
الدولــة ) – مثقف�ــن و��في�ــن وعلمــاء الســلطة ( البرو�اجنــدا ) �ــي 

ذا��ــا تلــد ذا��ــا .
الكث�ــرون  عل��ــا  عكــف   , تقليديــة  اســتعارة  هنــا  ا��ر�ــاء  اســتعارة 
دائمــا  يغ�ــرون  الذيــن  هــؤالء  ع�ــ�  رمز�ــة  كدالــة  والزالــوا  ســابقا 
والءا��ــم , وانتماءا��ــم وآراءهــم وفــق مقت��ــ� ا��اجــة , ودائمــا مــع 

الســلطة ع�ــ�  القائــم  ا��اكــم 
ا��ر�ــاء  وحدهــا  صــارت  ح�ــن  ببراعــة  اســتخدمها  الدكتــور  لكــن 
مــن ت�ســيد املشــهد فــي ا��ديقــة , وكأن علينــا نحــن أيضــا أن نلــون 
بص�رتنــا وفــق املقت��ــ� ذاتــھ الــذي �عنيــھ ألــوان ا��ر�ــاء الراهنــة , 

فــي ظــل نظــام شــمو�ي وكأن هــذه �ــي طبيعــة األشــياء 
لكــن   , ف��ــا  والتحســ�ن  التعديــل  بإمــكان  يو�ــي  با��ديقــة  ال�رم�ــز 
التغي�ــر ل�ــس ســهال . التغي�ــر قــد يتطلــب تدم�ــر كل ماهــو قائــم . هــل 
ندمــر حديقتنــا ؟ مــا البديــل ؟ و��ــ� م�ــ� ن�تظــر لتأ�ــي أكلهــا؟ وهــل كل 
ماهــو قائــم يتطلــب التغي�ــر؟ هــل يمكننــا عمــل خليــط ب�ــن القديــم 
ممــا  �عــض  إزالــة  ســ�تطلب  هــذه  ا��لــط  عمليــة  ح�ــ�  ؟  وا��ديــد 
ســبق وكم ��مھ وكم �ي مســاحتھ؟ . أم أن علينا أن نصنع فاصال 

ب�ــن هــذا وذاك ؟
 بالعصا فثمة أقاو�ل أن ا��ر�اء ت�بعها أف�� )

ُ
. (أمسكت

هــل ير�ــد أن يقــول لنــا البطــل فــي عبارتــھ هــذه بأنــھ وصــل فــي موقفــھ 
اســت�تاجاتھ  ح�ــ�   , اقفــھ  مو ح�ــ�  أ��ــا   , املبالغــة  حــد  املشــهد  مــن 
هــذه ر�مــا أ��ــا ل�ســت حقيقيــة باملطلــق , وأن علينــا أن ن�تكــر طرائــق 

اقــع , والتغي�ــر فــي هــذا املشــهد ؟ ذكيــة معاصــرة ملواجهــة هــذا الو
ا��ر�ــاء يراهــا البطــل فــي املمــرات وع�ــ� شاشــات التلفــاز وفــي حافلــة 
النقــل العــام وفــي العمــل , وح�ــ� : ( ح�ــن تصفحــت جر�ــدة الصبــاح 

ظهــر وجــھ حر�ــاء « يمجــد الــذي أكل املــن والســلوى وحــده « )
ا��ر�ــاء   , آخــر  ��ــيء  أي  مــن  املشــهد  فــي  حضــورا  أك�ــر  هــؤالء  صــار 
. �ــي ثقافتنــا إذن هــذه ال�ــي تمجــد ا��اكــم وتز�ــن  ت�ســيد املشــهد 
, هــذه الثقافــة ال�ــي صــارت �شــتغل  ال�ســلط وتبــرر قمــع كل ��ــيء 

.... حديثــة  تقنيــات  ع�ــ� 
وهاهــو البطــل املثقــل باإلر�ــاك , املر��ــن إ�ــ� املا��ــي , ي�تفــض أخ�ــرا 
ليمــزق – عنــد عودتــھ إ�ــ� الب�ــت - : ( كل « األوراق « ال�ــي تر�ط�ــي 

بــكل حر�ــاء عرف��ــا ذات يــوم ) .
لقد اتخذ قراره : أن يقطع صلتھ با��را�ي مطلقا .

وهنا س�سألھ : و��� أين ستذهب .
األمر هنا يشبھ الثورة . وماذا �عد ؟

هــذه األســئلة �عن�نــا نحــن . وعلينــا أن نفكــر . « هــذا ماتخلــص إليــھ 
ا��كايــة «

افتتاحيــة  هــو  ا��ديقــة  مشــهد 
 , األب  زمــن  ع�ــ�  يحيلنــا   , النــص 
طر�قتــھ  ع�ــ�  ��ــيء  كل  رتــب  كيــف 
ال��ــيء  هــذا  . لنك�شــف أن كل  هــو 
حرفيــا  و�عيــد  نقلــد  لــم  إن  ســي��ار 

يفعلــھ. مــاكان 
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جماليات السرد
في قصص دكتور سيد شعبان

جماليات السرد

ع�ي أحمد
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أســلك  أن  هنــا،  الســردي  النــص  جماليــات  عــن  حدي�ــي  فــي  آثــرت 
والير�ــ�  غ�رهــا،  دون  �عي��ــا  مدرســة  يعتمــد  ال   ،  

ً
متكامــال من�ً�ــا 

مدرســة نقديــة ع�ــ� غ�رهــا، بــل يعتمــد ع�ــ� تذو�ــي لقصــص مــن نــوع 
خــاص يغايــر املألــوف املعتــاد، و�تجــاوز حــدود العصــر؛ لــذا ال أد�ــي 
ــا بــل �ــ� قــراءة محــب لــألدب عاشــق ل��مــال 

ً
زهــًوا أن�ــي ســأقتلھ بحث

،،،،
وكان م���� أن ال أدرج هنا شواهد من قصص القاص لس�ب�ن :

أولهمــا : ـكـي اليطــول املقــال و��شــ�ت معــھ ذهــن القــاريء ، و�فقــد 
املقــال ثمرتــھ املرجــوة .

يرجــع  أن  الفــن  ��ــذا  قــاريء شــغوف  كل  لــدى  ليصبــح   : وآخرهمــا 
. جهــده  و�عمــل  متعتــھ  م��ــا  في��ــل  بنفســھ؛  للمصــدر 

أل��ــاب  قاطًعــا  �ســليًما  أســلم  ال   : وال�ــ�صية  الب�ئــة  تحليــل 
 وكأن 

ً
اآلراء ال�ــي �عــزل النــص عــن صاحبــھ، وتفصــل بي��مــا فصــال

النــص هبــط مــن الســماء أو مــات صاحبــھ، ولــن أدخــل فــي جــدل مــع 
أ��ــاب هــذه اآلراء، ولكــن يقي�ــي أن النــص يظــل أبــًدا ودائًمــا يحمل 
صفــات وســلوكات صاحبــھ ، و�ظــل ترجمــان مشــاعره ال�ــي تأثــرت 
بالب�ئــة ا��يطــة ��ــا، غ�ــر أ�ــي فــي ذات الوقــت ال أحــب مــن يطيلــون 
الوقــوف عنــد هــذا املن�ــ� و�ثقلونــھ باألعبــاء، و�نحــون بالنــص ع�ــ� 

هــذه الفكــرة ي��ــون عل��ــا ح�ــ� تصبــح منت�ــ� غاي��ــم .

تقلبــات  مــن  فيــھ  مــا  بــكل  نحيــاه  الــذي  العصــر  وليــد  هــو  أدي�نــا 
يأثــره مذهًبــا  ، ال  مــن حســنات وعيــوب  فيــھ  مــا  و�ــكل  وصراعــات، 
الفنــان  ع�ــن  �ــ�  إنمــا   ، غ�ــره  دون  فكــر  عليــھ  يســتحوذ  أو  دي�ًيــا 
والناقــد املبــدع، وعدســتھ ال�ــي تلتقــط الصــور ب�شــابكها وتنوعهــا 
الشــفيف،  الرقيــق  اإلحســاس  يقبــع  الع�ــن  هــذه  خلــف  أن  غ�ــر 
والعدســة الواعيــة ال�ــي تــدرك مــا اليدركــھ اآلخــرون ، و�ن أهــم مــا 
التمــدن  ثقافــة  و  األصيــل  املصــري  الر�ــف  ثقافــة  جمــع  أنــھ  يم�ــزه 

والتحضــر، لكنــھ لــم يحيــا حيــاة اإلقطاعي�ــن فــي الر�ــف بــل عــاش 
حيــاة الكادح�ــن، وتمــرس بحكــى ا��ــدات، وألــف حيــاة ال�ســطاء بــل 
وطحنتــھ وعركتــھ بــكل مــا ف��ــا ، وعندمــا انتقــل إ�ــ� املدينــة لــم ت��ــره 
أضواؤهــا ولــم �ســرقھ حكايا��ــا ، بــل ظــل يحــن إ�ــ� الر�ــف دائًمــا، 
املشــاعر  رقيــق  قلًبــا  يملــك  ألنــھ  ذلــك   ، األو�ــ�  ذكر�اتــھ  إ�ــ�  يعــود 
ــا ، بــل �شــعر معــھ ، وأنــت تطالــع قصصــھ أنــھ يعا�ــي غر�ــة 

ً
عطوف

ــا شــديًدا 
ً
ــا ب�ــن القيــم وصراًعــا للبحــث عــن الــذات، وخوف

ً
تمثــل فارق

فــي وجــھ مفاســد ا��ضــارة  للبقــاء  مــن قيــم تصــارع  ع�ــ� مايملكــھ 
وملذا��ــا....

إن  نــص  ألي  التأو�ليــة  املفاتيــح  أحــد  العنــوان  يمثــل   : العنــوان 
لــم يكــن أهمهــا، وهــو ظاهــرة متألقــة متنوعــة مشــرقة فــي قصــص 
فارســنا األمل�ــي ، ف�ــراه يتكــيء كث�ــًرا ع�ــ� ا��ملــة االســمية بمــا تحملھ 
مــن الثبــات ، لكنــھ يعطيــك املبتــدأ و��تظــر منــك أن تبحــث فــي ثنايــا 
قصصــھ عــن ا��بــر، و�دهشــك بمــا يضفيــھ ع�ــ� املبتــدأ مــن هالــة، 
ســيدنا   ) واحــد  آن  فــي  هــذا  كل  بال�ــراث  و�علــق  ورمز�ــة  وغمــوض 
�ســتحضر  أن  وعليــك   (.../ ال��ــر  مــن  ولــد   / األحــدب   / ا��ضــر 
بــھ  فــإذا   ، اإلســالمية  ثقافتــك  مــن  �عرفهــا  ال�ــي  ا��ضــر  صــورة 
يجعلــك أمــام صــورة أخــرى، و�ــ�صية جديــدة تطالعــك ألول مــرة، 
وتدهشــك بحرك��ا الســردية ، وعليك أن �ســتعد، و�ســتعد عقلك؛

تبحــث عــن  مــا ذهبــت  إذا  ل�ســتقبل ســيال ســردًيا ســر�ع ا��ركــة   
... ا��بــر  عــن  للبحــث  الفضــول  مــا دفعــك  ا��بــر، و�ذا 

شالل السرد ...اإلعصار السردي :
ســتواجهھ  مــا  هــذا  ــا 

ً
حق ولكــن  العنــوان،  لهــذا  عــذًرا  اســتميحك 

عندمــا تبــدأ بالقــراءة للفــارس املبــدع ، فســتجد ا��ـكـي يلفــك مــن 
مســ�ً�ا  كنــت  فــإن  الشــالل،  دوامــة  فــي  بــك  و�ــدور   ، وهنــاك  هنــا 
الشــالل  هــذا  ســتجد  فأنــت  الواعيــة،  والعقليــة  الثاقــب  بالفكــر 

أدي�نــا هــو وليــد العصــر الــذي نحيــاه 
بــكل مــا فيــھ مــن تقلبــات وصراعــات، 
وعيــوب  حســنات  مــن  فيــھ  مــا  و�ــكل 
يســتحوذ  أو  دي�ًيــا  مذهًبــا  يأثــره  ال   ،
عليــھ فكــر دون غ�ــره ، إنمــا �ــ� ع�ــن 
وعدســتھ  املبــدع،  والناقــد  الفنــان 
ب�شــابكها  الصــور  تلتقــط  ال�ــي 
الع�ــن  هــذه  خلــف  أن  غ�ــر  وتنوعهــا 
الشــفيف،  الرقيــق  اإلحســاس  يقبــع 
مــا  تــدرك  ال�ــي  الواعيــة  والعدســة 

اآلخــرون اليدركــھ 

 يمثــل العنــوان أحــد املفاتيــح التأو�ليــة 
ألي نص إن لم يكن أهمها، وهو ظاهرة 
قصــص  فــي  مشــرقة  متنوعــة  متألقــة 
كث�ــًرا  يتـكـيء  ف�ــراه   ، األمل�ــي  فارســنا 
ع�ــ� ا��ملــة االســمية بمــا تحملــھ مــن 
الثبــات ، لكنــھ يعطيــك املبتــدأ و��تظــر 
منــك أن تبحــث فــي ثنايــا قصصــھ عــن 
ع�ــ�  يضفيــھ  بمــا  و�دهشــك  ا��بــر، 
ورمز�ــة  وغمــوض  هالــة،  مــن  املبتــدأ 
و�علــق بال�ــراث كل هــذا فــي آن واحــد.
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مال�ــي  فــي  الشــالل  تركــب  عندمــا  ��ــا  تخــرج  ال�ــي  املتعــة  تلــك  يشــبھ 
مــراًرا  الرحلــة  تكــرر  أن  وتحــب  الســعادة،  بتلــك  وس�شــعر  املدينــة، 
ومــراًرا ، و�ن كنــت ممــن ال يجيــدون الســباحة فــي بحــر الفــن القص��ــي 
ســيلفك إعصــار يــؤرق م��عــك، وقــد تخ��ــ� أن �عــود إليــھ ثانيــة ، 
فــإن كنــت ممــن يقــرأون لل�ســلية فــي آخــر الليــل فابحــث لــك عــن صديــق 
آخــر فلــن تتحمــل قــوة البيــان، ولــن تقــوى ع�ــ� كثافــة الســرد ، و�ن 
فــي  بــك   

ً
البيــان و�تلــذذون بجمالــھ فأهــال كنــت ممــن يحبــون اقتحــام 

. العمــالق  الفــارس  ميــدان 
القصــص عنــده يعــد مز�ًجــا مــن عوالــم التأمــل فــي الر�ف لكنھ اليرصد 
 بــل يمــزج ب�نــھ و��ــن الثقافــة و��نــھ و��ــن ال�ــراث 

ً
اقًعــا، و�نقلــھ نقــال و

ــا خاًصــا فر�ــًدا الشــ�يھ 
ً
فــي ال��ايــة عامل و��نــھ و��ــن الرمز�ــة ؛ ليصبــح 

يرصــد  ل�ــ�ص  بخيــال  يصدمــك  بــل  اقــع،  الو أرض  فــي  حرفًيــا  لــھ 
الصراعــات النفســية ل�ــ�وصھ كمــا يرصــد �شــابكها، و�ر�ــط بي��ــا فــي 
لوحــة بيانيــة الينزلــق الســرد معهــا إ�ــ� العاميــة، واليتعا�ــ� ع�ــ� متلقيــھ 

مــن أبنــاء العصــر ا��ا�ــي
يميــل إ�ــ� ال��ــ�يص باســتخدام الصــور البالغيــة؛ ل�شــكيل لوحاتــھ 
الفنيــة ، يتجــاوز املوصــوف ا��د�ــي مــن خــالل حركــة الســرد والرمز�ــة 

وال�ــراث .

��ــا  يتوجــھ  رســائل  أوكاتــب  أديــب  لــكل   : فــي قصصــھ  املقنعــة  الــذات 
إ�ــ� املتلقــي ، تلــك الرســائل تتخفــى فــي العمــل القص��ــي خلــف قنــاع 
قصــص  فــي  تظهــر  آلخــر  آن  ومــن   ، والســرد  واألحــداث  ال�ــ�صيات 
ــا ، أو ا��كــي ال�را�ــي تــارة أخــرى غ�ــر 

ً
الفــارس فيمــا يشــبھ ا��كمــة حين

ا نافًعا يخدم قصصھ ، كما أن رسائلھ 
ً

أنھ استطاع أن يوظفھ توظيف
ومعتقــدات  ا��تمــع،  داخــل  لشــرائح  وســلوكات   ، قيــم  حــول  تــدور 
تخلــق ��ــا أ��ا��ــا ، وأهــم مــا يم�ــز الفــارس القص��ــي أنــھ يعرضهــا 
ــا ي�ــ� عل��ــا، وكث�ــًرا مــا يحللهــا و�تعمــق ف��ــا 

ً
بــكل جوان��ــا ، بــل وأحيان

أو  لينقدهــا  األحــوال؛  مــن  بحــال  ــا 
ً

مطلق يتدخــل  ال  أنــھ  غ�ــر  نفســًيا 

ينكرهــا، ولعلــھ بذلــك ي�ــرك الفرصــة للمتلقــي أن يتفاعــل معهــا 
و�تحــاور معهــا، دون أن يوجــھ رأيــھ ، وقــد كان بإمكانــھ أن يســلك 

هــذا الص�يــع متخفًيــا خلــف �ــ�وص قصصــھ .
عالقــة ال�ــ�صيات بحركــة الســرد : لعــل هــذا األمــر مــن اخ�را�ــي، 
أو مــن وهــم مشــاعري، فإن�ــي أجــزم أن هنــاك ترابــط دائًمــا ب�ــن 
ســرعة الســرد ، واالنتقــال ب�ــن لوحاتــھ الفنيــة و��ــن �ــ�وصھ ، 
ح�ــ� إذا أدار القــاص حــواًرا فإنــھ حتًمــا يتأثــر فــي أســلو�ھ وســرعتھ 
فــي  البــطء  ع�ــ�  ســيحتم  صيــاد  عــن  حدي�ــي  فــإن  باملتحاور�ــن، 
الســرد، وحدي�ــي عــن ســيارة مســرعة ســيحتم ع�ــ� ســرعة الســرد 
ــا 

ً
، وهــذا مــا �س�شــعره مــع �ــ�وص الفــارس القص��ــي فأحيان

ومالمــح   ، الدقيقــة  التفاصيــل  أدق  ليعطيــك   
ً

متمهــال يتوقــف 
تصــف �ــ�وصھ ح�ــ� لتجعلــك �شــعر أنــك تراهــا رؤى الع�ــن ، 
وتــارة يعطيــك ســرعة فــي التنقــل تندفــع مــن عواطــف ا��ــوف أو 
الفــزع ال�ــي ت�تــاب ال�ــ�وص ، والشــك أن هــذا التنقــل يدغــدغ 
املشــاعر و�حفــز القــاريء؛ ل�شــعر فــي ال��ايــة أنــھ ســقط فــي وســط 
القصــص دون شــعور، وكأنــھ صــار واحــًدا مــن �ــ�وص القــاص .

داللة األسماء في قصص الفارس:

فــي  مؤثــًرا  داللًيــا  ــا 
ً

توظيف قصصــھ  فــي  األســماء  الفــارس  وظــف 
ــا ع�ــ� الســرد فدائًمــا األســماء ترتبــط 

ً
طبيعــة القصــص، ومهيمن

باألحــداث ، وت�ناســب مــع ا��ـكـي، و�عطــي داللــة رمز�ــة، وتبعــث 
عليــھ  دأب  مــا  وهــذا  بالســرد،  الشــعور  �عمــق  تراثيــة  برســائل 

. فارســنا 
معتمــًدا  الداخ�ــي  الت�ئ�ــر  القــاص  مايســتخدم  كث�ــًرا  الت�ئ�ــر: 
القص��ــي،  عاملــھ  إ�ــ�  خاللــھ  مــن  لي�ــ�  املتكلــم؛  أســلوب  ع�ــ� 
وأمــا الت�ئ�ــر ا��ار�ــي بصيغــة الغائــب فقــد ورد قليــال ومتناغًمــا 
ع�ــ�  أضفــى  ذلــك  ولعــل  الســرد،  وحركــة  القصــص  طبيعــة  مــع 

. الســرد  مــن  ي�بــع  مع�شــًيا  اقًعــا  و قصصــة 
ــا للقصــص 

ً
ــا دقيق

ً
نــوع القصــص : لــن �ســتطيع أن تضــع تص�يف

عنــد دكتــور ســيد ؛ ألنــھ يمــزج ب�ــن مختلــف أنــواع القصــص فتجــد 

مــن  مز�ًجــا  يعــد  عنــده  القصــص 
عوالــم التأمــل فــي الر�ــف لكنــھ اليرصــد 
ب�نــھ  يمــزج  بــل   

ً
نقــال و�نقلــھ  اقًعــا،  و

و��ــن الثقافــة و��نــھ و��ــن ال�ــراث و��نــھ 
ــا 

ً
و��ــن الرمز�ــة ؛ ليصبــح فــي ال��ايــة عامل

فــي  حرفًيــا  لــھ  الشــ�يھ  فر�ــًدا  خاًصــا 
بخيــال  يصدمــك  بــل  اقــع،  الو أرض 
ل�ــ�ص يرصــد الصراعــات النفســية 
�شــابكها،  يرصــد  كمــا  ل�ــ�وصھ 
الينزلــق  بيانيــة  لوحــة  فــي  بي��ــا  و�ر�ــط 

العاميــة. إ�ــ�  معهــا  الســرد 

الت�ئ�ــر  القــاص  كث�ــًرا مايســتخدم 
أســلوب  ع�ــ�  معتمــًدا  الداخ�ــي 
املتكلــم؛ لي�ــ� مــن خاللــھ إ�ــ� عاملــھ 
ا��ار�ــي  الت�ئ�ــر  وأمــا  القص��ــي، 
قليــال  ورد  فقــد  الغائــب  بصيغــة 
القصــص  طبيعــة  مــع  ومتناغًمــا 
وحركــة الســرد، ولعــل ذلــك أضفــى 
اقًعــا مع�شــًيا ي�بــع  ع�ــ� قصصــة و

مــن الســرد .
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 ، ال�شــر�ة  الطبيعــة  أغــوار  تفســ�ر  فــي  يتوغــل  الــذي  النف��ــي  ا��ـكـي 
و�توغــل فــي العمــق االجتما�ــي بوصــف �ــ�وصھ وتطورهــا الفــردي، 
اللوحــات  تطالعــك  كمــا  ال�ــراث،  �عمــق  املرتبطــة  الرمز�ــة  تجــد  كمــا 
عــن  تبحــث  ال�ــي  ا��املــة  بالغر�ــة  باإلحســاس  املم�زجــة  الروما�ســية 

عالــم املثــل ب�ــن طبقــات ا��تمــع.
ب�ــن  القــاص  يجمــع   :  ( ا��وار�ــة  املونو��يــة األحاديــة...   ) ب�ــن  املــزج 
املونولوجية األحادية ال�ي ت�بع من حوار النفس وحدي��ا ، و��ن حوار 
مــن طبيعــة خاصــة ، فل�ــس ا��ــوار حــواًرا مباشــًرا ب�ــن ال�ــ�صيات 
القصصــة بــل هــو حــوار ب�ــن شــرائح الطبقــات أو اللوحــات الفنيــة ال�ــي 
تتصــادم مًعــا؛ لتصنــع مز�ًجــا را�ًعــا مــن التناغــم والتفاعــل ذي طبيعــة 

خاصــة ودقيقــة ت�نامــى ســر�ًعا وتتطــور مــع الســرد .
يصــاب  قــد  ال�ــي  ا��ــردة  باملثاليــة  أبطالــھ  يصــاب  أن  يحــدث  كمــا 
أبطالهــا بخيبــة األمــل نظــًرا للفشــل فــي تحقيــق الطموحــات واآلمــال؛ 

. صعــب  اجتما�ــي  اقــع  و مــع  لتصادمهــم 

ا��بكــة الفنيــة : ال يعمــد القــاص فــي قصصــة إ�ــ� حبكــة فنيــة أو تقديــم 
مشــكلة تصــل إ�ــ� ذرو��ــا مــع تطــور الســرد ، فــإن ذهبــت تبحــث عــن هــذا 
النــوع مــن القصــص فلــن تصادفــھ فــي قصــص دكتــور ســيد؛ ألن طبيعــة 
فنيــة  شــرائح  يقــدم  فهــو   ، مغايــرة  بطر�قــة  عنــده  ت�شــكل  الســرد 
اجتماعيــة �شــبھ اللوحــات ا��ميلــة ، وكأ��ــا ســ�رة ذاتيــة موضوعيــة، 
ثم يعيد ترتي��ا ل�س وفق ال�رت�ب املنطقي املتوقع في تقدير ال��ص 
العــادي بــل وفــق رؤ�ــة فنيــة خاصــة ت�بــع مــن شــعوره با��مــال الف�ــي 
للبنــاء القص��ــي كلــھ، و�ر�ــط ب�ــن تلــك الشــرائح بروابــط تتولــد مــن 
داخــل الســرد، قــد تبــدو غ�ــر وا��ــة املعالــم فــي نظــر غ�ــر ا��صيــف، 
لك��ــا عميقــة فــي جوهرهــا ترتكــز ع�ــ� عمــق ال�ــراث فيقــدم و�ؤخــر ثــم 

يعــود مرتكــًزا ع�ــ� قــوة الســرد؛ ل�ربــط األحــداث مًعــا ..
كمــا أنــھ يتمكــن مــن الرؤ�ــة با��لــف وأع�ــي ��ــا أنــھ ســارد عالــم بــكل 
��ــيء حول �ــ�وصھ، وحاضر مع �ــ�وصھ في كل مكان و�� معرفتھ 
باألخبــار الســر�ة ل�ــ�وصھ ومــا يــدور خلــف ا��ــدران ، فهــو يــرى أك�ــر 
ممــا تــرى ال�ــ�صية غ�ــر أنــھ اليقــدم للقــاريء تفســ�رات يســبق مــا تــراه 
ال�ــ�صية بــل يــرى معهــا مــا تــراه و��ــرك للقــاريء التفســ�ر ، والســارد 
عنــده غالًبــا مــا يكــون غ�ــر مشــارك فــي القصــة بــل يكــون خــارج ا��كــي .

وقــد يتفــرع عــن ا��ـكـي الرئ�ــس حـكـي فر�ــي ثــم يتفــرع هــو اآلخــر ألفــرع 

ا بزمام األمور 
ً
تقل أو تك�ر، غ�ر أن موهبتھ الفذة تجعلھ ممسك

فــال يغفــل عــن حكيــھ األصــل، وال ي���ــ� بطلــھ فــإذا بــھ يعــود بــك 
البطــل،  حــول  منطقيــة  بخلفيــة  �شــبعت  وقــد  شــعور،  دون 
وكأنــك تمتلــك تفســ�ًرا لســ�ر الســرد و�ســعد بمنطقيــة األحــداث .

القــاص  ع��ــا  يتحــدث  ال�ــي  ال�ــ�وص  تمثــل   : ال�ــ�صية 
ل�ســت  ف�ــ�   ، جدليــة  �ســاؤالت  وتث�ــر   ، غر�بــة  مفارقــات 
��صيات منطقية نصادفها كث�ًرا في حياتنا ، ول�ست صفا��ا 
البدنية أو سلوكا��ا كغ�رها من ال��صيات بل تجدها محملة 
ــا 

ً
ــا وترمــز لعــادات وتقاليــد شــا�عة حين

ً
باملعانــاة االجتماعيــة حين

اقــف ا��ياتيــة ،  وح�ــ� تصرفا��ــا تخــرج عــن املألــوف تجــاه املو
ومــن املعلــوم أن امللفوظــات الفعليــة �عتمــد فــي تقديــم أفعــال 
الروابــط ا��رفيــة  بقلــة اســتخدام  يتم�ــز  أنــھ  ال�ــ�صية غ�ــر 
بــل يجعــل مــن األفعــال روابــط �ســ�ر تباًعــا مــع الســرد ، غ�ــر أنــھ 
ــا مغايــًرا لصفــات ال�ــ�صية فــال يصفهــا جملــة بــل 

ً
يقــدم وصف

ــا ملالمحهــا ، وكأنــھ يضعهــا ع�ــ� مجهــر، أضــف ملــا 
ً

 دقيق
ً

تفصيــال
يقدمــھ ع��ــا مــن أ�عــاد نفســية تؤهلــھ لعقــد الصــراع النف��ــي 

وســرد ا��ــدث.
الزمــن و�يقــاع الســرد : يمتــد الزمــن لــدى القــاص وقــد يطــول 
ليصــل إ�ــ� أجيــال، فهــو يتعامــل معــھ دون حــدود ضيقــة ملفهــوم 
الزمــن  يســ�رجع   ، شــديدة  بحر�ــة  و�ذهــب  ي�ــيء  بــل  الزمــن 

إ�ــ� ا��اضــر وفــق شــعوره الف�ــي . املا��ــي و�تقــدم 
و�تحدد ســرعة اإليقاع بحســب وت�رة ســ�ر األحداث وســرع��ا أو 
بط��ــا، ولــدى القــاص ســرعة شــديدة فــي ســ�ر األحــداث ودرجــة 
تكثيفهــا قلمــا تجدهــا لــدى غ�ــره، فهــو يختــذل و�ختصــر و�كثــف 
ولعــل  اللغــة،  مــع  التعامــل  فــي  را�عــة  موهبــة  وفــق  و�حــذف 
ا أن أطلــق مصط�ً�ــا ( شــالل الســرد أو 

ً
هــذا مــا دفع�ــي ســابق

االعصــار)
مجــرد  ل�ســت  القصصيــة  األعمــال  فــي  األماكــن   : املــكان 
تمثــل املفاهيــم والتصــورات والتوقعــات  بــل  حــدوًدا هندســية 
االجتماعيــة، و طبيعــة الب�ئــة ال�ــي تــدور ف��ــا أحــداث قصــص 
يرا�ــي  أنــھ  كمــا  �عب�ــًرا،  أصــدق  ذلــك  عــن  �عبــر  ســيد  الدكتــور 
، واأللفــة لألماكــن، ف�ــ�  املــكان وتفاعــل االنتقــال  ديناميكيــة 
ــا تكــون الب�ئــة ر�فيــة لك��ــا مختلفــة 

ً
ب�ئــة غ�ــر متوقعــة فأحيان

فــي تركي��ــا ، وتــارة الب�ئــة ��ر�ــة ، لكنــھ يجعــل القــاريء أمــام 
ال�ــي  الفنيــة  بر�شــتھ  القــاص  يرســمها  للمــكان  تخيليــة  صــورة 

. الرا�ــع  ا��ـكـي  مــن  ت�بــع 
الوصفيــة  الســردية  الصيــغ  فــي  القــاص  ينــوع   : الصيــغ  تنــوع 
الفص�ــ�  عل��ــا  ال�غلــب  لغــة  مســتخدًما  وغ�رهــا  وا��ـكـي 
القديمــة ال�ــي �غلــق ع�ــ� األفهــام والمنحــدًرا إ�ــ� العاميــة ال�ــي 
تحــط مــن قــدر األدب ، بــل يســتخدم الفص�ــ� السلســة ال�ســ�رة 
ال�ــي تحقــق املتعــة وال يصعــب ع�ــ� متوســطي الثقافــة فهمهــا، 
اللغــة  حمايــة  ع�ــ�  يســاعد  وفضــال  م�ــزة  يضيــف  بذلــك  وهــو 

تطورهــا. ومراعــاة 
أخ�ــًرا ...أدعــو هللا للفــارس الرا�ــع األديــب د/ ســيد شــعبان ... 

بالتوفيــق فــي مســ�رتھ الفنيــة وأعمالــھ القصصيــة.

 ال يعمــد القــاص فــي قصصــة إ�ــ� حبكــة 
فنية أو تقديم مشكلة تصل إ�� ذرو��ا 
مــع تطــور الســرد ، فــإن ذهبــت تبحــث 
فلــن  القصــص  مــن  النــوع  هــذا  عــن 
تصادفــھ فــي قصــص دكتــور ســيد؛ ألن 
طبيعــة الســرد ت�شــكل عنــده بطر�قــة 
فنيــة  شــرائح  يقــدم  فهــو   ، مغايــرة 
ا��ميلــة اللوحــات  �شــبھ  اجتماعيــة 
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جماليات السرد
في قصص دكتور سيد شعبان

د. مدحت عبد ا��واد
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النــص الســردي هنــا، أن أســلك  فــي حدي�ــي عــن جماليــات  آثــرت 
 ، ال يعتمــد مدرســة �عي��ــا دون غ�رهــا، والير�ــ� 

ً
من�ً�ــا متكامــال

مدرســة نقديــة ع�ــ� غ�رهــا، بــل يعتمــد ع�ــ� تذو�ــي لقصــص مــن 
نــوع خــاص يغايــر املألــوف املعتــاد، و�تجــاوز حــدود العصــر؛ لــذا ال 
ــا بــل �ــ� قــراءة محــب لــألدب عاشــق 

ً
أد�ــي زهــًوا أن�ــي ســأقتلھ بحث

،،،، ل��مــال 
وكان م���� أن ال أدرج هنا شواهد من قصص القاص لس�ب�ن :

أولهمــا : كــي اليطــول املقــال و��شــ�ت معــھ ذهــن القــاريء ، و�فقــد 
املقــال ثمرتــھ املرجــوة .

وآخرهمــا : ليصبــح لــدى كل قــاريء شــغوف ��ــذا الفــن أن يرجــع 
للمصــدر بنفســھ؛ في��ــل م��ــا متعتــھ و�عمــل جهــده .

�ســليًما قاطًعــا أل��ــاب  أســلم  : ال  الب�ئــة وال�ــ�صية  تحليــل 
 وكأن 

ً
اآلراء ال�ــي �عــزل النــص عــن صاحبــھ، وتفصــل بي��مــا فصــال

النــص هبــط مــن الســماء أو مــات صاحبــھ، ولــن أدخــل فــي جــدل 
مــع أ��ــاب هــذه اآلراء، ولكــن يقي�ــي أن النــص يظــل أبــًدا ودائًمــا 
يحمــل صفــات وســلوكات صاحبــھ ، و�ظــل ترجمــان مشــاعره ال�ــي 
تأثــرت بالب�ئــة ا��يطــة ��ــا، غ�ــر أ�ــي فــي ذات الوقــت ال أحــب مــن 
يطيلــون الوقــوف عنــد هــذا املن�ــ� و�ثقلونــھ باألعبــاء، و�نحــون 
بالنــص ع�ــ� هــذه الفكــرة ي��ــون عل��ــا ح�ــ� تصبــح منت�ــ� غاي��ــم .

تقلبــات  مــن  فيــھ  مــا  بــكل  نحيــاه  الــذي  العصــر  وليــد  هــو  أدي�نــا 
وصراعــات، و�ــكل مــا فيــھ مــن حســنات وعيــوب ، ال يأثــره مذهًبــا 
الفنــان  ع�ــن  �ــ�  إنمــا   ، غ�ــره  دون  فكــر  عليــھ  يســتحوذ  أو  دي�ًيــا 
والناقــد املبــدع، وعدســتھ ال�ــي تلتقــط الصــور ب�شــابكها وتنوعهــا 
الشــفيف،  الرقيــق  اإلحســاس  يقبــع  الع�ــن  هــذه  خلــف  أن  غ�ــر 
أهــم  و�ن   ، اآلخــرون  اليدركــھ  مــا  تــدرك  ال�ــي  الواعيــة  والعدســة 
ثقافــة  و  األصيــل  املصــري  الر�ــف  ثقافــة  جمــع  أنــھ  يم�ــزه  مــا 
التمــدن والتحضــر، لكنــھ لــم يحيــا حيــاة اإلقطاعي�ــن فــي الر�ــف 
بــل عــاش حيــاة الكادح�ــن، وتمــرس بحـكـى ا��ــدات، وألــف حيــاة 
ال�ســطاء بــل وطحنتــھ وعركتــھ بــكل مــا ف��ــا ، وعندمــا انتقــل إ�ــ� 
املدينــة لــم ت��ــره أضواؤهــا ولــم �ســرقھ حكايا��ــا ، بــل ظــل يحــن 
إ�ــ� الر�ــف دائًمــا، يعــود إ�ــ� ذكر�اتــھ األو�ــ� ، ذلــك ألنــھ يملــك قلًبــا 

ــا ، بــل �شــعر معــھ ، وأنــت تطالــع قصصــھ أنــھ 
ً
رقيــق املشــاعر عطوف

الــذات،  عــن  للبحــث  وصراًعــا  القيــم  ب�ــن  ــا 
ً
فارق تمثــل  غر�ــة  يعا�ــي 

ــا شــديًدا ع�ــ� مايملكــھ مــن قيــم تصــارع للبقــاء فــي وجــھ مفاســد 
ً
وخوف

وملذا��ــا.... ا��ضــارة 
لــم  إن  نــص  التأو�ليــة ألي  املفاتيــح  أحــد  العنــوان  يمثــل   : العنــوان 
يكــن أهمهــا، وهــو ظاهــرة متألقــة متنوعــة مشــرقة فــي قصــص فارســنا 
مــن  تحملــھ  بمــا  االســمية  ا��ملــة  ع�ــ�  كث�ــًرا  يتـكـيء  ف�ــراه   ، األمل�ــي 
ثنايــا  فــي  تبحــث  أن  منــك  و��تظــر  املبتــدأ  يعطيــك  لكنــھ   ، الثبــات 
قصصــھ عــن ا��بــر، و�دهشــك بمــا يضفيــھ ع�ــ� املبتــدأ مــن هالــة، 
ســيدنا   ) واحــد  آن  فــي  هــذا  كل  بال�ــراث  و�علــق  ورمز�ــة  وغمــوض 
ا��ضــر / األحــدب / ولــد مــن ال��ــر /...) وعليــك أن �ســتحضر صــورة 
ا��ضــر ال�ــي �عرفهــا مــن ثقافتــك اإلســالمية ، فــإذا بــھ يجعلــك أمــام 
وتدهشــك  مــرة،  ألول  تطالعــك  جديــدة  و�ــ�صية  أخــرى،  صــورة 
بحرك��ــا الســردية ، وعليــك أن �ســتعد، و�ســتعد عقلــك؛ ل�ســتقبل 
ســيال ســردًيا ســر�ع ا��ركــة إذا مــا ذهبــت تبحــث عــن ا��بــر، و�ذا مــا 

دفعــك الفضــول للبحــث عــن ا��بــر ...

شالل السرد ...اإلعصار السردي :
ســتواجهھ  مــا  هــذا  ــا 

ً
حق ولكــن  العنــوان،  لهــذا  عــذًرا  اســتميحك 

مــن  يلفــك  ا��ـكـي  ، فســتجد  املبــدع  للفــارس  بالقــراءة  تبــدأ  عندمــا 
هنــا وهنــاك ، و�ــدور بــك فــي دوامــة الشــالل، فــإن كنــت مســ�ً�ا بالفكــر 
الثاقــب والعقليــة الواعيــة، فأنــت ســتجد هــذا الشــالل يشــبھ تلــك 
املدينــة،  مال�ــي  فــي  الشــالل  تركــب  عندمــا  ��ــا  تخــرج  ال�ــي  املتعــة 
وس�شــعر بتلــك الســعادة، وتحــب أن تكــرر الرحلــة مــراًرا ومــراًرا ، و�ن 
فــي بحــر الفــن القص��ــي ســيلفك  كنــت ممــن ال يجيــدون الســباحة 
فــإن   ، ثانيــة  إليــھ  �عــود  أن  تخ��ــ�  وقــد  م��عــك،  يــؤرق  إعصــار 
كنــت ممــن يقــرأون لل�ســلية فــي آخــر الليــل فابحــث لــك عــن صديــق 
آخــر فلــن تتحمــل قــوة البيــان، ولــن تقــوى ع�ــ� كثافــة الســرد ، و�ن 
 بــك فــي 

ً
كنــت ممــن يحبــون اقتحــام البيــان و�تلــذذون بجمالــھ فأهــال

. العمــالق  الفــارس  ميــدان 

يحمــل  ودائًمــا  أبــًدا  يظــل  النــص  أن 
و�ظــل   ، صاحبــھ  وســلوكات  صفــات 
ترجمــان مشــاعره ال�ــي تأثــرت بالب�ئــة 
ا��يطة ��ا، غ�ر أ�ي في ذات الوقت ال 
أحــب مــن يطيلــون الوقــوف عنــد هــذا 
و�نحــون  باألعبــاء،  و�ثقلونــھ  املن�ــ� 
ي��ــون  الفكــرة  هــذه  ع�ــ�  بالنــص 

عل��ــا ح�ــ� تصبــح منت�ــ� غاي��ــم .

مــن  مز�ًجــا  يعــد  عنــده  القصــص 
لكنــھ  الر�ــف  فــي  التأمــل  عوالــم 
 بل يمزج 

ً
اقًعــا، و�نقلــھ نقــال اليرصــد و

ب�نــھ و��ــن الثقافــة و��نــھ و��ــن ال�ــراث 
فــي  ليصبــح  ؛  الرمز�ــة  و��ــن  و��نــھ 
ــا خاًصــا فر�ــًدا الشــ�يھ لــھ 

ً
ال��ايــة عامل

اقــع، بــل يصدمــك  حرفًيــا فــي أرض الو
الصراعــات  يرصــد  ل�ــ�ص  بخيــال 
يرصــد  كمــا  ل�ــ�وصھ  النفســية 

. بكها �شــا
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لكنــھ  الر�ــف  فــي  التأمــل  مــن عوالــم  يعــد مز�ًجــا  عنــده  القصــص 
بــل يمــزج ب�نــھ و��ــن الثقافــة و��نــھ   

ً
اقًعــا، و�نقلــھ نقــال اليرصــد و

ــا خاًصــا 
ً
و��ــن ال�ــراث و��نــھ و��ــن الرمز�ــة ؛ ليصبــح فــي ال��ايــة عامل

بخيــال  يصدمــك  بــل  اقــع،  الو أرض  فــي  حرفًيــا  لــھ  الشــ�يھ  فر�ــًدا 
يرصــد  كمــا  ل�ــ�وصھ  النفســية  الصراعــات  يرصــد  ل�ــ�ص 
إ�ــ�  معهــا  الســرد  الينزلــق  بيانيــة  لوحــة  فــي  بي��ــا  و�ر�ــط  �شــابكها، 

ا��ا�ــي العصــر  أبنــاء  مــن  متلقيــھ  ع�ــ�  واليتعا�ــ�  العاميــة، 
ل�شــكيل  البالغيــة؛  الصــور  باســتخدام  ال��ــ�يص  إ�ــ�  يميــل 
حركــة  خــالل  مــن  ا��د�ــي  املوصــوف  يتجــاوز   ، الفنيــة  لوحاتــھ 

. وال�ــراث  والرمز�ــة  الســرد 

الــذات املقنعــة فــي قصصــھ : لــكل أديــب أوكاتــب رســائل يتوجــھ ��ــا 
إ�� املتلقي ، تلك الرسائل تتخفى في العمل القص��ي خلف قناع 
ال�ــ�صيات واألحــداث والســرد ، ومــن آن آلخــر تظهــر فــي قصــص 
ــا ، أو ا��ـكـي ال�را�ــي تــارة أخــرى 

ً
الفــارس فيمــا يشــبھ ا��كمــة حين

ــا نافًعــا يخــدم قصصــھ ، كمــا 
ً

غ�ــر أنــھ اســتطاع أن يوظفــھ توظيف
أن رســائلھ تــدور حــول قيــم ، وســلوكات لشــرائح داخــل ا��تمــع، 
ومعتقــدات تخلــق ��ــا أ��ا��ــا ، وأهــم مــا يم�ــز الفــارس القص��ــي 
مــا  وكث�ــًرا  عل��ــا،  ي�ــ�  ــا 

ً
وأحيان بــل   ، جوان��ــا  بــكل  يعرضهــا  أنــھ 

ــا بحــال مــن 
ً

يحللهــا و�تعمــق ف��ــا نفســًيا غ�ــر أنــھ ال يتدخــل مطلق
األحــوال؛ لينقدهــا أو ينكرهــا، ولعلــھ بذلــك ي�ــرك الفرصــة للمتلقــي 
أن يتفاعــل معهــا و�تحــاور معهــا، دون أن يوجــھ رأيــھ ، وقــد كان 
بإمكانــھ أن يســلك هــذا الص�يــع متخفًيــا خلــف �ــ�وص قصصــھ .
عالقــة ال�ــ�صيات بحركــة الســرد : لعــل هــذا األمــر مــن اخ�را�ــي، 
ب�ــن  دائًمــا  ترابــط  أن هنــاك  أجــزم  فإن�ــي  مــن وهــم مشــاعري،  أو 

ب�ــن لوحاتــھ الفنيــة و��ــن �ــ�وصھ ،  ســرعة الســرد ، واالنتقــال 
ح�ــ� إذا أدار القــاص حــواًرا فإنــھ حتًمــا يتأثــر فــي أســلو�ھ وســرعتھ 
فــي  البــطء  ع�ــ�  ســيحتم  صيــاد  عــن  حدي�ــي  فــإن  باملتحاور�ــن، 
الســرد، وحدي�ــي عــن ســيارة مســرعة ســيحتم ع�ــ� ســرعة الســرد 
ــا 

ً
القص��ــي فأحيان الفــارس  مــع �ــ�وص  مــا �س�شــعره  ، وهــذا 

ومالمــح   ، الدقيقــة  التفاصيــل  أدق  ليعطيــك   
ً

متمهــال يتوقــف 
 ، الع�ــن  رؤى  تراهــا  أنــك  �شــعر  لتجعلــك  ح�ــ�  �ــ�وصھ  تصــف 
وتــارة يعطيــك ســرعة فــي التنقــل تندفــع مــن عواطــف ا��ــوف أو 
التنقــل يدغــدغ  ت�تــاب ال�ــ�وص ، والشــك أن هــذا  ال�ــي  الفــزع 
املشــاعر و�حفــز القــاريء؛ ل�شــعر فــي ال��ايــة أنــھ ســقط فــي وســط 
القصــص دون شــعور، وكأنــھ صــار واحــًدا مــن �ــ�وص القــاص .

داللة األسماء في قصص الفارس:
ــا داللًيــا مؤثــًرا فــي طبيعة 

ً
وظــف الفــارس األســماء فــي قصصــھ توظيف

ــا ع�ــ� الســرد فدائًمــا األســماء ترتبــط باألحــداث 
ً
القصــص، ومهيمن

برســائل  وتبعــث  رمز�ــة،  داللــة  و�عطــي  ا��ـكـي،  مــع  وت�ناســب   ،
تراثيــة �عمــق الشــعور بالســرد، وهــذا مــا دأب عليــھ فارســنا .

الت�ئ�ــر: كث�ــًرا مايســتخدم القــاص الت�ئ�ــر الداخ�ــي معتمــًدا ع�ــ� 
أســلوب املتكلــم؛ لي�ــ� مــن خاللــھ إ�ــ� عاملــھ القص��ــي، وأمــا الت�ئ�ر 
طبيعــة  مــع  ومتناغًمــا  قليــال  ورد  فقــد  الغائــب  بصيغــة  ا��ار�ــي 
اقًعــا  القصــص وحركــة الســرد، ولعــل ذلــك أضفــى ع�ــ� قصصــة و

مع�شــًيا ي�بــع مــن الســرد .
ــا للقصــص 

ً
ــا دقيق

ً
نــوع القصــص : لــن �ســتطيع أن تضــع تص�يف

عنــد دكتــور ســيد ؛ ألنــھ يمــزج ب�ــن مختلــف أنــواع القصــص فتجــد 
ا��ـكـي النف��ــي الــذي يتوغــل فــي تفســ�ر أغــوار الطبيعــة ال�شــر�ة 
وتطورهــا  �ــ�وصھ  بوصــف  االجتما�ــي  العمــق  فــي  و�توغــل   ،

ع�ــ�  ســيحتم  صيــاد  عــن  حدي�ــي 
البــطء فــي الســرد، وحدي�ــي عــن ســيارة 
مســرعة ســيحتم ع�ــ� ســرعة الســرد 
�ــ�وص  مــع  �س�شــعره  مــا  وهــذا   ،
ــا يتوقــف 

ً
الفــارس القص��ــي فأحيان

التفاصيــل  أدق  ليعطيــك   
ً

متمهــال
الدقيقــة ، ومالمــح تصــف �ــ�وصھ 
ح�ــ� لتجعلــك �شــعر أنــك تراهــا رؤى 
فــي  ســرعة  يعطيــك  وتــارة   ، الع�ــن 
التنقــل تندفــع مــن عواطــف ا��ــوف 
ال�ــ�وص  ت�تــاب  ال�ــي  الفــزع  أو 
يدغــدغ  التنقــل  هــذا  أن  والشــك   ،

القــاريء و�حفــز  املشــاعر 

ــا 
ً

ــا دقيق
ً

 لــن �ســتطيع أن تضــع تص�يف
ألنــھ  ؛  ســيد  دكتــور  عنــد  للقصــص 
القصــص  أنــواع  مختلــف  ب�ــن  يمــزج 
الــذي يتوغــل  فتجــد ا��ـكـي النف��ــي 
فــي تفســ�ر أغــوار الطبيعــة ال�شــر�ة ، 
و�توغل في العمق االجتما�ي بوصف 
كمــا  الفــردي،  وتطورهــا  �ــ�وصھ 
تجــد الرمز�ــة املرتبطــة �عمــق ال�ــراث، 
الروما�ســية  اللوحــات  تطالعــك  كمــا 
املم�زجــة باإلحســاس بالغر�ــة ا��املــة 
ب�ــن  املثــل  عالــم  عــن  تبحــث  ال�ــي 

ا��تمــع. طبقــات 
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الفــردي، كمــا تجــد الرمز�ــة املرتبطــة �عمــق ال�ــراث، كمــا تطالعــك 
اللوحــات الروما�ســية املم�زجــة باإلحســاس بالغر�ــة ا��املــة ال�ــي 

تبحــث عــن عالــم املثــل ب�ــن طبقــات ا��تمــع.
: يجمــع القــاص  ب�ــن ( املونو��يــة األحاديــة... ا��وار�ــة )  املــزج 
ب�ــن املونولوجيــة األحاديــة ال�ــي ت�بــع مــن حــوار النفــس وحدي��ــا 
، و��ــن حــوار مــن طبيعــة خاصــة ، فل�ــس ا��ــوار حــواًرا مباشــًرا 
ب�ــن ال�ــ�صيات القصصــة بــل هــو حــوار ب�ــن شــرائح الطبقــات 
أو اللوحــات الفنيــة ال�ــي تتصــادم مًعــا؛ لتصنــع مز�ًجــا را�ًعــا مــن 
ســر�ًعا  ت�نامــى  ودقيقــة  خاصــة  طبيعــة  ذي  والتفاعــل  التناغــم 

وتتطــور مــع الســرد .
كمــا يحــدث أن يصــاب أبطالــھ باملثاليــة ا��ــردة ال�ــي قــد يصــاب 
الطموحــات  تحقيــق  فــي  للفشــل  نظــًرا  األمــل  بخيبــة  أبطالهــا 

. صعــب  اجتما�ــي  اقــع  و مــع  لتصادمهــم  واآلمــال؛ 

ا��بكــة الفنيــة : ال يعمــد القــاص فــي قصصــة إ�ــ� حبكــة فنيــة أو 
تقديــم مشــكلة تصــل إ�ــ� ذرو��ــا مــع تطــور الســرد ، فــإن ذهبــت 
تبحــث عــن هــذا النــوع مــن القصــص فلــن تصادفــھ فــي قصــص 
دكتــور ســيد؛ ألن طبيعــة الســرد ت�شــكل عنــده بطر�قــة مغايــرة 
، فهــو يقــدم شــرائح فنيــة اجتماعيــة �شــبھ اللوحــات ا��ميلــة ، 
وكأ��ا ســ�رة ذاتية موضوعية، ثم يعيد ترتي��ا ل�س وفق ال�رت�ب 
املنطقــي املتوقــع فــي تقديــر ال�ــ�ص العــادي بــل وفــق رؤ�ــة فنيــة 
خاصــة ت�بــع مــن شــعوره با��مــال الف�ــي للبنــاء القص��ــي كلــھ، 
و�ر�ــط ب�ــن تلــك الشــرائح بروابــط تتولــد مــن داخــل الســرد، قــد 
تبــدو غ�ــر وا��ــة املعالــم فــي نظــر غ�ــر ا��صيــف، لك��ــا عميقــة فــي 
جوهرهــا ترتكــز ع�ــ� عمــق ال�ــراث فيقــدم و�ؤخــر ثــم يعــود مرتكــًزا 

ع�ــ� قــوة الســرد؛ ل�ربــط األحــداث مًعــا ..
كما أنھ يتمكن من الرؤ�ة با��لف وأع�ي ��ا أنھ سارد عالم بكل 
��ــيء حــول �ــ�وصھ، وحاضــر مــع �ــ�وصھ فــي كل مــكان و�ــ� 
ا��ــدران  خلــف  يــدور  ومــا  ل�ــ�وصھ  الســر�ة  باألخبــار  معرفتــھ 
للقــاريء  أنــھ اليقــدم  ال�ــ�صية غ�ــر  تــرى  أك�ــر ممــا  يــرى  فهــو   ،
تفســ�رات يســبق مــا تــراه ال�ــ�صية بــل يــرى معهــا مــا تــراه و��ــرك 

فــي  مــا يكــون غ�ــر مشــارك  للقــاريء التفســ�ر ، والســارد عنــده غالًبــا 
القصــة بــل يكــون خــارج ا��ـكـي .

وقــد يتفــرع عــن ا��كــي الرئ�ــس حكــي فر�ــي ثــم يتفــرع هــو اآلخــر ألفــرع 
ا بزمــام األمــور فــال 

ً
تقــل أو تك�ــر، غ�ــر أن موهبتــھ الفــذة تجعلــھ ممســك

بــك دون  يعــود  بــھ  فــإذا  بطلــھ  ي���ــ�  األصــل، وال  عــن حكيــھ  يغفــل 
شــعور، وقــد �شــبعت بخلفيــة منطقيــة حــول البطــل، وكأنــك تمتلــك 

تفســ�ًرا لســ�ر الســرد و�ســعد بمنطقيــة األحــداث .
ال�ــ�صية : تمثــل ال�ــ�وص ال�ــي يتحــدث ع��ــا القــاص مفارقــات 
غر�بــة ، وتث�ــر �ســاؤالت جدليــة ، ف�ــ� ل�ســت �ــ�صيات منطقيــة 
ســلوكا��ا  أو  البدنيــة  صفا��ــا  ول�ســت   ، حياتنــا  فــي  كث�ــًرا  نصادفهــا 
باملعانــاة االجتماعيــة  بــل تجدهــا محملــة  ال�ــ�صيات  مــن  كغ�رهــا 
تخــرج  تصرفا��ــا  وح�ــ�  ــا 

ً
حين شــا�عة  وتقاليــد  لعــادات  وترمــز  ــا 

ً
حين

اقــف ا��ياتيــة ، ومــن املعلــوم أن امللفوظــات  عــن املألــوف تجــاه املو
بقلــة  يتم�ــز  أنــھ  غ�ــر  ال�ــ�صية  أفعــال  تقديــم  فــي  �عتمــد  الفعليــة 
اســتخدام الروابــط ا��رفيــة بــل يجعــل مــن األفعــال روابــط �ســ�ر 
ــا مغايــًرا لصفــات ال�ــ�صية 

ً
تباًعــا مــع الســرد ، غ�ــر أنــھ يقــدم وصف

ــا ملالمحهــا ، وكأنــھ يضعهــا ع�ــ� 
ً

 دقيق
ً

فــال يصفهــا جملــة بــل تفصيــال
مجهــر، أضــف ملــا يقدمــھ ع��ــا مــن أ�عــاد نفســية تؤهلــھ لعقــد الصراع 

ا��ــدث. النف��ــي وســرد 
الزمــن و�يقــاع الســرد : يمتــد الزمــن لــدى القــاص وقــد يطــول ليصــل 
إ�ــ� أجيــال، فهــو يتعامــل معــھ دون حــدود ضيقــة ملفهــوم الزمــن بــل 
ي�ــيء و�ذهــب بحر�ــة شــديدة ، يســ�رجع الزمــن املا��ــي و�تقــدم إ�ــ� 

ا��اضــر وفــق شــعوره الف�ــي .
أو  وســرع��ا  األحــداث  ســ�ر  وت�ــرة  بحســب  اإليقــاع  ســرعة  و�تحــدد 
بط��ا، ولدى القاص ســرعة شــديدة في ســ�ر األحداث ودرجة تكثيفها 
قلمــا تجدهــا لــدى غ�ــره، فهــو يختــذل و�ختصــر و�كثــف و�حــذف وفــق 
ا أن 

ً
موهبــة را�عــة فــي التعامــل مــع اللغــة، ولعــل هــذا مــا دفع�ــي ســابق

أطلــق مصط�ً�ــا ( شــالل الســرد أو االعصــار)
حــدوًدا  مجــرد  ل�ســت  القصصيــة  األعمــال  فــي  األماكــن   : املــكان 
بــل تمثــل املفاهيــم والتصــورات والتوقعــات االجتماعيــة،  هندســية 
و طبيعــة الب�ئــة ال�ــي تــدور ف��ــا أحــداث قصــص الدكتــور ســيد �عبــر 
عــن ذلــك أصــدق �عب�ــًرا، كمــا أنــھ يرا�ــي ديناميكيــة املــكان وتفاعــل 
ــا تكــون 

ً
االنتقــال ، واأللفــة لألماكــن، ف�ــ� ب�ئــة غ�ــر متوقعــة فأحيان

الب�ئــة ر�فيــة لك��ــا مختلفــة فــي تركي��ــا ، وتــارة الب�ئــة ��ر�ــة ، لكنــھ 
يجعــل القــاريء أمــام صــورة تخيليــة للمــكان يرســمها القــاص بر�شــتھ 

الفنيــة ال�ــي ت�بــع مــن ا��ـكـي الرا�ــع .
تنــوع الصيــغ : ينــوع القــاص فــي الصيــغ الســردية الوصفيــة وا��ـكـي 
وغ�رهــا مســتخدًما لغــة ال�غلــب عل��ــا الفص�ــ� القديمــة ال�ــي �غلــق 
ع�ــ� األفهــام والمنحــدًرا إ�ــ� العاميــة ال�ــي تحــط مــن قــدر األدب ، بــل 
يســتخدم الفص�ــ� السلســة ال�ســ�رة ال�ــي تحقــق املتعــة وال يصعــب 
وفضــال  م�ــزة  يضيــف  بذلــك  وهــو  فهمهــا،  الثقافــة  متوســطي  ع�ــ� 

يســاعد ع�ــ� حمايــة اللغــة ومراعــاة تطورهــا.
 ... شــعبان  ســيد  د/  األديــب  الرا�ــع  للفــارس  هللا  أدعــو   ... أخ�ــًرا 

القصصيــة. وأعمالــھ  الفنيــة  مســ�رتھ  فــي  بالتوفيــق 

ال يعمد القاص في قصصة إ�� حبكة 
فنية أو تقديم مشكلة تصل إ�� ذرو��ا 
مــع تطــور الســرد ، فــإن ذهبــت تبحــث 
فلــن  القصــص  مــن  النــوع  هــذا  عــن 
تصادفــھ فــي قصــص دكتــور ســيد؛ ألن 
طبيعــة الســرد ت�شــكل عنــده بطر�قــة 
فنيــة  شــرائح  يقــدم  فهــو   ، مغايــرة 
اجتماعيــة �شــبھ اللوحــات ا��ميلــة ، 

وكأ��ــا ســ�رة ذاتيــة موضوعيــة.
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قراءة لقّصة القبضة (عطر أنثى) 
للدكتور سيد شعبان

أ.د. عبدالكر�م حس�ن/ سور�ا
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الذه�ــي  إطــاره  فــي  الرجــل  ألتخطــى  آخرهــا  مــن  أبــدأ 
يفعــل  مــا  باألحيــاء  يفعــل  وهــو   -  

ً
ميتــا أو   

ً
حيــا صنمــا 

 
ً
 لرغبــة صا�عيــھ أو واضعيــھ بموضعــھ مقيــدا

ً
تحقيقــا

تكــن-  مهمــا  مطالبــھ  يلبــون  والنــاس   ، رغبا��ــم  بإطــار 
عالــم  وعــن  حلــٍم  عــن  بإفصاحــھ  الســارد  حكايــة  إ�ــ� 
مطلعــھ  يصــب  حيــث  كالمــھ  معقــد  فــي  أقــف  و آخــر، 
فيــھ، و�رتــد آخــره إليــھ، فــي قولــھ: ((يــٌد ترجو�ــي نصــف 
رغيــف خبــز؛ أركلهــا فــي غ�ــر اهتمــام، إنــھ يث�ــر فــي داخ�ــي 
اشم�زازا، أصاب ثو�ي بيده املعروقة، أبحث مع رئ�س 
املدينــة أن يجمــع هــؤالء امل�ســكع�ن فــي دار �عيــدة، هــذا 

مضــر بنــا نحــن الســادة!

انتقلــت إ�ــ� ��ــرة ال يدخلهــا إال املغلــف بإطــار ذه�ــي، 
إليــھ  أنظــر  عاليــا،  مقعــدا  يعت�ــي  يقتل�ــي،  الصمــت 
بنصــف ع�ــن، ��ــم شــفتاي بفعــل مغايــر، ت�ســاب كلمــة 
كنــت أكــره قولهــا: الســمع لكــم يــا أ��ــا املمت�ــيء حكمــة؛ 
الطاعة ملن بيديھ مفاتيح العالم اآلخر، صوت ينطلق 
وجــد  املنــام  مطلــع  فــي  أمركــم  تدبــروا  اآلن!))  مدو�ــا: 
نفســھ مطواعــا للمــرأة يدفــع ��ــ�اء ع�ــ� أمــل اللقــاء 
ع�ــ�  اق�ــي  و غ�ــر  أنــھ  مــدرك  ا��لــم  ..عالــم  �عــد  مــن 
مــا يجــري بــھ مــن فعــل روا�ــي، وعالــم ا��لــم محتمــل 
، واملفارقــة األخــرى أن غ�ــ� 

ً
اقعــا الوقــوع ولــو لــم يكــن و

اليقظــة،  فــي  فقــره  شــدة  إ�ــ�  يومــئ  ا��لــم  فــي  الســارد 
اق�ــراب اليــد ال�ــي تطلــب منــھ نصــف رغيــف فــي ا��لــم  و

�ــي يــده و�ــد أترابــھ فــي اليقظــة، فشعر�اشــم�زاز 
(الفقــر)  اليقظــة  عالــم  مــن  تحولــھ  فــكان  م��ــا، 
مــن   

ً
تحــوال بالغ�ــ�)  (االكتنــاز  ا��لــم  عالــم  إ�ــ� 

االنتمــاء الطبقــي للفقــراء إ�ــ� ترفــع ذوي األمــوال 
واألغن�يــاء  م��ــم،  والقــرف  الفقــراء،  ع�ــ� 
أهــل  مــن  بإ�عادهــم  املدينــة  رئ�ــس  يطالبــون 
ال�راء..كأنــھ أج�ــر لد��ــم �عــزل الفقــراء ع��ــم وعــن 
ب�ئا��ــم املعطــرة بإنفــاق األمــوال ع�ــ� شــهوا��م، 
والفقــراء يبحثــون عــن هــذا املــال املنفــق بإســراف 
لتلبيــة حاجا��ــم الالزمــة للع�ــش فقــط ، ثــم تأ�ــي 
العقو�ة ملن يش�ر إ�� الفقر والفقراء ومن يسلب 
املدينــة  ورئ�ــس  األغنيــاء  �عاضــد  مــن  حقوقهــم 
كأ��ــا  ا��ــروف  أصا�عــھ  ب�ــن  مــن  تفــر  والكاتــب 
مطــاردة ب��مــة اإلرهــاب ور�ــك الوهاب..البــد أنكــم 
تدركــون أن �غ�ــر األحــوال يصاحبــھ �غ�ــر األنفــس 
يــد  مــن  تأفــف  غنــاء  �عــد  ..فالفق�ــر 

ً
معا والقيــم 

الفق�ر..ومــا ســأل عــن أمســھ ومــا كان عليــھ.

اق�ــي  و غ�ــر  أنــھ  مــدرك  ا��لــم  عالــم 
روا�ــي،  فعــل  مــن  بــھ  يجــري  مــا  ع�ــ� 
لــم  ولــو  الوقــوع  ا��لــم محتمــل  وعالــم 
، واملفارقــة األخــرى أن غ�ــ� 

ً
اقعــا يكــن و

الســارد فــي ا��لــم يومــئ إ�ــ� شــدة فقــره 
اق�ــراب اليــد ال�ــي تطلــب  فــي اليقظــة، و
يــده  �ــي  ا��لــم  فــي  رغيــف  نصــف  منــھ 

اليقظــة. فــي  أترابــھ  و�ــد 
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اســمحوا �ــي أن أضيــف ألدي�نــا دكتــور ســيد لقًبــا جديــًدا ، أال وهــو 
فــي عهــد صــالح  لــھ عنــدي ســ�ب، فإنــھ بطــل  ( الكوكبــوري) وهــذا 
الديــن، و��ســب إليــھ بــدأ االحتفــال باملولــد النبــوي ، وأدي�نــا فاتــح 
عظيــم لــألدب ،وقــاص خب�ــر بصناعــة القصــص، وتصو�ــر اللوحــات 

وال�ــ�وص ال�ــي عــادة مــا تصاحــب املوالــد والكفــور .   
العنــوان مدهــش ورا�ــع ، فهــو يعبــر عــن صفــة مــن صفــات الســاحر، 

وصفــة الكفــر كلــھ �عــد أن دخلــھ الســاحر!!!
جال ... جال ... جال ... قرب ياعم ، قرب يا بيھ ..�عال وشاهد ال��ب 
ــا 

ً
.. فقــرة الســاحر ( ســعدون ) أشــهر ســاحر فــي كفرنــا ، الدخــول مجان

إ�شــاء  ع�ــ�  ســنوات  ســبع  بمــرور  نحتفــل  ألننــا  الكب�ــر؛  للمســرح 
املســرح، الدخــول بــأي مال�ــس ، ال دا�ــي للمال�ــس الرســمية ، الــكالم 
في املســرح ممنوع ح�� النز�� الســاحر ( ســعدون ) ، وأى فرد يتكلم 
ــا 

ً
دخان أو  حطاًمــا  يجعلــھ  أو  حيــوان  لصــورة  الســاحر  يحولــھ  ر�مــا 

و�خفيــھ عــن الكفــر تماًمــا ، شــاهد وصفــق دون كالم، وهــذا شــرط 
دخولــك كفرنــا أو ارحــل عنــا .

قــد يندهــش القــاريء حينمــا يالحــظ أن العمــل القص��ــي قــد يــدور 
اقًعــا و�ذا كان األغلــب  الــذي ر�مــا يكــون خيــاال أو و حــول ا��يــط 
العمــل  تتل�ــس  ال�ــي  الرمز�ــة  هــو  الكوكبــوري)   ) عنــد  ا��يــط  فــي 
اقــع وا��يــال ؛ لــذا فــإن حدي�ــي عــن  القص��ــي، وال�ــي تجمــع ب�ــن الو

جانــب واحــد فــي قصتــھ أال وهــو ا��يــط :
فما مفهوم ا��يط ؟ وما عناصره ؟ وما طر�قة توظيفھ ؟

املــكان واملمارســات والزمــان  فــي  : وعناصــر ا��يــط تكمــن  ا��يــط 
وا��وانــب ا��يطــة األخــرى ، فهــو ا��يــط الــذي تــدور فيــھ األحــداث 
، وطر�قــة توظيفــھ فــي العمــل األد�ــي ســواء أكان حقيقــة أم متخيــال .

 وا��يط ثالثة أنواع : ( ا��ايد – الرو�ي – الديناميكي ).

يجعــل  أن  يخطــط  األدبــاء  أغلــب  فــإن   :  ( ا��ايــد   ) أولهمــا  أمــا   
قصصــھ يحتــوي ع�ــ� ب�ئــة غامضــة ، فــال يوجــد مــا يقــدم لنــا فــي 
أعمالهــم معلومــات كث�ــرة ع��ــا ، وهــذا مــا يكثــف العمــل األد�ــي، 
ــا كافًيــا بــأن 

ً
ح�ــ� و�ن بــدا لنــا ظاهرً�ــا أن املؤلــف يخطــط تخطيطـ

يجعــل ا��ــدث أقــرب إ�ــ� الب�ئــة ا��قيقيــة ، فإنــھ أمــر ظاهــري ؛ 
ولــذا فــإن هــذه الب�ئــة �ســم� ا��ايــدة ، وهــذه ا��ايــدة لهــا حــدود 
بالطبــع ال تتجاوزهــا، و�ال صــار عيًبــا داخــل العمــل الف�ــي وهــذا مــا 
يصنعــھ ( الكوكبــوري ) ، وال ��ــب فــإن ال�ــ�وص الرمز�ــة ال�ــي 
ر�ما تألفها ، والكفر الذي �سمع عنھ وال �ستطيع أن ترصد مكانھ 
فيظــل غامًضــا خفًيــا ، و�ن اق�ربنــا مــن مكانــھ فــإذا بنــا نجــد أنــھ 
ر�مــا يكــون كفرنــا الــذي رحلنــا عنــھ هــو املقصــود، ور�مــا �ــ�وصھ 
تلك ال�ي تحدث ع��ا ( الكوكبوري ) �� تلك ال�ــ�وص ال�ي نمر 

عل��ــا ، وتمــر بحياتنــا ، وال نفطــن إ�ــ� مالمحهــا .

مــا  هــو  ا��ــاد  البــارع  القــاص  فــإن   :  ( الرو�ــي  ا��يــط   ) ثان��مــا 
يجعلنــا نــدرك، و�ــدرك هــو جيــًدا معنــا ضــرورة عــدم وجــود عالقــة 
الفضيلــة  و��ــن عناصــر  ا��اصــة  الطبيعيــة  الب�ئــة  ب�ــن  مباشــرة 
والرذيلــة ، و�ن أخطــأ الكاتــب فــي ذلــك وجعــل الر�ــط مباشــًرا فإنــھ 
العميقــة  التغذيــة  تفســد  ثــم  الب�ئــات، ومــن  الي��ــ�ب ع�ــ� كل 
ــا فــي 

ً
ال�ــي يقدمهــا ا��يــط ، وهنــا نجــد ( الكوكبــوري ) ماهــًرا حق

توظيــف ا��يــط الرو�ــي فــإن مــا يخفيــھ مــن رمــوز تتل�ــس في الســرد 
وال�ــ�وص والب�ئــة غ�ــر املباشــرة ، وتخلــق آالف االحتمــاالت ال�ــي 
ت��ــ�ب ع�ــ� صــور مجتمعيــة �ع�ــش بي�نــا لكــن توظيــف ا��يــال 

جعلهــا غامضــة .

نقد المحيط  في قصة ( º يا محسنين ! )
 للدكتور سيد شعبان

 د. مدحت عبد ا��واد

قــد يندهــش القــاريء حينما يالحظ 
أن العمل القص��ي قد يدور حول 
ا��يــط الــذي ر�مــا يكــون خيــاال أو 
اقًعــا و�ذا كان األغلــب فــي ا��يــط  و
الرمز�ــة  هــو  الكوكبــوري)   ) عنــد 
القص��ــي،  العمــل  تتل�ــس  ال�ــي 
اقــع وا��يــال وال�ــي تجمــع ب�ــن الو

 القــاص البــارع ا��ــاد هــو مــا يجعلنــا 
نــدرك، و�ــدرك هــو جيــًدا معنــا ضــرورة 
عــدم وجــود عالقــة مباشــرة ب�ــن الب�ئــة 
عناصــر  و��ــن  ا��اصــة  الطبيعيــة 
أخطــأ  و�ن   ، والرذيلــة  الفضيلــة 
الكاتــب فــي ذلــك وجعــل الر�ــط مباشــًرا 
الب�ئــات،  كل  ع�ــ�  الي��ــ�ب  فإنــھ 
ومــن ثــم تفســد التغذيــة العميقــة ال�ــي 

ا��يــط. يقدمهــا 
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ثال��مــا (ا��يــط الديناميكــي) : فا��يــط ل�ــس مجــرد خلفيــة ســاكنة 
ينكشــف ا��ــدث أمامهــا ، و�نمــا قــد يدفــع ا��يــط نفســھ دفًعــا نحــو 
ا��ــدث ، فيم�ــزج باألحــداث و�ؤثــر ف��ــا و�تأثــر ��ــا وكأنــھ يقــوم بــدور 
ال�ــ�صية الرئ�ســة ال�ــي تظهــر فــي تفاعــل األحــداث، وهــذا بالضبــط 
 ، مدهشــة  و�راعــة  بمهــارة  قصصــھ  فــي   ( الكوكبــوري   ) يصنعــھ  مــا 
أن  متحمًســا  أخــرى  إ�ــ�  لوحــة  مــن  ا 

ً
ومتحــرك مشــدوًها،  فيجعلــك 

ت�تقــل إ�ــ� التاليــة؛ ألنــك ع�ــ� يق�ــن أنــھ ســيفجأك بمــا لــم تتوقعــھ، 
وهــذه �ــ� البراعــة فلــو أنــك توقعتــھ النصرفــت عنــھ . 

عــن  للكشــف  كاســتعارة  توظيفــھ   : للمحيــط  الكوكبــوري  توظيــف 
فهــو  أو غ�رهــا،  أو فرحــة  لل�ــ�صيات كضيــق  النفســية  ا��وانــب 
أفعالهــم وحيا��ــم ، وهنــا يســتخدم الشــوارع  يســتع�ر ب�ئــة ال��ــر و
وا��ــارات واألزقــة الضيقــة و�الطبــع ينعكــس ع�ــ� ا��يــط الرو�ــي 
لألبطــال، ثــم إنــھ دائمــا مــا يصنــع ب�ئــة مواز�ــة تتم�ــز باألمــل الــذي ر�مــا 
يشــ�ر إليــھ بأ�ــ�ار ا��م�ــز هنــا ومحيــط الكفــر أو النمــط الر�فــي، فــإن 
االســتعارة ال�ــي تمتــد مــن ا��يــط ت��ــ�ب ع�ــ� ال�ــ�وص وتتفاعــل 

معهــم .

الوظيفة ا��از�ة : وال�ي تتمثل في خلق ا��و ا��يط الذي ت�نفســھ 
ال�ــ�صيات ، وتوظيــف ا��الــة املزاجيــة امل��ــ�بة عل��ــم، وال�ــي 
دون  األد�ــي  للعمــل  مطالعتــھ  عنــد  القــاريء  ع�ــ�  ت��ــ�ب  بالطبــع 
شــعور، و�ســري إليــھ كلمــا �عايــش مــع العمــل األد�ــي ، وت�شــأ العالقــة 
ا��ميميــة ب�ــن ا��يــط والقــاريء ، وا��ــو الــذي يضعنــا فيــھ القــاص 
إ�ــ�  ا��يــط  ي�ــ�بنا  فتــارة   ، ا��انب�ــن  ع�ــ�  يقلبنــا  مــن  يشــبھ  هنــا 
األلــم وا��ــزن والرغبــة فــي الثــورة ع�ــ� أفعــال الســاحر تلــك املمزوجــة 
با��ــوف منــھ، وفــي ا��انــب اآلخــر ســرعان مــا يعطينــا األمــل فــي زوال 
خداعــھ و�ر�ــق �ــ�ره ، و�ــأن ��ايتــھ محتومــة معلومــة يخطهــا القــدر 

كآالف ال��ايــات ال�ــي �ــ�لها التار�ــخ.
ــا ع�ــ� 

ً
ــا مهيمن

ً
ا��يــط املهيمــن : دائًمــا تجــد أن لــكل قــاص محيط

أعمالــھ ، إال أنــك فــي قصــص ( الكوكبــوري )، تجــد أنــك تقــف أمــام 
مصــور بــارع يمســك ( بكام�ــرا)، و�لتقــط آالف الصــور لكنــھ ووحــده 
ور�طهــا  ف��ــا،  ا��يــاة  و�ــث  تحر�كهــا  ع�ــ�  قــادًرا  يكــون   ، فقــط 
ببعضهــا البعــض �شــكل متقابــل أو متــواٍز أو ممتــد أو بالرجــوع إ�ــ� 
املا��ــي والعــودة إ�ــ� ا��اضــر دون أن ي�ــرك لــك فرصــة االبتعــاد 
بناظر�ــك عــن صــوره، أو تفــارق روحــك معا�ــي ترتي��ــا وتوظيفهــا فــي 

تراكيــب لوحتــھ الكبــرى .

ت�بــع  ال�ــي  والرمز�ــة  األحــداث  بتكثيــف  املهيمــن  الزمــن  و�متــد 
العــادات والتقاليــد دون فــرض الــرأي فيكتفــي بإبــراز اللوحــة داخل 
ا��يــط ، إنــھ يصنــع مســرًحا قصصًيــا ، أو معرًضــا للوحــات الفنيــة 
 ،( ســعدون   ) �عي��ــا  ل�ــ�صية  صــوًرا  فيــھ  و�قــدم   ، ال�شــكيلية 
اقــع ، لكــن خيــال الكاتــب يقدمهــا بصــورة  كلنــا �عرفهــا جيــًدا فــي الو
افتتــاح  بمــرور ســبع ســنوات ع�ــ�  ، وكأنــھ يحتفــل  بارعــة  جديــدة 
لــھ بالســاحر، و�صفهــا  فــي كفرنــا املشــهور ، ف�رمــز  املســرح الكب�ــر 
 ، توظيفهــا  و�راعــة  ا��يــل  فــي  و�راعتــھ   ، التنــدر  تث�ــر  بأوصــاف 
ح�ــ� تنط�ــي خدعــھ ع�ــ� النــاس ، وتك�ــر وعــوده و�فجأنــا كل مــرة 
شــ��  بصنــوف  املســرح  يكتــظ  وحولــھ   ، صنعــھ  وتبريــر  بإخالفهــا 
فــي ذل  أفعالهــم و�تحركــون  فــي أشــكالهم و مــن ال�شــر امل��ك�ــن 
 ، الفقــر وا��اجــة دون اع�ــراض فقــد �ــ�رهم ســعدون ��ــ�ره 
وقــد خدعهــم الســاحر بأكاذيبــھ ووعــوده، وســيطرت عل��ــم مشــاعر 
ا��ــوف مــن �ــ�ره الــذي يمكنــھ مــن تحو�ــل اإل�ســان إ�ــ� حطــام أو 
حيــوان أو ر�مــا أخفــاه عــن أع�ــن ال�شــر، لكــن ( الكوكبــوري ) ت�بــأ 
لــھ بمص�ــر مجهــول ت�ســاقط فيــھ الــرؤوس، و�جــر أذيــال ا��ــزي، 

الكوكبــوري). مبدًعــا(  ....دمــت  الندامــة  و�ج�ــي 

ــا 
ً
محيط قــاص  لــكل  أن  تجــد  دائًمــا 

فــي  أنــك  إال   ، أعمالــھ  ع�ــ�  ــا 
ً
مهيمن

قصــص ( الكوكبــوري )، تجــد أنــك 
 ) يمســك  بــارع  مصــور  أمــام  تقــف 
الصــور  آالف  و�لتقــط  بكام�ــرا)، 
قــادًرا  يكــون   ، فقــط  ووحــده  لكنــھ 
ف��ــا،  ا��يــاة  و�ــث  تحر�كهــا  ع�ــ� 
�شــكل  البعــض  ببعضهــا  ور�طهــا 
متقابل أو متواٍز أو ممتد أو بالرجوع 
ا��اضــر  إ�ــ�  والعــودة  املا��ــي  إ�ــ� 
االبتعــاد  فرصــة  لــك  ي�ــرك  أن  دون 

صــوره،  عــن  بناظر�ــك 

بتكثيــف  املهيمــن  الزمــن  يمتــد 
ت�بــع  ال�ــي  والرمز�ــة  األحــداث 
فــرض  دون  والتقاليــد  العــادات 
اللوحــة  بإبــراز  فيكتفــي  الــرأي 
داخــل ا��يــط ، إنــھ يصنــع مســرًحا 
للوحــات  معرًضــا  أو   ، قصصًيــا 

ال�شــكيلية.  الفنيــة 
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«في شارع ُشبرا»..
 لسّيد شعبان

قراءة نقدّية لسرٍد شائق

الدكتور فراس عبد الرزاق السودا�ّي/ العراق
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هول!
ُّ

(1) تمهيد: رسائل واعية في زمن الذ
رغــم وفــاء شــعبان ��صائــص الســرد بتغليــب البراعــة الفنّيــة ع�ــ� 
املوضــوع؛ إال أنَّ نصــوص الرجــل ُمتخمــة بالرســائل الواعيــة فــي 
فــي نصوصــھ -   

ً
هــول.. �عــم، تجــد ذلــك َمبثوثــا

ُّ
زمــن الســرعة والذ

ــ� 
ّ
َمقطــع ح� أو  ُجملــة  فــي  تلتقــط رســالة  تــكاد  فــال  ف��ــا،   

ً
ُم�زاحمــا

لثالثــة! مك 
ّ
ســل

ُ
ل� باغتــك أخــرى، 

ُ
ت

ــْهرزاد 
َ

وهــذا ُحســن ص�يــع ِمنــھ واســ�ثمار ألدٍب قر�ــب مــن حكايــا ش
القــارئ و�ســتفّز  تلعــب ع�ــ� أعصــاب  ال�ــي  املفتوحــة  ��ايا��ــا  فــي 
ِفكــره ومشــاعره وُمخّيلتــھ و�ســ�ر�ي فضولــھ مــن ا��كايــة ل��كايــة 
 القــارئ فــي األحيــان بكثافــة الرمــز 

َ
ــْهر�ار، و�ن ضــاق

َ
كمــا فعلــت �ش

ســاع ال��ايــة ع�ــ� احتمــاالت ال حصــر لهــا.
ّ
وا�

ــُر لــك  ِ
ّ

ك
َ
ن

ُ
هــذه الرســائل املقصــودة بو�ــي - املبثوثــة بِحَرفّيــة عاليــة ت

وتتوّســل  الّصنعــة  فــي  بــاذٍخ  َمصنــوٍع  ثــوب  فــي  بتلقائّ�تــھ  املطبــوع 
و�ــَي القــارئ والناقــد؛ الســتاللها مــن ب�ــن الســطور ومــن ورا��ــا، و�ال 
�ــاح ســوى ُمْســكٍة مــن  ذهبــت ُســدى وراح معهــا النــّص أدراج الّرِ

غــة و�عاب�ــر تــدّل ع�ــ� قلــم الكاتــب، ال ِفكــره!
ُ
ل

 بااللتقــاط، 
ٌ
جــم لــك مــن أرِض نّصــھ جديــرة

ْ
ن

َ
رســائُل شــعبان ال�ــي ت

ــھ عقــُل األديــب الوا�ــي، ومــا جــاء 
ُ
 = بوصلت

ً
تــب م��ــا تب�يتــا

ُ
فمــا ك

ــھ فــؤاُده النابــض ��مــوم النــاس وا��تمــع 
ُ
م��ــا عفــَو ا��اطــر = دليل

مــن حولــھ.

(2) ا��و العام للنّص وصورتھ العميقة
أحــداث الســرد محصــورة ب�ــن ُجــدران «حافلــة» نقــل عــاّم، ســوى 
لرصــد  والغفلــة؛  فلــة 

َ
الغ ب�ــن  خارجهــا  إ�ــ�  الســارد  ع�ــن  امتــداِد 

«تق�ــرب  عندمــا  ھ 
ُ
عدســت تنفــرج  ــ� 

ّ
ح� الطر�ــق  ع�ــ�  عابــر  مشــهٍد 

 آخــر 
ً
مــن ماســب�رو»، لتنــزوي �عدهــا عائــدة إ�ــ� ا��افلــة، راصــدة

إ�ــ� ا��تــام.. األحــداث ف��ــا 
ا��افلــة وخارجهــا  ب�ــن داخــل  ــل 

ّ
التنق هــذا  يلمــح  مــن   

ّ
أن وا��ــّق 

�عدســتھ  يرصــد  ُمح�ــرف  ُمخــرج  أمــام  ــھ 
ّ
أن يشــعر   -

ً
جــّوا ــ� 

ّ
-وح�

الســكون  نقطــة  مــن  انطالقــھ  رغــم  لألحــداث،   
ً
محمومــا  

ً
�ســاُرعا

ــَرس».. عبــارة 
َ

 با��
ٌ
فــي قولــھ «ا��افلــة -ع�ــ� غ�ــر عاد��ــا- ُمصابــة

املفارقــة! أّول  و�ــي  باختصــار،  للســرد  العــام  ا��ــّو  بواك�ــر  َرســمت 
املطلــع  فــي  نفســھ  عــن  الســارد  يخدعنــا  ال�ــ�وص،  مســتوى  ع�ــ� 
رقبتــھ،  حــول   

ّ
يلتــف بحبــٍل  أشــبھ  والدنيــا  ب�تــھ  مــن  «خــرج  �عبــارة 

معانــاة  ســي�ناول  النــّص   
ّ

وكأن ثقيــل...»  هــّم  صــدره  ع�ــ�  يضغــط 
ــھ يكشــف �عدهــا عــن �ــ�ص�ت�ن 

ّ
ُمحّصــل التذاكــر (ا��ا�ــي)، لكن

�ّصــل» 
ُ
خر��ــن ُيســند لهمــا دور�ــن مهّم�ــن، فتكتمــل أثافــّي النــّص: «ا�

ُ
أ

الــدور  فــي  بي��ــم  تبايــن  ع�ــ�  صغ�ــرة»  أشــياء  و«با�ــع  و«الســائق» 
والوظيفــة.

«ســّواق  ســ�نار�و  مــن  الفــكاك  �ســتطيع  لــن  النــّص  تقــرأ  وأنــت 
«حــرب  �عــد  مــا  مجتمــع  حالــة  صــّور  الــذي  1٩٨2م»   - األوتو��ــس 
أكتو�ــر» والتغي�ــر الــذي طــرأ ع�ــ� ال�ــ�صية املصر�ــة �عــد ا��ــرب، 
واألصدقــاء الذيــن دخلــوا فــي حالــة ا�عــزال �عــد عود��ــم مــن ميــدان 

ا��يــاة! ميــدان  فــي  الّصــاب  ليجنــوا  والنصــر؛  القتــال 
ــص قا�عــة خلــف مفصــل 

ّ
 «الصــورة العميقــة» للن

ّ
مــن هنــا، أرى أن

خفــّي  طــرف  مــن  حاـكـي 
ُ
ت ــبرا» 

ُ
ش شــارع  «فــي   

ُ
فصــورة لهــذا،  ُمشــابھ 

ا�ِ�ســام  األحــداث  �عــد  مــا  ل��يــاة  فــي رصدهــا  األتو��ــس»  «ســّواق 
كحــرب إكتو�ــر وثــورة 2٥ - ينايــر، ومــا آل إليــھ ا��ــال مــن ســكون �عــد 

أهــوال.
بــن والفــراغ �عــد النصــر ومــا يــؤول 

َ
ــھ ضيــاع البوصلــة وشــعور الغ

ّ
إن

���ــي  غ�ــره  وتقــّدم  الشــعب)   =) املنتصــر  انــزواء  مــن  ا��ــال  إليــھ 
التصر�ــح  مــن  تق�ــرب  نصــوص  الســياق  هــذا  فــي  تطالعــك  الثمــار.. 

مثــل: مــن  تلميــح،  عــن  تــوارب  وأخــرى 

َرس...»
َ

 با��
ٌ
«ا��افلة -ع�� غ�ر عاد��ا- ُمصابة

 
ّ

هــم يع�ــش فــي عالــم آخــر، رغــم أن
ّ
اب ا��افلــة، كل

ّ
«نظــر فــي وجــوه ُرك

عيو��ــم تتحــّرك كمــا لــو كانــت تنظــر إ�ــ� ��ــيء مــا...»
 لم يرهم من قبل...»

ً
«لوحات اإلعالن تخاطب أناسا

ال�ــي تتداخــل  ��ايــة ا��دمــة كمــا ا��افلــة  مــن  �ّصــل) 
ُ
«اق�ــرب (ا�

ائطهــا...» حو
ولصــورة النــّص العميقــة وجــھ آخــر فــي النــّص هــو «حياتنــا املعاصــرة» 
ــ� 

ّ
ال�ــي اقتلع��ــا أعاص�ــر ثــورة االتصــاالت والعوملــة وط�ــ� إيقاعهــا ح�

قــول  عنــھ  يعّبــر  مــا  وهــو  برك��ــا،  وال��ــاق  إدراكهــا  عــن  ا��ميــع  لَّ 
َ
ك

أحــداث الســرد محصــورة ب�ــن ُجــدران 
امتــداِد  ســوى  عــاّم،  نقــل  «حافلــة» 
فلــة 

َ
ع�ــن الســارد إ�ــ� خارجهــا ب�ــن الغ

ع�ــ�  عابــر  مشــهٍد  لرصــد  والغفلــة؛ 
ھ عندمــا 

ُ
ــ� تنفــرج عدســت

ّ
الطر�ــق ح�

لتنــزوي  ماســب�رو»،  مــن  «تق�ــرب 
 
ً
راصــدة ا��افلــة،  إ�ــ�  عائــدة  �عدهــا 

ا��تــام. إ�ــ�  ف��ــا  األحــداث  آخــر 

ــص 
ّ
للن العميقــة»  «الصــورة   

ّ
أن أرى 

لهــذا،  ُمشــابھ  مفصــل  خلــف  قا�عــة 
حاـكـي مــن 

ُ
ــبرا» ت

ُ
 «فــي شــارع ش

ُ
فصــورة

فــي  األتو��ــس»  «ســّواق  خفــّي  طــرف 
األحــداث  �عــد  مــا  ل��يــاة  رصدهــا 
 -  2٥ وثــورة  إكتو�ــر  كحــرب  ا�ِ�ســام 
ينايــر، ومــا آل إليــھ ا��ــال مــن ســكون 

أهــوال. �عــد 
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«رجــال املــرور» أقــرب �عب�ــر وهــم يشــاهدون ا��افلــة ُمســرعة: «حافلــة 
ُمصابــة با��نــون!».

�ــي ا��يــاة �عــد ثــورة االتصــاالت ور�يــع الثــورات، ومــا الســائق إال قــادة 
ا��تمــع، وا��افلــة �ــي البــالد ال�ــي ب�نــا نجهــل وجه��ــا ومــآالت األمــور 
ا��ــا الشــعوب املنكو�ــة بذوا��ــا قبــل غ�رهــا، وا��ّصــل هــو 

ّ
ف��ــا، ورك

ا��كومــات ال�ــي باتــت أقــرب إ�ــ� ا�ِ�بايــة مــن تقديــم ا��دمات واألمن، 
و�ا�ــع األشــياء الصغ�ــرة هــو مصــدر اإللهــاء الــذي ُيكّمــل املشــهد العب�ــّي 

الــذي �ع�شــھ مــن عقديــن مــن الزمــان!

(3) ا��ّس النقدي في النّص
صــوص الالذعــة، و�عــض هــذا النقــد 

ّ
والنــصُّ زاخــر بالنقــد محشــّو بالن

� منا�ــي ا��يــاة..
ّ
َي�ِ�ــي بو�ــي نــادر مــن الســارد �شــ�

 نقــده �ُ�ّمــ� اإلعالنــات فــي ُمدننــا، إذ يقــول: «لوحــات 
ً
تأّملــوا م�ــي مثــال

ب�نــا  برشــاقة   
ً
ُمشــ�را قبــل»  ِمــن  َيَرهــم  لــم   

ً
أناســا خاطــب 

ُ
ت اإلعالنــات 

غــة ا��تمــع وتقاليــده 
ُ
�عهدهــا فــي نصوصــھ إ�ــ� نفــور اإلعالنــات عــن ل
وأ�ســاقھ، ف�ــي غر�بــة عنــھ وهــو غر�ــب ع��ــا..

وقر�ــب منــھ، قولــھ: «لوحــات اإلعالنــات ع�ــ� جان�ــي الطر�ــق، تحاصــره 
صــور مغر�ــة»..

ع�ــ�  الِعمــارات  «تبــدو   :
ً
قائــال ــدن، 

ُ
امل تلــك  ِعمــران  لنقــد  ي�تقــل  ثــّم 

بالَعَبــث».. ي�ــ�ُّ  مشــهد  فــي  جبــاٍل  بقايــا  ا��انب�ــن 
 ال�ي بال قلب شبابھ»..

ُ
: «اف�رَست املدينة

ً
ي في ذات السياق قائال

ّ
وُ�ث�

ــان 
ّ
 ُم��بــة، فقــد اســتطاع بو�ــي الفن

ٌ
هــذه النصــوص الناقــدة ��يبــة

أن ينقــد مــآالت املدينــة فــي �ســيجها الِعمرا�ــّي ومشــهدها ا��ضــرّي!!
وهــو ��ــذا ُيف�ــ� عــن ُ�عــد آخــر مــن ثقافــة الســارد ورهافــة ِحّســھ فــي 
أن  اإل�ســان  ع�ــ�  الِعمــارة»  «فالســفة  يخافــھ  مــا  أخــوف   

ّ
فــإن آن، 

ــھ ال�ــي يع�ــش ف��ــا بــدل أن تحتضنــھ و�شــعره باالســتقرار 
ُ
تقهــره مدي�ت

العــادة  فــوق  يتطــاول عمراُ��ــا  ال�ــي  املــدن  فــي  النف��ــّي، كمــا يحصــل 
 ومــا يورثــھ 

ً
بمــا ُيســّم� «ناطحــات الّ�ــ�اب» مــع ضيــق شــوارعها �ســ�ّيا

ــ� اال��ــزام.
ّ
ذلــك مــن مشــاعر الضيــق وح�

صــل، يطالعــك النــّص بلمحــات ناقــدة ال تقــّل عّمــا ســبق 
ّ
فــي ســياق ُمت

والشــيخ  عــة 
ّ
املتصن املــرأة  وتصا�ــي  برمز�تــھ  الســائق  ف��ــز  خطــورة، 

ذو العمامــة ا��ضــراء (صوفــّي ُرُســوم) الــذي ُيحــّدث النــاس عــن 
بــل ولوحــات اإلعالنــات بصورهــا املغر�ــة، كّل ذلــك مــن  املــوت، 

اإلثــارات النقديــة ا��ديــر باإللتقــاط والتأّمــل.

(٤) تداخل الزمان واملكان وقصور التواصل في ا��تمع
فــي الســرد، كقولــھ: «اآلن.. غ�ــر  مــكان   تداخــل الزَّ

ً
أ��ب�ــي كث�ــرا

�عيــد منــھ» وأمثالهــا، وتقابــل ال�شــب��ات فــي النــّص وهــو يصــف 
ــل التذاكــر بقولــھ: «اق�ــرب مــن ��ايــة ا��دمــة كمــا ا��افلــة  ُمحّصِ
شــعرك باندمــاج 

ُ
� ال�ــي تتداخــل حوائطهــا»، فهــذه التداخــالت 

ــ� إنَّ نفحــة 
ّ
اإل�ســان بزمانــھ ومكانــھ و�ا��مــادات مــن حولــھ، ح�

 ِمــن روح!
ً
مــن روحــھ لتضفــي عل��ــا شــ�ئا

ــُم  فا��مــادات عنــده امتــداد ��يــاة َمــن يع�ــش ف��ــا و�ي��ــا، فتتوهَّ
مــن مثــل قولــھ: «يســِرقان ��ظــة مــن حافلــة ُمصابــة با��ــرس» 
ــم وتنطــق و�عّبــر، وال يخفــى ع�ــيَّ 

ّ
بــأنَّ األصــل فــي ا��افــة أن تتكل

مــا فــي العبــارة مــن حــذف و�ســناد. و«ا��افلــة -�عــد ذلــك- تتمايــل 
حاصــره...».

ُ
» و«لوحــات اإلعالنــات ع�ــ� جان�ــي الطر�ــق ت

ً
طر�ــا

ور�مــا كان شــغف الســارد هنــا بتحر�ــك ا��مــادات و�نطاقهــا مــن 
التكنولو�ــّي  بتطورهــا  املعاصــرة  ع�شــنا  ألنمــاط  ا��فــّي  نقــده 
يحـكـي  الــزوج  يــكاد  فــال  القر�ــب،  وأ�عــدت  البعيــد  قــرَّب  الــذي 
مــع زوجــھ وال الولــد مــع والــده وال األخ مــع أخيــھ وال الصديــق مــع 
محمولــة  هواتــف  وتفّرقهــم  واحــد  مــكان  و�جمعهــم  صديقــھ، 

املفارقــات! النــاس، و�ــي مفارقــة  أباعــد  مــع  يتواصلــون عبرهــا 

(٥) ب�ية النّص اللغوّ�ة
كّل صنــٍف  ِمــن  وال��ــاء  ا�ُ�ســن  ُحلــَل  ع�ــ� ســرده  ــَع شــعبان 

َ
خل

األديــب  غــة 
ُ
ول املوهــوب  القــاّص  خيــال  مــن  أو�ــي  بمــا  ولــون، 

لعــت 
َّ
ــُھ هــذا واســطة عقــد نصوصــھ ال�ــي اط املشــبوب، فجــاء نصُّ

كث�ــرة. و�ــي  عل��ــا، 
مــع  النــّص،  فــي  بارزتــان  ســمتان  وال��ــ�يص  الوصــف   

ُ
ــة

ّ
ِدق

املشــاهد  ب�ــن  ــل 
ّ

التنق بك�ــرة  األنفــاس  دونــھ  تنقطــع  �شــو�ق 
ــھ ع�ــ� الفصــل ال الوصــل كمــا فــي ُجــّل 

ّ
 فــي ذلــك كل

ً
املتواليــة، ُمعــّوال

الســابقة. شــعبان  أعمــال 
ــل ب�ــن وصــف املشــاهد ورصــد ال�ــ�وص، 

ّ
يــوازن النــّص فــي التنق

�ــي ا��يــاة �عــد ثــورة االتصــاالت 
إال  الســائق  ومــا  الثــورات،  ور�يــع 
�ــي  وا��افلــة  ا��تمــع،  قــادة 
وجه��ــا  نجهــل  ب�نــا  ال�ــي  البــالد 
ا��ــا 

ّ
ورك ف��ــا،  األمــور  ومــآالت 

قبــل  بذوا��ــا  املنكو�ــة  الشــعوب 
غ�رهــا، وا��ّصــل هــو ا��كومــات 
ال�ــي باتــت أقــرب إ�ــ� ا�ِ�بايــة مــن 

واألمــن. ا��دمــات  تقديــم 

ُحلــَل  ســرده  ع�ــ�  شــعبان  ــَع 
َ
خل

صنــٍف  كّل  ِمــن  وال��ــاء  ا�ُ�ســن 
ولون، بما أو�ي من خيال القاّص 
غــة األديــب املشــبوب، 

ُ
املوهــوب ول

عقــد  واســطة  هــذا  ــُھ  نصُّ فجــاء 
عل��ــا،  لعــت 

َّ
اط ال�ــي  نصوصــھ 

كث�ــرة. و�ــي 
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و��ــن نقــل ا��ديــث ا��ــاري بألســنة �ــ�وصھ والغــوص فــي أعماقهــم 
و��ــ�يل أحاديــث نفوســهم امل�ــرّددة كرجــع الّصــدى.

الذ الســارد بالكنايــات ولغــة اإليمــاء؛ ليــؤّدي األغــراض البالغّيــة مــن 
جهــة، وليحافــظ ع�ــ� مســتوى نّصــھ الذو�ــّي، مــن جهــة ثانيــة. تجــد 
 وحياتــھ أن تأتيــھ أن�ــ� تحــّرِك ســاكنھ»

ً
ذلــك فــي مثــل قولــھ: «كان ميتــا

ار»، 
ّ
� دهن العط

ّ
وقولھ: «جّرب كّل العقاق�ر؛ ما أف�� األطّباء وال ح�

ار ما أفسد الّدهر؟»
ّ
ُيش�ر إ�� قول الشاعر: «وهل ُيص�� العط

وقولھ: «يداع��ا �عي�يھ»
.
ً
مة» أيضا وفي قولھ: «عيناه تقتحم خلو��ما املتوهَّ

اإلمــام  قــول  كاقتباســھ  التضمينــات،  ببعــض  تصّرفــھ  ذلــك  ومــن 
هــر بناِبــْھ» الــذي حــّوره إ�ــ�   «عّضنــا الدَّ

ً
ا��ر�ــرّي فــي «مقاماتــھ» شــعرا

بمعولــھ». الّزمــن  «ضر�ــھ 

 وحركــة بمــا احتــوت 
ً
فــي النــّص مقابــالت ُمبدعــة أضفــت عليــھ حيــاة

الفتــاة  ُيعابــث  كان  ح�ــن  الف�ــ�  مــع  «تجــاوب  كقولــھ:  مفارقــة،  مــن 
الالهيــة.. امتعــض مــن ��يــة الشــيخ ذي العمامــة»، فمعابثــة الف�ــ� 
ــخ فــي ُمســتكّن ا��مــر تحــت رمــاد الشــباب الذاهــب و��يــة الشــيخ 

ُ
تنف

اقعــھ،  توقظــھ مــن هــذا الشــرود و�عيــده إ�ــ� ُرشــده الــذي يؤرقــھ فيــھ و
وهــو يتحّســر ع�ــ� مثــل قــول الشــاعر:

: س�توُب!»
ً
نا إذا ما َصبونا َصبوة

َ
«فال ُيبعد هللا الشباَب وقول

صــال ا��ــال بي��مــا بمــا فاتــھ مــن شــباب ومــا 
ّ
ة ات

ّ
لــذ ُيــدرك  دون أن 

عــداه مــن قــول!
ــد ع�ــ� هــذا املع�ــ� مــن طــرٍف خفــّي آخــر، بقولــھ: «الف�ــ� الــذي 

ّ
و�ؤك

اب عن ُمتعة ا��ياة؛ 
ّ
در املشهد.. يحدث الرك كان ُيعابث الفتاة يتصَّ

أن يبحثــوا عــن األمــل.. ي��ــره الشــيخ: املــوت ��ايــة األحيــاء!».
وال يخلــو هــذا النــّص األخ�ــر مــن ��ــة ناقــدة لبعــض املعاصر�ــن مــن 
 يجــب ِذكــُر 

ُ
عــاة الذيــن يقتلــون فــي النــاس األمــل بذكــر املــوت حيــث الدُّ

ا��يــاة. وا��يــاة فــي ســ�يل هللا أّول مقاصــد الشــرع ا��نيــف؛ إذ �ــي 
 تكاليفهــا، قيــام بحــّق التكليــف ف��ــا.

ُ
ــھ والع�ــش ف��ــا ومكابــدة

ُ
خلق

آ�ســ�ي تضمينــھ البــارع مــن فلــم «Speed» الهوليــوودي الشــه�ر، فــي 
 عاجــل: ع�ــ� املار�ــن فــي شــوارع املدينــة تو�ــي 

ٌ
قولــھ: «ع�ــ� الشاشــة نبــأ

ا��ــذر.. حافلــة فقــد الســائق الســيطرة عل��ــا!»، وهــو دليــل آخــر 
ــان وتكر�ســھ ��زونــھ 

ّ
 مــن و�ــي هــذا الفن

ً
ع�ــ� مــا ذكرنــاه ســابقا

دهــا عــدد مــن نصــوص 
ّ

الثقافــّي فــي خدمــة نصوصــھ. �ــي ثقافــة يؤك
مــوال  مــن  وصلــة  فــي  وقــاره  عــن  «يخــرج  فالســائق  هــذا،  ســرده 
ــم حز�ــن؛ لكــّن ا�ُ�ــزن فيــھ ُمطــرب، وأصــل 

َ
غ

َ
بــا»، والّصبــا � الصَّ

الطــرب فــي ا��ــزن والفــرح، كمــا هــو معلــوم.
وفــي النــّص �عــض االق�رانــات ال�ــي ال يمكــن أن تمــرَّ ع�ــ� القــارئ 
ــبرا بماســب�رو 

ُ
اللب�ــب ُمــرور الكــرام، كمــا فــي اق�ــران ذكــر شــارع ش

مــع صل��مــا باألحــداث ال�ــي ��قــت 2٥ - ينايــر.

(٦) خاتمة: مفصل و��اية حاّدة!
فانتقــل  املفصــل،  أّمــا  حــاّدة..  و��ايــة  ُمهــّم  مفصــل  الســرد  فــي 
بــل  ــب 

َ
� وال�َّ ا��ركــة  إ�ــ�  والســكون  الهــدوء  مــن  بالنــّص 

ســعف القــارئ بنفــس 
ُ
ــة حــاّدة �

ّ
وا��نــون، ليقــف فجــأة عنــد حاف

امل�ســارع. النــّص  وراء  يلهــث  وهــو  أنفاســھ  تتا�ــع  �عــد  عميــق 
يقــع هــذا املفصــل عنــد قولــھ: «فــي هــذه ال��ظــة دّبــت فــي داخلــھ 
ــت مكتومــة؛ أن يغازلهــا (املــرأة املتصابيــة).. 

ّ
(الســائق) رغبــة ظل

أراد أن ُيعيــد مــا م��ــ� مــن زمنــھ... تجــاوب مــع الف�ــ� ح�ــن كان 
 جهــة الســاحل»..

ً
ُيعابــث الفتــاة... ينعطــف با��افلــة يمينــا

ُ�عيد هذا يفور النّص بنقالت سر�عة ُمتتا�عة:
ُمغنيــة  تصــدح  األغا�ــي،  إذاعــة  موجــة  ع�ــ�  املذيــاع  «ُيحــرك 
ــات النــزول»

ّ
اب محط

ّ
بكلمــات تث�ــر كامــن مشــاعرهم، ي�نا��ــ� الــرك

لــم  ، يكســر إشــارة املــرور، منــذ ســنوات 
ً
«ا��افلــة تتمايــل طر�ــا

اقــص با�ــع  اب، ي�ر
ّ
يفعــل هــذا، يتمــادى فــي الســ�ر، ي�ــّ�عھ الــرك

املــرور:  رجــال  ي�نــادى  املياديــن،  يخ�رقــون  الصغ�ــرة...  األشــياء 
با��نــون!» ُمصابــة  حافلــة 

عــوا فــي  «فــي ��ظــات كانــت كّل الشــوارع خاو�ــة، رجــال األمــن توزَّ
 ،

ً
 تباعــا

ُّ
املياديــن، طائــرة تجــوب ســماَء املدينــة، صــور ا��افلــة ت�ــث

الســائق صــار حديــث النــاس»
يحاولــن  ســوة  ِ

ّ
ال� املدينــة،  حديــث  تكــون  أن  ا��افلــة  «توشــك 

ركو��ــا، يســابقهم الرجــال.. وجدهــا املســؤولون فرصــة، أف�ــ�وا 
لهــا الطر�ــق!».

والنــّص األخ�ــر مفتــاُح الســرد وخ�ــر عاضــد ملــا قّدمنــاه فــي تحليــل 
املعاصــرة  حياتنــا  �ــي  «ا��افلــة»  وأنَّ  لــھ  العميقــة»  «الصــورة 
ب�ناقضا��ــا، ومفارقا��ــا، و�يقاعا��ــا الســر�عة، وح�ــرة أو�ــي األمــر 
فــي إدار��ــا، ومحاول��ــم اســ�ثمارها بمــا يضمــن لهــم بقــاء الوضــع 

ع�ــ� مــا هــو عليــھ، ال بمــا يــؤّدي ع��ــم أمانا��ــم!
ــن �ــي وهمــي الــذي ُبحــت بــھ إليكــم هنــا، فل�ــس  وختــام الســرد ز�َّ
املســؤول�ن  أولئــك  مــن   

ً
واحــدا إال  الصغ�ــرة»  األشــياء  «با�ــع 

ــھ ع�ــ� 
ّ
كئ�ــن فــي ذلــك كل

َّ
الذيــن يمكــرون وُ�غافلــون و�ســلبون، ُمت

غفلــة النــاس وغبا��ــم ر�مــا.. «ع�ــ� ح�ــن غفلــة شــدَّ با�ــع األشــياء 
املــرأة  فــت، �عدمــا ســلب عقــد 

َّ
الصغ�ــرة مقبــض ا��افلــة.. توق

ا��ــاّدة. ال��ايــة  هــذه  النــّص عنــد  املتصابيــة».. هنــا رســا 
هــذا نــّص �ــّي، زاخــر بالنقــد، يســتأهل غ�ــر قــراءة ب�ــن اســتمتاٍع 

وتأّمــل! وَســبر 

فــي النــّص مقابــالت ُمبدعــة أضفــت عليــھ 
 وحركــة بمــا احتــوت مــن مفارقــة، 

ً
حيــاة

كان  ح�ــن  الف�ــ�  مــع  «تجــاوب  كقولــھ: 
مــن  امتعــض  الالهيــة..  الفتــاة  ُيعابــث 
فمعابثــة  العمامــة»،  ذي  الشــيخ  ��يــة 
تحــت  ا��مــر  ُمســتكّن  فــي  ــخ 

ُ
تنف الف�ــ� 

الشــيخ  و��يــة  الذاهــب  الشــباب  رمــاد 
إ�ــ�  و�عيــده  الشــرود  هــذا  مــن  توقظــھ 

اقعــھ. و فيــھ  يؤرقــھ  الــذي  ُرشــده 
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ر�مـــا   ، تناقلوهــا  كث�ــرون  ؛  أيــام جــدي  فــي  كايــة غر�بــة حدثــت   
مبــرر  هنــا  الكــذب  أن  أو  ؛  توجــد  لـــم  ــا 

ً
أحداثـ البعــض  أضــاف 

يختفــي  ؛  ��يًبــا  لـهـــًوا  تـحـتـــاجان  والصيــف  الشــتاء  فليا�ــي  ؛ 
عــم لب�ــب ف�ــرة ثــم يظهــر؛ تتعــدد األقاو�ــل فــي تفســ�ر كل هــذا؛ 
يقولــون: مجنــون أو يؤا�ــي ا��ــن األحمــر؛ أحــد الذيــن يقــرأون 
البقال�ــن  عنــد  مكدســة  ا��ــارة  أهــل  يجدهــا  وال�ــي  ال��ــف 
فــي الزاو�ــة؛ ��مســون: يبــدو أنــھ رجــل الســلطة الســري؛ شــا�عة 
القصــص  اختــالق  مــن  يمــل  ال  الــذي  ذلــك  املــواوي  ي�ناقلهــا 
��ــا  خزانــة  عنــده  ا��ضــر؛  إال  ل�ــس  لب�ــب  عــم  وا��كايــات، 
ال�ــي  الكنــوز  أماكــن  ف��ــا  �ســطر  أصفــر  وكتــاب  وفضــة  ذهــب 
أخفاهــا األجــداد، يم��ــي متــوكأ ع�ــ� عصــا مــن خشــب غر�ــب، 
يركــب  حمــراء  عنــزة  ت�بعــھ  بالليــل؛  ت��ــيء  أ��ــا  املــواوي  يقســم 
فــوق ظهرهــا قــط أبيــض، عــم لب�ــب ال يســمع كل تلــك األقاو�ــل؛ 
أذنــھ ��ــا طــرش، يجــر الصغــار حيــل العنــزة فت�بعهــم ر�ثمــا تمــأل 
فــي  م�شــور  هــو  ممــا  قمــح  حفنــة  أو  البرســيم  أعــواد  مــن  بط��ــا 
تجــري  ثــم  الصغــار  �ســامر  قليــال؛  تتأخــر  ماكــرة  الوســية،  جــرن 
مــن  يق�ــرب  ح�ــن  الســمك؛  ي�شــمم  ال��ــوز  القــط  اقــص؛  وت�ر
افــذ أو يجــد فرجــة فــي جــدار يعــدو مســرعا؛ و�عــد ؛  إحــدى النو
يســرق ومــن ثــم يعــود وقــد مــرغ وجهــھ فــي فــراء العنــزة ا��مــراء؛ 
عــم لب�ــب ال ب�ــت لــھ يســكن امل�ــ�د القب�ــي؛ فــي ركنــھ الشــر�ي 
ينصــب خيمتــھ؛ أهــل حارتنــا طيبــون؛ ��بونــھ حســاء عــدس أو 
��ــن فــول نابــت؛ �ــي العيــد يكســونھ جلبابــا؛ وفــي ليا�ــي الشــتاء 
ينــام قطــھ وعنزتــھ بجــواره ي�بعــان الرجــل الطيــب، صــارت العنــزة 

مباركــة.
لب�ــب  عــم  أخــرج  ا��ــارة،  دور  اشــتعلت  عاصــف؛  ر�ــح  هبــت 
عنــد  اق�ــرب،  امل�ــ�  زمــن  رأســھ؛  تحــت  وســادة  املطــوي  كتابــھ 
مــن  بيضــة  معهــا  ��ــوز  حيــة  تخت�ــيء  الكب�ــرة  التــوت  �ــ�رة 
ذهــب تدفعهــا فــي الظــالم فتن�ــر لهــا الطر�ــق. ي�بــح كلــب أســود، 
يغلــق بــاب ا��ــارة، عــم لب�ــب يتــوكأ ع�ــ� عصــاه؛ ��ــر الطاحونــة 
يحتــاج طفــال ي�يمــا. فــي ا��ــارة أشــكال وألــوان مــن ال�شــر؛ شــامي 
ومغر�ي و��ري وطليا�ي؛ الغر�ب إن هؤالء انصهروا في س�يكة 
صــورة  بمطرقتــھ  يرســم  الــذي  كبــران  عــم  حديــد  كمــا  ��يبــة 

لعرا�ــي وهــو يركــب حصانــا أبيــض، موالنــا الســلطان مصــاب بالفــزع، 
يتجمــع ا��فــاة العــراة وقــد ســكن قلو��ــم ال��ــز، لــكل عصــر عرا�ــي، 
لكــن ا��هــل والقهــر ســوران مــن قيــد، ح�ــن ي�ت�ــي املــواوي ي�ســر�ون 
وقــد شــبع البعــوض مــن أجســادهم .  غ�ــر أن ب�ــت أو ب�ت�ــن فــي ��ايــة 
العيــون؛  مــن  الكحــل  �ســرق  �ســوا��م  أســرار؛  تلفهــم  دائمــا  ا��ــارة 
رموشــهن خضــراء أو زرقــاء؛ تم��ــي الواحــدة ع�ــ� خطــوة ونصــف، عــم 

لب�ــب ��ــوز متصا�ــي!
وراءه أســرار، ع�ــ� ظهــره حدبــة، طيــب القلــب؛ لديــھ حلــم أن يمتلــك 

حــارة الرمــش؛ يتخلــص مــن حدبتــھ و�دهــن جســده بز�ــت العطــار.
جمالهــن؛  يصــف  العطــار  �ــ�اتھ  ال��ــر؛  هــؤالء  مــن  أن�ــ�  يصطــاد 
خيــال  تث�ــر  حكاياتــھ  ظهورهــم؛  فــي  امليــاه  جفــت  الذيــن  عليــھ  يتكالــب 
خفــي،  ��ــ�ر  يتل�ســان  وعقاق�ــره  دهنــھ  العيــون؛  �عتمــة  املصاب�ــن 

ص�يــا. يعــود 
*****

ــــد شــعبان جادو  في قصتھ  ( حارة      في ذكاء معهود يشيـــر الدكـــتور سّيِ
الرمش ) إلـــى عادات الر�ف املصري أو القر�ـــة ، وفي كث�ر من األحاي�ن 
يتحدث عن الـحارة الـمصر�ــة وما  ���  بــھ  من  عادات ،  ل�س  هدف  
القــاص  هنــا  هــو  مـــجرد  رصــد  تلــك  العــادات وتصو�رهــا ؛ بــل لــھ 
معـــزى أعمــق مــن وراء ذلــك، و�ن كان ال يصــرح ؛ فــال يتدخــل القــاص 

فــي أحــداث قصتــھ . 
   تضافــرت ملــكات القــاص ؛ فرســمت ل��ــارة املصر�ــــة صــورة يعرفهــا 
كل من يع�ش في ب�ئة مشا��ة ملكان القصة ، وما يدور ��ا من حكايات 
( عنــده خزانــة  ��ــا  ذهــب وفضــة وكتــاب أصفــر �ســطر ف��ــا أماكــن 
الكنــوز ال�ــي أخفاهــا األجــداد ) .    يـــ�يء العنــوان داال ع�ــ� مضمــون 
القصــة؛ فــال شــك أن ( حــارة الرمــش )  ف��ــا إشــارة لألن�ــ� ال�ــي �ع�ــش 
فــي هــذا الـــمكان ، وتـــتعلق قلــوب الرجــال ��ــا، الـــمرأة ال�ــي جعلــت مــن ( 
 ير�ــد امتــالك الـــحارة ، وقــد 

ً
عــم لب�ــب ) ذلــك ( ال��ــوز املتصا�ــي ) رجــال

اســتعان ـ كعــادة أهــل الـــحارات  ـ �عطــار ا��ــارة ؛ ليعا�ــ� حدبــة ظهــره ؛ 
وليحـــقق هدفـــھ ( ليصطــاد أنـــ�ي مــن هــؤالء ال��ــر ) . 

 إن اســتخدام القــاص لفــظ ( أن�ــي ) دون غيـــره مــن األلفــاظ ال�ــي تــدل 
ع�ــ� ال�ســاء ؛ ألن  فيــھ مــا فيــھ مــن معا�ــي الرغبــة، والصــراع النف��ــي ، 
واألحاســ�س املتناقضة ، واملفارقات ب�ن زمن الشــباب وزمن التقهقر 
ــــــًرا عــن طبيعــة  ِ

ّ
؛ معبـ ا��يــاة  لغــة  مــن  لغــة قر�بــة  القــاص  ــف 

َّ
.   وظ

ا��ارة ( في ا��ارة أشــكال وألوان من ال�شــر  ؛ شــامي ومغر�ي و��ري 
وطليا�ي )  فجاءت اللغة وا��ة يفهمها ا��ميع ، ولـــم يـــخاطب فـــئــــة 
معينــة كمـــا يفعــل �عــض الكتــاب ؛ رغــم أنَّ لغــة الدكـــتور ســيد شــعبان 
مــن طــراز العظمــاء ، ولــدى الرجــل ثــروة هائلــة مــن األلفــاظ ال�ــي تأتيــة 
طا�عــة خادمــة ملســرحھ اللغــوي حســب كل قصــة وكل موقــف ، ومــا 

يقتضيــھ .
يطــغ  فلــم  ؛   ��يــب   �شــكل  القــاص  ـفـــھ 

َّ
وظ فــقـــد  الرمــز  عــن  أمــا    

الغمــوض ع�ــ� قصتــھ ، بــل ا�ســابت كأ��ــا الـمـــاء العــذب ، وهــذا مــن 
د شــعبان ؛ فلديــة القــدرة  ع�ــ� اســتخدام   أعظــم مــا يم�ــز الدكتــور ســّيِ
ومــن   ، النــص  وليــدة  أ��ــا  الـــمتلقي   يشــعر  متنوعــة   رمز�ــة   دالالت 
صميــم مكوناتــھ . وفــي زعمنــا أنــھ ال يمكــن تصــور النــص الســردي لــدى 

صديقنــا بمعــزل عــن تلــك الرمــوز . 
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، مــن 
ً
لســرد شــعبان ســماٌت تمّ�ــزه عــن غ�ــره، يعرفهــا مــن قــرأُه جّيــدا

ُمتعــة  فــي  النقــد  ــزان 
ّ
وات الصــور  وتدا�ــي  ال�ركيــب  سالســة  أهّمهــا: 

ب�ــن نصوصــھ الكث�ــرة  ِمــن  ُيشــعرك  النــّص  نــادرة. لكــنَّ هــذا  قــّصٍ 
ُســكٍر مأنــوس. �يــف وراَء 

ُ
ْولــھ ا�

َ
ب�شــوٍة ��يبــة، فُيغّيبــك �غ

ّ�ــة بحــر، تثــور أمامــك �عــُض ِعباراتــھ بمــوج 
ُ

النــّص ع�ــ� ِقصــره ك�
تــكاد  ب�ــن َجب�ــي ِ�ــ�ال، فــال  كا��بــال، وتتجاذبــك ِفقراتــھ ك�ــرّدٍد 
 وترّجــع بصــرك 

ً
�غــادر فقــرة إ�ــ� مــا يل��ــا إال وتلــوي إل��ــا ُعنقــك عائــدا

ســاع 
ّ
وا� الفكــرة  ُعمــق  مــن  إال  ذلــك  ومــا  قر�ــب،  إدبــار  �عــد   

ً
ُمقبــال

غــري 
ُ
� التأو�ــل،  فــي  رائقــة  مذاهــب  ع�ــ�  معان��ــا  وانفــراج  العبــارة 

واملعــاودة. بالــرّد 
باأللفــاظ  عباراتــھ  تجــري  ��يــب،  نــصٌّ  القبضــة»  «الروايــة 
املتناغمــة وال�راكيــب املتجا�ســة رغــم اصطخا��ــا بِطباقــات وتضــاّد 
ّصاص وأسمار ا��ّدات 

ُ
واستحالة مضام�ن.. هو نّص كأباطيل الق

، زاد عل��مــا بُحســن الّســبك وملســات االح�ــراف.
ً
لــذاذة

سر�الية في تقديم ال��وص
 ومنحنيــات �شــبھ 

ً
طوطــا

ُ
«تراكمــت الســنوات ع�ــ� وجهــھ، صــارت خ

ر أبو ناعم...» ��ذه العبارة اس��ّل شعبان 
ْ

ف
َ

دروب حارة املتاهة في ك
 �عدهــا فــي ســرد ا��ــّو العــاّم ��كايتــھ هــذه قبــل أن 

ً
نّصــھ ُمســتغرقا

�عــرف الوجــھ الــذي تراكمــت عليــھ الســنوات بمــا يقــرب مــن ثالثــة 
ــا!

ّ
ــھ الراهــب حن

ّ
، وأن

ً
عشــر ســطرا

فــي  الســر�الّية  مــن  تق�ــرب  ال�ــ�وص  تقديــم  فــي  ��يبــة  طر�قــة 
تفكيــك النــّص ون�ــر أوصالــھ ب�ــن الســطور، ر�مــا اضطــّرت القــارئ 
إ�ــ� ترقيــع ال�ــ�صّية ومللمــة عناصرهــا مــن ظاهــر النــّص و�واطنــھ.

 ال َصنعــة، إال 
ً
 شــعبان فعــل ذلــك طبعــا

ّ
بــأن النــّص  ورغــم وشــاية 

عنــد  بــع 
ّ
مت من�ــ�  املأخــذ  وســهولة  النــّص  مباشــرة  عــن  الُبعــد   

ّ
أن

، تنق��ــي 
ً
املعاصر�ــن، فالنّصــوص املباشــرة �ــ�يحة التأث�ــر غالبــا

ُمتع��ــا فــي نفــس القــارئ بانقضــاء أواخرهــا. النصــوص العميقــة �ــي 
ــّور �ســاؤال��ا عــن الــذات وا��يــاة، ومــا 

َ
ث

ُ
ث�ــر كوامــن النفــس وت

ُ
ال�ــي ت

ســوى ذلــك مــسٌّ لــألدب دون ُمقارفتــھ والتلّ�ــس بروحــھ.

تكثيف وُعمق
ــعبان 

َ
 لنصــوص ش

ً
رمزّ�ــة هــذا الســرد عاليــة، و�ن كان الرمــز ُمالزمــا

ــھ هنــا أكثــف وأعمــق.
ّ
، لكن

ً
جميعــا

فــي  وأهلــھ  ــر 
ْ

ف
َ

الك  
ّ

يلــف الــذي  الفو��ــ�  ��ــال  التعب�ــرّي  التصو�ــر 
ــھ �عــب لذيــذ، 

ّ
، لكن

ً
النــّص أّدى وظيفتــھ، و�ن أ�عــب القــارئ قليــال

و�ســتج��  غــوره  لُ�ســبر  مــّرة؛  غ�ــَر  األد�ــي  النــّص  ُيقــرأ  أن  فاألصــل 
َمراميــھ.

لكــّن الكاتــب لــم ي�ــرك القــارئ مــع الرمــز عــارَي اليديــن، فــإن «َســَرق 
املفتــاح لــّص قبــل يوم�ــن» فــي النــّص، مــا ضّيــع الكاتــب ع�ــ� القــارئ 

مفتــاح نّصــھ الــذي َيِ�ــ� بــھ إ�ــ� مــا وراء.. وراء العتبــة.
ذو  الدجــاج  وفــرخ  وال��ــر  اإلنجل�ــزّي  وا��تــّل  الدســو�ّي  الو�ــيُّ 
األرجــل الثالثــة وا��ــّدة عاِرفــة ذات املائــة والنملــة الي�يمــة و�حــر 
الــروم ��ــذا اللفــظ، كّل هــذه الــذوات واألشــياء مشــبعة بالرمــز، بــل 

ــا.
ّ
حن الراهــب  ــ� 

ّ
وح�

تفــّك رمــوز  ــرة عــن ِمصــر، وع�ــ� هــذا 
ّ
ناعــم صــورة مصغ أبــو  كفــر 

الســرد!

ناقدة النّص والصورة العميقة لھ
 َمــن قعــدت 

ً
نقــُد ا��تمــع هــو العنــوان األبــرز لهــذا النــّص خصوصــا

 
ً
بــھ ِهّمتــھ عــن مواجهــة غوائــل الزمــن وصروفــھ، ســواء كانــت جهــال

 أو فاقــة أو غ�ــر ذلــك.
ً ّ
أو ُمحتــال

يحمــي  مبــارك،  ــھ 
ّ
إن ُيقــال  الدســو�ّي.  هللا  و�ــي  َمقــام  َيح�رمــون  «ال 

فــي  صامــت  وهــو   
ً
عامــا ســبعون  ا��تل�ــن..  هــؤالء  شــّر  مــن  البــالد 

مقامــھ الُعلــوّي»، رســالة وا��ــة فــي نقــد القاعديــن عــن حقوقهــم، 
الكر�مــة. ا��يــاة  بأســباب  عل��ــم  �عــود  ال  افــات  ر

ُ
بخ امل��مك�ــن 

ســرق 
ُ
� الســماء؛  مملكــة  لهــم  يرجــو  طّيــب...  رجــل  ــا 

ّ
حن «الراهــب 

األبقــار، ال�ســاء فــي عر�ــات قطــار الدلتــا �ســاق إ�ــ� البنــدر...» رســالة 
أخــرى فــي ذات الســياق!

«أهــل الكفــر يخافــون م��ــم ع�ــ� أبقارهــم و�ســا��م»، رســالة ثالثــة 
فــي �ســو���م ب�ــن األبقــار وال�ســاء، وأّ��ــّن مــن �عــض املتــاع، بــل قــّدم 
فيد ال�رت�ب.

ُ
األبقــار عل��ــّن، ع�ــ� رأي مــن يجعــل «الــواو» العاطفة ت

الّزمــان هنــا ��ــاب كثيــف؛ لتنك�ــر صــورة النــّص العميقة، فا��تّل 
اإلنجل�ــزّي مــالذ ُيقــاس عليــھ َمــن هــو فــي ُحكمــھ وع�ــ� شــاكلتھ مــن 

نــصٌّ ��يــب،  «الروايــة القبضــة» 
تجــري عباراتــھ باأللفــاظ املتناغمــة 
رغــم  املتجا�ســة  وال�راكيــب 
وتضــاّد  بِطباقــات  اصطخا��ــا 
نــّص  هــو  مضام�ــن..  واســتحالة 
وأســمار  ّصــاص 

ُ
الق كأباطيــل 

، زاد عل��مــا بُحســن 
ً
ا��ــّدات لــذاذة

االح�ــراف. وملســات  الّســبك 

تقديــم  فــي  ��يبــة  طر�قــة 
ال�ــ�وص تق�ــرب مــن الســر�الّية 
أوصالــھ  ون�ــر  النــّص  تفكيــك  فــي 
اضطــّرت  ر�مــا  الســطور،  ب�ــن 
ال�ــ�صّية  ترقيــع  إ�ــ�  القــارئ 
ظاهــر  مــن  عناصرهــا  ومللمــة 

و�واطنــھ. النــّص 
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ــاس.. كّلِ النــاس، وا��تــّل ال ج�ســّية لــھ وال ديــن وال مذهــب!
ّ
الن

املفارقة.. عنوان بارز
مــن  تؤّديــھ  بمــا  املفارقــة،  الســرد:  هــذا  فــي  األبــرز  الثا�ــي  والعنــوان 

أدبّيــة. وظيفــة 
�عضهــم  نــذوره.  ــمون  ّسِ

َ
ُيق بــھ؛  ي�باركــون  حولــھ،  ال��ــُر  «يســكن 

ــھ مــن آل الب�ــت» وأّي مفارقــة أشــّد مــن اقتيــات ال��ــر ع�ــ� 
ّ
ُيقســم أن

و�ــّي واك�را��ــم بأصلــھ الشــر�ف؟! نــذور 
«عنــده ز�ــت ودهــن يــداوي بــھ املر��ــ�. أّمــا هــو، فَمــن يشــفيھ وقــد 
ــاس 

ّ
انح�ــ� ظهــره منجــَل حصــاد؟!» مفارقــة أخــرى لطب�ــب يــداوي الن

وهــو عليــل؟!
 

ّ
ألن ــر؛ 

ْ
ف

َ
الك أهــل  لســان  ع�ــ�  النــّص  فــي  الشــا�عات   

ُّ
ي�ــث والســارد 

الشــا�عة حيلــة ا��اهــل وســلواه. تجــد ذلــك �عــد كّل «ُيقــال» أو مــا 
روايــة».. «تقــول  كقولــھ:  قار��ــا 

�ن»
ّ
«ُيقال: إنھ ُمبارك، يحمي البالد من شّر هؤالء ا��تل

ا عنده خزائن مملوءة بالذهب»
ّ
«ُيقال: إنَّ الراهب حن

األو�ــ�  العبــارة  ع�ــ�  ــب 
ّ

فيعق ونقــد،  �عقيــب  مــن  م��ــا   
ً
أّيــا يعفــي  وال 

مقامــھ  فــي  الو�ــّي)  (يع�ــي  صامــت  وهــو   
ً
عامــا «ســبعون  بقولــھ: 

العلــوّي!».
يــھ: «ح�ــن ت�نا�ــ� إليــھ (يع�ــي الراهــب) تلــك 

َ
ــب ع�ــ� الثانيــة بقول

ّ
و�عق

عمــي العيــون 
ُ
الشــا�عة ي��ــك مــلء ِفيــھ» و«لكــن، ل��هــل مخالــب �

و�عتــّل منــھ األجســاد».
سق مع وظيفة النّص النقدّية بامتياز!

ّ
ھ ُم�

ّ
وهذا كل

لغة شعرّ�ة
اللغــة ال�ــي يكتــب ��ــا شــعبان َمســروداتھ وحكايــاه لغــة شــعرّ�ة فــي 
بلغــة  نّصــھ  ليطبــع  الســارد؛  يحتاجــھ  مــا  وهــو  عبارا��ــا،  مــن  كث�ــر 

ثانيــة. مــن جهــة  ــف 
ّ
مــن جهــة، وليخ�ــزل و�كث عاليــة 

تجد ذلك في مثل قولھ: «للمرأة اش��اء و�عومة فراش...»
وقولھ: «الهوى قدر واملرأة هيام...»

وقولھ: «تنوح السوا�ي ع�� ماء مغموس �سياط القهر...»
و�عضهــا مــوزون كقولــھ: «يرجــو لهــم مملكــة الســماِء» وغ�ــر ذلــك 

وعبــارات. نصــوص  مــن 
غ�ــر  رائقــة  فتأ�ــي  ا��اطــر،  فــي �عضهــا عفــَو  الفاصلــة  و�ســتعمل 
ــل: 

ّ
نابيــة، كمــا فــي قولــھ: «اململكــة فــي الســماء، ُينــادي الصغــار فــي تذل

ولكننــا نحتــاج كســاء!».
الشعرّ�ة سمة بارزة في نصوص شعبان.

ا.. هوّ�ة غائمة
ّ
الراهب حن

ب�ــن  ز�ــدان  «عزاز�ــل»  مــن  ِهيبــا  الراهــب  يتخايــُل  الّســرد  هــذا  فــي 
ــا مــن �شــابھ، لكــن.. هــل هــو 

ّ
الســطور، ملــا ب�نــھ و��ــن الراهــب حن

أصيــل؟! �ســب  أم  عــارض  �شــابھ 

يبعــث  شــفيف  غمــوٌض  مجتمعاتنــا  فــي  الراهــب  صــورة   
ُ

يكتنــف
ع�ــ� التوق�ــر مــع ��ــيء مــن ال�شــو�ق، فا��ديــث عنــھ مــاّدة ِخصبــة 
 
َ
�ــ�صّية تناولــت  ذلــك،  أجــل  مــن  والروا�ــّي.  والقــاّص  للّســارد 
ُمتباينــة  بمســتو�ات  كث�ــرة  وروائّيــة  قصصّيــة  أعمــاٌل  الراهــب 

النــّص. فــي  وظيفــة  مــن  لهــا  ُرســم  مــا  حســب 
 في ا��اكاة مع اختالف النوع األد�ي ومساحة 

ً
ي ال أرى بأسا

ّ
ورغم أ�

ــا مــن 
ّ
 وجــود الو�ــّي الدســو�ّي ان�ــزع الراهــب حن

ّ
ال�ــ�صّية، إال أن

.
ً
براثــن «ِهيبــا» ونفــى �ســبھ عنــھ وجعــل ال�شــابھ بي��مــا عارضــا

 - إســالمّي  رمــز  هــو  الــذي  الدســو�ّي  قبالــة  فــي  مســي�ّي  رمــز  ــا 
ّ
فحن

 األول �ــّي فاعــل والثا�ــي ميــت راحــل، لكــّن أثرهمــا 
ّ

صوفــّي، رغــم أن
 بالســؤاالت والشــكوك مــع 

ً
ــر واحــد. و�ذا كان هيبــا ضاّجــا

ْ
ف

َ
فــي الك

ــٍق ع�ــ� أبــواب القلــب 
ْ

ف
َ

�ــ�ة ملغامــرات �ســائّية فــي اإلســكندرّ�ة وخ
ُ
ف

إ�ــ�  ــا أضنــاه عشــق قديــم ومــا �عــّداه 
ّ
 حن

ّ
ــب، فــإن

َ
ع�ــ� أطــراف َحل

شــعبان  ��ــا  يكتــب  ال�ــي  اللغــة 
فــي  َمســروداتھ وحكايــاه لغــة شــعرّ�ة 
كث�ــر مــن عبارا��ــا، وهــو مــا يحتاجــھ 
عاليــة  بلغــة  نّصــھ  ليطبــع  الســارد؛ 
ــف مــن جهــة 

ّ
مــن جهــة، وليخ�ــزل و�كث

ثانيــة.
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 صورة الراهب في مجتمعاتنا 
ُ

يكتنف
غمــوٌض شــفيف يبعــث ع�ــ� التوق�ــر 
فا��ديــث  ال�شــو�ق،  مــن  ��ــيء  مــع 
عنــھ مــاّدة ِخصبــة للّســارد والقــاّص 
تناولــت  ذلــك،  أجــل  مــن  والروا�ــّي. 
 الراهــب أعمــاٌل قصصّيــة 

َ
�ــ�صّية

ُمتباينــة  بمســتو�ات  كث�ــرة  وروائّيــة 
فــي  وظيفــة  مــن  لهــا  ُرســم  مــا  حســب 

النــّص.

بــل كان يبحــث عــن كنــز ��ــك منــھ أّول  تلــك األســئلة الكب�ــرة، 
مــّرة؛ لُيطعــم بــھ أهــل الكفــر و�ــرّد غائلــة الزمــن عــن جو�ــ� طح��ــم 

الزمــن برحــاه.
ــُھ، فــراح يــدور حــول مقــام الو�ــّي يبحــث عــن املفتــاح 

ُ
 حيل

ْ
نِفــَدت

ــّرِ الــذي 
ُ
جلــد بامل

ُ
 عــن ا��ــالص.. �ــي التفاتــة إ�ســان بــروٍح ت

ً
بحثــا

فــراح يتوّســل لذلــك كّل وســيلة! العابر�ــن،  خّيــم ع�ــ� وجــوه 

جودّي النّص
 
َ
الســارد �ــ�صّية بــھ  تنــاول  الــذي  التــوازن  كقــارئ ذاك  أراح�ــي 
بالــة رمــز الو�ــّي 

ُ
ــا، فمــا حــاف عليــھ وال مــال.. هــو رمــٌز فــي ق

ّ
الراهــب حن

، و�ن كانــت مســاحة أوســع فــي الســرد.
ُ

الدســو�ّي كمــا بي�ــت
تــھ 

َ
ِعظ فــي  حنــا  والراهــب  صامــت  الدســو�ي  «مقــام  قولــھ:  و�أ�ــي 

كســرات  وال  ســراو�ل  تجــد  ال  النــاُس  الســماء.  مملكــة  فــي  يع�ــش 
ــة ال يبــرء م��ــا الضعفــاء. تنــوح الســوا�ي ع�ــ� مــاء 

ّ
خبــز، وللصبــر عل

فــي ســكة  فــي أبــو ناعــم �ســ�ر  مغمــوس �ســياط القهــر. كّل حاجــة 
االتجــاه».. عكــس 

يأ�ــي قولــھ هــذا ليعطــي ا��الصــة، و�فــّك الرمــز وشــفرة النــّص فــي 
نقــد الذع لــھ إســقاطاتھ ال�ــي ال أر�ــد التفصيــل ف��ــا عــن قصــد.

«جــودّي  وأســّم��ا  حكمــة،  بألــف  �ــي  ال�ــي  البالغــة  وا��كمــة 
النــّص» الــذي أر��ــ� عليــھ ســفي�تھ، �ــي قولــھ: «لــن ُيعطــى املفتــاح 
األمــل  ف��ــا  يتصــارع  ِعبــارة  الســماء»..  مملكــة  فــي  يســكن  ملــن 
ــھ 

ّ
ألن يغلــب؛  األمــل  لكــّن  واملفارقــات،  املتناقضــات  وكّل  واليــأس 

مباركــة». نخلــة  ســت�بت  مــا   
ً
«يومــا فـــ  ا��يــاة،  ســ�ب 
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فــي كفرنــا حكايــات تــروى، �ســري مــع النيــل كمــا املــوج، ن�بلــع ��ــا فــي 
أيــام ا��ــوع، نرتد��ــا أســماال �ســ�ر أجســادنا، نلــزم الصمــت حيــث 
يشــوي ظهورنــا الســوط، نحــدث أنفســنا ســرا؛ لــذا جمــدت شــفاهنا 
فــي  �ســ�ر�ي  أجســادنا؛  ككل  العمــل  عــن  عاطــال  عضــوا  وصــارت 
القيلولــة ع�ــ� ظهورنــا فيمــرح الذبــاب، نفتــح أفواهنــا ملــا يجــودون 
علينــا بــھ، �شــكر ونحمــد؛ و�ال يكــون النفــي وا��رمــان ســ�يلنا؛ وهــل 

�عــد غضــب أهــل الواليــة مأمــن؟
أياد��ــم وخصورنــا عار�ــة،  نقبــل  كابــر،  عــن  كابــرا  يتوارثوننــا        
نتم�ــ� بأعتا��ــم وأجســادنا ضامــرة. تلــك يــد فضلهــم ال�ــي ال تــرد، 
نتعلــق بأذيالهــم ونتمــرغ أمــام عتبــة الب�ــت العا�ــي، مــن يق�ــرب م��ــم 
يشــرب املــاء الطاهــر مــن يــد ســيدنا و�عدهــا تكــون الرتبــة والقــرب.

عــن  مشــغول  ا��ضــراء  العمامــة  صاحــب  موالنــا  أن  يبــدو  ال 
الليــل، احمــرت عينــاه، ســمن  ينــام  دراو�شــھ، يمنعــھ أمــر مــن أن 
جســده، يأتيــھ املــدد فيصفــون دواءه؛ يل��ــم ديــكا أحمــر؛ يعتصــر 

كــم بــري؛  حمــام  مــن  أزواج  ســبعة 
يتعب نفسھ ألجلنا!

تركنــا عنــد مدخــل ا��يمــة يقتلنــا ا��ــوع، و�لفحنــا حــر بؤنــة، لديــھ 
عمــل مــا بالداخــل؛ ســمعنا أصــوات طــرب، يخــرج الـــجن مــن جســد 
رمانــة، إنــھ يعتــاد ع�ــ� ذلــك كلمــا طــاف بــھ ا��ــال، علينــا الســمع 

تأمالت نقدية في ( صاحب الزمان ) 

عمرو الز�ات/ مصر

أهــل  يــداوي  ثــم  ومــن  البصــر  �ــ�  فــي  مــن مقامــھ  يقــوم  والطاعــة، 
الباليــا.

حاولــت مــرة أن أنظــر إليــھ، جــاء ��لــول وأعمــ� عي�ــي برمــاد الكانــون، 
يقــال تلــك كرامــة ســيدنا صاحــب الزمــان، يطلعونــھ ع�ــ� نزوا�ــي؛ 
لــھ  لكنــھ يبقــى ع�ــي، يرا�ــي ذا نفــع، ك�ــرت غيباتــھ ونحــن نلتمــس 
األعــذار، مــا عــاد يشــهد ا��ضــرة، فقــدت حلقــة الذكــر أثــره، أجبنــا 
ع�ــ� الســائل�ن بأنــھ دخــل الســرداب ولــن يعــود إال محمــال بالوصايــا 
واألوراد؛ ير�ــض حمــاره منــذ ســنوات فــي هــذا املــكان، صرنــا نقدســھ؛ 

أل�ــس حامــل العهــد وخــادم املبجــل ال�ســ�ب؟
فســد الزمــان وال بــد ��كيمــھ أن يعيــد امل�ــزان ا��تــل. ال حاجــة بنــا 
لقمــح الشــتاء ففــي البــراري تكفــي األعشــاب، وال طاقــة لنــا ب��ــوم 
ا��ــراف ففــي األفا�ــي زاد ملــن يســ�رون فــي طر�ــق األ�ــس بصاحــب 

الــكالم.

رغائ�ــي،  ضــرام  يتحــرق  وصهيــال؛  طر�ــا  رمانــة  مــع  موالنــا  يتمــادى 
أخــرى. وراء  ليلــة 

مــن  �ــي عنــد ركــن ا��يمــة األيســر؛ صــاح مجنــون  ��لــول أمســك 
متاهــة  فــي  ا��ضــرة  صاحــب  يعاقبــھ،  أن  وملوالنــا  الســ�ر  كشــف 

متطلــع؟ يــرده  أو  لــص  يشــغلھ  وهــل  ال�شــوة، 
ســرقت عصــاه، ارتديــت عمامتــھ، ع�ــ� ح�ــن غفلــة صعــدت أر�كتــھ؛ 
أرغيت وأز�دت، تفلت يمنة و�ســرة؛ صرت ا��ذوب الذي جاءهم 
بالســر؛ أعطو�ــي خاتــم الواليــة شــر�ت مــن حــوض العشــق، ترنمــت 

بأحا�ــي األقطــاب، علقــت مســبحة مــن عظــم خــروف العيــد.

�ســري  تــروى،  حكايــات  كفرنــا  فــي 
فــي  ��ــا  ن�بلــع  املــوج،  كمــا  النيــل  مــع 
�ســ�ر  أســماال  نرتد��ــا  ا��ــوع،  أيــام 
حيــث  الصمــت  نلــزم  أجســادنا، 
نحــدث  الســوط،  ظهورنــا  يشــوي 
شــفاهنا  جمــدت  لــذا  ســرا؛  أنفســنا 
العمــل  عــن  عاطــال  عضــوا  وصــارت 

أجســادنا. ككل 
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   ا��و�ــ� ألــوف تطــوف با��يمــة تطلــب املــدد، تطلــب الرغيــف، 
ترجــو الشــفاء، تحــاول أن تنــال البركــة؛ ســيدنا فــي عاملــھ يســتخفھ 
الطــرب، مــن قائــل أصابــھ الهــوى بلوثــة، آخــر يعلــل بمقــام القــرب 
مــن ا��ضــرة؛ هــذا هــراء، أنــا بــھ أدرى، عــاش زمانــا يجــري فــي درب 
والقــر،  البــرد  وأكلــھ  الصــد  بــراه  غــزال،  عينــا  لهــا  ص�يــة  رمانــة؛ 
ول��ســد رغبــة، ألقــى عمامتــھ وتطــوح عار�ــا، حيــث بحــر ا��نــون.
كلمــا ذاق انجــرف، والدروايــش هنــا يب��لــون أن يعــود حامــال إل��ــم 
الــزاد: خرقــة تكســو أجســادهم العار�ــة، كســرة خبــز مغموســة فــي 

مــرق شــاة عرجــاء تمــأل بطو��ــم الهز�لــة.
مجنون إن تركها �عد أن وجدها، وما يفعل ��ؤالء؟

 لهــم أن يســبحوا بمحامــده ال�ــ� ال تح��ــ�؛ جمعهــم ع�ــ� طر�ــق 
املــدد؛ كلمــات وأوراد. إل��ــم  ا��ــب، ســاق 

يعبــث البــق فــي أجســادهم، عل��ــم أن يرضــوا بالقضــاء، ��ــود أن 
يســألوا الشــفاء، إ��ــا ذنو��ــم ال�ــي لــم �غفــر �عــد.

   هــو بالداخــل حيــث الــدواء مــن رمانــة ، والعالــة ليمكثــوا أر�ع�ــن 
ح�ــ� يعــود صاحــب الزمــان مــن خلوتــھ؛ يحمــل أكياســا مــن كالم 

معســول، يصدقــھ الوالهــون و�تمنــون منــھ القــرب.
    وصايــاه محفوظــة فــي صنــدوق خشــ�ي تحملــھ �غلــة تقــف ت�تظــر 

عودتــھ ، يســ�ر بنــا إ�ــ� الطر�ــق، ن�تظــر هنــا أم نتفــرق فــي األرض ؟
لــم نأخــذ يومــا قــرارا، هــراء أن نرنــو بأبصارنــا إ�ــ� الضفــة األخــرى، 
تر�ــض هنــاك جنيــات تلهمتــا  ؛ هكــذا حذرنــا  موالنــا ، الـــزمام بيـديـــھ 

و�ال تـــخطفتنا الغر�ــان الســوداء ، كــم يـــخاف 
علينا !

هممــت أن أكشــف الســر، تذكــرت نصيحــة أمــي؛ مجنــون مــن عانــد 
ســيده !

أشــواط،  ثالثــة  بمقامــھ  طفنــا  ا��يمــة،  وراء  ســبحة  فــي  أخذ��ــم 
صــوت  ال�شــوة،  ولــع  يقودهــم  كذبــة؛  أ��ــم  أعلــم  ونب��ــل،  ندعــو 

! شــ��  ول��نــھ  غ�ــي  طر�ــا،  أســماعنا  إ�ــ�  يأ�ــي  الزمــان  صاحــب 
              أعـــدهم أنــــھ يستخـــلف�ي عل��ــم ، يـطـــلب م�ــي ثـــر�ًدا ، أحلــب 
لـــهم شــياه القا�ع�ــن فــي األرض الســوداء، ســيجدون الكنــز ا��فــي، 

ي�بعون�ــي فــي خنــوع .
ســبع  أرجمــھ  ا��يمــة،  مدخــل  فــي  ال�ــراب  وأحثــو  ورا�ــي  ألتفــت 

! جمــرات 
تبعت�� رمـانـــة ، إ��ـــا حــــلوة ، لـــي مقام يـــحتاجها ، هل باعتھ وأرادت 

عمــوًدا لـــخيم��ا ، صــوت أمــي يــرن صــداه فــي أذ�ــي» حيــة �ســ��» !
*****

اقع املعدوم املقهور ( جـمدت  حينمـا يكون األديب ُمنتمًيا لهذا الو
؛   أجســادنا  ككل   العمــل   عــن    

ً
عاطــال عضــًوا  وصــارت  شــفاهنا 

�ســ�ر�ي  فــي القيلولــة  ع�ــ�  ظهورنــا  فيمــرح الذبــاب ، نفتــح أفواهنــا 
لـمـــا يجــودون علينــا بــھ، �شــكر ونحمــد؛ و�ال يكــون النفــي وا��رمــان 
ســ�يلنا )  فــال بـــــد مــن  طغــاة  ( يتوارثوننــا كابــًرا عــن كابــر ، نقبــل 
أياد��ــم وخصورنــا عار�ــــة ) نجــد القــاص يجعــل مــن اســتخدام ( 
ضم�ــر املتكلــم ) قاعــدة يرتكــز عل��ــا ؛ ألنــھ وســيلة ينقــل الكاتــب ��ــا 
مشاعره وأحاس�سھ للعالـــم من حولھ كما فعل صاحبنا د . سيد 
 ، و�ــرى مــا 

ً
شــعبان ذلــك ؛ فــإذا كان الشــاعر ينـــظر فــي الـــمرآة أوال

بداخلــھ ثــم يبــدع ، فــإنَّ القــاص ينظــر مــن نافــذة؛ ل�ــرى العالــم مــن 
حولــھ ؛ ف�رصــد ذلــك فــي صــورة ممتعــة . إن اســتخدام ضم�ــر املتكلــم 
يــن  ،  قــــد يوقــع  القــاص فــي  خطــأ  التدخــل  فــي األحــداث  ســالح ذو حدَّ
، وقــــد أبــدع كاتًبــا متجنًبــا ذلــك تماًمــا . وجــاء اســتخدام ( املونولــوج 
 ، ونموهــا  األحــداث  عــــن  ا  

ً
كشــف لذا��ــا  النفــس   حديــث  حيــث   (

 مــن خــالل األحــداث الـمتتا�عـــة  ( 
ً
ًعــا لســلوك البطــل مســتقبال

ُّ
وتوق

إ��ــا حلــوة، �ــي مقــام يحتاجهــا ، هــل باعتــھ وأرادت عمــودا ��يم��ــا 
) مــن مبــادئ القصــة القص�ــرة الوحــدة والتكثيــف ، ومــن مقوما��ــا 
ــا لل�رك�ــز امل�شــود ، وقــت وفــق الكاتــب 

ً
جـــمع املتناثــر فــي القصــة تحقيق

فــي تـحـــقيق ذلــك فجــاءت القصــة مكـثـــفة �عيــدة عــن ا��شــو ، فــال 
يمكــن حــذف عبــارة مـــن هـــذا البنــاء الـــمحكم . ولعـــلَّ القــارئ ي��ـــظ 
ــع  ��ــا  

َّ
أن الكاتــب  ( البطــل )  يتحـــدث عــن النــاس فــي  ( كفــره )  ( ن�بل

 �ستــــر أجســـادنا ، نلــزم الصمــت 
ً
ــام  الـجـــوع ،  نـرتديـــها أسمـــاال

َّ
فـــي أيــ

ا ؛ لــذا جمــدت  حيــث يشــوي ظهورنــا الســوط ، نحــدث أنفســنا ســر�
؛   أجســادنا  ككل  العمــل   عــن    

ً
عاطــال عضــًوا  وصــارت  شــفاهنا 

�ســ�ر�ي  فــي  الـقيلـولـــة  ع�ــ�  ظهورنــا  فيمــــرح الذبــاب ) ثــم عــن موالنــا 
( موالنــا صاحــب العمامــة ا��ضــراء مشــغول عــن دراو�شــھ ، يمنعــھ 
أمــر مــن أن ينــام الليــل ، احـــمرَّت عينــاه ، ســمن جســده ، يأتيــھ املــدد 
فيصفــون دواءه ؛ يل��ــم ديــكا أحمــر ؛ يعتصــر ســبعة أزواج مــن حمــام 
بــري ؛ كــم يتعــب نفســھ ألجلنــا )، ثــم يعــود بنـــا إ�ــ� النــاس فــي كفــره 
مــرة أخــرى ( ا��و�ــ� ألــوف تطــوف با��يمــة تطلــب املــدد، تطلــب 
الرغيــف ، ترجــو الشــفاء ، تحــاول أن تنــال البركــة ) تلــك تقنيــة مــن 
تــقنيات القصة �سم� ( االس�رجاع الداخ�ي ) ، وهو أن ي�رك الكاتب 
مســتوى القــص األول ليعــود إليــھ . أمــا عــن ( االســ�رجاع ا��ار�ــي ) ، 
وهــو العــودة إ�ــ� مــا قبــل البدايــة هنــا فمنــھ : ( صــوت أمــي يــرن صــداه 
في أذ�ي  « حية �ســ��» ! ) ، ون�� الكاتب في اســتخدام تلك التقنية 
فحقــق االســ�رجاع ا��ار�ــي و ( عنصــر املفاجــأة ) مًعــا حيــث جــاءت 
ھ هنا 

َّ
ر من الـــخطر ، ولعل ِ

ّ
ِــر عن صوت يـحــــذ

ّ
جـــملة ( حية �س�� )  �عبـ

رمــز لضم�ــر البطــل . بقــي أن �شـيـــر ألمــر لفــت نـــظرنا فـــي هـــذه الـــقصة 
خصوًصــا ؛ يكمــن فــي اســتخدام الكاتــب لغــة فصيحــة لك��ــا وا��ــة 
ــز بقر��ــا مــن لغــة ا��مهــور ، و�ــي ـ فــي رأينــا ـ مغايــرة للغــة د . ســيد  تتمّ�ِ
ــا ،  

�
شــعبان ؛ فمــن أراد أن يعــرف لغــة الرجــل فليقــرأ لــھ مقــاال نقديـ

والبــون  شاســع  ب�ــن اللغــة  هنــا  وهنــاك  ،  ال يشــوب لغــة القصــة 
إال ( حــر بؤنــة ) ، ونظــن كات�نــا �عمــد كتاب��ــا كمــا ينطقهــا العامــة ؛ 
لكنــھ وفــق كل التوفيــق إذ �عبــر الكلمــة عــن شــدة القيــظ ، و�عــرف 
هــــذا الشهـــــر القبطــي ( بؤونــة ا���ــر ) لذلــك . وقــــد أبــدع الكاتــب فــي 
ــة �ســ�� ) وكــذا امل��ــم الدي�ــي (  اســتلهام امل��ــم القرآ�ــي فــي ( حيَّ
ســبع جمــرات ) و ( طفنــا بمقامــھ ثالثــة أشــواط ) تلــك قــراءة ســر�عة 

وال نظ��ــا كافيــة ؛ فعالــم األم�ــر الســردي 
رحيب ال يحاط بــھ ، وهو فيض ال ينضب .
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ال�ــ�ر�ة   اقعيــة  والو الفنيــة  اقعيــة  الو ب�ــن 
شــق لنفســھ طر�قــا، زاوج فيــھ ب�ــن أخيلــة  العالــم 
اق�ي، ممسكا بمجمع  ا��في ومهاوي العالم  الو
ينطلــق  مرامــھ،  ببلــوغ   الكفيلــة  بــاألدوات  يديــھ 
مــن الك�ــي ليغــوص فــي  تفاصيــل ا��ز�ــي، تأســرك 
طر�قتھ وهو يخايل بلغة طازجة شهية،  يحتنك 
ا��كايــة يرودهــا، بــل يســوقها  إ�ــ� املتلقــي بتقنيــة 
بديعــة مخفيــا  ذلــك ا��يــط الرابــط الــذي قــد 
اقــص  ال ين�بــھ اليــھ إال صاحــب در�ــة ودراية،ير
ال  ا��اصــة،  ســيمفون�تھ  ليعــزف  البيــان  آالت 
يشــو ��ا غر�ب وال يخدجها �شــاز ، تخرج األ�غام 
قبــل   الوجــدان  تخ�ــرق  عذبــة  اقــة  رقر ف��ــا  
ب�ــن حنياهــا تتفتــق  موســيقى  العقــل، كأن مــن 
شــعر�ة خفيــة  تأســر القلــوب وتأخــذ بااللبــاب . 
والطالســمي،  ا��رافــي  عــن   �عيــد  عنــده  الرمــز   
ممهــور  بإيحــاءات  اليومــي، يرســم لــك  الطر�ــق 
يعبدهــا،  ي�ــرك لــك فرصــة االختيــار  لتحتــار  ب�ــن  
أخــرى،  غوايــة  تلــك  لكــن  اإلقبــال،  و  اإل��ــام 
�شــهر  مفات��ــا،   بــكل  كاألن�ــ�  �غر�ــك  تر�ــكك، 

ثــم تحــذرك مــن مغبــة ال��ــور ،  أســ����ا الفتاكــة ، 
. متمنعــة  مخاتلــة 

  رمــز ه املكثــف يحيــل إ�ــ� خــوض  مفــازة  غ�ــر  آمنــة 
،مكاشــفاتة  الســردية تــراوح ببــن ا��قيقــة وا��لــم 
اقــع املشــوه  لتمنــح ا��لــم  �عــض  ،�عــري جســد الو
كســاء،   كفــارس   يشــاغب �ســالحھ لكنــھ يتحا��ــ� 
جــرده فــي وجــھ العــدو  ا��ر�ا�ــي، فالعيــون قــد ب�ــت 
اقــب ،  فــي كل ضاحيــة  وا��اولــة غ�ــر مأمونــة  العو
لكــن ال��ــارات الغرائ�يــة ال�ــي يت�رهــا  بيــد ال�ــ�ر�ة 
�غ�ر طعمها، تجعلها  مس�ساغة، بل شهية، يلوكها 

القــارئ  دون أن يجــد مرار��ــا فــي فمــھ . 
 منفتحا ع�� ا��ديد غ�ر نابذ للتليد  يمسك بزمام 
اللغــة ،يرودهــا كفــرس جامحــة ليجعلهــا منقــادة فــي 

يــده، مطواعــة .
يمتــح مــن بي�تــھ القديمــة ال�ــي ف��ــا شــب عــن الطــوق 
ب�ــن مــواء القطــط  وهر�ــر الــكالب، وحياتــھ ا��ديــدة 
أقدامــھ  لوقــع  الســمع   أرهــف  الــذي  الشــارع  فــي 
الثقيلــة ، يقتلعهــا مــن األرض اقتالعــا يعرفهــا كمــا 
فــي ا��ــارة. �ســتوقفك التفاصيــل   خبرهــا مــن قبــل 
كأ��ا تحكي لك  سطو��ا، ترسلك تارة و�شدك إل��ا 
أخــرى يســافر دون  إجهــاد ب�ــن املا��ــي وا��اضــر  .

واملــكان  الزمــان  ر�قــة  مــن  فائقــة  �ســرعة  يتفلــت 
لعــل  أو  للتجــاوز،  قابــل  عنــده  يبــدو  ��ــيء  فــكل   ،
اق�ــي وا��يا�ــي  االنتقــال الــذي �عــود عليــھ ب�ــن الو
قــد أكســبھ مناعــة أو حصانــة ضدهــا، فــال األمكنــة 
تحــده وال األزمنــة تفــرض عليــھ وصاي��ــا، طليــق حــر  
ع�ــ�  حر�ــص  لكنــھ  يشــاء   كمــا  درو��ــا  ب�ــن  يــرواح 
ا��ــدود املعقولــة:  جــذوة اإلبــداع ،حرمــة  املقــدس،  
مكرسا قيم ا��ب وا���ر ، معليا  ا��انب اإل�سا�ي 
قــدر  مقتــھ لــكل مبتــذل تافــھ مهمــا غ�ــر لونــھ وجلــده 
وهــو يرمــي ال�ســرب إ�ــ� ميــاه ا��يــاة  ليكــدر صفوهــا 

و�عكــر  نقاءهــا .
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توظيف الحس الشعبيتوظيف الحس الشعبي
                في بناء محلية القص

 أد. عزة شبل محمد
أستاذة اللغو�ات بكلية اآلداب في جامعة القاهرة
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توظيف الحس الشعبيتوظيف الحس الشعبي
�عــد قصــة (ناعــم يام�ــ�) للدكتــور ســيد شــعبان مــن القصــص                 في بناء محلية القص

التقــاط  فــي  إدر�ــس  يوســف  كتابــات  طــى 
ُ

خ ع�ــ�  �ســ�ر  ال�ــي 
شــة مــن �ــ�صيات ا��تمــع؛ ليقــدم مــن خــالل  �ــ�صية مهمَّ
مــن شــرائح ا��تمــع،  لشــر�حة  مصاحبِ��ــا تفاصيــَل مع�شــية 
القــارئ،  و�ــي  ليلفــت  ومشــاعره؛  أفــكاره  عبرهــا  الكاتــب  يســرد 

فكــري.   منظــور  مــن  يطرحــھ  فيمــا  التأمــل  إ�ــ�  و�دعــوه 
الر�فيــة  ا��ــارة  فــي  امل�ــ�)  (با�ــع   

َ
�ــ�صية الكاتــب  التقــط 

الفق�ــرة؛ ليتحــرك معهــا فــي ذلــك الفضــاء املكا�ــي بصــورة كاشــفة 
املصر�ــة  ا��ــارة  داخــل  وخصوصيِ��ــا  املع�شــية،  األجــواء  عــن 
مشــاعُر  الكاتــب،  نظــر  وجهــة  مــن  ف��ــا،  يم�ــزج  ال�ــي  الفق�ــرة 
ا��ــوف بحالــة الفقــر كمــا تجلــت فــي ال�ــ�ور اليومــي ألم رمضــان 
با��رج�ــر املصاحــب ل��بــز، تلــك ا��الــة املســيطرة ال�ــي امتــدت 
خــارج نطــاق ال�ــ�صيات الر�فيــة الفق�ــرة، لتنعكــس ع�ــ� كل 
الســكك  (كالب  صــارت  ح�ــ�  ا��يــاة  ف��ــا  تــدب  ال�ــي  الكائنــات 
 طاقــات 

�
ُعــبُّ مــن بركــة املــاء الصفــراء)، مســتغال

َ
الضالــة تلهــث و�

الــدالالت  توظيــف  ع�ــ�  القائمــة  االصطالحيــة  التعب�ــرات 
املســيطرة،  ا��تم�ــي  الركــود  حالــة  إ�ــ�  لإلشــارة  اللونيــة؛ 

التغي�ــر. ع�ــ�  القــدرة  وعــدم  واعتيادهــا، 
ــا فــي الصيــف، يتص�ــب 

ً
فبا�ــع امل�ــ� يحمــل جوالــھ (يتص�ــب عرق

أن  إ�ــ�  ا��اجــة  تدفعــھ  النــار،  وجهــھ  تلفــح  ومشــقة،  عنــاًء 
ينــادي ع�ــ� بضاعتــھ الكاســدة، يــا مص�ــ� يام�ــ�!). تلــك ا��ملــة 
الدعائيــة ال�ــي يتم�ــ� ��ــا صــالح ا��ــال، والتغي�ــر نحــو األفضــل. 
لكــن هــذا البا�ــع ل�ــس  بأفضــل حــال مــن هــؤالء الفقــراء الذيــن 
املغلقــة  واألزقــة  الشــعبية  األحيــاء  ��ــم  وتمت�ــ�  بي��ــم  يتجــول 
 ع�ــ� أنفســهم، فهــم حب�ســو هــذه 

ٌ
ــا عــن عمــد، وكأ��ــا مغلقــة

ً
أحيان

األماكــن، ول�ــس مــن حقهــم ا��ــروج ع��ــا.
بالشــعور  وا��ــوف،  الفقــر  حالــة  يواجهــون  الفقــراء  هــؤالء 
بالطمأن�نــة وتوقــع ا���ــرن والوعــد باألما�ــي املســتقبلية بدخــول 

بأدعيــة  الســماء  أبــواب  (تزدحــم  حيــث  مبكــًرا،  ا��نــة  الفقــراء 
املب��ل�ــن) فــي األزمنــة املباركــة، فــي ليلــة النصــف مــن شــعبان. فمــا ال 
ــي نفســھ با��صــول  ِ

ّ
يســتطيع اإل�ســان تحقيقــھ فــي ا��اضــر، فإنــھ يم�

فــي العالــم األخــروي. ع�ــ� مــا يفوقــھ 
يبــرز فــي القصــة توظيــف املعتقــدات الشــعبية بقــوة فــي التعب�ــر عــن 
مالمــح حيــاة ال�ســطاء، حيــث يتوارثــون اإليمــان بالتمائــم ال�ــي نراهــا 
تز�ــن جــدران منازلهــم؛ دفًعــا للشــرور، وجلًبــا ل���ــر، (كالكــف املبتــور 
املبــارك،  العيــد)، ومــع م�ــيء شــهر رمضــان  بــدم أ��يــة  ا��لــوط 
ر�طهــا  لقــد  العفار�ــت،  مــن  آمــن  مــكان  إ�ــ�  بأكملهــا  ا��ــارة  تتحــول 
ا��كايــات  ��ــ� 

ُ
وت املصــري،  القطــار  قض�ــب  مــن  أكبــر  �سلســلة 

واألقاو�ــل والســمر والســهر، (ولــن تخــرج ا��نيــة عنــد ضفــة ال��ــر، 
   .(

ً
إنــھ الشــهر املبــارك. تصــوم بال��ــار، و�غــازل القمــر ليــال

اختيــارات  فــي  تج�ــ�  قــد  والنيــل  الر�فيــة  ل��يــاة  الــراوي  حن�ــن  إن 
ا��ــازات و��ــ�ها فــي القصــة، فنــرى الــراوي يســ�ر خلــف با�ــع امل�ــ� 
مثــل (ظــل أعــواد الــذرة)، وهــو يرتــدي (كســاًء أزرق مثــل لــون النيــل)، 
ــل شــفت��ا)، أمــا الفالحــات فلُهــنَّ (يــٌد بيضــاء  (يحــب ا��روســة و�قّبِ
زة  حلــوة مثــل حليــب البقــر) يرتديــَن (املناديــَل الزاهيــة امللونــة املطــرَّ
با��ــرز الف��ــّي الالمــع)، الواحــدة م�ُ�ــنَّ (يتــورُد خداهــا مثــل الــورد 
األحمــر وقــد غازلــھ النــدى، فــي وقــت الظه�ــرة تحمــل وعــاًء مــن ا��ــزف 
 العيــون عط��ــ�، 

ُ
اقــص فــي ِمشــي��ا..تحدق و�ــي تتمايــل فــي دالل وت�ر

فــي  وت�ســابق  ا��ــواس  ت�راســل  حارقــة..)،  قطــراٍت   
ُ

العــرق و��ســاُب 
تقديــم صــورة مشــهدية ��ركــة الفالحــات يحملــن جــرة املــاء، واألع�ــن 
ــٍب. أمــا األطفــال الصغــار ، فتأخــذ معهــم 

ُّ
ــٍع وترق

ُّ
ناظــرة إل��ــن فــي تطل

كل �ســاء القر�ــة لقــب (خالــة)، ونراهــم  منجذبــون لصــوت الباعــة 
كلماِتــھ  مردديــن  وراءه  و�مشــون  امل�ــ�،  با�ــع  يتا�عــون  ا��ائل�ــن، 
امل�ــ�وعة، وهــو ينــادي ع�ــ� بضاعتــھ الكاســدة، يلهــوون بكلماتــھ، 
موالنــا  يــد  ع�ــ�  العلــم  يتلقــون  ــاب 

َّ
ت

ُ
الك إ�ــ�  يذهبــون  الصبــاح  وفــي 

الشــيخ، وفــي طر�ــق العــودة ملنازلهــم يمــرون بال�رعــة، (فينــزل �عضهــم 
لــو  كمــا  و�مرحــون  ي��كــون  الصغ�ــرة،  باألســماك  املاء..و�مســك 
أن الســماء أخرجــت عصاف�ــر ا��نــة ا��ضــراء تلهــو). فت�نــاص تلــك 
الصــور املشــهدية املتالحقــة مــع الصــورة الذهنيــة املألوفــة عــن القر�ة 
ــاب والشــيخ فــي كتابــات طــھ حســ�ن ســواء فــي ســ�رة األيــام، أو كمــا 

َّ
ت

ُ
والك

رأيناهــا فــي كتــاب (املعذبــون فــي األرض). 
و�تحــرُك الزمــن داخــل القصــة، و��نــوُع ببراعــة ب�ــن ا��اضــر واملا��ــي 
واملســتقبل، فنــرى الفعــل (كان) مفتاًحــا للدخــول إ�ــ� عالــم التذكــر 
ع�ــ� ا�ســاعھ، و�عــدد ا��كايــات حــول بنــاء الســد العا�ــي، وارتبــاط 
فيضــان النيــل با���ــر، وحكايــات ا��ــدات القديمــة املتوارثــة، لين�ــي 
 :

ً
الــراوي حكايتــھ بمشــاعر ا��ن�ــن ��بو�تــھ فتــاة العشــر�ن، م�ســائال

أمــا تــزال حمــراء ا��ديــن؟ يبــدو أن امل�ــ� صــار مجعــًدا مثــل صــوف 
هــا، ابتلعــھ 

ُ
الشــاة، ضمــر ثدياهــا، كانــا مثــل حب�ــي الرمــان، تمــزق منديل

البحــر بملوحتــھ، انطفــأت بــالدي، وكذلــك أم رمضــان مــا عــادت تــأكل 
ا��بــز الطــري، مثــل أعــواد ا��طــب تذروهــا الر�ــح كل مــكان.

ــا شــعوره با��ــزن تجــاه بــالده ال�ــي 
ً
وهكــذا ُين�ــي الكاتــب قصتــھ معلن
انطفــأت، ومــا عــاد إل��ــا جمالهــا.
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العامليــة  (باشــن)  جامعــة  أقام��ــا  ال�ــي  النــدوة  فــي  مداخلــة 
مــن  عــدد  ب��بــة  األمر�كيــة  املتحــدة  بالواليــات  املفتوحــة 

العالــم بــالد  مختلــف  مــن  ا��تص�ــن 
أ . د عبد املنعم حسن امللك عثمان

��في وأكاديمي وقاص
الســردية عنــد دكتــور ســيد شــعبان بــال شــواطئ،  ل�ــس لهــا بدايــة 
وال ��ايــة، م�راميــة األطــراف أشــبھ بمنــاخ خلــوي لبــدو،  احتلــوا 
ف��ــا،  متناثــرا، فوضو�ــا،  مــن األرض ووضعــوا متاعهــم  قطعــة 
وال  جــدران  تحدهــم  ال  هــذا،  خالءهــم  فــي  وهــم  متآلــف،  لكنــھ 

ســقف. يظلهــم 
وال  أخ��ــا،  تجــر  ال  فالعبــارة  ا�ســاق،  بــال  ي�تا�ــع  عنــده  والســرد 
ا��ــدث يحــدث عــن �عــده، ت�ســاقط ا��مــل والعبــارات فــي ســرده 
ال�ــي يجرهــا  والرمــل،  والقــش  كتــل األخشــاب  مثــل  رأســك  ع�ــ� 

التدا�ــي. ســيل 
فــال وجــود مل�ــن حكا�ــي عنــد دكتــور ســيد شــعبان، إذ اســ�بدلھ 
بمب�ــ� حكا�ــي خــاص بــھ، وهــو اســ�بدال يســم نصوصــھ و�عط��ــا 

م�ــزة.
وال  توســط  وال  لــھ،  بدايــة  فــال  املنطقيــة،  يجافــي  عنــده  والســرد 
��ايــة، واألحــداث الســردية عنــده تناو�يــة، يمكــن رجهــا و�ســفها 

ترتي��ــا عشــوائيا دون حــدوث خلــل. و�عــادة 
ومعظــم �ــ�صياتھ طلســمية، غامضــة، مفعمــة �عبــق التار�ــخ 
 .. مخيفــة  تبــدو  أحيانــا  مالمحهــا  غي�يــة،  با��كمــة،  مثقلــة 

رائقــة. مؤتلفــة  وأحيانــا  مــؤذي،   ��يــج  يصاح��ــا 

غوص في  قصة (ناعم يا ملح) 
للقاص المصري الدكتور سيد شعبان

أ. د. عبد املنعم حسن امللك عثمان
��في وأكاديمي وقاص
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األلــوان عنــده لهــا دالال��ــا الصارخــة، ففــي قصتــھ (الببغــاء) ال�ي 
يقول ف��ا: (يبدو أن امرأة جاءت مســرعة في ليلة ســوداء، تركب 
ســيارة ســوداء ؛ ترتــدي نظــارة ســوداء؛ معهــا حقيبــة ســوداء، كل 
هذا الســواد ســهل لها أن تنزع ســر حيا�ي؛ اســتدارت في �ــ�ر�ة؛ 

ثــم قالــت: اآلن مــا عــاد منــك نفــع).
 هنــا يســرقك الســواد إ�ــ� عوالــم مدهشــة، أو عوالــم ســاحرة، أو 
عوالــم أل�ــ�اص لهــم مقــدرات فــوق ال�ــي يتمتــع ��ــا ال�شــر، إ��ــم 

قــادرون، وفاعلــون و�حركــون األحــداث، 
والزمــن عنــده بــال مالمــح، فهــو ي�تــدر قصتــھ �عبــارة ل�ســت لهــا 
فــي تتا�ــع)، لكنــھ  ��ــا، إذ يقــول: (يــرن الصــوت  تالب�ــب لتمســك 
تــزاوج  عنــده  الدالليــة  العالقــات  هــو،  صــوت  أي  لنــا  يب�ــن  ال 
ب�ــن كائنــات ل�ســت مــن ج�ــس واحــد، (تــالل ا��ــوف والفقــر)، 
لعوالــم  جــرا  و�جــرك  الطلســمية،  مــوارد  يــوردك  عنــده  القــص 
ال�ــي  ا��يــاة  بخشــونة  الناعــم  األبيــض  امل�ــ�  و�ختلــط  غي�يــة، 
تتص�ــب عرقــا، فجــل رواتــھ جــدة تتعلــق بالكرامــات، وشــيخ ي�يــع 

ا��كمــة.
فــي تتا�ــع، يلفــح الصيــف وجــوه املــارة، ال وجــود   (يــرن الصــوت 
لصر�ــخ ابــن يوم�ــن)، عبــارات رمــى ��ــا القــاص فــي وجهنــا ال نــكاد 
ن�ب�ــن م��ــا إال مع�ــ� واحــدا: أن ا��يــاة تم��ــي، رغــم رتاب��ــا، ح�ــ� 
أن كالب الســكك الضالــة تلهــث و�عــب مــن بركــة املــاء الصفــراء، 
فاألحــداث  ماؤهــا،  يتجــدد  لــم  أعــوام  منــذ  فيضــان،  ثمــة  كان 

العظــام �ــي مــن تجــدد الرتــم، وتحــث اإليقــاع.
والكاتــب هنــا مشــارك فــي األحــداث، لقــد ســبق أن ا��ــم الطيــب 
صا�ــ� بأنــھ مصطفــى ســعيد فــي موســم ال��ــرة للشــمال،  فلمــاذا 
بذاكرتــھ  الــذي  الصغ�ــر  الشــاهد  هــو  شــعبان  ســيد  يكــون  ال 
يســتخدم  إنــھ  التفاصيــل،  هــذه  لنــا  و�نقــل  التصو�ر�ــة ي�ــ�ل 
ضم�ــر املتكلــم أحيانــا، عندمــا يقــول: نتجمــع ح�ــن ��دنــا التعــب 
لــن تخــرج ا��نيــة؛ إنــھ شــهر مبــارك، تصــوم  عنــد ضفــة ال��ــر، 

ليــال. بال��ــار، و�غــازل القمــر 
ولكنــھ فــي ذات الوقــت يســتخدم ضم�ــر الغائــب، عندمــا يصــف 
مــآالت وتصرفــات �ــ�وصھ: فهــا هــو هنــا يصفهــا فــي لغــة شــعر�ة، 
قائــال ع��ــا: تأ�ــي فــي و�ــ� الظه�ــرة، تحمــل وعــاء مــن خــزف، تتمايــل 

فــي دالل، يناغــم بصوتــھ: ناعــم يــا م�ــ�!
اقص في مشي��ا. ت�ر

والغائــب،  املتكلــم  أســلو�ي  األســلو��ن،  ب�ــن  يدمــج  تــارة  وهــو 
الروما�ســية تخفــف  مــن  النــص دفقــة  في�شــ�ب، و�ســبق ع�ــ� 
يتــورد خداهــا، مثــل  ال�ــي تمســك �عنقــھ:  مــن وطء الطوطميــة 
الــورد األحمــر وقــد غازلــھ النــدى! ابنــة عشــر�ن عامــا، حلــوة، بــل 

ونلعــب. نجــري  نظــل  البنــات،  أجمــل 
بــأدق  يصفهــم  أحيانــا،  �ــ�وصھ  خلــف  يســ�ر  ســارد  فهــو 
بــل يتخــذ  فــي دواخلهــم و��ب�ــ� مشــاعرهم،  التفاصيــل، يغــوص 
يعــرف  ال  إنــھ  عصــاه،  حامــال  يأ�ــي  �عيــد  (مــن  م��ــم:  موقفــا 
رمضــان، يمســك بنــا، تتا�ــع ألفاظــھ مثــل كــوم الســباخ ســكنتھ 
الف�ــران، نجــري فــي ا��ــارة، لكننــا ال �ســكت، نظــل �غ�ــي: مص�ــ� 

م�ــ�) يــا 

 وهــو يصاح��ــم أحيانــا أخــرى مســتخدما ضم�ــر املتكلــم، يتكلــم ع��ــم 
بحيــاد ال ي�ب�ــ� موقفــا تجاههــم، ولكنــھ يصــف مظاهرهــم، وال يقــول 
لنــا لــم كانــوا هكــذا: (يأ�ــي صــوت ��ــوز وقــد أخرجهــا ا��ــوف، تضرب 
األرض �عصاهــا، تــدوي فــي ال�ــراب خطوا��ــا، تتماســك، ت�تلــع ر�قهــا، 

تلــوذ هر�ــا).
تتخلــص ســرديات الدكتــور ســيد شــعبان مــن مفهــوم ا��بكــة، فــال 
وجود ��بكة تقليدية وال حبكة عكسية وال حبكة تنطلق من أسرها 
محــددة،  أدوار  بــال  و�ــ�وصھ  حــر،  ففضاؤهــا  امل�ــن،  منتصــف  فــي 
صناعــة املوقــف و�نــاء ا��ــدث عندهــم يمتثــل للفعــل املضــاد تــارة، 
وتــارة يجــري خلــف صناعتــھ، والقصــة فــي تفاصيلهــا متناثــرة يحتــاج 

جمعهــا وتأملهــا إ�ــ� وقفــات ووقفــات.
ولــك أن تحتــار فــي قبــض بطــل قصتــھ متل�ســا بالســيطرة التامــة ع�ــ� 
األحــداث، فالبطولــة تطفــو و�غطــس حســب موقعهــا مــن األحــداث، 
ففــي قصتــھ هــذه (ناعــم يــا م�ــ�) كل �ــ�ص ف��ــا يص�ــ� أن يكــون 
بطــال ومهيمنــا، القــاص نفســھ، با�ــع امل�ــ�، ا��ــدة، ا��ميلــة املميلــة 
ال�ــي لعبــت بتوجهــات النــص، فأبدلــت قتام��ــا تفــاؤال، واســ�رقت منــھ 

التفاتــة مــن الغــزل املر�ــح. 
افــق ب�ــن الصــورة والرؤ�ــة عنــد ســيد شــعبان:  و�ســأل هــل هنــاك تو
حقيقة يمكن القول: إنھ ال يمكن ا��كم �سيطرة الصورة ا��اصة 
بالقــاص ع�ــ� الســرد، أو ع�ــ� رؤى �ــ�صياتھ مــن خــالل قــراءة فــي 

نــص أو نص�ــن.
مــن تصــور  ينطلــق  لنصوصــھ  العــام  الطقــس  أن  تب�ــن  يمكــن  لكــن 
خــاص للعالــم مــن حولــھ، وأن الب�ئــة ال�ــي تنطلــق م��ــا �ــ�وصھ، �ــي 
فــي معطيا��ــا و�ــ�وصها، لك��ــا  ب�ئــة ذات مالمــح واحــدة م�شــا��ة 
الب�ئــات  عــن  أفعالهــا  ردود  فــي  ومتمايــزة  أفعالهــا،  ردود  فــي  متباينــة 
األخــرى، ممــا يعطــى القــص عنــده صفــة ا��صوصيــة، إذ يســ�نطق 
عواملــا وأ�عــادا، و�صــف حــراكا ال عالقــة لــھ بجلبــة العالــم املتحضــر 
امليتاف�زيقيــا  عليــھ  �غلــب  عنــده  فالصــدام  املاديــة،  بصداماتــھ  وال 

و�ســيطر عليــھ الــروح التلباثيــة. 
ختامــا: تخلــص الكاتــب مــن كث�ــر مــن قيــود القــص، كالعقــدة وا��بكــة 
واإلثــارة وال�شــو�ق وصناعــة الفجــوة الدراميــة ثــم ســدها تدر�جيــا،  
ع�ــ�  معتمــدا  اقــف،  املو فــي  افــة  والطر املفارقــة  اســت��اض  وعــدم 
مــع أو ضــد، يظــل يشــكل عامــل  العبــارة والوصــف املتح�ــز  تكثيــف 
مــن  يتجاوزهــا  أن  الكاتــب  التلقــي، ع�ــ�  فاعليــة  مــدى  خطــورة ع�ــ� 
ألســنة  ع�ــ�  والناقــدة  الســاخرة  واللغــة  املتعمــق  الوصــف  خــالل 
ال�ــ�وص، إذ يالحــظ ع�ــ� الكاتــب ميلــھ إلشــاعة جــو مــن الغمــوض 

أقاصيصــھ.    فــي فضــاء  والتلباثيــة  والطوطميــة 
وتبقــت اإلشــارة إ�ــ� حقيقــة التألــف ب�ــن النو�ــة شــمالها وجنو��ــا فــي 
الطوطميــة والطقوســية والغي�يــة والثقافــة فقــول: أم رمضــان وراء 

الكــوم تــزرع ثــوم!
يا خالة يا أم رمضان قومي ا���ري، با��رج�ر والع�ش الطري.

هو قول يقابلھ في السودان: 
يا صائم رمضان قوم ا���ر

يا فاطر رمضان نوم اتندل
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لذاذات فنية 
في أقصوصة (ناعم يا ملح)

 للدكتور سيد شعبان
أ.د/صبري فوزي أبوحس�ن
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عرفتــھ مــذ زمــن �عيــد، وفــي بقــاع مختلفــة، وكــم قابلتــھ و�ادلتــھ 
املقبــل،  ــالباشَّ 

َّ
الهاش لقــاء  كل  وكان  نتعــرف!  وملــا  حــب  نظــرة 

�ســمرتھ الســاحرة، و�ســمتھ الصافيــة وجســده الفرعو�ــي الــذي 
كفــاح! وأثــر  اقــة  فيــھ عر تــرى 

فــي  مصــري   لونــھ،  فــي  مصــري  املصر�ــة:  كل  مصــري  هــو  �عــم   
تقاسيمھ، مصري في ل��تھ، مصري في كده، مصري في عالقاتھ، 
مصــري فــي إبداعــھ، و�عــد الولــوج فــي �ــ�صھ وأدبــھ تجــده  ابــن 
القر�ــة، ابــن الر�ــف، ابــن الدلتــا، ابــن النيــل، ابــن الوجــھ البحــري 
مولــًدا، وابــن الصعيــد �شــرة وعقــال ونفســية، جنو�ــي ا��ينــات، 
و�ن كان شــما�ي امليــالد، إنــھ كمــا يلقــب حقــا: (ابــن أبوســو�لم)! 

إنــھ «الســيد شــعبان جــادو عبدالوهاب»الدرعمــي اللغــوي �عليًمــا 
ولســانيا��ا  العر�يــة  اللغــة  أصــول  فــي  تخصــص  ــا، 

ً
و�حث وثقافــة 

فــي بحثيــھ  ــا وم��ًمــا وداللــة، يحيــا فقــھ العر�يــة وأســرارها 
ً
صوت

اللســا�ي  التخصــص  ب�ــن  مازًجــا  والعامليــة،  التخصــص  لدرجــة 
الروايــة عنــد  لغــة  يكتــب عــن  الســردية، فتجــده  واملــادة األدبيــة 
نجيــب الكيال�ــي، و�غــوص فــي متاهــات الطيــب صا�ــ� وغ�رهمــا...

وكان لهذا الف�س فضل التعرف ع�� جانب طر�ف في ��ص�تھ، 
ــا،  ــا علي�

ً
ا، و�ــكاد ي�بــوأ بــھ مكان

ً
يــكاد يســبق فــي نظــري كل مــا قيــل ســلف

إنــھ األســلوب: أســلوب خــاص عــاٍل فر�ــد مث�ــر طر�ــف، مهمــا كان 
املوضــوع، ومهمــا كان الفــن ســرًدا، أو نقــًدا، أو تنو�ــًرا، فع�ــ� ك�ــرة 
ا،مــن جيلنــا الســبعي�ي امليــالد، أجــد فــي  اف�راضي� ــا و اقعي� عالقا�ــي و
ا مث�ــًرا مغايــًرا، تجــد فــي كل مــا يخطــھ، 

�
(الســيد شــعبان) مبدًعــا فــذ

ا،  ا أو تركي�ي� ا أو م��مي� وفي كل م�شوراتھ الطر�ف الغر�ب صوتي�
ومقاالتــھ فــي مجلــة الديــوان ا��ديــد اإللك�رونيــة خ�ــر دليــل! تجــد 
ْ��ســ�ي والعمــق 

َّ
اف�ــي، وا��يــال الط فــي ن�ــره ســيما مــن البيــان الر

العقــادي وا��ــوار ا��كيمــي والســرد النجي�ــي، والفــرادة اللغو�ــة 
املصلوحيــة، و�ن قلــت: مــا قبلــھ ناثرنــا فــي آننــا غ�ــر العالمــة ســعد 
 عــن 

ً
ــا وال م��ــوًرا...  هــذا فضــال

ً
مصلوح-حفظــھ هللا- لــم أكــن مبالغ

املقهور�ــن  املعدم�ــن  عــن  معبــر  اقــع،  للو منتــم  مل�ــزم  أديــب  أنــھ 
وعــرض  آســر،  ووصــف  ســاحر،  ســرد  فــي  امل�ســي�ن،  املهمشــ�ن 
أدق  فــي  يبحــث  واألنا��ــي،  واملــكان  الزمــان  ب�ــن  وتنقــل  ��ائ�ــي، 
إنــھ  املأثــورات!  مــع  و��نــاص  للتفصيــالت،  و�عــرض  ا��زئيــات 
القــص،  وج�ــي  ا��ـكـي،  ما�ــع  بالســرد،  واملغــوي  الســرد،  غــاوي 
حــة  مغلــف النقــد، كنا�ــي الــرأي، كل أعمالــھ الســردية ملغــزة ملّمِ
مح�ــرة، تفــرض ع�ــ� املتلق�ــن و�ســتد�ي م��ــم مطالعــات متواليــة، 
مــع أنــھ أديــب درعمــي لغــوي أصيــل، وكأ�ــي بــھ جعــل الغمــوض ب�يــة 

فــي قصــھ القص�ــر!
قــرأت لــھ ومــا عزمــت ع�ــ� درســھ! مــع أ�ــي أزعــم أ�ــي مــن املتا�ع�ــن 

ا��لصــاء لــألدب املصــري اآل�ــي!
هــذا  وراء  كانــت  العمــل  متطلبــات  وك�ــرة  األعمــال،  زحمــة  ولعــل 
الفرصــة  ذي  �ــي  وهــا  جــادو،  الســيد  أدب  معايشــة  فــي  التأخــر 
مــن  الســهمة،  ع�ــ�  مث�ــي  املغــري  اإلعــالن  هــذا  فوجــدت  جــاءت 
قســم اللغــة العر�يــة بكليــة العلــوم اإلســالمية املركز�ــة، بجامعــة 
نقاشــية  حلقــة  عــن  إعــالن  بأمر�ــكا،  املفتوحــة  العامليــة  باشــن 
ناعــم  قصــة  الســرد،  �عنوان(غوايــة  إلك�رونيــة  علميــة  نــدوة  أو 

فــي  قــراءة  مــن  العــدة  أنموذًجــا) فأعــددت  يــا م�ــ� لســيد شــعبان 
�ــ�صية املبــدع، وفــي نصــھ الســردي املطلــوب إ�ــ� أن كانــت هــذه 
املقالــة: (لــذاذات فنيــة فــي أقصوصــة (ناعــم يــا م�ــ�) للدكتــور ســيد 
شــعبان)، وقــد شــاركت ��ــا فــي (2021/12/10م)، مجــاوًرا نقــاًدا 
ــة مــن غ�ــر مــكان علمــي، ســمعت لهــم، وســمعوا م�ــي، وتبادلنــا 

ّ
ِجل

َ
أ

طيبــة  مأدبــة  كان  الــذي  القص��ــي  العمــل  هــذا  حــول  ا��ــوار 
فينــا!    مــا  أجمــل  جمعتنــا وأخرجــت 

وعان�ــت  كث�ــرة،  مــرات  م�ــ�)  يــا  األقصوصة(ناعــم  هــذه  قــرأت 
م��ــا ومعهــا وف��ــا كل معانــاة، فــي كل مــرة تأخــذ مــن عق�ــي جهــًدا، 
وتجعل�ي أضع عالمات استفهام أمام لفظة، أو �عب�ر أو ��صية 
أو زمــان أو مــكان أو عــدد أو نــص مأثــور، وكل عالمــة اســتفهام تــدل 
ع�ــ� غامــض وملغــز، ممــا يدفــع إ�ــ� حــوار نف��ــي وعق�ــي حــول هــذه 
املتاهات اللذيذة في النص، يتحول إ�� �عليق أو �عاليق عقب كل 
قــراءة ومطالعــة ومعانــاة!   ثــم تحولــت التعاليــق إ�ــ� هــذه املقار�ــة 
التحليليــة لهــذا النــص املث�ــر (ناعــم يــا م�ــ�) املعبــر عــن ال�ــ�صية 
املطحونــة، وال�ــي صغ��ــا فــي لــذاذات فنيــة تنوعــت إ�ــ�: لــذة عتبــة 
العنــوان، ولــذة اللغــة، ولــذة الوصــف، ولــذة الرمــز! وهــاك بيا��ــا:

لذة العنوان:  -1
أعطــاف  فــي  مــرات  أر�ــع  تكــررت  جملــة  م�ــ�)  يــا  (ناعــم  جملــة 
�ــ�صية  لســان  ع�ــ�  ومــرة  العنــوان،  فــي  مــرة  األقصوصــة، 
�ســائية، ومــرة ع�ــ� لســان ص�يــة يلهــون، ومــرة ع�ــ� لســان البطــل!
مشــاهد  مــن  ملشــهد  القــاص  اســ�رجاع  ع�ــ�  تــدل  جملــة  و�ــي 
الطفولــة فــي قرانــا حيــث با�ــع امل�ــ� �عر�تــھ (الــكارو) وعل��ــا أجــوال 

بضاعتــھ! عــن  املم�ــز  ا��هــوري  بصوتــھ  ونــداؤه  امل�ــ�، 
شــع�ي  عامــي  أداء  لغو��ــن:  أداءيــن  تحتمــل  جملــة  و�ــي 
جملــة  أ��ــا  اعتبــار  ع�ــ�  فصيــح  وأداء  م�ــْ�)،  يــا  بال�ســك�ن(ناعْم 
اســمية(ناعٌم يــا م�ــُ�)، واألداء العامــي هــو املقصــود؛ ألنــھ صــادر 
اق�ــي. وف��ــا  عــن �ــ�صية مــن العامــة، وفــي جــو شــع�ي حيا�ــي و
واملقصــود  متقابل�ن(ناعم/م�ــ�)،  لفظ�ــن  ب�ــن  با��مــع  مفارقــة 

جملــة (ناعــم يــا م�ــ�) جملــة تكــررت 
أر�ــع مــرات فــي أعطــاف األقصوصــة، 
لســان  ع�ــ�  ومــرة  العنــوان،  فــي  مــرة 
�ــ�صية �ســائية، ومــرة ع�ــ� لســان 
لســان  ع�ــ�  ومــرة  يلهــون،  ص�يــة 

البطــل!
اســ�رجاع  ع�ــ�  تــدل  جملــة  و�ــي 
القــاص ملشــهد مــن مشــاهد الطفولــة 

قرانــا. فــي 
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فــي  ا��يوانيــة  الر�فيــة  الب�ئــة  مــن  يمتــح  القــاص  ذا  هــو  وهــا 
جــدي)،و:  بقــرة  حليــب  مثــل  حلــوة  بيضــاء  يــد  (تخــرج  �شــب��ھ: 
(امل�ــ� صــار مجعــًدا مثــل صــوف الشــاة)، ومــن الب�ئــة الفالحيــة 
فــي صورتــھ ل�ــ�صية ســلبية:(تتا�ع ألفاظــھ مثــل كــوم الســباخ 
ســكنتھ الف�ران)..وتجــد لفظــة امل�ــ� واملا�ــ� وامللوحــة مكــررة بك�رة 
فــي األقصوصة(أك�ــر مــن أر�ــع عشــرة مــرة)؛ للداللــة ع�ــ� املغــزى 
األكبــر م��ــا وهــو �ســليط الضــوء ع�ــ� معانــاة املطحون�ــن الذيــن 
وم��ــا  ��ــا  و�تفاكهــون  وف��ــا،  ��ــا  شــون  و�تع�َّ  ،

َ
امللوحــة يع�شــون 

وعل��ــا! 
(ت��ــك   : صورتــھ  فــي  العلــوي  العالــم  إ�ــ�  القــاص  بنــا  و��تقــل   
تلهــو)،  ا��ضــراء  ا��نــة  عصاف�ــر  أخرجــت  الســماء  أن  لــو  كمــا 
التصو�ــر  با�ع)وتجــد  الــذي ســرقھ  القمــر  عــن ضــوء  (تبحــث  و: 
الروما���ــي ��مــال البطلــة فــي قولــھ: ( يتــورد خداهــا، مثــل الــورد 
األحمــر وقــد غازلــھ النــدى!)، وقولــھ: (أطلــق ســا�ي تــدب، تــرى أيــن 

اآلن؟! �ــي 
حب�ــي  مثــل  كانــا  ثدياهــا،  و:(ضمــر  ا��ديــن؟)،  حمــراء  تــزال  أمــا 
الرمــان)، و:(منديلهــا ابتلعــھ البحــر بملوحتــھ). و(ســا م�ــ� يــا م�ــ�/ 
يــا ناعــم يــا م�ــ�)، و(ال وجــود لصر�ــخ ابــن يوم�ــن)، وتوظيــف األداة 
(ح��)فــي: «بــل ح�ــ� ال يفكر...ح�ــ� كالب»، فمســتو�ات �عب�ريــة 
ــا، عبــارات حوار�ــة شــعبية  ــا، وســرًدا طبيعي� ــا مجاز��

ً
متنوعــة تحليق

اقعيــة... و
وهكذا �ع�ش في األقصوصة مع م��م خاص، وأســلوب خاص، 
افيــا،  لــھ حقــول كث�ــرة متنوعــة: ال�شــر، الر�ــف، ا��غر م��ــم 
اللغــة  ا��يــوان،  النبــات،  الســماء،  و�حــًرا،  ��ــًرا  املــاء  اليا�ــس، 
القــاص  إال مغــزى  بي��ــا  املــكان...، وال جامــع  الزمــان،  الشــعبية، 
�ع�ــش  كمــا  والســاحر�ة،  اإلغــراب  إ�ــ�  مــن أقصوصتــھ وقصــده 
واإل�شــاء،  وا��بــر  وا��ــاز،  ا��قيقــة  ب�ــن  متنــوع  أســلوب  مــع 
والتحليــق والهبــوط، والتنــاص املوظــف التوظيــف الف�ــي الــدال، 
إضافــة إ�ــ� الشــعر�ة ا��اضــرة بقــوة، وكل هــذا مغلــف �غمــوض 

لذيــذ و�لغــاز مح�ــر مؤثــر ! 

لذاذة الوصف:
فــي  ســيما  ال  القــاص،  عنــد  مث�ــرة  خاصــة  تقنيــة  الوصــف  يأ�ــي 
افيــة الغر�بــة! تجــده يعطينــا  تقدمــة عملــھ، تلــك التقدمــة ا��غر
ــا و�ــ�وًصا، مــع عــرض 

ً
ــا وزمان

ً
مشــهًدا مفصــال كل تفصيــل، مكان

ل��ركــة وترك�ــز عل��ــا عــن طر�ــق التتا�ــع املقصــود للفعل املضارع، 
يقــول: « يــرن الصــوت فــي تتا�ــع، يلفــح الصيــف وجــوه املــارة... بــل 
ح�ــ� ال يفكــر فــي مغــادرة ب�تــھ املنــزوي وراء تــالل ا��ــوف والفقــر، 
ح�ــ� كالب الســكك الضالــة تلهــث و�عــب مــن بركــة املــاء الصفــراء، 
كان ثمــة فيضــان، منــذ أعــوام لــم يتجــدد ماؤهــا، تقــال حكايــات: 
إ��ــم بنــوا ســدا عاليــا عنــد بــالد النو�ــة، ســتأ�ي ا���ــرات الحقــا؛ 
العيــد،  بــدم أ��يــة  مبتــور مخلــوط  كــف   : تميمــة جد�ــي  هــذه 
لكنــھ يأ�ــي ع�ــ� أيــة حــال، وراءه ســر يغلفــھ بألــف حكايــة، الفقــراء 
يدخلــون ا��نــة مبكــرا، هــذه كلمــات الشــيخ فــي ليلــة النصــف مــن 
الســماء  أبــواب  تزدحــم  �ســكانھ،  املــكان  يتوقــف  ح�ــن  شــعبان، 
األزقــة  يجتــاز  ا��ــارة،  يجــوب  يــوم  كل  أراه  املب��ل�ــن،  بأدعيــة 

لعــل  أعمــق  داللــة  فيــھ  زال  مــا  ولكــن  بضاعتــھ،  �شــراء  اإلغــراء  منــھ 
أنــھ  فــي متا�عــة أحــداث األقصوصــة ومشــاهدها يشــ�ر إل��ا!والدليــل 
كان أمــام القــاص بدائــل عــدة لهــذا العنــوان، مثل(انطفــأت بــالدي)، 
(با�ــع امل�ــ�)، (أم رمضــان)، (مص�ــ� يــا م�ــ�)، ولكنــھ قصــد إ�ــ� عنوانــھ 

�عــُد! ملــا تظهــر  فــي داخلــھ  قصــًدا، لداللــة 

لذة اللغة:  -2
اللغــة عنــد ســيد شــعبان بطلــة فــي تجر�تــھ ذه، وأزعــم أ��ــا بطلتــھ فــي 
آثــاره كلهــا!و�ذا كان محمــد عبدا��ليــم عبــدهللا أم�ــر الشــعر�ة فــي فــن 
الروايــة، فــإن ســيد شــعبان تا�عــھ فــي ذلــك، وج�ــن مــن جيناتــھ! تجــد 
أدلــة ذلــك فــي التنــاص مــع تميمــة ا��ــدة: (كــف مبتــور مخلــوط بــدم 
أ��يــة العيــد )، و�ــي عبــارة عاليــة الشــعر�ة حيــث اإليقــاع ا��ب�ــي، 

املتداخــل!  االســتعاري  والتصو�ــر 
قومــي  رمضــان  أم  يــا  خالــة  (يــا  الشــعبية:  األغنيــة  مــع  والتنــاص 
الطفوليــة  با��الــة  الطري)،املو�ــي  والع�ــش  ا��ــ�ري،با��رج�ر 
األثــر  مــع  املبارك،والتنــاص  مضــان  شــهر  زمــن  البريئــة  الشــعبية 

مبكــًرا). ا��نــة  يدخلــون  (الفقــراء 
ا��يــاة  امتــألت  وقــد  الض�ــ�  يشــ�رى  مــن  (تــرى   : االســتفهام  وهــذا 
اقعيــة املنحــدرة املنكســرة، ال�ــي وصــل  ــا) الــدال ع�ــ� ا��الــة الو

ً
رهق

والرهــق! بالض�ــ�،  املتاجــرة  إ�ــ�  أ��ا��ــا 
وتأ�ي في األقصوصة �شابيھ عدة تجعل من ال�ش�يھ ب�ية أسل

أســلو�ية  ب�يــة  ال�شــ�يھ  مــن  تجعــل  عــدة  �شــابيھ  األقصوصــة  فــي 
(صغ�ــًرا  قولــھ:  فــي  النباتيــة  الب�ئــة  مــن  ال�شــ�يھ  هــذا  م��ــا  مهيمنــة، 
تبعتــھ مثــل ظــل أعــواد الــذرة)، وهــذا التصو�ــر للنيــل وعالقتــھ بمصرنــا 
افيــة ا��اصــة: (كنــت أنا ذلك  فــي ماض��مــا ا��ميــل، عبــر الب�ئــة ا��غر
ي��ــادى يحــب ا��روســة،  يــوم كان  النيــل  املغطــى بكســاء أزرق مثــل 

يقبــل شــفت��ا)، ومــا أق��ــ� التعب�ــر بـ(يــوم كان..)!

فــي  بطلــة  شــعبان  ســيد  عنــد  اللغــة 
تجر�تــھ ذه، وأزعــم أ��ــا بطلتــھ فــي آثــاره 
عبدا��ليــم  محمــد  كان  كلهــا!و�ذا 
فــن  فــي  الشــعر�ة  أم�ــر  عبــدهللا 
الروايــة، فــإن ســيد شــعبان تا�عــھ فــي 
أدلــة  مــن جيناتــھ! تجــد  ذلــك، وج�ــن 
ا��ــدة:  تميمــة  مــع  التنــاص  فــي  ذلــك 
أ��يــة  بــدم  مخلــوط  مبتــور  (كــف 
العيــد )، و�ــي عبــارة عاليــة الشــعر�ة 
والتصو�ــر  ا��ب�ــي،  اإليقــاع  حيــث 

املتداخــل!  االســتعاري 
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املســكوكة عمــدا؛ ت�ت�ــي ببــاب ســد، يحمــل جــوال امل�ــ�، وللعــرق فــي 
الصيــف عنــاء، تلفــح وجهــھ النــار، تدفعــھ ا��اجــة إ�ــ� أن ينــادي ع�ــ� 
تــرى مــن يشــ�رى الض�ــ�...» فنحــن أمــام وصــف  بضاعتــھ الكاســدة؛ 
معّرِفــة  القطــة  فاحصــة  ع�ــن  ع�ــ�  دال  مدهــش،  م��ــب  تفصي�ــي 

نــة....  ومبّ�ِ
إ�ــ�  العتيــق  الفرعو�ــي  املــكان  ذلــك  النو�ــة)  بــالد  (مــن  البــدء  وتجــد 
(بــالدي) ذلــك التعب�ــر املو�ــي بالوطنيــة املتأصلــة فــي كل فــالح مصــري، 
ا��اضــر  مــن  االنتقــال  ثــم  جــادو)!  جدا(تلــة  ا��ــاص  املــكان  إ�ــ�  ثــم 
الســردية  األداة  طر�ــق  عــن  املا��ــي  إ�ــ�  الســردية  التقدمــة  هــذه  فــي 
يتجــدد  لــم  أعــوام  منــذ  فيضــان،  ثمــة  قولــھ:»كان  فــي  العتيقــة(كان) 

ماؤهــا...

لذة وصف السارد واملسرود عنھ:
يبــدأ القــاص فــي عــرض الســارد بقولــھ -مســتخدًما ضم�ــر األنــا، ومازًجــا 
ــھ 

ُ
ب�نــھ و��ــن النيــل، كأ��مــا واحــد، وكأ��مــا شــاهدان!-: «صغ�ــًرا تبعت

 أنــا ذلــك املغطــى بكســاء أزرق مثــل النيــل 
ُ

مثــل ظــل أعــواد الــذرة، كنــت
يــوم كان ي��ــادى يحــب ا��روســة، يقبــل شــفت��ا...

ينظــر إ�ــ� نافــذة نصــف مشــرعة...» ثــم يتحــول إ�ــ� ضم�ــر جم�ــي، معلنــا 
عــن اندمــاج الــذات فــي ا��ماعة،فــي قولــھ:» نجــري وراءه، نلهــو بكلماتــھ:

مص�� يا م��
ناعم يا م��!...

، نظــل نجــري ونلعــب، يأ�ــي رمضــان نلهــو بكلماتــھ، �ســهر طــوال الليل...
هكــذا قــال موالنــا فــي الكتاب....يمســك بنــا، تتا�ــع ألفاظــھ مثــل كــوم 
نظــل  لكننــا ال �ســكت،  ا��ــارة،  فــي  نجــري  الف�ــران،  الســباخ ســكنتھ 

�غ�ــي: مص�ــ� يــا م�ــ�
ناعــم يــا م��!»،وتجــد الضم�ــر الغائــب غ�ــر املســبوق بمرجــع (إ��ــم) ثــم 
التنو�ــع بـ(إنــھ، إ��ــا )، ثــم يختــم بضم�ــر األنــا فــي قولــھ:» �ــي للعــب حن�ــن؛ 
أرتــدي الثــوب األزرق بــال ســروال، أطلــق ســا�ي تــدب... « إ�ــ� أن يقــول 
العبــارة األم املفتــاح :» انطفــأ بــالدي»؛ ليعلــن عــن أنــھ الســارد العليــم 

املمســك بخيــوط ســرديتھ
امل�ــ�)!  (با�ــع  الرئ�ســت�ن:  �ــ�ص�تيھ  فــي  فيتمثــل  عنــھ  املســرود  أمــا 
الــذي يقــول عنــھ الســارد: «أراه كل يــوم يجــوب ا��ــارة، يجتــاز األزقــة 

امل�ــ�،  جــوال  يحمــل  ســد،  ببــاب  ت�ت�ــي  عمــدا؛  املســكوكة 
وللعــرق فــي الصيــف عنــاء، تلفــح وجهــھ النــار، تدفعــھ ا��اجــة 
إ�ــ� أن ينــادي ع�ــ� بضاعتــھ الكاســدة؛ تــرى مــن يشــ�رى الض�ــ� 
وقــد امتــألت ا��يــاة رهقــا: يــا مص�ــ� يــا م��!...مــن �عيــد يأ�ــي 
حامــال عصــاه، إنــھ ال يعــرف رمضــان، يمســك بنــا، تتا�ــع ألفاظــھ 
مثــل كــوم الســباخ ســكنتھ الف�ــران، نجــري فــي ا��ــارة، لكننــا ال 

�ســكت، نظــل �غ�ــي: مص�ــ� يــا م�ــ�
ناعم يا م��»!

الــذي يع�ــش  املــأزوم  أنمــوذج اإل�ســان املكافــح املطحــون  إنــھ 
مــع هــؤالء الص�يــة األغــرار!  صراًعــا مفروًضــا عليــھ، 

ال�ــ�صية الثانيــة (أم رمضــان) ال�ــي وصفــت بأ��ــا ذات:»يــد 
بيضــاء حلــوة مثــل حليــب بقــرة جــدي، منديــل ��فــو بــھ ألــوان 

زاهيــة، حواشــيھ مطــرزة با��ــرز الف��ــي الالمــع.
فــي  تتمايــل  خــزف،  مــن  وعــاء  تحمــل  الظه�ــرة،  و�ــ�  فــي  ...تأ�ــي 

م�ــ�! يــا  ناعــم  بصوتــھ:  يناغــم  دالل، 
اقص في مشي��ا. ت�ر

تصــدر أبــواب ا��ــارة صر�رهــا، تخــرج همهمــات والهــة، تحــدق 
حارقة...»يتــورد  قطــرات  العــرق  ي�ســاب  عط��ــ�،  عيــون 

النــدى! غازلــھ  وقــد  األحمــر  الــورد  مثــل  خداهــا، 
ابنة عشر�ن عاما،

مرحلــة  إ�ــ�  معهــا  بنــا  ي�تقــل  البنات...ثــم  أجمــل  بــل  حلــوة، 
الشــيخوخة:»م��� أر�عــون شــهرا، واحــدا وراء آخــر، �ــي للعــب 
تــدب،  ســا�ي  أطلــق  ســروال،  بــال  األزرق  الثــوب  أرتــدي  حن�ــن؛ 

أيــن �ــي اآلن؟! تــرى 
أما تزال حمراء ا��دين؟

يبــدو أن امل�ــ� صــار مجعــدا مثــل صــوف الشــاة، ضمــر ثدياهــا، 
كانــا مثــل حب�ــي الرمــان، تمــزق منديلهــا ابتلعــھ البحــر بملوحتــھ» 
ومــن ثــم كانــت العبــارة التاليــة لهــذا الوصــف �ــي ا��ملــة األم: 
انطفــأت بــالدي»! وكأ�ــي برمضــان رمــز لــكل مصــري، وأم رمضــان 
ثــم  املاضيــة،  الشــباب  الســارد بمرحلــة  مــرت عنــد  �ــي مصــر، 
معــادال  اإل�ســان  نجــد  الراهنة!وهكــذا  الشــيخوخة  مرحلــة 

موضوعيــا للمــكان، ونجــد تمازًجــا بي��مــا وتماهًيــا!
ا��داثيــة  القص�ــرة  للســردية  أنمــوذج  األقصوصــة  هــذه  إن 
املعتمــدة ع�ــ� كســر الرتابــة والقضــاء ع�ــ� أفــق التوقــع، وصــدم 
واألماكــن،  األســماء  وتوظيــف  األزمنــة،  ب�ــن  والتنقــل  املتلقــي، 
ــا و�ــ�ًرا 

�
والغوايــة �عالــم البــراءة ر�فــا وطفولــة، دلتــا ونو�ــة! جن

وتناصــات  ومجــازات  وأعاجيــب  شــعبية،  وترنيمــات  وحلًمــا 
ومح�ــرة! ملغــزة  وأباهيــم 

مث�ــرة  خاصــة  تقنيــة  الوصــف  يأ�ــي 
تقدمــة  فــي  ســيما  ال  القــاص،  عنــد 
افيــة  ا��غر التقدمــة  تلــك  عملــھ، 
مشــهًدا  يعطينــا  تجــده  الغر�بــة! 
ــا 

ً
وزمان ــا 

ً
مكان تفصيــل،  كل  مفصــال 

و��وًصا، مع عرض ل��ركة وترك�ز 
املقصــود  التتا�ــع  طر�ــق  عــن  عل��ــا 

املضــارع. للفعــل 
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ــا بــارًزا فــي اإلبــداع املعاصــر،  ترتـــقي         والرمز�ــة تمثــل اتجاًهــا فني�
اق�ــي إ�ــ�  فــوق موجــودات الظواهــر املاديــة املتناثــرة فــي العالــم الو
مــدارك اآلمــال واألحــالم الـــم�شودة فــي العالــم املثا�ــي ؛ �عــد آصــرة  
تر�ــط  ب�ــن هذيــن العالـــم�ن ،  لتن�شــل  األحاســ�س  الغائــرة  ال�ــي 
ْوقهــا الـــمستمر للكشــف  

َ
ــھ النف��ــي ب�ــن األشــياء ، وت تألــف ال�شابــ

عـــن  ، وذلــك  املاديــة  الظواهــر  الـــمست�رة  خلــف   الروابــط   عــن 
الرامــز   الـــمبدع  يت�ناهــا  خاصــة   ورؤ�ــة   ، فنـيـــة  مقــدرة  طر�ــق 
ــا مقــام املرمــوز إليــھ بمــّسٍ إبدا�ــي  ــها الرمــز قائًمـ فيجعــل مــن خاللـ
ـــة ، وال االســتعارات الساذجـــة  شــفيف ال ت�ســلل إليھ الصور الفجَّ

، وال العبــارات الـــهالمية املســتعلية .
ا    وكمـــا  يقــول الدكتــور  عبــد العز�ــز املقا�ــ� : «  قيــل الكـــث�ر جـــد�
عــن أهـــمية التـــرم�ز فــي اإلبــداع . وممــا قيــل إن املبــدع الـحـــقيقي ، 
ــف رؤاه و�ـــجعل 

ّ
املبــدع الكب�ــر ، هــو ذلــك الــذي يســتطيع أن يغِل

القــارئ الـــمتمّرِس يشــعر باللــذة واإلثــارة وهــو يـخـتـطـــف الـــمخفيَّ 
الـــمبدع ذلــك  إال  مــن خــالل   مــن النــص األد�ــي ، ولــن يســتطيع 
مــن ســطوة  لغتــھ  تحــرر  أن  مــن شــأ��ا  ال�ــي    ، الـــرموز  اســتخدام 
ا وللبعض  عًدا يبدو  للبعض خـفي�

ُ
الـمع�� الـخار�ي ،  وأن تـمنحھ �ـ

ــا . وهــذا البعــد يتمثــل فــي الرمــز الــذي لـــم يصــل اإلبــداع  اآلخــر جلي�
إليــھ إال �عــد تأمــل طو�ــل ووقفــة مــع األعمـــال اإلبداعيــة العظيمــة 
، بتجليا��ــا ومــا تحملــھ مــن أ�عــاد وتأو�ــالت . وقــــد كان لألســاط�ر 
فــي العثــور ع�ــ�  ُينكــر  الــرؤى املتناقضــة دوٌر ال  ال�ــي دخلــت عالــم 

هــذا املســتوى مــن الكتابــة الرامــزة «. 
املو�ى يركبون القطارات - دكتور سيد شعبان

ليلــة أمــس لــم أنــم بمــا فيــھ الكفايــة؛ تداخــل شــر�ط ال��ــار متتا�عــا؛ 
طيفــھ:  زرا�ــي  حلــم  ثمــة  ت�ناوشــ�ي،  ال�رهــات  ببعــض  أنــا  مثقــل 
األمــوات فــي ��ــب اســتمر قرونــا عــدة؛ فهمــت هــذا مــن التار�ــخ 
املــدون أســفل كل حــدث، ولعلــھ متواجــد فــي ذلــك القيــد ا��ديــدي 
الــذي يثقلهــم، يأتــون مق�رن�ــن فــي سلســلة ي�راصــون ف��ــا مكره�ــن؛ 
�عيــون  وآخر�ــن  الغــزالن  جلــود  أرجلهــم  فــي  ي�تعلــون  قومــا  أر�ــت 
واحــدة، �ســاء تتد�ــ� مــن رقا��ــن تمائــم ذهبيــة ��ــا حــروف ��يبــة، 
اقص  يعلق��ا خشية أن يأ�ي ساحر فيفسد عل��ن الليا�ي ال�� ت�ر
ف��ــا النجــوم ومــن ثــم ت�تفــخ بطو��ــن مجــددا، ال تحلــو لهــن مع�شــة 
يفزع�ــي  لــم  يحرســ��ا،  أعشــاش  فــي  �ســكن  الزغاليــل  تلــك  �غ�ــر 
ي�باعــدان  نصف�ــن  إ�ــ�  مشــقوقة  تبــدو  وحيــدة  تقــف  امــرأة  غ�ــر 
و�ق�ربــان كلمــا ظهــرت ســمكة ذات ذيــل بــھ ناقــوس نحا��ــي يشــبھ 
ذلــك املنصــوب فــي بــرج الكن�ســة العتيقــة أمــام ا��طــة ال�ــ� بن�ــت 
فــي زمــن امللكــة فيكتور�ــا، نــادرا مــا تتوقــف ف��ــا القطــارات، ر�مــا 
كانــت عاقــرا، اشــتاقت أن يلتقــم ثدي��ــا أحــد هــؤالء األبــرار ومــن 
ثــم يلتحــم جســدها مــن جديــد، ســألت الناظــر ال��ــوز لــم ال ي�تظــر 
النــاس هنــا؟ ومــن ثــم يغــادرون إ�ــ� املدينــة ال�ــي تضــاء بأعمــدة إنــارة 

�شــبھ أضواؤهــا ألــوان الطيــف الســبعة ؟
�ــي ســ�ب ذلــك ، أومــأ برأســھ        حــاول ذلــك ال��ــوز أن يشــرح 

  . شــ�ًئا  أفهــم  لــم  األجــداد؛  �عظــام  املكدســة  املقابــر  ناحيــة 
ح�ــ� هــذا ال��ــوز كان يمســك بفــأس تصــدر أن�نــا كلمـــا المســت 

الرمز ومتعة التأويل 
في سرد

 الدكتور سيد شعبان
( املو�ى يركبون القطار )  أنموذجا

عمرو الز�ات/ مصر
د شــعبان  الـــمتا�ع إلبــداع الدكتــور ســّيِ   إنَّ 
فــي  حديثــة  تـــقنيات  ع�ــ�  يعتمــد  أنــھ  ل�ــرى 
ــا للمتعــة الفنيــة ال�ــي 

ً
بنــاء قصصــھ ؛ تحقيق

ي�شــدها القــارئ ، ومــن هــذه التقنيــات الرمــز 
 

َ
يطــغ فلــم  ؛  ُم�ِ�ــب  �شــكل  وظفــھ  الــذي 

الغمــوض ع�ــ� قصتــھ ،  بــل ا�ســابت  كأ��ــا  
ـــزه  ؛   ــاء  الــزُّالل ، وهــذا مــن أعظــم مــا يمّيِ الـمـ
فالرجل لديھ القدرة ع�� استخـدام  دالالت 
أ��ــا  حيالهــا  املتلقــي  يشــعر  متنوعــة   رمـز�ـــة 
وليــدة النــص ، ومــن صميــم مكونـاتـــھ ؛ فــال 

. �غ�رهــا  الســردي  النــص  تـــصور  يمكــن 
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الرصيــف  ب�ــن  توصــل  مغــارة  ثمــة  امل��ــورة،  ا��طــة  أرضيــة 
ومدخــل املقبــرة العتيقــة؛ يقــف عنــد بواب��ــا رجــل أشــ�ب طالــت 
��يتــھ ح�ــ� اق�ربــت مــن ركب�يــھ، جــواره تلــة مــن أوراق لــم ت�ناثــر، 
اليكلــم  أحــدا ل�ــس لديــھ وقــت ليضيعــھ فــي حـكـي ال جــدوى منــھ .

يأ�ــي طفــل، يقــال إن الرجــل ذا الشــ�ب لــم يعــد م�شــغال بتدو�ــن 
املــكان؛  �ســع  ح�ــ�  ت�تفــخ  ببالونــة  يمســك  الصغــار،  بطاقــات 
أشــياء  و�ضعــة  وســياط  ورمــاح  أقــالم  م��ــا  ت�ســلل  بــل  تنفجــر  ال 
غر�بــة، ســيوف وقن�نــات ��ــا ســائل يقطــر حمــرة، رقــاب بــال رؤوس، 
أيــد م�راصــة بجــوار أشــالء مجهولــة. أســتدير جهــة اليم�ــن تلــوح �ــي 
مئذنــة يعلوهــا هــالل لكنــھ غ�ــر مكتمــل، يتلــو الشــيخ آيــات �ســتدر 
دم�ــي ي�نا�ــ� إ�ــ� أذ�ــي قــول املســيح عليــھ الســالم فــي ســورة مر�ــم 
ناظــر  ناحيــة  أســرع  شــقيا»  جبــارا  يجعل�ــي  ولــم  بوالد�ــي  «و�ــارا 
ا��طــة ال�ــي لــم �عــد ��ــا غ�ــر أســقف خشــ�ية �شــبھ حطــام معركــة 
تــدور فــي ظــالم الليــل، تلــك األلــواح ا��شــ�ية �ســك��ا أســراب مــن 
الغر�ــان؛ عنــد املنح�ــ�  �ــ�رة جم�ــز عمالقــة تلتــف  حــول ســاقها 

أف�ــ�  ذات فحيــح.
تأ�ــي طائــرة �شــبھ البومــة ال��ــوز ال�ــي �ســكن ب�ــت جارنــا الــذي 
يقــارب الثمان�ــن، يع�ــش وحــده �عدمــا ارتحلــت زوجتــھ، يحتفــظ 
فــي ركــن مــن ��رتــھ بصــورة تذكــره ��ــا، تلقــي تلــك الطائــرة البومــة 
بقطع صغ�رة من أجساد هؤالء وهم يرضعون من أثداء أمها��م.

ببطاقــات  مكدســة  قافلــة  دخلــت  بالقليــل،  ل�ــس  وقــت  م��ــ� 
هو�ــة ��يبــة؛ ��ــز الرجــل ذو الشــ�ب أن يــدون أرقــام الذيــن فــي 
التواب�ــت ا��شــ�ية، اكتفــى بــأن يث�ــت ســاعة دخولهــا، يالــھ مــن 
رجل بال قلب،! ال تصدر عنھ أية إشارة تدل ع�� حالتھ النفسية.

قبــل أن يم��ــي إ�ــ� ا��هــة ال�ســرى مــن بوابــة املقبــرة العتيقــة كان 
جــرس الكن�ســة العتيقــة يــدق فــي فــزع؛ لقــد حومــت طائــرة غر�بــة 
فــوق ســقفها إ��ــا تلقــي بقطــع متناثــرة مــن قصاصــات أوراق؛ فــي 

ليلــة العيــد كان هــؤالء الصغــار يشــ��ون ا��ليــب.
يغــرد  عصفــور  جميلــة؛  لوحــات  الرصــاص  بأقالمهــم  يرســمون 
ف�ــروز  �شــدو  النــدى؛  بقطــرات  مثقلــة  تتمايــل  أقحــوان  وزهــرة 

الســالم» األرض  وع�ــ�  حزنــا»  يقطــر  الــذي  بصو��ــا 
غ�ر أن �علبا ماكرا يظهر في ا��لفية.

عرفــت فــي هــذه ال��ظــة ملــاذا لــم يعــد القطــار يتوقــف فــي محطتــھ، 
جهــة  مــن  األشــ�ب  الرجــل  ي�تقــل  ح�ــن  خفــاء  فــي  ي�ســللون  إ��ــم 
البوابــة إ�ــ� األخــرى، لد��ــم وســائل ماكــرة فــي التعــرف ع�ــ� خطوط 

الســ�ر ا��صصــة لهــؤالء الذيــن يســكنون املدينــة ا��رمــة.
*****

وفــي قصــة ( املو�ــى يركبــون القطــار ) يعمــد القــاص إ�ــ� توظيــف 
الرمــز �غيــة تكثيــف داللتــھ، واخ�زالهــا فــي أصغــر قـــــدر مــن ا��مــل 
ــا واســعة ؛ لتمك�ــن القــارئ 

ً
والكلمــات ، ولعــلَّ هــذا مــا يفتــح آفاق

مــن ممارســة عمليــة التأو�ــل .
  إن تلــك ال��ــوز ( ر�مــا كانــت عاقـــًرا ، اشــتاقت أن يلتـــقم ثـــدي��ا 
أحــد هــؤالء األبــرار ) مــا �ــي إال العرو�ــة ال�ــي لـــم �عـــد قــادرة ع�ــ� 
إنجــاب مــن يــذودون ع��ــا ، و�ــي �شــعر بمــرارة اليــأس وفقــد األمــل 
،  أمــا عــن الناظــر ال��ــوز ذلــك الــذي  ( كان يمســك بفــأس تصــدر 

ــا كلمــا المســت أرضيــة ا��طــة امل��ــورة ) ، فهــو رمــز لــكل مســئول 
ً
أن�ن

فــي وطننــا ، ولعلنــا ن��ــظ اإليـــحاء فــي استخـــدام وصفــھ بال��ــوز أيًضــا 
، وكأنَّ الـــقاص يـــرسل رسائـلـــھ للقــارئ : أ��ــا القــارئ ، لقــد شــاخت 

ا . أمتنــا ، ولـــم �عــد قــــادر�ن ع�ــ� حـــمل ســالحنا ؛ بــل نجــــره جــــر�
  والقطــار رمــز أسا��ــي  فــي هــذه القصــة ، وهـــو الزمـــن واألحــداث ال�ــي 
يـــركبونھ  والـــجثث ال�ــي ت�ناثــر  بنـــا ، ومــا  األمــوات  الذيــن   تـحيـــط 
 لتمــزق وطننــا األم و�شــرذمھ ، وقــــد 

ً
أشــالؤها  فــي كل مــكان  إال صــورة

تضافـــرت مـجموعـــة مــن الرمــوز األخــرى ، مثــل :  ( ال��ــوز العاقــر ) و 
( ناظــر ا��طــة ) ، وثــّم رمــز للوحــدة ب�ــن عنصــري األمــة مــن مســلم�ن 
العــدو  مــازال  هــذا  ) رغــم كل  املئذنــة   ) و   ( الكن�ســة   ) ومســيحي�ن 
ال�ــي  ، وطائـرتـــھ   ( ا��لفيــة  فــي  �علًبــا ماكــًرا يظهــر  أنَّ  ( غ�ــر  م�ربًصــا 
�شــبھ البومــة تلقــى باألشــالء فــي كل مــكان ، بيــد أن األمــل مــا زال فــي 
أمتنا وقـــــد رمـــز  لـــھ القاص  ��ذا  ( الطفل )  الذي  ( يمسك  ببالونـــة  
أقــالم ورمــاح  م��ــا  ت�ســلل  بــل  تنفجــر  املــكان؛ ال  �ســع  ت�تفــخ  ح�ــ�  
وســياط  و�ضعــة أشــياء غر�بــة ، ســيوف ) ، هــذا الطفــل هــو ضم�ــر 
األمــة ،  وهــو يــرمـــز إ�ــ� األمــل النا��ــ� فــي كيا��ــا . وقــــد أبــدع الدكتــور 
ســيد شــعبان ـ  كعادتــھ  ـ  فــي توظيــف تلــك الرمــوز ،  ونحــن ع�ــ� يـــق�ن 

أنــھ لــوال تلــك الرمز�ــة ال��يبــة لفقــدت القصــة متع��ــا الفنيــة .
وهــو   ، واألصــول  املصــادر  متنوعــة  واســعة  ثــــقافة  القــاص  فلــدى   
ــا فــي تـأثـــره بالقــرآن فــي  نمــوذج راٍق للمثقــف الوا�ــي ، يظهــر ذلــك جلي�
ا  بوالد�ــي  قولــھ : ( ي�نا�ــ� إ�ــ� أذ�ــي قــول الـــمسيح عليــھ الســالم « و�ــار�
ف�ــروز  �شــدو   )  : قولــھ  فــي  وأيًضــا   ،  (  » ا  ــاًرا شــقي� جبَّ يـــجعل�ي  ولـــم  
يـــخفى  ع�ــ�  القــارئ  شــعور  بصو��ــا، وع�ــ� األرض الســالم ) ، وال 
اقعنــا ومــا آل إليــھ أمرنــا ؛ فاألديــب الـــحق  القــاص  بالـــمرارة  مــن و
هــو مــن يحمــل رؤ�تــھ للعالــم بحكــم انتمائـــــھ الثقافــي وموقفــھ الفكــري 
، وتلــك الرؤ�ــة يكــون لـــها األثــر فــي تحديــد أنــواع التقنيــات ال�ــي ي��ــأ 
  عــن 

ً
ـــد شــعبان غافــال إل��ــا الكاتــب فــي إبداعــھ ، ولـــم يكــن الدكـــتور سّيِ

 ، ف��ــا  يع�ــش  ال�ــي  الب�ئــة  تصو�ــر  و�ــي  لــألدب  األصيلــة  الوظيفــة  
ا  عــن عــادات أهلهــا وأهــم تقاليدهــم 

ً
ورســم معالـــم تلــك  الب�ئــة  كاشــف

؛ ومــا املبــدع ـ فــي أي مجــال مــن مجــاالت الفــن ـ بمعــزل عــن مجتمعــھ ، 
بــل هــو نمــوذج يمثــل هــذا ا��تمــع .

  وقد يـجـبـــرك الـــقاص ع�� معايشــة القصة وكأنك بطلها مســتخدًما  
صيغة  الـمضارع ال�ي أك�ر م��ا لـمـا لها من إيـحاء التجدد واالستمرار 
، وكأ��ــا  رســالة  يرســلها  للمتلقــي ؛ فحالتنــا  تلــك  متجــددة مســتمرة 
،  وعلينــا  ـ نحــن العــرب ـ  أن نفيــق  ،  و�ال فقطــار الزمــن سيدهســنا 

جميًعــا ، ون�ناثـــر جث�نــا فــي كل مــكان .
 :  فالرجــل يــــرهقك  وأنــت ت�بعــھ ، و�علــم  أنــك  س�شــكره  

ً
  و�جمــاال

ع�ــ�  تلــك  الرحلــة املرهقــة واملمتعــة فــي آن ، تتم�ــ� أال يتوقــف هــذا 
اإلبــداع ال��يــب الغر�ــب ، وتلــك العوالــم الرحيبــة ال�ــي ع�ــ� الرغــم 
مــن اج��ــادك ـ أ��ــا القــارئ ـ فــي التأو�ــل فإنــھ ال يعــرف أســرارها إال هــو .
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دوامة النملة - دكتور سيد شعبان
فــي  النــاس  تناقلهــا  مصدرهــا،  يعــرف  لــم  شــا�عة  مدين�نــا  فــي  ســرت 
لهفــة، لقــد وصلــت إ�ــ� األطــراف فــي ســاعات معــدودة، يبــدو أن أمــرا 
مــا يصعــب تفســ�ره يلــوح فــي الســماء، كل آونــة ي�ناقــل الوشــاة خبــرا، 
لــم يحــدث مثــل هــذا مــن قبــل، لعــل جهــة مــا يســرها هــذا؛ ثمــة أقاو�ــل 
لــم أعــر ان�باهــا  اقــع  -فــي الو بنايــة  ظهــرت مؤخــرا عــن نملــة �ســكن 
لــكل هــذا ح�ــ� اآلن، أتجنــب مــا يغضــب أ��ــاب األقــالم الســوداء- 
لــم  الليــل؛  بي�نــا؛ تصــدر صوتــا مدو�ــا عنــد منتصــف  قديمــة جــوار 
يأ�ــي طائــر  هــذا  أو �ســ�ت عاد��ــا، ح�ــن تفعــل  تباطــأت  يحــدث أن 
اقــص هــو اآلخــر  ذو لــون أبيــض يقــف فــي شــرفة البنايــة ومــن ثــم ي�ر
قائــل:  مــن  التفســ�رات؛  �عــددت  شــ�ي؛  بصــوت  و�ناغــم  بجناحيــھ 
إ��مــا مــن ا��ــن و�تخفيــان وراء هــذا القنــاع، أحــد الكبــار فــي املدينــة 
لديــھ كتــاب ســليمان ا��كيــم ، ينظــر فيــھ ح�ــن تدهمنــا الغرائــب، 
أشــار إ�ــ� أن الطائــر هــو الهدهــد الــذي جــاء مــن ســبأ ب�بــأ يق�ــن، وأمــا 
النملــة ف�ــي ال�ــي أنــذرت قومهــا مــن ســليمان وجنــوده؛ لئــال يحطمــوا 

مســاك��م!
آخــر ممــن يلعبــون بالبيضــة وا���ــر؛ �ــ�ر مــن هــذا التفســ�ر املوغــل 
فــي ا��كمــة؛ ال ي��بــھ مــا ورد فــي األثــر؛ اد�ــ� أن هــذه حالــة مــن تــزاوج 
ب�ــن األجنــاس؛ تطــور طبي�ــي أرجعــھ ملــا هــرف بــھ الرجــل الــذي قــال إن 

اإل�ســان أصلــھ قــرد.
ومــن يومهــا ونحــن نتقافــز فــي ا��باليــة فخــرا بذلــك ال�ســب العر�ــق، 

ح�ــ� إ��ــم أوصــوا بــأن يعمــم هــذا اللقــب ع�ــ� املواليــد ا��ــدد.
مــرض  الذاكــرة،  بخــرف  مصــاب  أن�ــي  يبــدو  أ�ســ�تھ؛  ثالــث  تفســ�ر 
يضــرب املقبل�ــن ع�ــ� ال��ــز، ر�مــا يعــود ذلــك التفســ�ر إ�ــ� أن حاكــم 
املدينــة هــو مــن أشــاع هــذه ا��ادثــة ال��يبــة ال�ــ� لــم تــرد فــي أســاط�ر 
األجــداد ممــن كانــوا يخ�زنــون تلــك ا��كايــات لليا�ــي الشــتاء الطو�لــة؛ 
معركــة ب�ــن إبــل ا��نــة والنــار ح�ــن يحــدث البــرق والرعــد، ت�ت�ــي بــأن 
أو  الفــراغ،  وقــت  يضيــع  املســامرات  هــذه  غ�ــر  ال  املطــر،  ي�ســاقط 
تكــون ا��يــاة رت�بــة ف�شــعر بامللــل الــذي تذهــب بــھ �ســوة فــي املدينــة 

يرتديــن ثيابــا مخمليــة.
النقــود  فمصــارف  األخــرى؛  وراء  ا��كايــة  نج�ــر  هــذا،  ع�ــ�  اعتدنــا 
افــات ح�ــ� ��بنــا أ��ــاب  شــفر��ا مرهونــة بــأن نتــداول هــذه ا��ر
الدمــاء الزرقــاء ممــن يســكنون بــالد الث�ــ� مــا يمــأل أمعاءنــا الضامــرة.

اقــص فــي مهــارة تحســد  جــاءت ال��افــة بمــن صــور النملــة و�ــي ت�ر
عل��ــا، وقــف الطائــر الــذي يشــبھ الهدهــد ي�رنــم بقصيــدة مــن غــزل 

فــج.
تمايــل النــاس فــي �شــوة؛ �ســوا أمعاءهــم الفارغــة وال�ــي تصــدر صوتــا 
مــن  تــدار  نملــة  �عضــا،  �عضهمــا  يــأكل  ح�ــن  الر�ــ�  ب��ــري  أشــبھ 
�عيــد؛ يقــول أحــد ا��بثــاء ممــن يظنــون ســوءا إ��ــا آلــة صنعــت فــي 
بــالد الث�ــ� ح�ــ� ت���ــي البلهــاء الفقــر الــذي يرتــدون ســراو�لھ املمزقــة.

 لــم يســتمع أحــد إ�ــ� ترهاتــھ؛ مدين�نــا محاطــة �عنايــة هللا؛ ��بنــا مــا 
نفخــر بــھ دائمــا.

واملياديــن  الشــوارع  ع�ــ�  أطلــق  بــأن  األمــر  املدينــة  حاكــم  اســتغل 

نظرة نقدية
 في  ( دوامة النملة )

 لسيد شعبان

عمرو الز�ات/ املغرب
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الغــراب،  منطقــة  وتلــك  العصفــور،  طر�ــق  هــذا  جديــدة،  أســماء 
افــد الزائــرون إ�ــ�  أمــا امليــدان فهــو خــاص بالبومــة ا��كيمــة، تو
ثــوب  ألجمــل  وآخــر  للنمــل  ســوقا  أقامــوا  دهــاة  التجــار  مدين�نــا؛ 

امللكــة. ترتد��ــا  زفــاف 
ال دا�ــي للقلــق ع�ــ� ��ــة النملــة إ��ــا فــي حالــة مخــاض ��يــب؛ 
�عــددت النبــوءات: ســتلد نملــة بجناح�ــن، ال ســيكون طائــرا بــرأس 
نملــة، جــاء رجــال التار�ــخ الطبي�ــي ممــن يفســرون ظواهــر ا��يــاة؛ 
أن  أحــد  أخبرهــم  هــل  النملــة؛  فيــھ  لتلــد  مجهــزا  مســكنا  أعــدوا 

الــوالدة وشــيكة؟
النملــة  ��ــة  ع�ــ�  خوفــا  املدينــة  فــي  القطــارات  حركــة  توقفــت 
ا��كيمــة، تنــازل ا��و�ــ� مختار�ــن عــن رغيــف مــن طعامهــم لهــا، 
�عــاون  ا��ديــد؛  للمولــود  القمــح  مــن  صفائــح  نــذروا  الفالحــون 

لــھ املدينــة وقراهــا مثيــال مــن قبــل. لــم �شــهد  غر�ــب 

إ�ــ�  تتوجــھ  مجهــزة  طائــرة  العاجــل:  النبــأ  الوط�ــي  التلفــاز  أذاع 
الط�ــي. الطاقــم  تصــرف  تحــت  لتكــون  ا��كيمــة؛  النملــة  مدينــة 

اســتقبل الفقــراء والذيــن تلــد �ســاؤهم فــي ا��ــارات واألزقــة النبــأ 
حــظ  لــذو  إ��ــا  مثلهــا؛  كانــوا  لي��ــم  مكا��ــا،  تمنــوا  مــرة؛  ��ــ�ر�ة 
عظيــم؛ كانــت تلــك كلمــة شــيخ الزاو�ــة ح�ــن ن��ــأ إليــھ فــي الشــدائد؛ 
ال ي�ــرك أمــرا إال و�لتمــس لــھ تفســ�را، يجعلنــا ن�تعــد عــن طالســم 

املــدارس ال�ــي ال تجــدي نفعــا كمــا يحلــو لــھ أن يد�ــي.
�عاركــت الغر�ــان مــع ا��مــام؛ ان��زهــا الهدهــد فرصــة وهــرب مــع 
نملتــھ إ�ــ� مــكان آخــر، رجــال األمــن فــي هــم شــديد؛ لقــد �ســلل أعداء 
الوطــن ودبــروا تلــك املؤامــرة؛ أعلنــت حالــة الـــحزن في أرجاء املدينة 

، خــــرج النـــاس منـــددين بمـــا حدث ، دارت مناقشات ساخنة عن 
أسباب ذلك ال��وم.

ع�ــ� أيــة حــال أخرجــت النملــة لســا��ا فــي بالهــة ومــن ثــم اســتلقت 
ع�ــ� ظهرهــا يعبــث فيــھ الهدهــد بمنقــاره أع�ــ� �ــ�رة التــوت جــوار 

ضفــة ال��ــر.
*****

د شــعبان فــي  فــي روايتــھ القبضــة  « دوامــة النملــة « يلقــي بنــا د . ســّيِ
امــة الســرد ال��يــب امل��ــب ، وجبــة دســمة مــن الـــموروث الدي�ــي  دوَّ
بجــذوره   يضــرب  بديــع،  أســلوب  فــي   الكاتــب   مها   قـــدَّ واالجتمـــا�ي  
ا مــن فهــم العامــة دون  فــي  أعمـــاق  الفصاحــة ؛ بيـــد أنـــھ قـــر�ب جــد�
؛  يم�ــز  أســلو�ھ  عــن غ�ــره  مــا  ، وهــذا  الدارجــة  لغ��ــم  فــي  الســقوط 
فللرجــل م��ــم لغــوي خــاص يعرفــھ كل مــن يطالــع قصصــھ �عـرفـــھ  
الع�ــن  واألذن ،  شــأنھ فــي ذلــك شــأن عظمـــاء العر�يــة مثــل العقــاد 
اف�ــي والز�ــات  .. وغ�رهــم ممــن يعــرف القــارئ أســلو��م  والـمـــاز�ي والر

ح�ــن تقــع عليــھ عينــھ، أو �ســمعھ أذنــــھ .
قصة ( دوامة النملة )  ت��ص طبيعة القـر�ـة في أجل صورها، حيث 
ــ�ر األقاو�ــل  حولـــها والتفســ�رات   الـــحكايات ال�ــي تن�شــر ســر�ًعا ،  وتكـ
،  إ��ــا القـر�ـــة  بفقرهــا الــذي  صــوره الكاتــب بـــــ  ( الر�ــ� ) فــي قســوتھ 

وطحنــھ ، و�ــي أيًضــا مــن مــوروث الب�ئــة الر�فيــة الفق�ــرة .
من آيات ا��مال في القصة ـ أي قصة ـ أن يختار كات��ا عنوانا معًبرا، 
ــا للقصــة ومعالـــمها ، ( دوامــة 

ً
وجــاء العنــوان كمــا أراد كاتبــا ترجمانـ

النملــة ) الدوامــة تو�ــي بح�ــرة أهــل القر�ـــة ، وســرعة دوران األخبــار 
��ــا ، وتناقــل النــاس لتلــك األخبــار ، ومعلــوم أن ا��بــر ـ فــي القر�ـــة  ـ يبــدأ 
صغ�ــًرا ، ثــم ينمــو و�كبــر و�ــزداد ، وتـــختلف روايتــھ مــن أحدهــم لآلخــر 
ـــر صديقنــا عــن ذلــك فــي براعــة ، ثــم إذا أضيفــت ( النملــة  ،  وقــد عـبَّ
) إ�ــ� ( دوامــة ) فذلــك موضــوع آخــر ، ينقلــك ـ أ��ــا القــارئ ـ إ�ــ� عالــم 
 الكشــف عــن تلــك النملــة، 

ً
مــن االم�ــزاج بالقصــة ومعايشــ��ا ؛ محــاوال

وعــن الدوامــة ، وهــذا ســر اختيــار الكاتــب لذلــك العنــوان واملوضــوع .
ـــة ســمة لكات�نــا تتعلــق با��يــال واختيــار الصــور ،  وال�ــي �عــد  ـ فــي  ثمَّ
ــا يـــر�د  دون  

َّ
رأينــا ـ  أداة �ــ�ر�ة يعتمــد  عليــھ  الكاتــب  فــي التعب�ــر  عمـ

أن  يتحــدث كثً�ــرا ؛ فهــو  يعلــم  أن كـــ�رة الوصــف يغلــق األبــواب أمــام 
فــي ســماوات رحيبــة مــع الكاتــب كمــا  القــارئ، و�منعــھ مــن التحليــق 
ي�ب�ــي؛ لذلــك يتــكأ الكاتــب ع�ــ� التصو�ــر، و��ــرك لنــا مهمــة اســت�تاج 
مــا يو�ــي بـــھ ، ع�ــ� ســ�يل املثــال ال ا��صــر تلــك الصــورة البديعــة  ( 

الفقــر الــذي يرتــدون ســراو�لھ املمزقــة ) . 

ــر الكاتــب عــن الب�ئــة ال�ــي مـــزق الفقــر حيا��ــا قبــل أن يمــزق 
َّ
فقــد عبـ

ســراو�ل أهلهــا ال�ــي �ســ�ر عور��ــم ، و�ــا لـــها مــن حالــة تـمـــزق القلــوب 
ا ، و�شعر اإل�سان وهو يتخيل أهل تلك القر�ة بمشاعر يم�زج 

ً
تمز�ق

ف��ــا ا��ــزن بال��ــب ، فت��مــر دموعــھ لهــؤالء الفقــراء ، و�حــاول املــرء 
أن يمــد لـــهم  يـــد املســاعدة .

والقصة ـ كمـــا عودنا األميـــر ـ  ال تـــخلو من الرمز من بداي��ا إلـــى نـــهاي��ا 
؛ ولصاحبنــا مقــدرة ع�ــ� اســتخدامھ ســبق أن أشــرنا إل��ــا غ�ــر مــرة ، 

ــھ هنــا أكـــ�ر وضوًحــا وتنوًعــا .
َّ
وفــي غ�ــر قصــة ، ولعل

دوامــة   » القبضــة   روايتــھ  فــي 
د  ســّيِ  . د  بنــا  يلقــي   » النملــة 
الســرد  امــة  دوَّ فــي  شــعبان 
ال��يــب امل��ــب ، وجبــة دســمة 
من الـــموروث الدي�ي واالجتمـــا�ي  
أســلوب  فــي   الكاتــب   مها   قـــدَّ
بديع، يضرب بجذوره  في  أعمـــاق  
ا  الفصاحــة ؛ بيـــد أنـــھ قـــر�ب جــد�
الســقوط  دون  العامــة  فهــم  مــن 

الدارجــة. لغ��ــم  فــي 
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قراءات نقدية 
متاهات السرد المجزأ 

وقـوانين الربـط والتجاور الداللي
د. أحمد مجذوب الشر�في
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كتابــات د. ســيد شــعبان عندمــا تقرأهــا تجــد نفســك قــد دخلــت فــي 
يقفــز  األحــداث، درو�ــھ قص�ــرة،  عــادة م�شــعب  فالنــص  متاهــات، 
بــك مــن حــدث ليقر�ــك ا�ــي حــدث آخــر ثــم يبعــدك تمامــا مــن ا��ــدث 
األص�ــي ، قبــل أن تلتقــط أنفاســك تجــده قــد أعــادك ا�ــ� حــدث ســابق 
فالحق فسابق،  ح�ي تجده قد أوصلك ا�� فكرتھ األساسية ال�ي ب�ي 
عليــھ نصــھ، صــورة قر�بــة وأخــري أقــرب، يصــور لــك املشــهد بوصــف 
دقيــق كأنــك تــراه، يجعلــك تنــازع الــروح �ســرد ��يــب فتحتــار أيكتــب 
قصــة؟ ، �عــم �ــي كذلــك و ان ابتعــد ��ــا عــن القواعــد املعروفــة، ثــم 
تبعــد القصــة كليــة مــن تفك�ــرك و أنــت تقــرأ لتقــول لنفســك ال هــذا 
ســرد ن�ــري ألحــداث نمــت وتطــورت مــن حــدث واحــد أو قــل ال ��ــيء، 

ســرعان مــا تتجمــع لديــك مقاطــع تكــون موضوعــا.
اذا تتم�ــز كتابــات د. ســيد بالتجزئ�ــي و التقطيــع غ�ــر امل�رابــط (ظنــا) 
، لكنــھ م�رابــط مــن حيــث االنتقــاالت ب�ــن األحــداث ال�ــي �عبــر عــن 
روح املــكان بــكل حركاتــھ و انفعــاالت مجتمعــھ ��ــ�وصھ وحيواناتــھ 
 ، ا��بــل  ذاك  ليقبــض  هنــا  مــن  ا��بــل  يفلــت  كأنــھ  و  وجمــاده، 
فا��تمــع الر�فــي حرـكـي ، فحــدث هنــا ير�ــط حــدث هنــاك، صــورة 
هنــا و أخــري �عيــدة «وحــدة موضــوع» لك��ــا تختلــف فــي فهــم د. ســيد 
فوحــدة موضوعــھ «الر�ــف» ، «القر�ــة» ، �ــ�ص واحــد، لكنــھ كأنــھ 
ا��يــاة واحــد،  نمــط  الفكــر، األكل، كل  الهــم،  كلهــا،  القر�ــة  يمثــل 
فــي انتظــار مــا ســيحكيھ الســارد، وهــذا  لهــذا يتموضــع القــارئ زمنــا 
مــا يبــدوا وا��ــا فــي كل كتابــات د. ســيد الســردية، فقارئــھ يكــون فــي 
افــق الســارد، غ�ــر أن هــذا االطمئنــان  حالــة شــبھ مطمئنــة، ح�ــن ير
ســرعان مــا يتال��ــي لصعــود و هبــوط الســرد و �غ�ــر الزمــان و املــكان 
مــرة نحــو املا��ي(اســ�رجاع زم�ــي)، ثــم ا��اضــر و ع�ــن ترقــب نحــو 

املســتقبل.
فــي  املتجــذرة  العميقــة  مدلوالتــھ  بــكل  الر�فــي  اال�ســان  تجــد  حيــث 
البعــد الر�فــي، فحكاياتــھ ال�ــي يســردها بوحــدة و �عــدد مواضيعهــا 
موغلــة فــي ال�ــراث الشــع�ي والفلوكــور ا���ــ� ، �عــم هــو يف�ــ� عــن 
هــذا بصــورة مباشــرة ، ألنــك تجــد ا�ســانھ وموضوعــھ �ســيط، معفــر 
بال�ــراب ، مو�ــ� بالط�ــن، م�ســر�ل بمــا يل�ســھ جديــدا كان أو قديمــا، 
فــي عالــم ال�ــ�ر و الدجــل و الشــعوذة، و  و اغلبــھ قديــم، منغمــس 
النقــي  يلفحــك عرقــھ   ، ثو�ــا  الط�ــن  يرتــدي  الصا���ــن،  أوليــاء هللا 
الــذي ال �شــم رائحــة العفــن فيــھ ، فهــو عــرق فــالح ، عامــل بنــاء ... 
ا�ــ� ، الســتمرار حركتــھ ال يركــد عرقــھ ، فتبخــره الشــمس ســر�عا ، ثــم 

تتجــدد جداولــھ ليخــر فــي ا��ســم عرقــا جديــدا..
ســرديات د. ســيد شــعبان تص�ــ� لبنــاء درامــا فكاتباتــھ قر�بــة جــدا 
ا�ــ� كتابــات الســ�نار�و ، وانتقــاالت الكام�ــرا و مقاطــع الصــوت بــكل 
مؤثراتھ ، يظهر ذلك جليا اذا قرأت بحواسك كلها و انت �ستحضر 
املشــاهد و كيفيــة معا����ــا، فلديــھ مســألة تجزئــة النــص وتقســيمھ 
الــذي  بنــاء عملــھ الســردي،  فــي  إ�ــ� أجــزاء إحــدى املســائل األســاس 
يســمح فيــھ عالــم الفيلــم ا��ــزأ إ�ــ� وحــدات مــن الصــور، �عــزل أي 
بــھ الكلمــة،  جزئيــة يمكــن لهــا أن تتمتــع بنفــس القــدر الــذي تتمتــع 
و�التا�ــي يمكــن فصــل أي صــورة منفــردة عــن ســياقها وتركي��ـــا مــع 
بالتا�ــ� تكــون  الر�ـــط والتجــاور الدال�ــي،  قـــوان�ن  صـــور أخـــرى وفــق 
ســردياتھ تأخــذ االتجاه�ــن الصــوري و الكالمــي ، فقــد بــرع أن يحيــل 

صــورة املشــهد ا��امــدة ا�ــ� كالم، تفهــم منــھ ثــم ت�تقــل ا�ــ� الصــورة 
ف�ر�ــ� املشــهد فــي ذهنــك.

فــي �ــ�صياتھ  ال�رابــط  مــرة» نجــد هــذا  فمــن ســردياتھ «حــدث 
فــي الغرابــة؛ ارتديــت تلــك الثيــاب، صــرت رجــال آخــر،  « و�معانــا 
احتفــى �ــي املــارون، بالغــوا فــي اح�رامــي؛ جــاءوا إ�ــي بحصــان أبيــض 
أركبو�ــي فوقــھ، تجمــع العشــرات حو�ــي، صــاروا ي�نــادون: لقــد عــاد 
عرا�ــي مــن جديــد، أتحســس وج�ــي فــإذا شــارب كب�ــر قــد ن�ــت، 

رأ��ــي يعلوهــا طر�ــوش ســلطا�ي أحمــر، أحقــا عــاد عرا�ــي؟ «
لنقــرأ مــن «رجــل يســكن القمــر» ونــادرا مــا يحــدث هــذا؛ يقــال إ��ــا 
�ــ�رة تحفهــا عنايــة هللا؛ تر�ــض تح��ــا جنيــة منــذ مئــات األعــوام، 
آوى  التتــار،  ��افــل  هزمــوا  أن  يــوم  و�يبــرس  قطــز  تح��ــا  جلــس 
بــالد  فــي  إل��ــا عبــد هللا النديــم ح�ــن اختفــى عــن عيــون الوشــاة؛ 

يتجمــع ف��ــا الفــرح والقهــر فــي مشــهد واحــد؛
و نقتطــف مــن «التائــھ» (طافــت �ــي أمــي عيــادات األطبــاء، أزارت�ــي 
مقامــات األوليــاء، ثــم �عــد غــادرت الدنيــا وملــا تــرى �ــي لســانا مثــل 
يســكن  رجــل  فــي  بــل  هنــا  الســارد  توهــان  ي�ت�ــي  ال  األطفــال)  كل 
القمــر �ســتمر حالتــھ كتائــھ « ســرت أشــبھ بر�شــة تذروهــا الر�ــح، 
هــل أنــا التائــھ مــن عاملــھ أو الهــارب مــن أيامــھ؟ «و كذلــك « جئــت 
إ�ــ� هنــا وحيــدا، لــم يكــن يســمع �ــي أحــد، فــي عالــم مصــاب با��نــون 

تبــدو األشــياء بــال نفــع»
اذا هكــذا د. ســيد شــعبان ، ســرده ال يخاطــب العامــة ، و كذلــك ال 
يخاطــب ا��اصــة ، اذا مــن يخاطــب ، فــي تقديــري يخاطــب نفســھ 
ع�ــ� الــورق، فاال�ســان عندمــا يخاطــب نفســھ يصدقهــا، فعــادة 
الفــرح،  ح�ــي  و  الضيــق  ��ظــات  نفســھ  ا�ــ�  اال�ســان  يركــن  مــا 
بالتا�ــ� يكتــب بصــوت مســموع ليفــرغ تراكمــات مجتمعــات ر�فيــة 
عاشــها ، أ�ــ�اص ع�ــي هامــش ا��يــاة مــر ��ــم أو مــروا بــھ ، لهــذا 
قلــت ســابقا يدخلــك فــي متاهــات ، و متاهاتــھ ل�ســت اعتباطــا ألن 
حيــاة هــوالء الذيــن شــغلوا فكــره فكتــب ع��ــم ، نفســها متاهــات 
يكتــب  ال�ــي  فاملتاهــات   ، هــذه  بكتاباتــھ  يســ��دفها  ال  فالعامــة   ،
��ــا تجعلهــم يجفلــون مــن القــراءة و قــد يحــدث لد��ــم حالــة مــن 
«الغ�ــش الفكــري» ، و ال ا��اصــة ، ألن ل��اصــة قواعــد يصعــب 
ا��ــروج ع��ــا فتك�ــر �ســاؤال��م ،عــن و عــن فيحــدث هــرج ذه�ــي ، 
و ع�ــي هــذا يتحا��ــي د. ســيد هــذا و ذاك فيكتــب أو كأنــھ يكتــب 

لنفســھ ، محتفظــا بمســافاتھ ا��ماليــة لــكل حالــة ســرد.
ب�ــن تفاصيــل هــذا الســرد ت�شــكل املســافة ا��ماليــة ال�ــي يقدمهــا 
�شــكيالت  فــي  الفنيــة  هو�تــھ  تتحــّدد   ،

ً
ســرديا  

ً
ج�ســا بوصفــھ   ،

العالقــة وماهي��ــا ب�ــن الســرد والتلقــي ، و مــا هــو م�ــروك للقــارئ 
الــدالالت  فتتمــّدد   ، اهتمامــھ  و  ثقافتــھ  و  مزاجــھ  وفــق  املتلقــي 
باســتخدام اســلوب االســتدعاء ا��ــر ، أى التذكــر أو االســ�رجاع 
فــي الدراســة النفســية للذاكــرة. وهنــا  ا��ــر وهــو نمــوذج أسا��ــي 
هــو ذروة الصــراع امل�شــ�ت فــي هــذا الســرد ، مــن هنــا قــاد د.ســيد 
شــعبان نصوصــھ بتمــدد دالال��ــا و لــم يضيــع البوصلــة بــل فتــح 
اقــف واشــ�باكات ، قــد  للقــارئ اســتدعاء حــر مــن خــالل صــور ومو

تكــون م�شــ�تة ، ولك��ــا تلتصــق بخيــط خفــي داخــل الســرد.
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الحلم وماورائية السرد عند سيد شعبان

أ د. محمد عبد الرحمن عطا هللا
أستاذ األدب والنقد- جامعة باشن العاملية بأمر�كا
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ــ� 
َّ

ظهــر مذهــب أد�ــي جديــد فــي القــرن الســا�ع عشــر امليــالدي؛ تج�
الطبيعــة،  وراء  مــا  �شــعر  ُيســم�  مــا  أو  امليتاف�زيقــي،  الشــعر  فــي 
اقتفــى أثــره  وحمــل رايــة هــذا املذهــب الشــاعر « دون جــون «، و
مجموعــة مــن شــعراء إنجل�ــرا؛ مــن أبرزهــم « هنــري فــون «، و « أنــرو 
مارفيل «، و» ر��شــارد كرشــوا»، واهتم هؤالء الشــعراء بالقضايا 
وعالــم  وا��يــاة،  كاملــوت  املاورائيــة؛  وال�ســاؤالت  الفلســفية، 

البــرزخ، ومــا �عــد املــوت، وعالــم األرواح.
أن  يمكــن  قضايــا  و�ــي  القضايــا-  هــذه  فــي  املشــكلة  تكمــن  وال 
فــي الفلســفة ال�ــي تث�رهــا  ي�ناولهــا أي شــاعر- بــل املشــكلة كامنــة 
هــذه القضايــا، وهــذا مــا و��ــھ « إليــوت» فــي مقالــھ عــن شــعراء 

وا��دليــة.  الفلســفية  وقضاياهــم  الشــعر�ة،  امليتاف�زيقــا 
ولــم تتجــاوز امليتاف�زيقــا الشــعر�ة موضــوَع املــوت عنــد الشــعراء 
العــرب؛ أمثــال: «إيليــا أ�ــي ما��ــي»، و» صــالح عبــد الصبــور»، و» 

ومحمــود درو�ــش» و» أمــل دنقــل».
 - مــن قبــل- عنونتــھ امليتاف�زيقــا وأســئلة بيضــاء 

ً
وقــد كت�ــت مقــاال

عالــم  مــن  امليتاف�زيقــا  نقــل  حيــث  الســنونة؛  ��ســ�ن  مجنونــة 
بيضــاء  أســئلة   » القص�ــرة  عبــر قصتــھ  الســرد؛  إ�ــ� عالــم  الشــعر 
لــت ثنائيــة ا��يــاة واملــوت ثيمــة النــص؛ مث�ــرة 

َّ
مجنونــة»، وقــد مث

املاورائيــة. ال�ســاؤالت  مــن  مجموعــة 
خــالل  مــن  امليتاف�زيقــا  عالــم  إ�ــ�  الدكتــور ســيد شــعبان  و�نقلنــا 
الــذي  القص�ــرة  القصــة  تلــك  «نبــأ عاجــل»؛  الســردية  املاورائيــة 
ــا، ومهمــا بالــغ املبــدع  ــا غي�ي�

ً
��يمــن عل��ــا زمــن ا��لــم؛ باعتبــاره زمن

اقــع كث�ــًرا؛ إنمــا غيــاب الســارد ســبع  فــي أحالمــھ؛ ال ي�تعــد عــن الو
ميتاف�زيقــي،  غيــاب  وهــو  ــا،  حقيقي� غياًبــا  ُيعــدُّ  ال  نائًمــا؛  ســاعات 
التلقــي؛  أفــق  َســر 

َ
وك األشــياء،  منطــق  الســرد  ــم 

َّ
حط هنــا  ومــن 

ب�ــن التوقــع وعــدم التوقــع.   ــا التوقــع مــن خــالل املراوحــة 
ً
محبط

« عندمــا كنــت نائًمــا حدثــت أمــور غ�ــر معتــادة؛ ص�بــور املــاء نــزل منــھ 
ــًدا للمفــردة األخ�ــرة؛  تمســاح كب�ــر؛ أخبر�ــي طف�ــي ��ــذا؛ لــم أن�بــھ جيَّ
إنــھ يشــاهد قنــوات ا��يــال العلمــي؛ يبــدو أنــھ مصــاب بــداء التوحــد 

مــع العالــم اآلخــر».
ــف، 

ْ
ــا لإلل

ً
 الســردي خْرق

َ
نــرى مــن خــالل املقت�ــس الســابق امللفــوظ

 للمعتــاد، ولــم ��ــرب الســارد وحــده إ�ــ� العالــم امليتاف�زيقــي، 
ً
ومخالفــة

بــل تبعــھ االبــن أيًضــا؛ لكــن عالــم االبــن املاورا�ــي؛ يختلــف عــن عالــم 
األب النائــم.

وتمــارس الزوجــة ال�ســلط؛ فتمثــل أع�ــ� ســلطة فــي الب�ــت، ولــم يقــف 
بــل َيطــال كل بيــوت  عنفــوان الســلطة األنثو�ــة عنــد ب�ــت الســارد، 
ــيد الب�ــت؛ إال أن تلــك الســيادة  املدينــة؛ و�ن أخبرنــا البطــل بأنــھ ّسِ
غ�ــر  يشــغلها  ال  إ��ــا   » اقــع  الو وتخالــف  ا��قيقــة،  تجافــي  مز�فــة؛ 
بــأن جعلــت م�ــي بقــرة حلوً�ــا؛ كل  أن �ســتو�ي ع�ــ� رات�ــي ال تكتفــي 
زمال�ــي فــي العمــل يبــدون هكــذا؛ وحــدي َمــْن أصــرَّ أن�ــي ســّيد ب�تــھ؛ يــا 

لل�ــ�ر�ة!»
 عظمــ�؛ فتجثــم ع�ــ� الصــدور، 

ً
و�بلــغ �ســلط املــرأة/ الســلطة غايــة

وتكتــم األنفــاس « صــوت الــراوي مصــاب با��ــرس؛ ال يملــك أن يقــول 
ا��قيقــة؛ يحتــاج إ�ــ� تصر�ــح مــن جهــة التكتــم ع�ــ� األنفــاس».    

مصفاتــھ  أن  يبــدو  و»  ــھ، 
َ
مهمت الســلطة  املــرأة/  ص�بــور  وفــارق 

ا�ســعت؛ ليعبــر مــن خاللهــا تمســاح ب��ــم فيــل إفر�قــي»، والتمســاح 
مــع  ــا 

ً
بالب�ــت؛ ليجــري حديث الــذي حــلَّ  املعــادل املوضو�ــي للمذيــع 

ــل طبقــة الفقــراء، و�ن كان التمســاح ي�تلــع  ِ
ّ
زوجــة الســارد الــذي يمث

قــوت الفقــراء؛ فــإن املذيــع يل��ــم   « شــط�رة ال��ــم األحمــر؛ لألســف 
لــم يأتنــا غ�ــره؛ فنحــن منــذ عــام �شــت�ي طبــق حســاء؛ ن�ــت الفــول فــي 

أمعائنــا». جــدران 
وتتكاثــر التماســيح فــي مــدة ســبع ســاعات، و�ــي زمــن نــوم البطــل، ومــن 
ثــم �عايــن « األ�ــ�ار فــي حديقــة املدينــة ال�ــي �ســك��ا تركــت أماك��ــا، 
وأخــذت تتجــول فــي الطرقــات اإلســفلتية؛ تجاو�ــت معهــا البيــوت، بــدا 

أن املدينــة ع�ــ� وشــك اال��يــار».
الديــار؛  بــل جاســت خــالل  الفقــراء،  التماســيح بتجو�ــع  لــم تكتــِف 
مــن  وتختفــي  تتال��ــ�  أن  كادت  ح�ــ�  املدينــة؛  أرض  فــي  مفســدة 

الوجــود.
فــي ��ايــة  والســارد الــذي ضــاق ذرًعــا بالقيــد، و�ســلط الــزوج؛ تم�ــ� 
النــص « أن يل��ــم تمســاح الص�بــور تلــك الزوجــة، أو يخنقهــا مذيــع 

�شــرة األخبــار؛ ح�ــ� ولــو جــاء ذلــك فــي نبــأ عاجــل».
فاختفــاء  اقــع؛  الو اســتدعاء  مــن  تمنــع  ال  الســرد  ميتافز�قيــة  إن 
التماســيح  فيــھ  �ســ�ب  الــذي  املنا�ــي  التغ�ــر  إ�ــ�  يشــ�ر  ر�مــا  املدينــة 
مــن  املــدن  �عــض  تختفــي  وقــد  ال�شــر،  حيــاة  ��ــدد  ممــا  ال�شــر�ة، 

األرضيــة. الكــرة  خارطــة 
بالنبــأ  أ��ــاه  عاجــل»؛  نبــأ   » بالعنــوان  النــص  الكاتــب  بــدأ  وكمــا 
فأعــرض  ــا؛  داللي� ــا 

ً
وترابط ــا،  لفظي� ا 

ً
تماســك نصــھ  فمنــح  العاجــل؛ 

ونــأى بجانبــھ عــن ال�رهــل، وخــال مــن ا��شــو والتقر�ر�ــة، ونحــا نحــو 
والفنيــة.  ا��ماليــة 
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دب عمنــا الشــيخ صا�ــ� فــي كفــر أبوقتــب كمــا 
خضــراء  مســبحة  عصــاه؛  ع�ــ�  يتــوكأ  النمــل؛ 
�علــو  وشــماال؛  يمينــا  يتطــوح  برقبتــھ،  معلقــة 
ظهــره حدبــة أشــبھ ب��ــرة الر�ــ�؛ يمــأل ســيالة 
جلبابــھ بحبــات النعنــاع؛ ي�بعــھ الصغــار؛ ����ــا 
ينقصــھ؛  شــ�ئا  أن  غ�ــر  نفحاتــھ؛  مــن  نفحــة 
�ســكن  الكفــر؛  ممــرات  فــي  �عي�يــھ  يضــرب 
صنعــة  م��ــن  وللقــد  ا��ــد؛  ذوات  حاراتــھ 
مــن فضــة وخاتــم  بفمــھ ســن  ا��ــالق؛  تبــارك 
الفــأر  قــرض  �عبــاءة  يتلفــع  أخضــر؛  فصــھ 
حاف��ــا؛ �عرفــھ �ســوة الكفر:هــذه تطلــب منــھ 
وقــد  بالذر�ــة  وتلــك  ا��ب�ــب؛  بتقر�ــب  دعــوة 
تــدر  أن  بركتــھ  تلتمــس  وثالثــة  رجاؤهــا؛  خــاب 
بقر��ــا وعــاء لبــن، يتفــل فــي يديــھ ثــم يم�ــ� ع�ــ� 
الشــيخ  فعمنــا  البــأس  خدهــا؛  يتــورد  ظهرهــا؛ 
حولــھ  التــدور  كرامــات؛  صاحــب  و�ــي  صا�ــ� 
ب�ــت  إ�ــ�  ا��اجــة  أمــس  فــي  أنــھ  غ�ــر  وشــايات؛ 
يســكنھ؛ ليــل الشــتاء طو�ــل؛ يتــأوه فــي حســرة؛ 
تجــاوزت  امــرأة؛  �عابثــھ  طر�قــھ؛  فــي  يم��ــي 
األر�ع�ــن إال قليــال؛ تلقــي إليــھ بتحيــة؛ يعتــدل 
ناصبــا ظهــره؛ ��ــب الهــواء ســاخنا يلفــح وجهــھ؛ 
فــي  اشــتعلت  نــارا  املــرأة  تتــأوه  زفــرة؛  عنــھ  تنــد 

قل��ــا.
�عابثھ في تدلل!
-سيدنا الشيخ؟

-صباحك بركة ونور!

-اسم هللا عليك؛ منور كما البدر!
عنــدي خمســة قرار�ــط؛ و�قــرة وأز�ــدك: 
غوايــش؛  وثــالث  وحلــق  وخز�ــن؛  دار 

ماتــرى؟
-عودي انح��؛ ور�قي �شف!

-الياسيدنا!
أنــت جمــل ا��امــل؛ إن شــاء هللا يطــول 

عمــرك!
�ع�ــش فــي ظلــك وتتمــدد فــي الــدار؛ شــمس 
فــي  الض�ــ� تقو�ــك وعــرق الصبــا يســري 

بدنــك!
ب�ــت ولدهــا مايــزال بكــرا؛ جــوز  يعرفهــا؛ 
الهنــد وا����ــان مــن دكانــة رضــا العطــار 
عليــھ  ت�نــدر  ا��يــاة؛  مــاء  لــھ  �عيــدان 
امــرأة ��ــوز؛ اليص�ــ� العطــار مــا أفســده 
وجهــھ؛  يحمــر  رعــدة؛  ت�تابــھ  الدهــر؛ 
تمــأل  ذر�ــة  مــواله  �عــون  يقســم: ســتكون 

األرض!
هللا  اســم  تتمتــم  بأســنا��ا؛  تمزقهــا  تــكاد 

عــود. ف��ــا  ينغــرس  عينــك  عليــھ؛ 
رمــى الشــيخ صا�ــ� �عــكازه �عيــدا؛ تطــوح؛ 
ع�ــ�  م�ــ�  يعدلهــا؛  بطاقيتــھ  أمســك 

بالهــواء! صــدره  مــأل  شــار�ھ؛ 
مال ��ا ناحية دار املأذون!

حلق وثالث غوايش!
د. سيد شعبان
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بيضــة ديــك ملوالنــا ســاكن القلعــة؛ منــذ ســبع ســن�ن ��ــاف وهــو 
بــل ح�ــ� الســوداء  فــي فراشــھ، ا��مــراء والصفــراء  ليلــة  يتلــوى كل 
ال�ــي ت�ــ� نــارا لــم يف��ــن فــي شــفائھ مــن دائــھ، تجمعــت الشــياه عنــد 
املــاء، فــي بالدنــا ال تنفــرد واحــدة و�ال كان الذئــب، حدث�ــي جــدي عــن 
األو�ــ�  ا��طبت�ــن:  ب�ــن  ا��معــة؛  لصــالة  يــؤذن  ســاعة  يخــرج  ديــك 
والثانيــة؛ يزهــو �عرفــھ؛ يلمــع ر�شــھ الذه�ــي؛ يطيــل صوتــھ ف�ســمعھ 
القر�ــة الغافيــة تحــت ســكون الفقــر وســطوة مــن ��بــوا أرضهــا؛ ح�ــ� 
النيــل باعــوه أمتــارا مكعبــة، مــا عــاد لهــم غ�ــر آنيــة فارغــة وعلــب لبــن 
جافــة تأت��ــم مــن بــالد العــم الســام، تفــر األغنــام هار�ــة؛ تقطــع األبقار 
حبالها، ت�بح كالب الناحية، يق�رب الذئب ول��م شــهية الضواري.

بــھ ســاكن  يســمع  باطــن األرض،  فــي  يختفــي  الكــوم؛ ســر  إ��ــا أرض 
ي�شــعل  ال  النمــال؛  دب�ــب  ت�ســمع  وآذان  مبثوثــة  عيــون  القلعــة؛ 
بج�ــش التتــار ��دمــون �غــداد؛ يســت�يحون بــالط ا��ليفــة؛ ال هــم لــھ 
غ�ــر أن تــدب فــي عضــوه املشــلول ا��ركــة، جــرب كل ا��يــل، ابتلــع 
�ســاء  أثــداء  التقــم  البــط،  ذكــور  لــھ  شــووا  البــري؛  ا��مــام  أزواج 
املدينــة؛ كل بالدنــا ملــك يمينــھ؛ ح�ــ� أرحــام �ســوة ال��ــر ير�ــع ف��ــا 
كيفمــا يشــاء؛ يرســل جنــده حيــث يحملــون إليــھ ا��ميــالت فــي هــودج 
أو فــي ســفينة تدخــل مــن فــم ا��ليــج، أو ح�ــ� فــي قطــار الدلتــا حيــث 
مــا  م��ــن  يعتصــر  لناهــد؛  مفــر  وال  لكاعــب  حيلــة  ال  ا��ديــد؛  بــاب 
أحــب، و�ــي النعــم ومــا شــاءت إرادتــھ فــي بــالد �ســكن بطو��ــا الديــدان، 
األظافــر؛  و�قلمــون  األفــواه  يســكتون  افــات،  ا��ر ف��ــا  و�ســرح 

ا���ــر. و�العبــون  ال�شــر  يدجنــون 
وخمســة  يتخفــى  هــدم  معــول  ســفي�تھ؛  جــاءت  ال��ــر  ضفــة  عنــد 
ســكون  فــي  �ســللوا  يص��ــون،  وال  أرضنــا  فــي  يفســدون  رجــال  عشــر 
ليلــة ا��معــة ومــا أك�ــر مــا تدبــر املؤمــرات فــي حلكــة الليــل، كان معهــم 
ســياف وحــداد وخشــاب و��ــام؛ وآخــر يبــدو مــن شــكلھ إمــام كــذاب!

شــفاؤك يــا مــوالي والعفــو مــن كالمــي الــذي تجــاوز عتبــة املقــام؛ لكنــھ 
مســطور فــي الكتــاب أمامــي: ديــك فــي بلــدة عنــد ضفــة ال��ــر ��ــا ســر 
مــن اقتنــص بيضــة الديــك؛ عــاد أســدا يضاجــع ألــف امــرأة فــي ليلــة 
واحــدة؛ يفــوق داود يأ�ــي بولــد؛ لكنــھ ســيكون نذيــر خــراب، يعطيــك 
شــهيا،  طعامــا  أيــام  ســبعة  الرعيــة  أعطيــت  إن  بيضتــھ؛  الديــك 
وســمن  حــب  مــن  القلعــة  خزانــة  فــي  مــا  وزعــت  بيو��ــم،  أص��ــت 

لــو زرعــت األرض قمحــا. وجواهــر؛ 
فــي شــهر هللا ا��ــرام  أن تكــف خيلــك عــن األســواق، �عطــى العهــد 
أال تأخــذ جبايــة وأن تــدع �ســوة املدينــة يخرجــن مــن بــاب القلعــة فــي 

أمــان.

أن تــدع حملــة ا��ابــر يجو�ــون البــالد؛ يعلمــون النــاس 
آيــات الكتــاب، �عهــد لطب�ــب التكيــة أن يصــف الــدواء؛ 
تطبــخ ��مــا للمجاور�ــن فــي األزهــر، تطعــم الشــياه ليا�ــي 
الشــتاء؛ تمــد ال��ــر ح�ــ� بوابــة ا��ــرم؛ غ�ــر معقــول أن 

تنــام ع�ــ� حر�ــر والفقــراء ال يجــدون كســرة خبــز.
ولــدك ك»شــنجول»  ا��فــي؛ ســيكون  الكتــاب  فــي  ســر 
مــن �عــده ت�ســاقط أ��ــار القلعــة؛ يل��ــم التتــار البــالط؛ 
ال�ســوة هار�ــات، عليــك االختيــار؛ حيــاة لعضــوك  تفــر 
املشــلول تختــال بــھ ســبع ليــال معــدودات، تحبــل واحــدة 

مــن األلــف؛ ال تــدري مــن تكــون م��ــن!
غ�ــر  با��يــل-  يأتيــھ  ا��بــل-  قلعــة  شــيطان  لــھ  ســول 
ســبع  موالنــا  ظهــر  فــي  مخ�ــزن  مــاء  ينضــب  أن  معقــول 
واحــدة؛  ليلــة  فــي  امــرأة  و�ســعون  �ســع  ســتلد  ســن�ن؛ 
محــال تصــدق نبــوءة دقــاز يســكن نجــع «القو�ــي»؛ إنــھ 
أو  بقــرة  عــادت  يــوم  وهــل  والبــدو  األعــراب  ع�ــ�  يكــذب 
شــاة أو ح�ــ� امــرأة فــرت هار�ــة؛ إ��ــا بــالد �ســكن مغــارة 

ا��هــل.
أخــذ قــراره؛ ليلــة واحــدة �شــبع ��مــھ تــروي عطشــھ ومــن 
ثــم �عــد، يفــرغ مللكــھ، طــاف ��ــن كا��نــون اســ�بدت بــھ 
شــهوتھ، يقبــل ا��مــراء؛ يالعــب البيضــاء؛ ولكنــھ فقــط 
اقــع الســوداء؛ ثــم �عــد غــاض مــاء الب�ــر، الديــك هنــاك  و
جنــد  ســرقها  الوحيــدة؛  بيضتــھ  ع�ــ�  ينــوح  املغــارة  فــي 

املعظــم، يتــأوه فــي هــم.
العقــد  كتــاب  فــي  شــنجول؛  ســيكون  موالنــا،  ��ــذي 
يولــد؛  أن  قبــل  امللــك ضــاع  ��اي�ــي،  يديــھ  الفر�ــد؛ ع�ــ� 
بــاب القلعــة محمــول إ�ــ� القيصــر، معــاذ هللا أن تكــون 

ظهــري. مــن  ا��يبــة 
يبكي يتألم، يقهقھ شيطان تلة جبل املقطم.

وصفة دقاز
د. سيد شعبان
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رسالة إلى ماركيز!

ناظــر  قــال  ح�ــ�  بالقليــل  ل�ــس  زمــن  منــذ  هنــا  أنتظــر 
ا��طــة ال�ــي ســكن��ا ف�ــران ا��قــول، وفــي ليا�ــي الشــتاء 
الطو�لــة تتقافــز فوقهــا الثعالــب البريــة: لــن يأ�ــي قطــار 
السا�عة في موعده، تم�� أال يرا�ي؛ بدأت أشعر ببطء 
فــي غ�ــر  عقــارب الســاعة، ثقــل الهــواء يضــرب صــدري 
هــوادة؛ ثمــة ملــل يجتاح�ــي؛ ا��يــاة مــن حو�ــي فقــدت 
يرســمون  كان  قديمــا  فيــھ،  أراهــا  كنــت  الــذي  رونقهــا 
لوحــة تتخللهــا أحــالم ورديــة، بــدأت أســتجمع مــا �ســرب 
مــن ذكر�ا�ــي؛ األحــالم املؤجلــة لــم يعــد الوقــت صا��ــا 

اقــع يشــو�ھ عــراك. لتتواجــد فــي و
�ســوة يفــوح العطــر مــن ب�ــن طيــات ثيا��ــن الورديــة، مــن 
ب�ــن ��ودهــن ت�ــ� نــار الرغبــة اآلثمــة، أتمتــم بآيــات مــن 

الذكــر ا��كيــم.
احتفظــت  ال�ــي  نقــودي  حافظــة  فــي  صور�ــي  إ�ــ�  أعــود 
املتوقــع، يحذرنــا  ليــوم ا��اعــة  ف��ــا ببضعــة جن��ــات 
يدهمنــا،  أن  أوشــك  الــذي  يومهــا  مــن  افــون  العر
التمســت مبــررا لــكل ��ــيء تل�ــس �ــي؛ أن أجــد طر�قــي 

رقا��ــم. مــن  العنــق  روابــط  تتد�ــ�  الذيــن  هــؤالء  ب�ــن 
بيضــاء،  ورقــة  �ســو�د  فــي  و�ــدأت  بالقلــم  أمســكت 
بــھ،  أرســل  أن  فــي  كث�ــرا  تــرددت  الــذي  ا��طــاب  ذلــك 
لــم أهتــد إ�ــ� عنوانــھ ســأخبره بأن�ــي مصــاب بانفصــام 
يعشــق  غر�ــب  كائــن  يســكن  داخ�ــي  فــي  ال�ــ�صية؛ 
الورقــة والقلــم و�كتــب قصصــا و�حتفــون بــھ فــي وســائل 
اإلعــالم، وع�ــ� ا��انــب اآلخــر ثمــة رجــل مح�ــي الظهــر 
قطــار  مــن  كالقــرد  و�تقافــز  القطــارات  أرصفــة  يســكن 

الســفر. تذكــرة  ثمــن  اليجــد  آلخــر، 
آونــة،  كل  يف�شــونھ  الســري؛  الشــرطة  رجــل  يطــارده 
يمــرون  الذيــن  م��مــون؛  العابر�ــن  كل  البــالد  تلــك  فــي 
املــدن املميكنــة ت�رصدهــم أع�ــن األجهــزة  مــن بوابــات 

. ملمغنطــة ا
قطــار  صافــرة  أع�ــ�،  إ�ــ�  ترتفــع  حمــراء  شــارة  تتحــرك 
الســا�عة الــذي تأخــر عــن موعــده ثــالث ســاعات يتوا�ــ� 
صراخهــا الــذي يشــبھ صو�ــت امــرأة ثك�ــ�؛ هــؤالء يمــألن 

البــالد فاملــرارة تجتــاح القلــوب؛ أحــاول أن أعــرف مــن العــم 
ال�ــي  عــام  املائــة  فــي  أســرار  مــن  عليــھ  انطــوي  مــا  مارك�ــز كل 

احت�ــس ف��ــا ال تحدثــھ غ�ــر جدتــھ أرســوال؛
وخ�ــري  نجيــب  ع��ــم؛  نتعامــى  يفوقونــھ  حكائ�ــن  لدينــا 
ورضــوى؛ كت�ــت كث�ــرا خطابــات إ�ــ� الذيــن قصــوا ذكر�ا��ــم، 
مــرة إ�ــ� نــزار وثالثــة إ�ــ� الطيــب صا�ــ�، لــم يوات�ــي أحــد م��ــم 
بــرد، تب�نــت أن هــؤالء قــد ارتحلــوا منــذ زمــن، مــاذا بقــي م��ــم 
غ�ــر تلــك الروايــات ال�ــي دلســوا ع�ــي ��ــا؛ يبحثــون عــن قــاريء 
يخدعونــھ؛ هــؤالء يمتلكــون خزائــن ســر�ة يحتفظــون ف��ــا 
ذلــك  أو  الفتيــات  ف��ــا  يغازلــون  شــعر  قصائــد  بحكايا��ــم؛ 
الطيب الذي سرق حكاية مصطفى سعيد ح�ن كان ضا�عا 
فــي شــوارع وحانــات لنــدن ومــن ثــم أ�ــى بموســم ال��ــرة قبــل 
افــدت  فتو وردي  �عالــم  وا��املــون  الصغــار  خــدع  أوانــھ؛ 
و�شــرب  ا��يتــان  تف�رســهم  البحــار  عبــر  الالجئ�ــن  افــل  قو

نخــب دما��ــم السماســرة.
يملــؤن  فا��و�ــ�  صفــراء،  وأخــر  حمــراء  حفــالت  يقيمــون 

�عــد. يــأت  لــم  غــد  فــي  عل��ــم  تدلــس  بأوهــام  بطو��ــم 
أرســلت أك�ــر مــن خطــاب �علــم الوصــول وهــذه يع�ــي فــي عــرف 
هيئــة البريــد أن يعــود إ�ــي إذا لــم ��تــدوا إ�ــ� العنــوان املرســل 

إليــھ.
هاتفت�ــي أخ�ــي بــأن رســالة حملهــا ســا�ي البريــد جاءت�ــي مــن 
طفــل يد�ــ� حنظلــة ولــد نا�ــي الع�ــي يســكن ب�ــروت ال تتذكــر 
بــل صنعــاء ر�مــا كان فــي �غــداد؛ حاولــت أن أذكرهــا باملــدن 
العواصــم ال�ــي دهم��ــا القواصــم؛ توقــف الهاتــف ع�ــ� غ�ــر 

عادتــھ.
صافــرة القطــار املتجــھ إ�ــ� العاصمــة تصــم أذ�ــي؛ أســرع ألجد 
لــم يعــر ا��طــة ال�ــي أقــف ع�ــ�  مكانــا فيــھ؛ ســائق القطــار 
أوصــاه  الســري  الشــرطة  رجــل  أن  يبــدو  اهتمامــا؛  رصيفهــا 

بــأال يحمل�ــي معــھ.

د. سيد شعبان
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ال أدري م�ــ� قطعــوا زائد�ــي الدوديــة تلــك ال�ــي 
اقــص فــي فمــي، كنــت أناغــم ��ــا أبيــات  كانــت ت�ر
فال�ســاء  ��ــا،  أشــاغلها  ا��ميلــة،  لفتا�ــي  شــعر 
ي����ــن الثنــاء و�طر��ــن؛ ال مــال لــدي غ�ــر أن�ــي 
فــي مــرة ان��ــزت ســكون  فــي كلمــات الهــوى،  ماهــر 
الليــل وفــي جلــوة القمــر صعــدت مئذنــة امل�ــ�د 
ال�ــ� كانــت عاليــة- األطفــال يــرون األشــياء أكبــر 
أبيــات  حفظــت  ا��قيقــة-  فــي  عليــھ  �ــي  ممــا 
الشــعر املغضــوب عليــھ، وجد��ــا فــي خزانة جوار 
بــاب زو�لــة؛ كان الشــاعر يت�بــأ بأيــام يســ�� ف��ــا 
صاحــب ا��بــرة و��شــر قلمــھ ع�ــ� املــأل تختلــف 

أيــن مكانــھ؟ الرعيــة 
الســرداب وال يظهــر،  فــي كل زمــن مهــدي يدخــل 
لــھ  ج�ــي،  إنــھ  قائــل  مــن  حولــھ،  ضر�حــا  نب�ــي 
صلــة بالعوالــم الســف�� حيــث الدهال�ــز واملمــرات 
زمــن  فــي  تــم  مــا  األحمــر،  ا��ــن  أســرار  ا��فيــة؛ 
ا��لفــاء مــن ســهرات مخمليــة، مــن خاصــر �ســوة 
فــي املدينــة، مــن جامــع ابنــة القيصــر فــي نــزق، مــن 
أطــال ��يتــھ مــن ســراو�ل ا��ــواري، هــذه أبيــات 
بــاب ســفارة مرســوم عل��ــا  إ�ــ�  �شــاعرها  تــؤدي 
دم  عرجو��ــا  مــن  يقطــر  نخلــة  يعانقــان  ســيفان 
يســيل ح�ــ� يمــأل الــوادي األيمــن مــن أم القــرى.

شــيطان  تكلــم؛  إن  مجنــون  فالشــاعر  ض�ــر  ال 
ال��يــج. عــن  كــف  إن  أخــرس 

جلبــة وصيــاح يأتيــان مــن بوابــة الزمــن املتخفــي 
وراء الغبــار؛ قائــل اســتلهم ســ�رة عن�ــرة؛ إنــھ أبــاح 
بجمــال عيــون عبلــة؛ وعنــد شــيوخ القبيلــة يجــرم 
ا��ــب و��ــ�ذ الســيوف وترفــع املقصلــة؛ كيــف 
لــھ أن ينظرهــا، وحدهــم يبــاح لهــم كلمــات الغــزل 

عســال  آبارهــا  تخــرج  بــالد  فــي  ا��ــواري  وســفاح 
و��للــون:  يســبحون  التكيــة  بــاب  عنــد  مصفــى؛ 
وأنــا  األخ�ــر؛  قبــل  مــا  ســليم  للســلطان  ا��مــد 
ا��روســة،  قهــر  ســلطان  هللا كل  خيــب  أهتــف: 
حيــث  خــان؛  ألغــا  عبيــدا  جعلنــا  خ�رهــا،  ��ــب 
تجتــاح خيولــھ بــاب املغــارة، ليكــن حفــل وخمــر 

فمــا با��يــل غ�ــر �عــب وعنــاء.
ونا�ــ� فتــح كتابــھ األصفــر؛ نقــول: دية مخففة؛ 
فالفقيــھ مخ�ــر ب�ــن الفتــوى بمــال أو مرضــاة شــيخ 
ومــا جعــل  ل�رحمــھ هللا؛  قــدر،  واملــوت  القبيلــة، 

علينــا فــي تأو�ــل ا��ــرم مــن حــرج.
ليا�ــي  تدفأ�ــي  اليمامــة،  زرقــاء  بابنــة  �ــي  هــل 
الشــتاء، تنجــب �ــي فارســا يشــق عنــان الســماء؟

إ�ــ� منزلــق ال نجــاة  �ــي  وهــم يســيطر ع�ــي، يدفــع 
كلمــا  البلــھ،  يســ�ر�ي  الصمــت،  يســع�ي  منــھ، 
فــي  ولــدت  ليت�ــي  التذكــر؛  بــداء  أص�ــت  عرفــت 
زمــن آخــر؛ ســاع��ا لــن يســطر حكاي�ــي « ا��بر�ــي» 

اآلثــار. ��ائــب  فــي 
يســرقوا  أن  مقــودي؛  بــھ  يملكــون  واحــد  ��ــيء 
ألــف  لــدي  تركــت  إذ  ع�ــي  جنــت  لغ�ــي،  حــروف 
ألــف ب�ــت مــن شــعر املتن�ــي؛ تص�ــ� الفتــات مطــر 
يــروي أرض أجــدادي، طــاف �ــي طائــف مــن ر�ــي، 
تحــث  ا��ــداة  أصــوات  ال�ــ�ر،  وســاعة  الليــل 
النائم�ــن ع�ــ� العبــرات، أزف الرحيــل؛ تــرى مــن 
�ســقط ورقتــھ غــدا، علــم ذلــك مســطور فــي كتــاب 
موالنــا الــذي ��ــت؛ ال يأ�ــي بالشــمس مــن املغــرب؛ 
��ــب  أنــھ  ��ــ�ره  لهــم  يخيــل  أن  يفعلــھ  مــا  كل 
اإلنــاث صغــارا؛ ال ��ــم مــن يكــون آباهــم؛ فال��ــز 
شــوار��م  الرجــال  يفتــل  أن  منــھ  والــداء  وهــم 

زرقاء المدينة..
د. سيد شعبان
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يتطهــرون! ســاعة 
وصال��ــا  يقــرض  فــأر  كأن  املئذنــة،  �ــي  هــوت 
محاطــة  و�الدنــا  آخــر،  مــأرب  ســد  ا��ديديــة، 
بأســوار و�شــرب املــاء مــن أبــواب وراء أبــواب، عمــي 
نحصيــھ،  ال  دهــر  قرابــة  مــاء  دون  تركنــا  الســقاء 
نحفــر آبــارا فتخــرج امليــاه ما��ــة مثــل دمــوع الثكا�ــ� 
�ــي  بــل  كأ��ــا «داحــس والغبــراء»  فــي حــرب طالــت 
«حــرب الكلــب الثانية»وزرقــاء اليمامــة تنظر�ي من 
�عيــد، فــي ديــار املنفــى كل متــوار مهــدي آلخــر الزمــان. 
مــن  ينظــرون  املغــارة،  مدخــل  عنــد  يقــف  حمــاره 
يزرعــون  ا��مــس؛  لــھ  يجمعــون  األرض،  فــي  ثقــب 
تح�ــن  ح�ــ�  بالنفــط  يقامــرون  ألجلــھ،  ا��نطــة 

املباركــة. عودتــھ 
امللوحــة  تبلــغ  الســبخة،  أرضنــا  باطــن  فــي  أغــوص 
قــوارض  تل��م�ــي  أحشــا�ي،  تنضغــط  فمــي، 
تتداخــل فــي جســدي إبــر صدئــة، أشــعر بالتفاهــة؛ 
�ــي؛  املــوكل  ي�بع�ــي  لــھ،  قيمــة  ال  ملقــى  شــ��  أنــا 
يدلــھ ع�ــ� مكا�ــي شــيطان الناحيــة؛ فــي كل خرابــة 
عفر�ــت؛ تجتــاح جيــوش الســلطان بوابــة املدينــة؛ 
يســبون ال�ســاء؛ يخصــون الصغــار، يعبــرون ال��ــر 
بــكل  تطــوف  �عدمــا  الســيوف  تصمــت  بخيولهــم، 
النوا�ي؛ أفر هار�ا؛ ي�بع�ي ظل ور�حان، آيات هللا 
فــي كل ناحيــة ي�ت��ــون؛ يثملــون مــن خمــر معتقــة؛ 
فالفتــح أن يدعــو ملــن يمــأل جيو��ــم، ولتذهــب عينــا 

زرقــاء املدينــة إ�ــ� بــاب زو�لــة!
فــي ال��ــراء حيــث  يرتــد صو�ــي  بالبــكاء؛  أجهــش 
فــي  هللا  ب�يــان  هــدم  مــن  ملعــون  األحمــر؛  ا��يــل 
ملــا  م��ــم  أفــر  وذئــاب،  كالب  خلفــي  �عــدو  األرض؛ 
خف��م، لســت عا�ي املقام، وال أنا من نادم يوما في 

بــالط الســلطان، مغمــور ب�ــن النــاس، دعــت أمــي 
يومــا ح�ــن أن أغضب��ــا: يف�ــ� هللا بلســانك كل 
اســتجي�ت؛  دعو��ــا  طيبــة؛  كانــت  ظلمــك؛  مــن 
لك��ــا ظلمت�ــي؛ لي��ــا أتبع��ــا: وســكن فــي مغارتــھ 

بــال نطــق!
اآلن  هاهــم  بــھ؛  الشــقاء  مــن  اســ�رحت  ر�مــا 
أقدمــوا ع�ــ� جناي��ــم، شــكرا لهــم أبقــوا �ــي عينــا 
رأ��ــي  حلقــوا  معلمــا،  ثو�ــا  أل�ســو�ي  و�صبعــا، 
كتبــوا ع�ــ� خاصر�ــي مجنــون  ووشــموا ظهــري، 

ت�بعــوه. ال  معتــوه  تصدقــوه،  فــال 
مجبــر أو مخ�ــر ب�ــن أمر�ــن أن ألعــن زرقــاء املدينــة 
العناكــب  �ســك��ا  أرض  فــي  حفــرت  ال�ــي  تلــك 
تأو�ــل رؤ�اهــا ال�ــي حدثــت �عــد ألــف عــام؛ جنــدا 

رأت ال نخيــال يســاقط رطبــا جنيــا.
أو أن أســاير خبلها كما زعموا؛ أن أد�ي ا��نون 
يقولــون:  ســاع��ا  ممزقــة،  أســماال  وأرتــدي 
هــارب مــن الســراي الصفــراء، أو أن أكــون أحــد 
كتــاب  فــي  ا��ــداع  ســفر  يعزفــون  ا��مور�ــن 

أصفــر.
كل هــذا مبــاح لــدى صاحــب الزمــان، لــھ ا��كــم 
أن يق��ــي ب�ــن الرعيــة- باملــوت أو الشــق أو ح�ــ� 
ســمل األحــداق- كلهــا تخرصــات؛ فالــكالب ت�بــح 
تجــري ح�ــ� يرد��ــا ��ــر؛  تظــل  ع�ــ� األشــباح؛ 
لــن ي�بعو�ــي ســي�ركون  إن�ــي أعا�ــي مــن العمــ�، 
كلهــا  آيــة  جــزء  أو  شــعر  مــن  شــاهدا  قبــري  ع�ــ� 
ت�بــؤات لــم تخبــر ��ــا يومــا زرقــاء مدينــة �غفــو فــي 

ظــالم ليــل متدا�ــي العقــارب.
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لقــد  األوراق،  أضاب�ــر  وراء  ا��تفــي  ذلــك  عــن  بحــث 
يجــري  البيضــاء،كان  تــرك مشــاغباتھ ع�ــ� صفحا��ــا 
الضالــة،  الــكالب  إال  يخ��ــ�  ال  ســعادة  فــي  وراءهــا 
تمــرح دون قلــق أو  ألــف وجــھ، حيــث  رســم للطفولــة 
ترصــد، اآلن اختفــت كل تلــك املعا�ــي وراء تــالل القهــر 
املســ�بد باللوحــة، أخ�ــرا ع�ــر عليــھ، لقــد انكســر ســنھ 
املدبــب، أصــاب املــرض األصا�ــع الدقيقــة، إ��ــا �عا�ــي 
رعشــة مزمنــة مــا عــادت قــادرة أن تمســك بــھ، داهمتــھ 
الهواجــس أن يكــون القلــم الرصا��ــي أدرج فــي قائمــة 
غطــت  ال�ــي  التقرحــات  لبعــض  ان�بــھ  ا��ظــورات، 
لــو  الزمــن،  مــرور  رغــم  أثرهــا  ت�ــرك  الســياط  ظهــره، 
أتيــح لقلمــھ أن يســرد أحالمــھ ملــا غ�شــت الرؤ�ــة وملــا 

الشــمس. ضــوء  يمنــع  ســياجا  الظــالم  اســتحال 
العالــم،  يغ�ــر  ح�ــن كان يســطر رؤاه ا��املــة طمــح أن 
اســتعان بتلــك األداة، كــم �ــي مبدعــة ح�ــن تحلــق فــي 
اب�ســام��ا  التفاصيــل،  أصغــر  دون  اقــص،  ت�ر آفــاق 
لي��ــا  ب�يا��ــا،  تزهــو  الــورود  شــفت��ا،  �غــادر  لــم  ال�ــي 

القلــم! ل�رســمها  �ــي  كمــا  ظلــت 
رعشــة  مثــل  واهنــا  القلــم  صــار  فقــد  محــال  هــذا 
أصا�عــھ، �ســلل الفــأر إ�ــ� مخدعــھ، حــال لــھ أن يــأكل 
ذكر�اتــھ، وجــد فــي �ــ�ل اال��ــام أنــھ يمتلــك أداة مــن 
متالزمــة  وفــق  األحــداث  يفســرون  وأل��ــم  رصــاص، 
األقاو�ــل  ك�ــرت  الوطــن،  �ــ�ل  غطــت  ال�ــي  الرعــب 
الئحــة  عــن  أخبــار  �عناو�ــن  التلفــاز  صــورة  و�ســر�لت 
قلمــھ،  �ســكن  غــادرة  رصاصــات  حــول  تــدور  جديــدة 
حاصــروه فــي أمكنــة فاســدة، كل الصغــار مدانــون إن 
أمســكوا ��ــا؛ الفراشــات محــال أن تحلــق فــوق أغلفــة 
الكتــب ممنوعــة أن تز�ــن ثيــاب العــرس؛ هــذا يغضــب 

الوطــن. صــدر  فــوق  الرابــض 
تراكمــت قائمــة ا��ظــر ح�ــ� غطــت واجهــة الفصــول 

ارتيــاد  عــن  املعاشــات  أ��ــاب  امتنــع  املدرســية، 
املق�ــ� الي�يــم؛ مــا عــادوا ي�ســلون بمشــاغبات رســامي 
ب�شــر  م��مــة  ا��ــروف  صــارت  الســاخرة،  الصفحــة 
الفو��ــ�، أراد أن يعــود ��كايتــھ األو�ــ�، اختلــس نظــرة 

الصبــا. ماتــزال لوجههــا حــالوة  إل��ــا 
ع�ــر ع�ــ� صــورة لهــا، بصمــة لهــذا الزمــن املتدا�ــي جــراء 
القلعــة  أســفل  ا���ــري  بالقبــو  ت�ت�ــي  وشــاية  ألــف 
امل�ســية فــي تــالل القحــط ال�ــي ضر�ــت الب�ــت الكب�ــر.

الزمتــھ األحــالم املؤجلــة أصــرت أن يدو��ــا، دون ذلــك 
لــم يف��ــوا  يكــون قــد دخــل مختــارا القبــو ا��قيفــي، 
مــن قبــل أن يطمســوا أثــره، اســتعاد �عــض روحــھ مــن 
ببقايــا  أمســك  الفــأر،  أنيــاب  ب�ــن  ومــن  ال��ــر  وراء 
الســن املدبــب حيــث احتفظــت ��ــا؛ ليعــاود ا��ديــث 
عــن جمالهــا، فال�ســاء مولعــات بالز�نــة ح�ــ� ولــو كانــت 

ا��يــوط مــن نفــس مــادة حبــال املشــنقة،
ذات  شــفت��ا  إ�ــ�  طر�قهــا  االب�ســامة  �عــاود  مــرة  ألول 
اللــون القرمــزي، رغــم أن ��دلــت مثــل شراشــيف ثــوب 
العــروس ليلــة ا��نــاء لك��ــا بقيــت جميلــة، بــدأ يخــط 
تلــك اللوحــة ال�ــ� م��ــ� ع�ــ� ��ــ���ا األو�ــ� مــا يز�ــد 
ع�ــ� أر�ع�ــن عامــا، تبقــى للــورد رائحتــھ ولــو انــدس ب�ــن 
تقاصــر  عطرهــا  فــاح  كلمــا  العتيقــة،  الثيــاب  طيــات 
ا��ــرذ الــذي اختــال يومــا مزهــوا بأغطيــة الصفيــح ال�ــي 
يتعشــقها نجومــا سداســية تلــوح مــن مقدمــة قبعتــھ.

عــن لوحتــھ، ظــل  يأتيــھ وهــو غافــل  أال  أجلــھ؛  يســارع 
شــراي�نھ  أمدتــھ  ح�ــ�  املدبــب  الســن  ببقايــا  يمســك 
�علبــة األلــوان، �عــد عنــاء، اســتطاع أن يرســم اللوحــة 
املعبــرة، حقــا إ��ــا �شــ��ها، رغــم أ��ــا ارتحلــت فــي غمــرات 

ال�ســيان، لكــن بقيــت م��ــا رائحــة الصبــا ا��ميــل.

قلم من رصاص
د. سيد شعبان
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ناعم يا ملح
د. سيد شعبان

وجــود  ال  املــارة،  وجــوه  الصيــف  يلفــح  تتا�ــع،  فــي  الصــوت  يــرن 
لصر�ــخ ابــن يوم�ــن، بــل ح�ــ� ال يفكــر فــي مغــادرة ب�تــھ املنــزوي وراء 
تــالل ا��ــوف والفقــر، ح�ــ� كالب الســكك الضالــة تلهــث و�عــب 
مــن بركــة املــاء الصفــراء، كان ثمــة فيضــان، منــذ أعــوام لــم يتجــدد 
النو�ــة،  بــالد  بنــوا ســدا عاليــا عنــد  إ��ــم  تقــال حكايــات:  ماؤهــا، 
ســتأ�ي ا���ــرات الحقــا؛ هــذه تميمــة جد�ــي : كــف مبتــور مخلــوط 
بــدم أ��يــة العيــد، لكنــھ يأ�ــي ع�ــ� أيــة حــال، وراءه ســر يغلفــھ 
بألــف حكايــة، الفقــراء يدخلــون ا��نــة مبكــرا، هــذه كلمــات الشــيخ 
�ســكانھ،  املــكان  يتوقــف  ح�ــن  شــعبان،  مــن  النصــف  ليلــة  فــي 
يجــوب  يــوم  كل  أراه  املب��ل�ــن،  بأدعيــة  الســماء  أبــواب  تزدحــم 
ا��ــارة، يجتــاز األزقــة املســكوكة عمــدا؛ ت�ت�ــي ببــاب ســد، يحمــل 
جــوال امل�ــ�، وللعــرق فــي الصيــف عنــاء، تلفــح وجهــھ النــار، تدفعــھ 
ا��اجــة إ�ــ� أن ينــادي ع�ــ� بضاعتــھ الكاســدة؛ تــرى مــن يشــ�رى 

الض�ــ� وقــد امتــألت ا��يــاة رهقــا: يــا مص�ــ� يــا م�ــ�!
صغ�ــرا تبعتــھ مثــل ظــل أعــواد الــذرة كنــت أنــا ذلــك املغطــى بكســاء 

أزرق مثــل النيــل يــوم كان ي��ــادى يحــب ا��روســة، يقبــل شــفت��ا
مثــل  حلــوة  بيضــاء  يــد  تخــرج  مشــرعة،  نصــف  نافــذة  إ�ــ�  ينظــر 
حليــب بقــرة جــدي، منديــل ��فــو بــھ ألــوان زاهيــة، حواشــيھ مطــرزة 

با��ــرز الف��ــي الالمــع.
ينادي مرة ومرة، مص�� يا م��!

تأ�ــي فــي و�ــ� الظه�ــرة، تحمــل وعــاء مــن خــزف، تتمايــل فــي دالل، 
يناغــم بصوتــھ: ناعــم يــا م�ــ�!

اقص في مشي��ا. ت�ر
تحــدق  والهــة،  همهمــات  تخــرج  صر�رهــا،  ا��ــارة  أبــواب  تصــدر 
عيــون عط��ــ�، ي�ســاب العــرق قطــرات حارقــة، يأ�ــي صــوت ��وز 
وقــد أخرجهــا ا��ــوف، تضــرب األرض �عصاهــا، تــدوي فــي ال�ــراب 

خطوا��ــا، تتماســك، ت�تلــع ر�قهــا، تلــوذ هر�ــا.
ي�ــرك م��ــھ، يجــرى فــي الناحيــة، يســقط منــھ ك�ــس نقــوده، ت�ناثــر 

قروشــھ، نجــري وراءه، نلهــو بكلماتــھ:
مص�� يا م��
ناعم يا م��!

يتورد خداها، مثل الورد األحمر وقد غازلھ الندى!
ابنــة عشــر�ن عامــا، حلــوة، بــل أجمــل البنــات، نظــل نجري ونلعب، 
يأ�ــى رمضــان نلهــو بكلماتــھ، �ســهر طــوال الليــل، فا��ــارة آمنــة مــن 
العفار�ــت، لقــد ر�طهــا �سلســلة أكبــر مــن قض�ــب القطــار املصــري؛ 

هكــذا قــال موالنــا فــي الكتــاب0
أم رمضان وراء الكوم تزرع ثوم!

يا خالة يا أم رمضان قومي ا���ري،با��رج�ر والع�ش الطري.
نتجمــع ح�ــن ��دنــا التعــب عنــد ضفــة ال��ــر، لــن تخــرج ا��نيــة؛ إنــھ 

شــهر مبــارك، تصــوم بال��ــار، و�غــازل القمــر ليــال.
ننــزل املــاء، نمســك باألســماك الصغ�ــرة، نتذكــر حكايــة با�ــع امل�ــ�، 
نقلــد حركاتــھ، ت��ــك كمــا لــو أن الســماء أخرجــت عصاف�ــر ا��نــة 

ا��ضــراء تلهــو .
مــن �عيــد يأ�ــي حامــال عصــاه، إنــھ ال يعــرف رمضــان، يمســك بنــا، 
تتا�ــع ألفاظــھ مثــل كــوم الســباخ ســكنتھ الف�ــران، نجــري فــي ا��ــارة، 

لكننــا ال �ســكت، نظــل �غ�ــي: مص�ــ� يــا م�ــ�
ناعم يا م��!

أرتــدي  للعــب حن�ــن؛  �ــي  آخــر،  أر�عــون شــهرا، واحــدا وراء  م��ــ� 
الثــوب األزرق بــال ســروال، أطلــق ســا�ي تــدب، تــرى أيــن �ــي اآلن؟!

أما تزال حمراء ا��دين؟
يبــدو أن امل�ــ� صــار مجعــدا مثــل صــوف الشــاة، ضمــر ثدياهــا، كانــا 

مثــل حب�ــي الرمــان، تمــزق منديلهــا ابتلعــھ البحــر بملوحتــھ.
انطفأت بالدي.

ا��طــب  أعــواد  مثــل  الطــري،  ا��بــز  تــأكل  عــادت  مــا  رمضــان  أم 
مــكان. كل  الر�ــح  تذروهــا 

أبحــث ع��ــا فــال أجدهــا. يقــال إ��ــا صعــدت فــوق تلــة جــادو، تبحــث 
عــن ضــوء القمــر الــذي ســرقھ با�ــع امل�ــ�!



لالعالن في مجلة بصر�اثا

راسلونا عبر صفحتنا بالف�س بوك
https://www.facebook.com/basrayatha
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*كيف �عرفي�نا عن نفسك �عيًدا عن عالم الشعر والكتابة؟
 فــي مجــال تصو�ــر األشــعة، لكن�ــي لــم أمــارس هــذه 

ٌ
أنــا أختصاصيــة

املهنــة كث�ــًرا، بــل كنــت موظفــة فــي ا��امعــة األمر�كيــة ( قســم الطــب 
نمــاذج  قابلــت  إذ  القســم  هــذا  فــي  كث�ــًرا   

ُ
اســتفدت وقــد   ، النف��ــي) 

�شــر�ة كث�ــرة أفادت�ــي فيمــا �عــد فــي الكتابــة األدبيــة .
افــع ال�ــي ألقــت بــِك  *كيــف كانــت بداياتــك ؟ ومــا �ــي التأث�ــرات والدو

فــي مغامــرة الكتابــة؟
بــدأت الكتابــة منــذ حوا�ــي خمســة وعشــر�ن عاًمــا، خواطــر، مقالــة 
إجتماعية، كنت أ�شــرها في ”دليل ال��ار“ لكن�ي أضطررت للتوقف 
والغيــاب �شــكل ��ا�ــي عــن امليــدان الثقافــي واألد�ــي لظــروف خاصــة 
ســنوات،  الســت  حوا�ــي  منــذ  الكتابــة  عــاودت  لكن�ــي  ��ــا،   

ُ
مــررت

فبــدأت متا�عا�ــي ا���ولــة لل�شــاطات الثقافيــة واألدبيــة، وخــالل 
تلــك الف�ــرة قــرأت كث�ــًرا وتيقنــت أن مــن يقــرأ كث�ــًرا �ســاوره الرغبــة 
فــي الكتابــة، لذلــك تفرغــت للكتابــة أك�ــر فــي محاولــة م�ــي للتعو�ــض 

عّمــا فات�ــي.
ديوان ”ع�� وعد غيداء“ هو استخالص تجر�ة حياتية

�ــي  مــا  غيــداء“  وعــد  ”ع�ــ�  الشــعرّي  ديوانــك  صــدور  لــِك  *نبــارك 
تضم��ــا؟ ال�ــي  الرســالة 

اقيــة ، الديــوان ال يعمــل ع�ــ� تيمــة  شــكري وامتنا�ــي ملباركتكــم الر
مكابــدات  عــن  يعبــر  حياتيــة،  تجر�ــة  اســتخالص  هــو  بــل  محــددة 
أنــھ ال  الــذات، و�تضمــن طائفــة مــن تجــارب ودروس ا��يــاة ، كمــا 

العــام.. واإلجتما�ــي  الوط�ــي  الهــم  مــن  يخلــو 

*معــرض الكتــاب العر�ــي فــي مدينــة صــور هــو حــدث ســنوي يســتقطب 
ــاب والشــعراء، حدث�نــا عــن الفعاليــات ال�ــي تجــري 

ّ
العديــد مــن الكت

ضمــن املعــرض واألمســيات ال�ــي تقيمو��ــا ؟
معــرض الكتــاب العر�ــي الــذي تنظمــھ “ جمعيــة هــال صــور“ الثقافيــة 
ســعيد،  عمــاد  الدكتــور  رئ�ســها  ��ــ�ص  ممثلــة   ، اإلجتماعيــة 
مؤســس معــرض الكتــاب، هــو شــر�ان ثقافــي ملدينــة صــور، وهــو حــدث 
ــاب والشــعراء اللبناني�ــن والوفــود 

ّ
ســنوي يســتقطب العديــد مــن الكت

العر�يــة.
معــرض الكتــاب العر�ــي الثامــن ، هــذا العــام كان مم�ــًزا جــًدا، فقــد 
الكتــاب  معــرض  األعمــال  تصر�ــف  حكومــة  فــي  الثقافــة  وز�ــر  ر�ــ� 
مــن  حشــد  بحضــور   ، األســد“  باســل  مجمــع   “ ،فــي  الثامــن  العر�ــي 
الفاعليــات ال�ربو�ــة والثقافيــة ووفــد مــن جمهور�ــة مصــر العر�يــة، 

ال��ــار  جر�ــدة  تحر�ــر  رئ�ــس  املصــري  الشــعب  مجلــس  وعضــو 
افــق، وأيًضــا القنصــل العــام لدولــة فلســط�ن  املصر�ــة ووفــد مر

العــراق. كردســتان  فــي 
��موعــات  توقيــع  ،حفــل  الكتــاب  معــرض  فعاليــات  ضمــن 
و�عالميــة.  ، حوار�ــة  ولقــاءات   ، شــعر�ة  ودووايــن   ، قصصيــة 

مــن  الشــعراء  مــن  نخبــة  مــع  شــعري  مهرجــان  هنــاك  كان  وأيًضــا 
قامــوا  �شــكيلي�ن  فنان�ــن  و�مشــاركة  خارجــھ  ومــن  لبنــان  داخــل 

الفعاليــة. هــذه  فــي  املباشــر  بالرســم 
لبعــض  تكر�مــي  حفــل  هنــاك  كان  أيًضــا  الفعاليــات  وضمــن 
واإلعالميــة،  وال�ربو�ــة،  والثقافيــة،  الدي�يــة،  ال�ــ�صيات 
كاإلعالمــي جهــاد أيــوب و�حضــور اإلعالمــي والوز�ــر جــورج قردا�ــي.
لقــد كان لنــا اســتاذة ”رانيــا“ ، الســنة املاضيــة شــرف وجــودك فــي 

حفــل توقيــع مجموعتــك الشــعر�ة فــي معــرض الكتــاب الســا�ع.
الســاعة  مــن  يومًيــا  الــزوار  أمــام  أبوابــھ  يفتــح  املعــرض  زال  مــا 
العاشــرة صباًحــا إ�ــ� السادســة مســاًء، لغايــة مســاء يــوم الســ�ت 

.2022/  11  /  12
ح�ــ�  كتابا��ــم  فــي  والرمز�ــة  بالغمــوض  الشــعراء  �عــض  *يبالــغ 
��ــذه  رأيــك  مــا  فهمهــا،  يصعــب  طالســم  إ�ــ�  قصائدهــم  تحولــت 

قصائــدك؟ تكتب�ــن  وكيــف  الكتابــة؟  فــي  الطر�قــة 
الالمعقــول،  عالــم  فــي  الدخــول  إ�ــ�  يســعون  الشــعراء  �عــض 
القــارئ  يجعــل  ممــا  غ�ــر منطقــّي،  املألــوف خروًجــا  عــن  وا��ــروج 
يشــعر بالتيــھ وراء املعا�ــي واأللفــاظ ح�ــ� تتحــول القصيــدة إ�ــ� مــا 
يشــبھ األحا�ــي، أل��ــم يعمــدون إ�ــ� الغمــوض �غــرض الغمــوض .

آثــار  مقتف�ــن  الغمــوض  عــبء  أنفســهم  حملــوا  اآلخــر  والبعــض 
لصناعــة  املمكــن  التجــاوز  �ــي  الصوفيــة  والكتابــة  الصوفيــة، 

�عــض الشــعراء يســعون إ�ــ� الدخــول 
عــن  وا��ــروج  الالمعقــول،  عالــم  فــي 
ممــا  منطقــّي،  غ�ــر  خروًجــا  املألــوف 
وراء  بالتيــھ  يشــعر  القــارئ  يجعــل 

واأللفــاظ. املعا�ــي 
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اللغــة.
أنــا �ــ�صًيا أكتــب النــص الــذي يشــتغل ع�ــ� قــول مــا يمكــن 
قولــھ مــن دون �عقيــد، فــال أ��ــأ للغمــوض ��ــرد الغمــوض أو 
ــا وتمنــح ا��ملــة �شــكالت 

ً
حًبــا فيــھ، لتمــر قصائــدي �ســيًما هادئ

الفكــرة الشــعر�ة باإلعتمــاد ع�ــ� التكثيــف برؤ�ــة جماليــة قــدر 
مــا أســتطيع.

ا��ركــة  فــي  يســاهما  أن  واألدب  للشــعر  يمكــن  حــد  أي  *إ�ــ� 
التوعو�ــة خاصــة فــي ا��تمــع الــذي يــرزح تحــت حمــل ثقيــل مــن 

واإلس�ســالم؟ التبعيــة  الســطحية، 
كاتًبــا  أم  روائًيــا قصصًيــا  أم  كان  األديــب، شــاعًرا  أن  ال شــك 
، يلعــب دوًرا وا�ً�ــا فــي نقــل مــا يع�شــھ مجتمعــھ، لكــن هــذا 
اقــع  افًيــا ملعطيــات الو  فوتوغر

ً
الــدور هــو دور جما�ــي ول�ــس نقــال

بــھ بطر�قــة تم�ــزه عــن  فــي التأث�ــر بمــا يحيــط  ، واألديــب يســهم 
غ�ــره.

فهــو  ا��تم�ــي،  ســياقھ  عــن  ينفصــل  أن  يمكــن  ال  واألدب 
مجموعــة مــن القيــم ال�ــي يع�شــها ا��تمــع ، لذلــك يجــب أن 
ا��تمــع  داخــل  واملتم�ــز  الفاعــل  دوره  األد�ــي  للعمــل  يكــون 
وا��ما�ــي،  الفكــري  الو�ــي  بــث  وســائل  مــن  وســيلة  باعتبــاره 
ودور األديــب هــو �عميــق الثقافــة الفكر�ــة واإلحســاس ا��ما�ــي 
والذائقــة األدبيــة اللغو�ــة، رغــم أنــھ يع�ــش دوًمــا فــي صــراع ب�ــن 
أخــرى،  مــن جهــة  املأمــول  اقــع  مــن جهــة والو الكائــن  اقــع  الو
وهــذا الصــراع فــي حقيقتــھ هــو نتــاج لطموحــات األديــب للتجاوز 

واملســتو�ات. األصعــدة  مختلــف  ع�ــ�  بمجتمعــھ  واإلرتقــاء 

*تحضر�ــن إلطــالق مجموعــة قصصيــة و وروايــة، حدث�نــا عــن هذيــن 
العمل�ــن؟

فقــط   ، لل�شــر  جاهــزة  أصبحــت  القصصيــة  مجموع�ــي  ��يــح، 
. األخ�ــرة  اللمســات  إ�ــ�  تحتــاج 

�ــي مجموعــة حكايــات مســتوحاة مــن قصــص ا��يــاة، وتالمــس همــوم 
تخــم 

ُ
امل الشــر�ي  ا��تمــع  خبايــا  عــن  تف�ــ�   ، خــاص  �شــكل  املــرأة 

ناقــش.
ُ
ت أن  �ســتحق  حقيقيــة  بمشــاكل 

وا��موعــة تضــع �ــ�وص ا��كايــات فــي ��ايــات مغلقــة و�عمــل ع�ــ� 
تحر�ــك ذائقــة القــارئ وتوقعاتــھ.

أما الرواية تحتاج إ�� �عض الوقت لتكون جاهزة لل�شر.
فقلــت  ال�شــر�ة،  الذيــن ســيقودون  عــن  ســئلت  لقــد   “ فولت�ــر  *قــال 
املراكــز  فــي  نص�بنــا  ســ�نال  م�ــ�  يقــرؤون.  كيــف  يعرفــون  الذيــن 

العالــم؟ هــذا  قيــادة  فــي  املتقدمــة 
بالدنــا  �عانيــھ  مــا  ولعــل  يقــرؤون،  بمــا  إال  يرتقــون  ال  ال�شــر  فعــال“، 
ا��مــول  إ�ــ�  مــرده  ثقافــي،  وانتــكاس  حضــاري،  تراجــع  مــن  العر�يــة 

. املعرفــي  والت��ــر  الفكــري، 
وكيــف ســ�نال نص�بنــا فــي املراكــز املتقدمــة ونحــن ن��ــاون فــي صعــود 

ســلم الر�ــي ال�شــري ونمــارس الكســل الثقافــي .
نحــن أمــة إقــرأ، لكننــا ال نقــرأ، ومــن يعــرف كيــف يقــرأ هــو مــن ســيحكم 
ال�شــر�ة ألنــھ كمــن جمــع كنــوًزا مــأل ��ــا عقلــھ وحّصــن �ــ�ص�تھ مــن 
براثــن ا��هــل، ومــع كل كتــاب يرحــل لي��ــل مــن نبــع األفــكار ليعــود وهــو 
أك�ــر معرفــة وثقافــة، ألن القــراءة غــذاء عقــل اإل�ســان وارتقــاء الفكــر.

لنجعــل القــراءة م��ــاج حيــاة، ولننمــي عقــول أوالدنــا، فبالقــراءة تنمــو 
ا��ضــارات وتزدهــر األمــم.

*أترك لك ا��تام مع قصيدة ��دي��ا لقّراء كوال�س .
قصيدة من الديوان
 األوهام ”

ُ
“ متاهات

: 
َ

قلت
ھ

ُ
ت نبضات

َ
 ُحبنا قد ترهل

ّ
إن

 �عزف ��ن الرحيل،
َ

فبدأت
 مواثيَق العشق

َ
أطفأت

 لظى ال��ر ..
َ

وأوقدت
ي؟

ّ
 التخ�

َ
 الُبعاَد أم أردت

َ
أقصدت

 بطعِم أوجا�ي؟
َ

وهل تلذذت
 رو�ي

ْ
�عد أن تاهت

صارع األحالم كورقٍة خر�فية م�ساقطة
ُ
ت

في متاهات األوهام…
ى في إعصار حبَك

ّ
وأنا أ�شظ

مُھ األمواُج العاتية
ّ
حط

ُ
كفلٍك هائم قبل أن ت

ردي قل�ي املثلوَم
ُ
وت

بنار عشقَك نحو األعماِق
 ��يُم الشوق

َ
ليكون

أقوى قوام�ِس عشقي !!.
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ز��ب دياب
مواليد : لبنان

املؤهالت العلمية :أخصائية تصو�ر أشعة
_ مديرة وكالة عرب نيوز الدولية / فرع لبنان

_ مديرة ��يفة نبض العرب / فرع لبنان
_ عضو في جمعية هال صور الثقافية اإلجتماعية.

_ عضو في ملتقى ا��معيات األهلية في مدينة صور 
ومنطق��ا.

_ نائب رئ�س منتدى الثقافة والفنون واألدب.
_ ممثل دار الفراعنة للطباعة وال�شر في لبنان

وشــهادات  التكر�مــات  مــن  العديــد  ع�ــ�  _حائــزة 

. لتقديــر ا
فــي  الثقافيــة  األمســيات  �عــض  فــي  مشــاركة   _

. ن لبنــا
فــي  الشــعراء  مــن  العديــد  تقديــم  فــي  مشــاركة   _
معــرض  فعاليــات  ضمــن   ) ثقافيــة  أمســيات 

صــور. مدينــة  فــي  العر�ــي)  الكتــاب 
اإلصدارات األدبية :

_ديوان شعري / ع�� وعد غيداق.
_قيد الطبع :

 •مجموعة قصصية .
•رواية.

سيرة أدبية
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ــر تو���ــي أصيــل مدينــة الق�ــروان، مــن مواليــد 21 جو�ليــة 1٩3٨ زمــن االســتعمار الفر���ــي لتو�ــس، 
ّ

مــؤرخ ومفك
يعتبــر مــن أبــرز املتخّصص�ــن فــي التار�ــخ العثما�ــي واملور�ســكي فــي العالــم، وأّول مــن اج�ــرح مصط��ــات جديــد 
بتو�ــس  الز�تو�ــي  الثانــوي  بالتعليــم  التحــق  ثــم  رأســھ  بمســقط  العر�ــي، درس  الوطــن  فــي  املور�ســكي�ن  حــول 
العاصمــة ليتحّصــل ع�ــ� شــهادة العامليــة. واصــل دراســتھ ا��امعّيــة بالعــراق ليحــرز ع�ــ� اإلجــازة فــي التار�ــخ. 
توجــھ، �عدهــا، إ�ــ� فر�ســا ليحــرز عــام 1٩٧2 ع�ــ� دكتــوراه الدولــة فــي التار�ــخ ا��ديــث، مــن جامعــة آكــس أون 
الدراســات  فــي  األبــرز ا��تــّص  الفر���ــي  املــؤرخ  تحــت إشــراف  بــاي قســنطينة،  ا��ــاج أحمــد  بروف�ــس حــول 
العثمانيــة وال�ركّيــة رو�ــار مون�ــران. كمــا تحّصــل قبلهــا ع�ــ� ثالثــة ديبلومــات: مــن األرشــيف الوط�ــي الفر���ــي، 

حــدة، ومــن األرشــيق الوط�ــي األمر�ـكـي بواشــنطن.
ّ
ومــن جامعــة ب�ســبورغ بالواليــات املت

حوار مع المؤّرخ أ. د عبد الجليل التميميحوار مع المؤّرخ أ. د عبد الجليل التميمي

حاوره: فت�ي البوكاري
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    تحّمــل العديــد مــن املســؤوليات فــي اختصاصــھ، اشــتغل بــإدارة 
بمؤسســة  األرشــيف  علــم  فــي  خب�ــرا  وكان  الوط�ــي،  األرشــيف 
األرشــيف العــام ل��كومــة التو�ســية، وأســتاذا جامعيــا، ومديــرا 
التا�ــع  العر�ــي  اإلقليمــي  للفــرع  للتوثيــق، ورئ�ســا  للمعهــد األع�ــ� 
ورئ�ســا  مؤّسســيھ-،  أحــد  وهــو  لألرشــيف-  الدو�ــي  للمجلــس 
مؤّسســ��ا-،  أحــد  وهــو  العثمانّيــة-  للدراســات  العر�يــة  ل��نــة 
ل��نــة  ورئ�ســا  واآلثــار،  للتار�ــخ  التو�ســّية  ل��معّيــة  ورئ�ســا 
ونائــب  مؤسســ��ا-،  أحــد  –وهــو  املور�ســكّية  للدراســات  العاملّيــة 
التا�ــع  اإل�ســانية  والدراســات  للفلســفة  الدو�ــي  ا��لــس  رئ�ــس 
لليو�سكو، ورئ�سا لالتحاد العر�ي للمكتبات واملعلومات، ونائب 
ــھ انتخــب عضــوا فــي 

ّ
رئ�ــس االتحــاد الدو�ــي للمس�شــرق�ن، كمــا أن

ا��معيــة التار�خّيــة األكاديمّيــة ال�ركّيــة، وال��نــة العاملّيــة ملؤتمــر 
ال�رـكـي. الفــن 

   أّســس الدكتــور عبــد ا��ليــل التميمــي مركــز الدراســات والبحــوث 
زغــوان،  بمدينــة  واملعلومــات  والتوثيــق  واملور�ســكّية  العثمانيــة 
املركــز،  م�شــورات  أحــد  فــي  جــاء  كمــا  املركــز،  هــذا  أهــداف  ومــن 
املور�ســكية- للّدراســات  الثالــث  العالمــي  املؤتمــر  «أعمــال 

للشــعائر  األندلســي�ن  املور�ســكي�ن  تطبيــق  حــول  األندلســّية 
تار�خيــة،  يكــون مركــز معلومــات  أن  اإلســالمّية 1٤٩2-1٦0٩)»، 
افيــة باملوضوعــات  وقاعــدة بيانــات وتوثيــق لالرشــادات الب�بلوغر
ومكتبــة  واملور�سكية-األندلســية،  العثمانيــة  با��قبــة  ا��اصــة 
فــي  و�شــر  و�حــوث  دراســات  وورشــة  ا��ــال،  هــذا  فــي  متخّصصــة 
العــرب  الباحث�ــن  ب�ــن  التعــاون العلمــي  ذات االختصــاص، ور�ــط 
ا��تّص�ــن  وكّل  واألمر�كي�ــن  واالســبان  والفر�ســي�ن  واألتــراك 

املعرفــي.  ا��قــل  هــذا  فــي  الدولي�ــن 
ولقــاء عر�يــا  مــت 1٤٥ مؤتمــرا 

ّ
نظ األهــداف،  تلــك       ولتحقيــق 

ودوليــا، ومئــات الســمينارات للذاكــرة الوطنيــة وعشــرات املنتديــات 
كتابــا،  وخمســ�ن  مائت�ــن  و�شــرت  والديمقراطيــة،  الكرامــة  لثــورة 
املعرفــة  فــروع  أهــم  ــت 

ّ
غط فقــد  املؤسســة،  ــاف 

ّ
كش فــي  جــاء  وكمــا 

والبحــث فــي العلــوم اإل�ســانية واالجتماعيــة موزعــة ع�ــ� أر�ــع وحــدات 
�ــي: الذاكــرة الوطنيــة واملغار�يــة، الدراســات عــن اإليــاالت العر�يــة 
املور�سكية-األندلســية،  الدراســات  العثمانّيــة،  اآلثــار  ومدّونــة 
التار�خّيــة  ــة 

ّ
ا��ل املركــز  أ�شــأ  كمــا  ا��غراسياســية،  ــات 

ّ
وامللف

املائــة  �عــد  والســبعون  الثمانيــة  أعدادهــا  ضّمــت  ال�ــي  املغار�ّيــة 
والفر�ســية  بالعر�يــة  أكاديميــة  دراســة  وســبعمائة  ألــف  مــن  أك�ــر 
�عر�ــب  ع�ــ�  عملــوا  الذيــن  مــن  كان  وقــد  واإلســبانية،  واألنجل�زيــة 
العر�ــي  التار�ــخ  ��ــم  ملــا  التو�ســية  با��امعــة  التار�ــخ  مــادة  تدر�ــس 

اإلســالمي.
     نــال العديــد مــن ا��وائــز واألوســمة، كالوســام الثقافــي الفر���ــي، 
االســتحقاق  ووســام  التار�ــخ،  لعلــم  التو���ــي  القومــي  والوســام 
الثقافــي، ومنــح الدكتــوراه الفخر�ــة مــن مجلــس جامعــة اســطنبول، 

��ولنــدا... كلــوس  األم�ــر  وجائــزة 
     التقيــت ��ــذه القامــة فــي مكتبــھ بمؤسســتھ، فأف�ــ� �ــي عــن خوفــھ 
مــن ضيــاع مكت�تــھ �عــد وفاتــھ، كانــت تضــّم فــي رفوفهــا أك�ــر مــن 21
ألــف كتابــا، أغ�ــ� مكتبــة خاصــة فــي العالــم العر�ــي، وجدتــھ ي�باحــث 
ة 

ّ
بوســن الطاهــر  وصديقــھ  محاميــھ  مــع  املؤسســة  وشــأن  شــأ��ا  فــي 

للبحــث عــن حلــول قانونيــة تجعــل مــن املؤسســة، بطوابقهــا الثالثــة، 
�عيــدة عــن أيــدي ورثتــھ ل�ســتمر فــي وظيف��ــا فــي انجــاز املؤتمــرات مــن 
القيــام  ــھ بصــدد 

ّ
بأن القادمــة، كمــا أخبر�ــي  أجــل األجيــال  مــن  �عــده 

فــي القر�ــب العاجــل.  راتــھ وأّ��ــا ســتكون جاهــزة لل�شــر 
ّ

بتحب�ــر مذك
التقيتــھ محمــال بأســئل�ي، فــكان هــذا ا��ــوار:

* ما �ي املؤثرات ال�ي دفعتك للتخّصص في مجال التار�خ؟
ج:  هــذا ســؤال طر�ــف جــدا، عندمــا جئــت مــن الق�ــروان إ�ــ� تو�ــس 
هــو  �ــي  فقيــل  التو�ســّية،  ا��مهورّ�ــة  فــي  مــؤرخ  أفضــل  عــن  ســألت 
ابــن  �ــي  فــي  يــدّرس  كان  شــمس،  ع�ــن  جامعــة  خّر�ــج  قاســم  أحمــد 
خلــدون وأنــا أدرس فــي ابــن شــرف، فكنــت أزوغ فــي ف�ــرات االســ�راحة 
القليلــة ��ضــور دروســھ وأســتمع إليــھ، وحقيقــة فقــد اســتفدت منــھ 
أّيمــا اســتفادة، كان جّبــارا، مــن خاللــھ أدركــت قيمــة التار�ــخ، و�عــد 
بصــدد  أنــھ  وأخبر�ــي  املب�ــ�  هــذا  فــي  هنــا  زار�ــي  ســنة  عشــر�ن  مــرور 
ــي اإلشــراف عل��ــا. كان موقفــا 

ّ
اإلعــداد لرســالة الدكتــوراه وطلــب م�

محرجــا بال�ســبة �ــي فهــو أســتاذي، أنجــز رســالتھ تحــت إشــرافي حــول 
رســائل عظــوم فــي الوضــع االقتصــادي واالجتما�ــي لتو�ــس فــي القــرن 
الســادس عشــر فكانــت مــن أفضــل رســائل الدكتــوراه فــي ا��مهور�ــة 
�غذي�ــي  فــي  الفضــل  لــھ  كان  َمــْن  هــو  قاســم  أحمــد  إذن،  التو�ســّية. 

التار�ــخ.   بقيمــة 
«ســ�رمدي»  والبحــوث  الدراســات  مركــز  ب�ــن  العالقــة  �ــي  مــا   *

واملعلومــات؟ العلمــي  للبحــث  التميمــي  ومؤسســة 
كنــت  العلمــي،  للبحــث  املســتقبلية  الرؤ�ــة  تطــّور  يعكــس  هــذا  ج: 
مهتّما بالدراســات املور�ســكية والدراســات العثمانّية فأّسســنا مركز 
الدراســات والبحــوث العثمانيــة واملور�ســكّية والتوثيــق واملعلومــات، 
فبعــد ز�ار�ــي ألمر�ــكا واليابــان وأندون�ســيا وكور�ــا ا��نو�يــة، أدركــت 
 املعرفــة هــو الرجــل املر�ــض فــي العالــم العر�ــي، ولقــد زاد�ــي إيمانــا 

ّ
أن
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ــھ فــي ســنة 1٩٨2 ُدعيــت إ�ــ� مؤتمــر فــي النمســا ع�ــ� الدراســات 
ّ
بذلــك أن

فــي  قديمــا  قصــرا  اشــ�روا  األمر�ــكان   
ّ

أن وجــدت  هنــاك  العثمانيــة، 
النمســا وحّولــوه إ�ــ� مركــز للدراســات العاملّيــة يتكــّون مــن ســبع شــقق 
الحتضــان الباحث�ــن، ومكتبــة تضــّم ســبعة آالف كتابــا، وأنــا فــي ذلــك 
ال  ملــاذا  ف�ســاءلت  كتابــا،  آالف  عشــرة  حوا�ــي  أملــك  كنــت  الوقــت 
توجــد فــي العالــم العر�ــي مراكــز مســتقلة عــن الدولــة تقــوم بواجــب 
البحــث العلمــي، ومــن ذاك الســؤال ان�ثــق مشــروع املركــز لكــن تطــّور 
األ�عــاد واملعطيــات جعلــت ذاك املركــز يتحــّول إ�ــ� مؤّسســة التميمــي 

للبحــث العلمــي واملعلومــات.
*  رغــم النجاحــات ال�ــي حصد��ــا، أشــعر مــن خــالل ا��طــاب الــذي 
ــاف 

ّ
وّجهتــھ لعمــداء ورؤســاء ا��امعــات، فــي الفقــرات األو�ــ� مــن الكش

ا��ديــد ��مــل األ�شــطة العلميــة ملؤّسســتكم، امل�شــور ســنة 2020، 
 هنــاك غّصــة فــي القلــب لــم يقــدر الزمــن ع�ــ� محوهــا مــن الذاكــرة، 

ّ
أن

فهــل كان األلــم حارقــا جــدا إ�ــ� هــذه الدرجــة؟
ج: �عــم هــو أك�ــر مــن حــارق. هــو جــرح عميــق جــدا أن �شــتغل أك�ــر 
وعــن  الدولــة  عــن  البعيــد  األكاديمــي  العمــل  مــن  قــرن  نصــف  مــن 
لتمنحــك  أكاديميــة  مؤسســات  بــك  تتصــل  وأن  الغبّيــة  السياســات 
برا�ــس  األو�ــ�  ا��ائــزة  اســطنبول)،  (جامعــة  الفخر�ــة  الدكتــوراه 
كلــوس فــي هولنــدا والدولــة غائبــة تمامــا، هــذا اجــرام وخيانــة للمعرفــة 
نــا آمنــا ��ــذا البلــد وآمنــا �عشــقنا 

ّ
والبحــث العلمــي، جــرح حقيقــي لكن

لهــذه الثــورة وســنواصل الدفــاع ع��ــا إ�ــ� آخــر رمــق.
* دائمــا يتحــّدث مجتمــع الباحث�ــن واملؤّرخ�ــن عــن التار�ــخ ا��ديــث 

والتار�ــخ املعاصــر، فمــا هــو الفاصــل الزم�ــي ا��ــدد بي��مــا؟
ج: هنــاك التار�ــخ ا��ديــث الــذي ينطلــق مــن القــرن الثامــن عشــر إ�ــ� 
أواخــر القــرن التاســع عشــر. لكــن العلــم قــد تطــّور، اآلن هنــاك ��ــيء 
جديــد، تار�ــخ الزمــن الراهــن. فالقيــادات السياســية واألحــزاب ال�ــي 
كانــت ع�ــ� اتصــال مــع بورقيبــة، البا�ــي األدغــم، وغ�رهمــا، تناو�ــت �ــي 
أيضــا ع�ــ� بنــاء تو�ــس، فهــم أرشــيفات الصــدور كمــا أســّم��م. هــذه 
األفــكار واآلراء �ــي مخبــر لتلقــي وتصّيــد النظر�ــات الشــمولّية للبخــث 
فــي العالــم العر�ــي الــذي خّصــص  العلمــي والتا�ــي ولعلنــا الوحيديــن 
ســيمينارات  خــالل  مــن  الوطنّيــة  الذاكــرة  ا��ــ�يل  أجــزاء  ثمانيــة 
شــهادة  املثــال،  ســ�يل  ع�ــ�  صفحــة،   ٦٤00 تضــّم  الراهــن،  الزمــن 
أروع  مــن  و�ــي  والــده،  اغتيــال  حــول  يوســف  بــن  صا�ــ�  بــن  لطفــي 
فيمــا  �شــرناها  مــن معلومــات دقيقــة  ف��ــا  بمــا  امل�ــّ�لة  الشــهادات 
 بورقيبــة صــادر 

ّ
�عــد فــي كتــاب. الالفــت لالن�بــاه فــي هــذه الشــهادة أن

كّل أمــالك صا�ــ� بــن يوســف، ومــا كنــا لنعلــم هــذا لــوال شــهادة التار�ــخ 
الراهــن. 

عنــد  أبوا��ــا  وجهــك  فــي  أغلقــت  قــد  التو�ســية  ا��امعــة   
ّ

إن قلــت   *
رجوعــك إ�ــ� تو�ــس �شــهادة الدكتــوراه عــام 1٩٧2، وهــو العــام الــذي 
انتدبــت فيــھ أســتاذا مســاعدا بكليــة العلــوم اإل�ســانية واالجتماعيــة 
خمــس  �عــد  كر��ــي  أســتاذ  رتبــة  إ�ــ�  ارتقيــت  وم��ــا  تو�ــس،  ��امعــة 

ســنوات، فمــا املشــكلة إذن؟
�ــي كنــت أّول دكتــور دولــة فــي التار�ــخ ع�ــ� مســتوى 

ّ
ج: املشــكلة هــو أن

املغــرب العر�ــي نوقشــت رســال�ي مــن طــرف خمســة مــن أكبــر األســاتذة 
الفر�ســي�ن وأتقــن اللغــة ال�ركيــة واألنجل�زيــة والفر�ســّية و�ــي بحــوث 

عــرف ��ــا، عندمــا ذهبــت إ�ــ� عبــد 
ُ
م�شــورة فــي ا��امعــة التو�ســّية أ

القادر امله�ري عميد كلية العلوم اإل�سانية واالجتماعية وأخبرتھ 
�ــي ع�ــرت فــي الوثائــق العثمانّيــة ع�ــ� وثائــق مهّمــة وطلبــت منــھ أن 

ّ
أن

��ا التار�خّية «الكّراســات 
ّ
أنضّم إ�� املؤسســة التعليمّية و��� مجل

التو�ســّية»(Les Cahiers de Tunisie)  لتغذيــة وتدعيــم املســار 
ــھ ال يوجــد شــغور بالكليــة. فالتجــأت إ�ــ� محمــد 

ّ
العلمــي، أجاب�ــي بأن

يجب�ــي  لــم  الدكتــوراه،  رســالة  وأهديتــھ  برغب�ــي  أعلمتــھ  املزا�ــي 
فــي وق��ــا و�عــد مــّدة أرســل �ــي قــرار �عيي�ــي أســتاذا مســاعدا، كل 
جامعــة  خرّ�ــج  كنــت  �ــي 

ّ
ألن �عيي�ــي  ضــد  وقفــوا  وق��ــا  األســاتذة 

�غــداد والشــعبة العصر�ــة الز�تونّيــة ال�ــي �علمــت م��ــا الكث�ــر فأنــا 
أّول ز�تو�ــي تحّصــل ع�ــ� الشــهادة االبتدائّيــة. 

التعليــم الز�تو�ــي بجامــع الز�تونــة، املؤسســة  إلغــاء  مــاذا عــن   *
حــّدا  بورقيبــة  وضــع  ال�ــي  االســالمي  العالــم  فــي  األو�ــ�  التعليميــة 
 

َ
��لقا��ــا العلميــة �عــد ثالثــة عشــر قرنــا، و�ــي املدرســة ال�ــي زاولــت

أم  صائــب  قــرار  هــو  هــل  م��ــا؟  وتخرجــت  الثانــوي  �عليمــك  ف��ــا 
غّصــة أخــرى غائــرة فــي القلــب؟

ج: هــذا إجــرام فــي حــّق املؤسســة ال�ربوّ�ــة الز�تونّيــة، ع�ــي الز�ــدي 
الــذي أعــّد رســال�ي دكتــوراه تحــت إشــرافي وّجــھ �ــي، قبــل شــهر�ن، 
الز�تونــة  البورقي�ــي  النظــام  ألل�ــ�  ملــاذ  ف��ــا  بّ�ــن  را�عــة  دراســة 
لــم  الز�تونــة   

ّ
أن األمــر  هــذا  فــي  املهــم  ا��لــة.  فــي  قر�بــا  وست�شــر 

أغبيــاء  األحيــان،  �عــض  فــي  الز�تونيــون  ع��ــا،  يدافــع  مــن  تجــد 
التار��ــي  البعــد  ذات  الرا�عــة  املؤسســة  هــذه  يمّوقعــوا  لــم 
النيفــر  حميــدة  زار�ــي  ع��ــا،  دافعــت  أنــا  وللذكــرى،  وا��ضــاري. 
بصفتــھ مس�شــارا لوز�ــر ال�ربيــة محمــد الشــرفي آنــذاك، وعــرض 
أن  خشــ�ت  الز�تونّيــة،  املؤسســة  رأس  ع�ــ�  �عيي�ــي  مق�ــرح  ع�ــّي 
تكــون  هنــاك نّيــة مبّ�تــة إل�عــادي عــن املركــز  فاشــ�رطت لقبولهــا 
التقاعــد  ع�ــ�  يــة 

ّ
الكل أســاتذة  نصــف  يحــال  أن  أّوال،  شــرط�ن: 

ألّ��ــم ال يواكبــون املعرفــة وال يعرفــون شــ�ئا مــن لغــات العصــر 
فهــم الذيــن انتكســت ��ــم الز�تونــة، و�التا�ــي، هــذا اإلصــالح يجــب 
أن ين�ثــق مــن جيــل جديــد ز�تو�ــي واع و�ــدرك و�واكــب املعرفــة 
ــ� عــن مركــز البحــوث الــذي 

ّ
ع�ــ� الصعيــد الدو�ــي، ثانيــا، أن ال أتخ�

أ�شــأتھ، أقتطــع لكــم مــن وق�ــي ثالثــة أّيــام فــي األســبوع فقــط. فلــم 
يقبــل الطــرف اآلخــر، وأل�ــي التعي�ــن. الز�تونيــون خانــوا األمانــة 

الز�تونــة. عــن  يدافعــوا  ولــم 
ال�شــاط  إيقــاف  بورقيبــة  قــرار   

ّ
أن التار�خيــة  املصــادر  تذكــر   *

مــع  القديمــة  خالفاتــھ  الرئ���ــي  ســ�بھ  الز�تونــة  ��امــع  العلمــي 
علمــاء جامــع الز�تونــة الذيــن ناصــروا خصمــھ السيا��ــي صا�ــ� بن 
افــض التفاقيــة ا��كــم الذا�ــي والــذي ا��ــم بورقيبــة،  يوســف الر
فــي  رأيــك  فمــا  الوطنيــة،  القضيــة  بخيانــة  ا��امــع،  داخــل  مــن 

دهــا أم تنف��ــا؟
ّ

وجهــة النظــر هــذه؟ هــل تؤك
�ــي محمــد صا�ــ�  أنــا تحّدثــت عــن �ــ�صّية اســت�نائّية  أّوال  ج: 
فــت عنــھ كتابــا. وأهــّم خــالف 

ّ
النيفــر هــذا الرجــل العظيــم الــذي أل

ب�نــھ و��ــن بورقيبــة هــو الز�تونــة. عندمــا أقالــھ بورقيبــة م��ــا ذهــب 
إ�ــ� ا��زائــر وقــد أدرك أن ال أمــل معــھ فــي اإلبقــاء ع�ــ� الز�تونــة 
البنــات  لتعليــم  مدرســة  وعشــر�ن  مائــة  وأ�شــأ  النيفــر  فتحــّرك 
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الز�تونيــات وكان أول �ــ�ص يقــود الســّيارة وهــو أّول �ــ�ص يقــوم 
فــي أن يحقــد  فــي حــرم جامــع الز�تونــة و�التا�ــي ال غرابــة  باالضــراب 
بورقيبــة ع�ــ� الز�تونــة والز�توني�ــن جميعــا، فهــو ذو تكو�ــن فر���ــي 
 أحد السياسي�ن 

ّ
� إن

ّ
بحت لذاك الس�ب أّهلتھ فر�سا للقيادة، ح�

الفر�ســي�ن قــال: «منحناهــم االســتقالل وعرفنــا  َمــن �عّ�ــن ع�ــ� رأس 
هــذه الدولــة»، وصا�ــ� بــن يوســف فــي خطابــھ ذاك فــي جامــع الز�تونــة 
صــّرح بذلــك. ملــف الز�تونــة لــم يفتــح بجّديــة وأنــا بق�روانّي�ــي ال�ــي 
أع�ــّز ��ــا حاولــت مــن ج�ــي، لكــن بورقيبــة حــّرك العناصــر الفاعلــة 
بورقيبــة  ومهادنــة  األذكيــاء  الز�تونيــون  غيــاب  الز�توني�ــن.  لضــرب 
لفر�ســا و�يمانــھ املطلــق ل��ضــارة الغر�يــة هــو الــذي أضــّر بالز�تونــة 
فــي  ــ� �عــد اإلســتقالل �عــض الز�توني�ــن ســاهموا 

ّ
والز�توني�ــن، وح�

القضــاء ع�ــ� الز�تونــة.  
اقع البحث العلمي في الوطن العر�ي؟ * كيف هو و

أو  تو�ــس  تخّصــص  أن  العر�ــي.  الوطــن  فــي  املر�ــض  الرجــل  هــو  ج: 
البلــدان العر�ّيــة 1٫1 ٪ مــن م�زانيــة الدولــة للبحــث العلمــي نكســة 
و�جــرام. اســرائيل ٤٪ مخصــص للبحــث العلمــي. ال منــاص ال��ــاض 

 بمنــح البحــث العلمــي مــا يســتحّق.
ّ

تو�ــس والبلــدان العر�ّيــة إال
* ما هو دور مجتمع الباحث�ن واملؤرخ�ن العرب؟

القضايــا  يث�ــرون  يناقشــون وال  يلتقــون وال  ج: دورهــم ضعيــف، ال 
عديــدة  العر�ّيــة  األّمــة  مشــاكل  العلمــي.  للبحــث  والوازنــة  ا��ارقــة 

الوصو�ــي. بالبعــد  مر��ــ�  وهــم  جــدا 
* ما �ي ممّ�زات اللغة املور�سكّية؟

املأســاة  وأدركــت  امللــف  ��ــذا  اهتممــت  أنــا  حــارق.  ملــف  هــذا  ج: 
أكبــر  ع�ــ�  و�عرفــت  األندلــس  فــي  املور�ســكي  با��تمــع  ��قــت  ال�ــي 
باحثــة مــن بورتور�كــو األســتاذة لــوث لو�ــاث بارلــت وأهدت�ــي كتا��ــا 
ا��ديــد حوا�ــي ٨00 صفحــة باللغــة اإلســبانية وراســلت كل املعاهــد 
إ�ــ�  الكتــاب  هــذا  ترجمــة  م��ــم  أطلــب  با��امعــات  واملؤسســات 
العر�ّيــة ولــم يــرّد ع�ــي أحــد، ال األلكســو وال اليون�ســكو وال جامعــة 
الــدول العر�يــة، وال غ�رهــا، إال باحــث ســعودي طلــب م�ــي القــدوم 
ف��ــا  بّي�ــت  محاضــرة  وألقيــت  فذهبــت  امللــف  لشــرح  الر�ــاض  إ�ــ� 
افقــة وتحمــل تكلفــة ال�رجمــة  أهّميــة الكتــاب، فحظــي الطلــب باملو
والطباعــة، و�شــر الكتــاب فــي 1٦٤0 صفحــة. وهــو مــن أهــم الكتــب 

املور�ســكي�ن.  ومعانــاة  املور�ســكية  القضيــة  عــن  تحدثــت  ال�ــي 
واملعلومــات  العلمــي  للبحــث  التميمــي  مؤسســة  اســتوفت  هــل   *

األ��ميادّيــة؟ ا��طوطــات  فــي  البحــث 
الباحث�ــن،  مــن  جديــد  جيــل  إ�ــ�  نحتــاج  البحــث  الســتكمال  ال،  ج: 
العــرب  الباحث�ــن  مــن  كب�ــر  لعــدد  االهتمــام  ووّســعنا  وّزعنــا  نحــن 
وهــو  لو�ــاث،  لــوث  األ��ميــادو  فــي األدب  ا��ب�ــرة  واألجانــب، وم��ــا 
األدب املكتــوب باألحــرف العر�يــة ولكــن باللغــة القشــتالية املســماة 
أيضــا باللغــة األ��ميــة غ�ــر املفهومــة عنــد الكث�ريــن. ومــا قمنــا بــھ 
العلمــاء  مــن  العديــد  كّرمنــا  نــا 

ّ
أن ا��ــال  هــذا  ع�ــ� طــرق  لل��ــ�يع 

والباحث�ــن اإلســبان، أساســا، ممــن انت��ــوا إ�ــ� قيمــة ال�ــراث العر�ــي 
اإلســالمي، بــدءا بــأب املدرســة املور�ســكية فــي العالــم الفر���ــي لــوي 
كارديــاك. ونقلنــا بحو��ــم إ�ــ� العر�يــة و�شــرناها فــي هــذه املؤسســة، 
ولكــن العالــم العر�ــي ال يواكــب وال يعلــم مــن خــدم تار�خــھ وحضارتــھ.

* أيــن يكمــن التقص�ــر العر�ــي فــي التعر�ــف بالقضّيــة املور�ســكّية؟ 

قــدم الدولــة االســبانّية ع�ــ� اإلعتــذار ع�ــ� ا��رائــم بحــق 
ُ
ت وم�ــ� 

املور�ســكي�ن؟  وامل�ّ�ر�ــن  التفت�ــش  محاكــم  ��ايــا 
ج: نحــن راســلنا خــوان كارلــوس وابنــھ وجهنــا إل��مــا ثــالث رســائل 
فيمــا  وأدركنــا  اإل�ســانّية  املأســاة  هــذه  عــن  االعتــذار  ف��ــا  نطلــب 
 قــّوة الكتلكــة �ــي ال�ــي تمنــع اإلســبان 

ّ
�عــد أمــا عــدم اســتجاب��ما أن

مــن اإلع�ــراف ��ــذا الظلــم ومــرّده أيضــا تقص�ــر العــرب املســلم�ن 
الذيــن لــم يقومــوا بواج��ــم للضغــط وخانــوا القضّيــة املور�ســكية-

األندلســية. نتم�ــ� أن يأ�ــي �عدنــا جيــل آخــر أك�ــر وعيــا ليدافعــوا عن 
هــذا امللــف.

اليــوم  التميمــي  ا��ليــل  عبــد  التو���ــي  املواطــن  تقييــم  هــو  مــا   *
ألوضــاع بــالده: السياســّية، االجتماعيــة واالقتصاديــة، �عــد ســنة 
رئ�ــس  ع��ــا  أعلــن  ال�ــي   ،2021 جو�ليــة   2٥ إجــراءات  مــن  ونيــف 

ســعيد؟ ق�ــس  ا��مهور�ــة 
ودفاعــا  الثــورة  ��ــذه  إيماننــا  منطلــق  مــن  نحــن  جــّدا،  ســّ�ئة  ج: 
ع��ــا كت�نــا ووجهنــا إ�ــ� األســتاذ ق�ــس ســعّيد مــا عليــھ القيــام بــھ. 
فــي تار�ــخ  يــدرك ســعّيد ��امــة التحــّول ا��ط�ــر  لــم  و�ــكل أمانــة 
اإل�ســانّية، هــذه الثــورة ال�ــي يغبطنــا عل��ــا كث�ــر مــن العــرب، ومــن 
دعونــا  وجاهلــة،  غبّيــة  سياســّية  قيــادات  جــّراء   ،

ّ
ا��ــظ ســوء 

وعبــد  ديلــو  ســم�ر  ا��با�ــي،  حمــادي  ال��ضــة،  مــن  كب�ــرة  قيــادات 
ــي ليحّدثوننــا عّمــا يجــري، أدركــت �عدهــا أن ال��ضــة 

ّ
اللطيــف املك

ســاهمت فــي هــذا التعتيــم املتواصــل ولــم �عــرف قيمــة هــذه الثــورة 
ا��ّيــد  مــن  العلمــي.  للبحــث  مراكــز  إ�شــاء  ع�ــ�  ي�ــّ�عوا  ولــم 
ال��ــ�يع ع�ــ� بنــاء املســاجد، ولكــن أضيفــوا إل��ــا ال��ــ�يع ع�ــ� 

املعرفّيــة.    ل��بــرات  مراكــز  بنــاء 
تــراه  فــي إدارة شــؤون البــالد أم  * هــل ن�ــ� ق�ــس ســعيد، اليــوم، 

فــي ذلــك؟ ومــا �ــي األســباب مــن منظــورك؟ أخفــق 
الطر�ــق  منــھ  ن�تظــر  نحــن  ن�ــ�.  أقــول  وال  أخفــق  أقــول  ال  ج: 
األســلم ل��فــاظ ع�ــ� هــذه الثــورة، عليــھ أن ينــّوع مــن املس�شــار�ن 

معهــم. و�تحــاور  البلــد  رجــاالت  مــع  و�تفاعــل 
إّ��ــا أفضــل �شــكيلة   

َ
بــودن، اعتقــدت لت حكومــة 

ّ
* عندمــا �شــك

ع�ــ� اإلطــالق وقلــت: «��يــح ل�ســت لد��ــم ا��بــرة لكــن االختيــار 
كان ذكيــا وفاعــال و�ارعــا»، أوال، هــل مازلــت متمّســكا برأيــك �عــد 
أن  يمكــن  ثانيــا،  جو�ليــة؟   2٥ إجــراءات  ع�ــ�  ونيــف  ســنة  مــرور 
يوصــف االختيــار بالــذكاء والبراعــة، فكيــف يوصــف بالفاعليــة مــع 

أن ا��بــرة منقوصــة كمــا ذكــرت؟
��ــيء  حكومــة  رئ�ســة  بــودن  الســيدة  �عي�ــن  حــال،  أّيــة  ع�ــ�  ج: 
ــر لنــا رجــاالت ذي 

ّ
إيجا�ــي جــدا، ولكــن كان ع�ــ� ق�ــس ســعّيد أن يوف

خبــرة ومعرفــة وفــي مســتوى املســؤولية واألمانــة، مدرك�ــن ��دليــة 
فبعــض  ســعيد،  ق�ــس  بــھ  يقــم  لــم  هــذا  ا��يوسيا��ــي،  التحــّول 
الــوزراء نكســة لتو�ــس، فأرجــو أن تصلــھ رســال�ي هــذه مــع اح�رامــي 
أي  ع�ــ�  و�جــب  وحضار��ــا  بتار�خهــا  عظيمــة  دولــة  تو�ــس  لــھ. 
مســؤول سيا��ــي أن يــدرك قيمــة هــذه الدولــة وترا��ــا ومــا قّدمتــھ 

لإل�ســانّية.



نصوصنصوص

شعــــــــــــــر

ً
قصـــــــــة

ترجمة

باقالم الشباب

تماضر الطاهر/ السودان
عبد السالم مصباح/ املغرب

عا�شة ا��ضر/ سور�ا
لي�� الدكا�ي/ املغرب

توفيق ال��دي/ تو�س
ن�يل حامد/ مصر

بلق�س خالد/ العراق
محمد ال��ات/ مصر

عبد ااملطلب مال أسد/ العراق
اسماعيل خوشناو/ العراق

كاظم جمعة/ العراق
عبد الرزاق الصغ�ر/ ا��زائر

عبد القادر محمد الغر�بل/ املغرب
عبد هللا عباس خض�ر/ العراق

عو�ي سيف/ مصر
زهيدة ا�شر سعيد/ السودان

حاميد اليوسفي/ املغرب
عبد الكر�م غازي/ املغرب

فت�ي البوكاري// املغرب
ابيھ بظاك/ املغرب

هايكو برائحة الورود والزهور-ترجمة:  ب�يام�ن يوخنا دانيال/ العراق
لم يعد- قّصة جيك ال�سوب ترجمة: عو�ي سيف/ مصر

حسن أشرف/ مصر
فؤاد سامح/ مصر

سها هاشم مكي- السودان
احمد النامو��ي- املغرب

هند محسن حلمي-  مصر

سعيدة الرغيوي/ املغرب
جاسم العبيدي/ العراق

توفيق بوشري/ املغرب
حس�ن عبروس/ ا��زائر

أر�ج محمدأحمد / السودان
مر�م الشكيلية /سلطنة ُعمان
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في خاطر القصيدة

مساحة ت�سع ل��ذف والتعديل

قد يس�بدل ب�ت بآخر

ب�� مكانھ فاصلة
ُ
أو ُ��دم وت

،

في خاطر القصيدة

فجوات تص�� لدس ا��يبة

وفتات الروح املبع�رة

وقد يعيدها �عض الطالء للعمل في خدمة القافية

،

في خاطر القصيدة

أقواس منحنيات و

تتأر�� ف��ا

ً
االب�سامات الصادقة واملنافقة معا

ح�� توقفها نقطة

 قبيل ا��تام.
ً
طبعت سهوا

،

أصدق النصوص ع�� اإلطالق

�ي تلك ال�ي لم نكت��ا

أو �ي ال�ي �غافل ع��ا وحينا

 فنصادفها وقد كت�ت عنا بأقالم أخرى.

،

أصدق النصوص ع�� اإلطالق

اخ�ــزال  ال��ــوز  امل�رجــم  ذلــك  يســتطع  لــم  ال�ــي  �ــي 

أبيا��ــا �عــض 

وترتي��ا ع�� �سق هند��ي

إذ ال شأن للهندسة ب�ناء القصائد

أصدق النصوص
تماضر الطاهر/ السودان

ألن القصائد �ي الوهم الوحيد

الذي تت�ينھ العيون وتتمعنھ الظنون

و�ي هياكل من ا��روف ل�س إال

تثمر باإل��اب

وتموت بالنقد

أو تحيا صفراء بالية ا��توى،

��رب من تقديمها الفج

وتخت�� جميعها ب�ن سطور ا��اتمة

،

نصــف  ال  ال�ــي  �ــي  القصائــد  أصــدق 

بالشــعراء كتاب��ــا  عنــد  أنفســنا 

لنكت��ا فقط

ثم ن�رك وصفنا لتقدير القارئ

،

لن أختم دون سؤال

بماذا �سمي من فقد حس البوح

ولــم  ا��ميلــة  الكلمــات  تــذوق  وحــس 

املعا�ــي؟ عبــق  م 
ّ
يشــت يعــد 
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ممثلـــة 
عبـد الســالم مصبــاح/ املغرب
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نحن.. مختلفان.. كقطب�ن متعاكس�ن!

أنت.. كجواد سبق يكاد يصل خط األفق..

ها..
ّ
وأنا.. كسولة، كس��فاة تجاهد للوصول لظل

أنت.. تتحدث ساعات، والكل.. يص�ي إليك �عيون ال ترمش..

وأنا.. ا�سعت أذناي كطبق رادار ع�� سطح عال..

ً
أنت.. قامتك املهيبة كقلعة شطرنج تطيح با��سان يمينا، شماال

لت..!
ّ
وأنا.. بالكاد أص�� كشاهدة َرمي.. لسهام بوصل��ا قد �عط

ة..
ّ
اقص أحرفك فت��مر األكف مهلل أنت.. ت�ر

أنا..  كلما�ي ال�ي �شب�ي، تتمايل ��لة في العتمة.. و

ْســِكَ��ا بإطباقــة 
ُ
يعلــو صراخهــا.. ف� أنــت.. قهوتــك ا��لــوة ك��ر�ــة 

واحــدة..

وأنا.. قهو�ي املّرة �غازل�ي.. فأر�ت عل��ا برفق.. ل�ستك�ن..

ا نّدين.. فهزمك عطري..
ّ
لكننا.. ذات حرب.. يا أناي.. كن

 فجبت البالد مخذوال تا��ا تبحث عن عطر يشب�ي!

أنت - وأنا 
عا�شة ا��ضر/ سور�ة
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امهار في براري القمح
حس�ن عبروس/ ا��زائر

تمهر�ن في خياال�ي طيوفا
تمهر�ن في صهيل النداءات

صنوفا
و�ي في برار�ك

يامهر�ي قلبا عطوفا
يال�ي ما يال�ي صروفا

إن أنا بحت
ساق�ي إ�� قمح البراري

� مصيفا
ّ
موسم غ�

وتقّصا�ي هناك
في دواليك بوحا شفيفا
وضّم�ي بأفرا�ي خر�فا

أكتب األشعار
ليت�ي ع�� مّر األيام

ما كت�ت نز�فا
ليت�ي في املساءات

ما رسمت في أسفار
لي�ي رصيفا

ليت�ي ما ملكت
في هواك قلبا شغوفا

أحّن للصبا
وعندي في ر�يع العمر

حزن قديم
أودع هللا فيھ فؤادا

لم يزل في هواك
رهيفا

ولم يزل كما كان
في صباه دوما أليفا
ولم يزل ع�� األيام

يحفظ عن ظهر قلب
كيف صار ا��زن

في خطاه سّرا طر�فا.
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أنا الهشيم
وفتيُل الناِر بيدِه

َعال وَوَ��ا
طاب السقيم

تِھ
ّ
تاب عن خطايا عل

ذاب الهوى َمَرجا
أنا العليل

طا مش�تِھ
ُ

�ي وقُع خ
ّ
أعل

بقل�ي شّيد برجا
خر�فية الهوى
عصّية الّدمِع

نرجسّية
وى

ّ
 بِك الن

ّ
�شط

لغــوُب 
ّ
ال الليــُل  يقِصــُدِك 

جــا عر
هل 

ّ
ورمش العيون الش

تحيك�ي ���ا 
أنا القر�ن الذي

سقاِك بدمع دمِھ
ورودِك   

ْ
أزهــَرت وح�ــن 

صيصــا أ
بدا حق�ي سِمجا !!

 الَبوى
ُ
متطّرفة

ما ق��� َولوُعِك وما نجا

خريفية الهوى
لي�� الدكا�ي/ املغرب
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مملكة العشق
توفيق ال��دي أبو أديب/ تو�س

ِ�ي.. 
َ

َمِلك
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َ
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�ي �ي ش
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اَبك 
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َ
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ّ
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َ
ل

َ
ف

ر.. 
َ
ال أك�



ص
صو

ن

   العدد 231 (1)ديسمبر 1342022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

السيدات اللوا�ى
 يلهمن الرجال 

هن االك�ر حكمة 
من غ�رهن 
فاذا طرقت

بوابة قلبك 
واحدة م��ن 

فتأكد ان الرب 
ف� علياء  سماواتھ 

راض عنك تماما 
�� ستعيد 

ترت�ب الرؤى 
ومشاعر القلب 

وتقلبات ا��اطر
و�� فوق هذا 

�عيدك ا�� القصص 
  ا��والد

 من مس�رة رحلة 
اال�سان 

ع�� الكوكب 
وألنك بوركت 

فاج��د .. 
املشاعر بوابات الرب 

وا��واطر الهامها 
فهل تصدق�ن : 

هذا سيد�ى ؟

تصدقين هذا ؟
ن�يل حامد/ القاهرة
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مثل موجٍة..
 هايكو عراقي

بلق�س خالد/ العراق

-1-
�ا

َ
 اغصا�

ُ
وأنا احرق

جاءت ا�� النار ِ
ظالُل ال��رِة

-2-
في ليلة ِ التمام

ثلمت وجھ َالقمر
غيمة ٌ

-3-
ع�� شفاه ِ زهرة ٍ

 وحيدة ً تمارٌس ا�ُ�ِلم َ
ُ

تقف
:حبة ُ مطر

-٤-
لم يك مقدرا لها البقاء

ها العصفوُر
َ

قبل أن ير�شف
انزلقت ِمن ورقِة الت�ن حفنة ُ مطر ٍ

-٥-
 الغيوُم

ُ
عندما تصمت

نتحدث متذكر�ن العاصفة
-٦-

تركت أثارها في شارِعنا
غيوُم البارحة ِ

-٧-
مثل موجة ٍ.. ت�راجُع غيوُم البارحة ِ

 نحو الصباِح الضباُب
ُ

 و�زحف
: يوٌم شتوي

-٨-
ح�ن يحاصرَك  مطٌر

تتذكُر جسدَك املتقلب 
تحت البطانية.

-٩-
�غيوٍم تومُض

ت�شظى عتمة الليل
-10-

األطفال خائفون
لم يُك مر�حا

 الرعد.
ُ

صوت
-11-

ترتدي الضوَء وتتحرك كالظلمة 
ع�� سطح السماء غيوم

-12-
سافرت الغيوم

و�قي في الب�ت
املطر.

-13-
اضاعت ع�� األرِض شكلها

 مطر ٍ
ُ

قطرات
-1٤-

 األشياء باملاء
ُ
وحدُه املطُر يخيط
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فَس بأغنيٍة 
َّ
ي الن ِ

ّ
كان يم�

يملُك أحرفها 
و�شدُّ ع�� أوتاِر القلِب 

ا 
ً
ليبدأ عزف

اقص ما ناَم  بداخلِھ  و�ر
 ِمْن أفراٍح 

َر 
َّ

مازاَل يحاوُل أن يتذك
�عَض مالمِحها

 يحاوُل أن يبدأ يوًما 
َ

كان
ھ

ُ
 سيملك

َ
 كيف

ُ
يعرف

و يحاوُل أن يُبِقى في داخلِھ 
ما يجعلُھ ي��ُض 

َ
 أن يسقط

َ
 ��ظة

 يحاوُل أن ينفَض 
َ

كان
ما يسكنُھ 
ِمْن أحزاٍن 

 ُيطارُدَها 
َ

 كيف
ُ

ال يعرف
� النفَس بأغنيٍة  قد م�َّ

اِم  �غسُل كلَّ مراراِت األيَّ
ا  ا نوراني�

ً
أيا ��ن

هْل �عزف�ي ؟
 
ً
 أغنية

ُ
أم ت�رك�ي أعزف

ي؟ 
َّ

 أنامِل كف
َ

مازالت �سكن�ي فوق
َم 

َّ
 أحاوُل أن أترن

ُ
كنت

ـاِم ��ا  أوتاَر األيَّ
 

ُ
ما يجعل�ي أعزف

 
ُ

أو أعزف
 
ً
أترُك �ي ، أكتُب أغنية

فَس 
َّ
ي الن ِ

ّ
 أم�

ُ
مازلت

بأن أملَك أحرفها.

ام  العزُف على وتِر ا²يَّ
محمد ال��ات/ مصر
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شمس الحب 
عبداملطلب مال أسد/ العراق

 ل��ب صباح 
ولھ شمس �شرق

وسماء تتو�� شوقا
ولھ في فلك األيام ر�اح

ب�ن وصال وخصام ت�ناوب
وفصول تبدأ بالورد

ثم القيظ
يتلوه هطول األمطار

موت األزهار
وسقوط األوراق

ثم يحل البرد
و�غيب الشمس

كشتاء شمال األرض
يتجمد فيھ اإلحساس

ل��ب سؤال واحد
ولھ ألف أجابھ

ُيفهم م��ا أنك �عشق
ولھ ألف حكاية

ردد
ُ
في صومعة الليل ت
ولھ أ��ان �عزفها

دقات القلب
ح�ن ي�يء

ح�ن يعود 
ح�ن يموت...

ل��ب أسم واحد
ومعا�ي ش��

فهو نقيض ا��قد
ونقيض ا��وف

ونقيض الشك
ونقيض البؤس

ونقيض املوت
لن يغرس فيك ا��قد

وا��وف
والشك

والبؤس
واملوت مخال��م

ح�� يموت ا��ب
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أَيا َشْعبي
اسماعيل خوشناو/ العراق

ما�ي
َ ْ
ليُل  األ

َ
ليٌل   ذ

َ
ْعٌب  غ

َ
َوش

َعوا�ي
ْ
   ِ�ُسّمِ  ال

ً
ُيداِوي ُجُروحا

ٌت
ْ
ما جاَء  َوق

َ
   أ

ً
 َيْوما

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ِإذا ق

عا�ي
َ ْ
ِوي  األ

ْ
ن

َ
   َوت

ً
و�ا

ُ
ل

ُ
راِ�ي  ق

ُ
ت

ْعٌب  ُيعا�ي
َ

  َوش
ً
َس َيْوما

ْ
أ

َ
ال  ت

َ
ف

وِم  وا�ي
َّ
 َوفي الن

ً
ا ُهو ُسُموَّ

ْ
َ�ش

َ
ف

َعطايا
ْ
ّيِ   ُجْهٍد   ُير�ُد   ال

َ
ِبال   أ

ِ�باِل
ْ

ٍف   ُصُعوَد  ا�
ْ
وي  ِبَوق

ْ
َوَ�ن

َرى  في  ِغياٍب  َسوادي
َ
  أ

ً
كث�را

يا�ي
َ
ل

ْ
ي  َسماُء  ال ِ

ّ
ْد  غاَب  َع�

َ
ق

َ
ف

�ي ُيعادي
ْ
ل

َ
ها�ي  َوق

َ ْ
  األ

ُ
َ�َ�ْوت

َوا�ي
َ
غ

ْ
�َ�� ال

ْ
�

َ
أ

َ
  ُجْرٍح  أ

ُ
ف

ْ
ل

َ
ِ�ي أ

َ
ف

َعا�ي
َ ْ
ميَم  امل

َ
    ذ

ً
ْوال

َ
َمْن قاَل  ق

َ
أ

َعا�ي
َ ْ
ْع�� امل

َ
   أِل

ً
نا

ْ
أ

َ
َك  ش

ْ
ى ِمن

َ
َد�

ْر ّصِ
َ

ق
ُ
ْن  ال ت

ُ
ك

َ
ْبِصْر   ف

َ
ْعُب  أ

َ
َيا ش

َ
أ

ْ�ٍد    ُيواِ�ي
َ
ُعوٌب   ِسوانا    ِ�

ُ
ش

ْه�ي    ِنياٌم
َ
    َوأ

ً
ِتظارا

ْ
   ان

ُ
ت

ْ
ل

َ
َمل

با�ي
ُ
ْع�ي  ت

َ
 ُروِ�ي  ِ�ش

ُ
ْرحات

َ
َوف

ْو�ي َحز�ٌن   َوِشْعري  َدواِ�ي
َ
ل

َ
ف

ا�ي
َ
َب ت

ْ
ل

َ
ق

ْ
َوى ال

َ
ِإذا غاَب  ُحْزٌن  ك
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د�ي ر�يعك يمحو
أثار خر�في

كي ال أشعر بملل
�عد األن

أوشك جسدي أن
يذوب

في زحمة األنتظار
محطة م��ورة
لم يمر ��ا قطار

كو�ي أما �ي
طفل أنا أعياه

السهر
ذبلت عيناه
يروم وصلك

ل�شعر بأمان
و����� اذ ذاك

أزمنة مرت حب��
بال�شرد وا��رمان

أزمنة الحرمان
كاظم جمعة/ العراق
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بما أن ال شيء غير طبيعي
عبد الرزاق الصغ�ر/ ا��زائر

بما أن ال ��يء غ�ر طبي�ي
��رة الفلفل الكاذب ، العشب اليا�س

النار في املدفاة في املق�� 
الوجع الذي في وركك ، طعم القرص الفوار

الطر�ق ا��اذي للم��د 
صديقك الذي يحكي لك عن امرأة �عاشر ا��ن

تفوتــك  الوقــت  ي�تظــرك  ال  عــادي   الشــمس  �شــرق 
�عة لســا ا

كالعادة �شرب املاء ع�� الفراغ 

بما أن ال ��يء غ�ر طبي�ي
البالســ�يك  ��ينــة  مثــل  جيو�ــك  ســروالك  تل�ــس 

كالعــادة  اليا�ــس   التمــر  نــواة  مــن  ح�ــ�  فارغــة 
تخلل شعرك ، تحمل س�رتك ومجموعة شعر�ة

ال ��يء ع�� الرصيف
لم يفتح �عد الشتاء كل حقائبھ

ال رذاذ وال ر�ح وال سماء زرقاء

تقف فجأة امرأة تل�س س�رة منتفخة سوداء
فيــھ   �عطــس  ورقيــا  منديــال  يدهــا  حقيبــة  مــن  �ســل 

ال�ــ�رة  حــوض  فــي  وترميــھ 
��ــم بالدخــول للصيدليــة ثــم ت�راجــع لتكمــل الســ�ر و�ــي 

�عطــس
هذه املرة لم �ستعمل املنديل

بما أن ال ��يء غ�ر طبي�ي
وهذه القصيدة مكورة في سلة في غرفة مظلمة

يقراها ج�ي مجهول ع�� امرأة مجهولة
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 منتعل�ن أحذية ثقيلة 
مدثر�ن بلباس ميدا�ي 

معتمر�ن خوذات حديدية
ع�ــ�  العــدة  حقائــب  حامل�ــن   

هــم ر ظهو
 مأجور�ــن للقتــل والتقتيــل با��ملــة 

و�التقســيط 
الواجــب  أداء  قبــل  مــن  مدعو�ــن 
لتمر�ــر رقصــات جنونيــة فــوق حلبــة 

املفا�ــ�ء  املــوت 
يفــور  مر�ــع  رعــب  أ�غــام  ع�ــ�  و 
الدفينــة خالياهــم  فــي  االدر�نال�ــن 

 يتخ�ر الدم في شرايي��م العميقة 
مســاما��م  مــن  بــارد  عــرق  يتص�ــب 

الدافئــة 
افهم املرتجفة تر�عد أطر

 وتخت�� قلو��م الوجلة
 خطوة بخطوة

 بحذر شديد من مالمسة أقدامهم
 زهورا فوالذية مغروسة تنفجر

 ناثرة ور�قات مسنونة
افهم إر�ا إر�ا  ت��ش أطر

رقصات مجنونة
عبدالقادر محمد الغر�بل/ املغرب
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انكساراُت الُحُلم 
ر/ العراق اس خضّ�ِ  عبَّ

ّ
عبد �

البريُق
َ

الذي ��َر الع�ن
في أوِل العمِر

ى عليھ
ّ
شاخ وغط

��ُر الكرا��ي

ومواُل عشِقَك
م�شوُرَك ا��ت�ي

في ا��وارِب
 للشغيلِة

ً
أغنية

 األما��ي
َ

�عبُر طيف

لم يُص��ا أولو األمِر
 وا��ماه�ُر

ْ
فانكسرت

في ظّلِ عرِشَك
في عنفواِن املآ��ي

في فصاٍم ندوُر
ع�� هاجِس األمِس
وليٍل طو�ِل األ���

وا��ي
ُّ
كليِل الن

ْ
هل مضت

ٍم ضاَع
ُ
ما ُحل

َ
مثل

ً
وِضْعنا رهينة

في الناِس

ها
َ

ن خبز
ُ

لم تخ
ا��ماه�ُر

 التار�ِخ
َ
لكّن ُحداة

وا وأخطأوا
ُّ
ضل

في القياِس
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كان القلب ف� القبو ،
«

ً
ناديِت»هلم خارجا

 إ�� عالم األحياء.
ُ

عدت
فكيف ت�ركي�� للفناء.

، 
ً
أنا ل�س بطال

عند «هوجو»البوساء،
اُ��ن ع�� نصف خبزة،

أو نصف احتواء.
أ�غض ا��الل عندى،

أنصاف األشياء.
 �ى

ً
رفقا

، 
ً
أكتو�ت وجدا

 والشوق نار ولوعة،
ال أر�د منھ إطفاء.

ا��� من ب�رك شر�ة
ماء،

او ثالثة ،
فأنا أقيم سنن األن�ياء.

، 
ً
ال أنتظر إ��ابا

أو سالم الغر�اء.
انا عاشق،

عاشق.
أخاف ع�� وجن�يِك،

من الضياء ،
ع�� شعرك ،

من �سيم الصباح ،
من الهواء.

ألوم الناى الش��،
إذا مس قلبك بالعناء.

لك�� أرفض ،
أرفض الكث�ر.

أن تجلس�ن ع�� أطراف العشق.
�عبث�ن بقل��،

وأنِت ��مهم�ن بالغناء.
يقولون خ�ر األمور

الوسط ،
و من يصدقهم ؟

الكهنة والفقهاء.
يتاجرون بصبر العاشق�ن،

ال يقدمون دواء.
أنا أعشق ح�� املنت�� ،

أيرضيك؟
عو�ي سيف/القاهرة

حدود عشقى السماء.
أحتضن القمر ،

أداعب نجمت�ن ، 
ال أظلم إحداهما ،

العدل غاي��،
السواء.

قط�� أنِت ،
أدمنت صوتك ،

ال تحرمي�� املواء.
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تاُء بَزمهر�ِرِه ِ
ّ

يأ�ي الش
 ع�� جناَحيِھ يأَس السن�ِن

ً
حامال

َ
اكرة

َّ
ُر الذ

ُ
 العر�ُض ينخ

ُ
و الفراغ

كينِة  السَّ
ُ

���زُّ أركان
ً
تعبة

ُ
 أنفا��ي امل

ُ
ف

َ
و تتقاذ

 با�ُ�زِن و األ���
ً
ُمفعمة

ترتاُد أعتاَب ا��ياِل
 الُودُّ

ُ
وُح تذهُب حيث و الرُّ

افئِة ُل في ا��ناياِت الدَّ
ُ
ترف
---

سوِتِھ ...
َ

يأ�ي الشتاُء بق
و �سيُمُك ُيداِعُب

ُعو�داِت الياسمينِة
 وحدي مَع الليِل

ُ
أكون

َ
أج�رُّ ذكر�اِتنا املكنونة

ُ
 و كان الزمان

ُ
 كنت

ُ
حيث

َ
��دينا لياليِھ امليمونة

ِلَم الذهاُب في هذا الصقيِع ؟
�ي بلياليِھ ا��زونِة

ُ
ت�ُرك

 �عَدَك ؟
ُ

ماذا أكون
َ
امي ا��ز�نة و أنا أعلُن ميالَد أيَّ

-----

تاُء ب�ياِضِھ ِ
ّ

يأ�ي الش
 األتراِح

ُ
�ي ُمُدن

ُ
ت�ناقل

ً
�سدُّ ناظري املمتدَّ غيمة

أنا في عرِض بحِر خواِطري
تأ�ي و تمدُّ ِكلتا يَديَك

�يمة
َّ

�ي من لسعاِت الش
ُ
تن�ِشل

�ي
ُ

�ِ�ك
ُ
داري ُحز�ي و ت

ُ
ت

اِم ا��ميلِة ِعُد�ي باأليَّ
َ
�

اِم الض�ينِة و ذهاِب األيَّ

تاُء يأتي الشِّ
زهيدة أ�شر سعيد/ ا��رطوم..السودان
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Óللَّْيُل وأنا
سعيدة الرغيوي/ املغرب

..1..

ْيُل وأنا ..
َّ
ٱلل

َ�اِ�ـِع
ْ

ْيِل ٱ�
َّ
َم ٱلل

َ
ِعُم ف

ْ
ط

ُ
أ

 وفيا
َ

ون
ُ

 يك
ْ

ُدُه ع�� أن َعّوِ
ُ
أ

وديعا..
وح   ٱلرُّ

َ
ـْمعة

َ
أْسُرُج ش

َعْزِف كَما راع 
ْ
 لل

ُ
أ �يَّ

َ
�

َ
أ

كما رجل ديٍن تقي
رانيم،

ّ
 في حْضرِة ٱل�

عزوفة ٱلقديمة
ْ

تلَك ٱمل
 لم تبرْح دائرِتــي

م
َ
ـ
َ
ل

َ ْ
جيُد مْحَو ٱأل

ُ
َصاِ��ي ت

َ
أ

ِم،
ْ
ُيت

ْ
و ٱل

ْرُ�و كما �َ�رة 
َ
أ

ُمثمرٍة..
�كاية

ْ
أتقُن إشباَع فم ٱ�

َ�ْوَعـى
ْ

 ٱ�
ْيلية

ّ
ُرُد َحارَس ٱلقالِع ٱلل

ْ
أط

�يفة
ُ ْ
 ٱ�

ـي.. ِ
ّ
ْبقي ع�� ِظل

ُ
   وأ

ِمرُّ في كتابِتَك..
َ
أست

ترديَد ٱْسمَك..

يل وأنا 
ّ
ٱلل

وأنت ثالثنا،
 معزوفتنـا

ُ
وأصوات قد �عرف

يل..
ّ
أنا وٱلل

كارنا
ْ
جُب عرا�سنا ..أف

ْ
ن

ُ
ن

  ترتوي من ُجوعنا ..َعطشنا،
وح َم شمس ٱلرُّ

ُ
ث

ْ
ل

َ
ُبُر لت

ْ
تك

 
ُ
س�يقظ

َ
�ميلة �

ْ
َ�كاَيا ٱ�

ْ
ٱ�

..
ً
ْيـال

َ
�ُ� ل

ْ
�

ُ
ت

ْزِهـُر ..
ُ
ت

 
ً
تفوُح عطرا

ُصْبـحـا..

�ذالِن
ْ

 إذا ما هطَل َصقيُع ٱ�
ُ

تموت
ـْسيان،

ّ
                          وٱل�

يِل
ّ
 ٱلل

َ
 صْمت

ُ
ف َجّدِ

ُ
عمر ت

ْ
ِرماُل ٱل

�َ�ـان،
ْ

عساها تذرو ٱأل
يھ ِ

ّ
ن�ي مسالَك ٱلت

ُ
ت

 فجٍر وقِصـيدة.
َ

ت�ُ�ُ� ُعُيون
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مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

ما اغرب ان تكتب في العشق قصيدة 
ما أجمل ان تبصر امراة خلف ستائر شباك الغرفة 

ما أجمل امراة تتلوى كاالف��  ب�ن ذرا�ي رجل
ما أجمل ان �سمع اصوات الهمس 

عند سكون الليل
بادل�ي ليل ا��لم 

الكتب عن عري االجساد 
و�وح الغرف ا��مراء

افق�ي   الوجع السري ير
بوح شفاه عاشقة 

الضوء االحمر
والشفت�ن بلون الدم

الثوب االحمر والفخذين 
اسمع همس ا��سدين

وسر�ر���ز وصوت القبالت  
- ا��ض ياهذا من غفوتك االن 

ا��ض متكئا مغلو�ا با��مر 
كاس ي�شطى في الراس 

بوح حن�ن      
               بوح 

                          بوح
يرهق�ي ح�� الفجر 

 •

افتح ناذة للنور 
اطل برا��ي وتفاجئ�ي امي توقد نار التنور 

- ا��ذا امل�سكع 
امي توقد نار القلب

ال احد يسكن را��ي غ�ر ان�ن الكاس
وا��مرة تتصاعد في الراس

ر�ح عاتية وهواء بارد
مطر ي�ساقط 

اسمع نقر القطرات ع�� نافذ�ي
��يء اخر ي��ب�ي للظل 

لو تدري ما تغعل تلك القبلة
جاسم العبيدي/ العراق
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خدرفي ا��سد املتعب
ال ��يء سوى صوت كالب ت�بح

 في صمت الظلمة 
والظل وهمس االجساد 

ضقت بوق�ي ذرعا
قطرات املطر الناعم 

 ترسم في  وج�ي زقزقة عصاف�ر تتطاير 
صوت الرعد 

موسيقى هادئة تجذب�ي
اه ما اح�� الرقص ع�� االجساد

اه من جسد ال ��دا ح�� منتصف الليل
اه ياقل�ي 

ح�ن تبادل�ي ا��لم بوهم
ارق�ي  وج�ي 

نافذة نصف مفتوحة 
غمرت�ي بمتاهات 

كنت التائھ في االرض حز�نا 
ب�ن ا��سد املتوقد والثوب االحمر

وانطفا املصباح
 •

اطبقت الظلمة 
ماذا افعل في الصمت 

اقوم وتطلق زفر��ا الغرفة 
عند الشباك 

��دا 
       ��دا ظل الثوب االحمر

والنور االحمر 
و�عم الظلمة في االرجاء

 •
ياهذا أنك ��ذي

ا��لم يداهم غفوتك ال���� 
والكاس الفارغ  والظلمة 

ونباح كالب في الشارع ي�بع ظلك
وا��سد امل�رنح  وخيال السكر

والثوب االحمر ي�رنح في راسك
هل تدري ماتحت الثوب االحمر

ح�ن ينام الليل الصاخب في الظل 
و�ش�بك االجساد

لو تدري 
         لو تدري ما �غعل تلك القبلھ 

والهمسة 
اه لو تدري
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ت�ن أنا ال أكتب مرَّ
،ألعُن الشيطان

أحِسُن الظن ���زي
ألّوِن يومي ���يء تافھ

أَعّرِج ع�� محطة البنزين
أحّ�ي العامل أقول: رأيت أنك تخطئ

غم
ُ
لة ِبل مألت سيار�ي املتخيَّ

يرفع �ي القبعة
يخبر�ي بأ�ي أقول كالما يشبھ الشعر تقر�با

مثل نصوص القراءة في املدرسة
يغمز�ي النادل من �عيد

أخرق القاعدة
أجلس في املق�� املقابل

ُضّرة
ُ

النادل اآلخر يتصرف ك
«يق�ي السم من �عيد» لزميلھ

يْحِضر فوق القهوة عص�را
وقبل أن أن�َس ��مُس: مجا�ّي

ثم يضع ا��رائد أمامي ووردة
أدخن سيجارة واحدة

أو أحاول
أغتنم الفرصة

أطلب شايا وموسيقى شرقية
تمر من أمامي امرأة تب�سم بجسدها ل��ميع

و�ي ترمي �غمزة شاردة
ْسِقط ع��ا وشاحها األسود

ُ
دون أن �

هكذا أشعر أن يومي مشوش جدا
ألن القصيدة تتجنب الطرقات املعبدة

ال �سلك األزقة املستقيمة
أغادر محِ�ي الرأس

أبحث عن ��يء قد يسقط من أحد
رقم هاتف يدغدغ فضو�ي ا��نون

يوٌم راِئع وَناقص
توفيق بوشري/املغرب
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نصف ورقة نقدية
نكاية في جيب خال من اإلرادة

أش�ري كل األمنيات املش�تة ع�� الرصيف
�ي �ي وحدي

وأنا لست مستعدا �عد للمجازفة
أتذكر سيار�ي املركونة هناك

في ِ�ْ�كة عامل محطة الوقود
سقطھ نظرا�ي في بالوعة

ُ
يلوح �ي باملفتاح ف�

ب�ن حماقا�ي ورقصة الشيطان امللعون
..في رأ��ي القادر ع�� املستحيل املستحيل

إنھ يوم را�ع وناقص
هذا يشعر�ي بأ�ي ال أر�د أن أكتب مرت�ن

ثم إن الفرصة ال�ي تأ�ي ضعيفة جدا
في حياة ت�� بتفاصيل ال يمكن أن تو�ي بأي ��يء

مثل ف�روس ش�يھ بضيٍف أسوأ من عدو خط�ر
ا��ملة ال تحتاج إ�� تأو�ل

فقط أحتاج إ�� من يحس بالفقد
في أوج متعة مشبوهة

قطعة ضا�عة من لعبة تركيب
زوجة تحتاج إ�� ك�س فانيليا فقط

لوصفة غ�ر مجر�ة
في منتصف الليل

هناك في قر�ة �غلق ا��ياة عند مغرب الشمس
سأعيد نفس الكالم ألنھ مهم لرؤ��ي املق�رحة

أنا ال أكتب مرت�ن
فاملوت ال يقتل مرت�ن

اقليطس غ�ر آسن و��ر ه�ر
هذا منطقي

فكيف تكون القصيدة مجنونة؟
ال يلزم هنا تدليل برها�ي

من يكتب ال يكتب
والنص حافلة مف�رضة

في محطة وهمية مثل قوس قزح
أنت ت�تظر فقط

تتوتر
تقلق

تفرقع أصا�عك
تمضع مؤخرة القلم

تتل�� بالشطب منجذبا إ�� محبة الكراهية
ا

ّ
أو تحول لوحة املفاتيح دف

�عزف ��نا ��ينا غ�ر مثقف بتاتا
والصــراخ  املتعاليــة  الرغبــة  تمــاس  يصنــع  لذيــذ  صــراع  إنــھ 

ملكبــوت ا
!فظيع

لك�ي منذور ��ر�ة لعينة
سأختار دون وعود تافهة

لن أكتب مرت�ن
ألعن الشيطان

ال أحدد أي واحد
أر��� ���زي تماما
..أتظاهر بأ�ي أملكھ

ألون ��ظ�ي بما تجود بھ القصيدة ا�����
..عوض الشاعر نكاية واحتماال
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ي قدر يقودك إ�ي  
ٔ
ا

أي قدر يبعدك ع�ي 
تحتاج ٕا�� ترت�ب املسافة بي��ما 

بكتابة قصيدة 
وأنا أحتاج أن 
انزلق في ثرثرة 

طو�لة معك 
افها  نتجاذب اطر

ع�� ��ادة م��ورة 
كلما جلسنا عل��ا 

سلكت بنا نحو السماء
في ��ة من ليل و�خور  

وح�ن نقوم 
ت�ساقط النجوم هنا وهناك 

و�فوح املسك 
أشتاق أن أحكي 

تفاصيلها السر�ة 
لصديق�ي الغيورة 

عبر الهاتف 
ال �عني�ي مواعيد نومك 

وراقك املبع�رة 
ٔ
وال ا

كما الفكرة في مخيلة 
شاعر مبتديء 

فكل النصوص تكتمل 
بامرأة �غزو الرتابة 

بكعب حذا��ا املدرب 
 ع�� ٕاحداث ثورة 

ً
جدا

ليتكون النص 
من الفكرة والشغف 

والكث�ر من ِمحن ا��يال  
حينما يصبح ا��يال محنة 

 
ً
مر ترت�با

ٔ
ال يحتاج اال

ر�ما �عض القوان�ن 
ا��ديدة ملسألة ا��ب 

اجمع�ي فيك 
ولنطرح كل ماحولنا 

وفنجان قهوتنا 
يضرب ���اراتنا عرض ا��ائط 

ثم نق�سم اب�سامة بلهاء 
 لدرو�ش 

ً
ونحن نقرأ نصا

عن املنفى 
أي منفى 

ونحن في معركة عشق 
كتلك ال�ي 

ب�ن الوردة والعطر 
ب�ن الشمس والضوء 

ب�ن النار وألسنة اللهب 
ال�ي ترقص ع�� ايقاع 
طقس إفر�قي صاخب 

أي منفى 
ونحن من ��ر 

الكلمة ال�ي 
تز�ن جيدها 

بتعاو�ذ ا��لود 
 في 

ً
ن�شكُل دوما
رحم القدر 
قصيدة ...

معراج االشتياق
أر�ج محمدأحمد / السودان 
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صباحات  على ورق..
مر�م الشكيلية /سلطنة ُعمان

هذا الصباح يشب�ي إ�� ا��د الال معقول.....
ب�ــن  مــا  ا��اطــف  ورهافــة شــعوري  القديمــة  مالم�ــي  إ�ــي  يعيــد 

وقل�ــي... قلمــي  ســاقية 
صبــاح  فــي  منعشــة  كلمــات  مــن  أكتبــھ  ممــا  مت��ــب  إنــك  بــد  ال 
صبــاح  وكأنــھ  ال��ــاء  ومكتمــل   

ً
بــردا يزفــر  أن  يوشــك  �شــر�ي�ي 

مغســول بمــاء مطــر طــوال الليــل ليصبــح مبتــل الزوايــا كأنــھ مرآيــا 
لنبضــھ...  عاكســة 

 إن�ــي أخــاف مــن العواصــف الكتابيــة كخوفــي 
ً
هــل قلــت لــك يومــا

مــن إ�شــطار البــرق فــي الســماء ومــن صــوت الرعــد الــذي ��بــط ع�ــ� 
مســام�ي بإنحــدار مخيــف....

أر�ــد أن أســتقيل مــن كتابــة ا��مــل املقطوعــة كنقطــاع النفــس 
ومــن لهــاث األحــرف ال�ــي �عبــت و�ــي تحــاول أن ت��ــق بمعزوفــة 

��ــن فــي ســكة ســطر عابــرة.....
 
ً
 وأك�ــر الصباحــات عمقــا

ً
هــذا الصبــاح أك�ــر الصباحــات وضوحــا

كأ��ــا قــادرة ع�ــ� أن تخرجــك مــن نفســك ومــن إ�شــغالك لت�ــركك 
تمت�ــ� بالضــوء املنبعــث مــن ال��ــارات ال اإل��يــارات....

اقيــت  بتو تأ�ــي  ال�ــي  الورقيــة  الصباحــات  لهــذه   
ً
جــدا أفتقــد 

مؤقتــة كأ��ــا إســت�ناءات ت�ســلل إ�ــ� مخادعنــا كأ��ــا �ســابق تلــك 
الصباحــات املاطــرة دون مطــر إال مــن رشــقات حبــر يخيــل إلينــا 

البــكاء...  فصــل  إ��ــا 
تجــوب  و�ــي  تقــرأ  أن  دون  نكت��ــا  ال�ــي  الرســائل  هــذه  كل  رغــم 
ا��يطــات وهــذا العالــم املكتــض باألســرار واآلمــال واألوهــام إال 
 ع�ــ� ظــل الــورق األبيــض دون أن أك�ــرث 

ً
إن�ــي أجــر قلمــي لي�ــرك أثــرا

الضــوء  مــن  بخيــوط  املغزولــة  األحــرف  ي�تظــر  الــذي  للمص�ــر 
الزجاجيــة.... افــذ  النو جانــب  ع�ــ�  األصفــر 

ب�ــن  مــا  ا��اطــف  ورهافــة شــعوري  القديمــة  مالم�ــي  إ�ــي  يعيــد 

صبــاح  فــي  منعشــة  كلمــات  مــن  أكتبــھ  ممــا  مت��ــب  إنــك  بــد  ال 
صبــاح  وكأنــھ  ال��ــاء  ومكتمــل   

ً
بــردا يزفــر  أن  يوشــك  �شــر�ي�ي 

مغســول بمــاء مطــر طــوال الليــل ليصبــح مبتــل الزوايــا كأنــھ مرآيــا 

 إن�ــي أخــاف مــن العواصــف الكتابيــة كخوفــي 
ً
هــل قلــت لــك يومــا

مــن إ�شــطار البــرق فــي الســماء ومــن صــوت الرعــد الــذي ��بــط ع�ــ� 

أر�ــد أن أســتقيل مــن كتابــة ا��مــل املقطوعــة كنقطــاع النفــس 
ومــن لهــاث األحــرف ال�ــي �عبــت و�ــي تحــاول أن ت��ــق بمعزوفــة 

 
ً
 وأك�ــر الصباحــات عمقــا

ً
هــذا الصبــاح أك�ــر الصباحــات وضوحــا

كأ��ــا قــادرة ع�ــ� أن تخرجــك مــن نفســك ومــن إ�شــغالك لت�ــركك 

اقيــت  بتو تأ�ــي  ال�ــي  الورقيــة  الصباحــات  لهــذه   
ً
جــدا أفتقــد 

مؤقتــة كأ��ــا إســت�ناءات ت�ســلل إ�ــ� مخادعنــا كأ��ــا �ســابق تلــك 
الصباحــات املاطــرة دون مطــر إال مــن رشــقات حبــر يخيــل إلينــا 

تجــوب  و�ــي  تقــرأ  أن  دون  نكت��ــا  ال�ــي  الرســائل  هــذه  كل  رغــم 
ا��يطــات وهــذا العالــم املكتــض باألســرار واآلمــال واألوهــام إال 
 ع�ــ� ظــل الــورق األبيــض دون أن أك�ــرث 

ً
إن�ــي أجــر قلمــي لي�ــرك أثــرا

الضــوء  مــن  بخيــوط  املغزولــة  األحــرف  ي�تظــر  الــذي  للمص�ــر 
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 وللمهّمشين نصيبهم من الحياة 
فت�ي البوكاري/ املغرب

فيــھ  ظهــرت  الــذي  الصيفــي،  اليــوم  هــذا  فجــر  بــزوغ  عنــد 
�ــ�ابة رمادّيــة موحشــة ور�ــاح هائجــة مز��ــة اه�ــّزت لهــا 
مســافة  حليلــة»  «مصطفــى  ابتعــد  وأتر�ــة،  غبــارا  األرض 
طو�لــة عــن ال�ــّي الــذي يقطنــھ فــي منطقــة ســيدي حســ�ن 
 فــي إحــدى الطرقــات الفرعيــة ع�ــ� أطــراف ســبخة 

ّ
وتوقــف

الســيجومي، حيــث الح لــھ الطر�ــق الســّيارة املؤّديــة ألحيــاء 
املــروج و�ــن عــروس كحــزام يطــّوق البحّ�ــرة و�حضــن أســراب 

طيــور النحــام الــوردّي املهاجــرة.
ــد مــن خلــّو 

ّ
ــا تأك

ّ
التفــت «مصطفــى حليلــة» يمنــة و�ســرة ومل

ــاس �ــ�ب الكّمامــة مــن جيــب ســروالھ، 
ّ
الطر�ــق مــن الن

ووضعهــا قناعــا ع�ــ� وجهــھ إلخفــاء مالمحــھ و�ــ�ب ك�ــس 
إ�ــ�  ســ�ره  واصــل  ثــّم  ا��لفــي  جيبــھ  مــن  عمالقــة  قمامــة 

غايتــھ. 
الســّيارة،  الطر�ــق  حافــة  مــع  الن�نجــا  كمقاتــل  انطلــق 
إ�ــ�  حاشــية  مــن  ــال 

ّ
متنق الفضفــاض،  بثو�ــھ  متدثــرا 

أ��ا��ــا  ألقاهــا  ال�ــي  البالســ�يك  قوار�ــر  يجمــع  أخــرى 
فــي  افــذ ســّيارا��م املرفهــة �عــد أن أفرغــوا مــا ف��ــا  مــن نو
ب مت�ــن 

ّ
ــي يديــھ ككال

ّ
بطو��ــم ال��مــة، يضغــط عل��ــا بكف

لتقليــص ��مهــا و�قــذف ��ــا مكــّورة فــي الك�ــس األســود، 
ــھ إ�ــ� ظهــره، و�واصــل ســ�ره بحثــا عــن 

ّ
ثــّم يرفــع ا��مــل كل

املز�ــد.
ــة شــال املشــّيدة حديثــا، انحــاز إ�ــ� جهــة 

ّ
قبــل أن يبلــغ محط

ــة وهــو يتظاهــر بالتفــّرج ع�ــ� 
ّ
ال�ســار، مبتعــدا عــن ا��ط

 والغرنــوق �ســبح 
ّ
طيــور الفالمينغــو الوردّيــة وأســراب البــط

مــن  وتقتــات  الصّ�ــي  الصــرف  مليــاه  منفــذ  مــن  بالقــرب 
املنزلّيــة. النفايــات 

ــرا: «مــن أجــل هــذه النفايــات فــي املنطقــة الرطبــة 
ّ

قــال متفك
وتتكاثــر،  هنــا  ــش 

ّ
لتعش القــارات  عمــق  مــن  الطيــور  ت�ــيء 

ــر مــا 
ّ
ومــن أجلهــا يأت��ــا «ســطوفة» مــن ظلمــة األحيــاء ليوف

نــوع  مــا  تــرى  فيــا  ألســرتھ.  اليومّيــة  املصار�ــف  بــھ  يجابــھ 
الغر�ّيــة؟  البلــدان  فــي  أنــداده  إل��ــا  يحــرق  ال�ــي  النفايــات 

ســ�ب؟»  وألّي 
كأغلــب  الســّن  فــي  متقّدمــا  حليلــة»  «مصطف�ــ�  يكــن  لــم 
البالســ�يكّية  العلــب  جمــع  فــي  الناشــط�ن  «البرباشــة» 
فــي عقــده الثالــث مــن  الفارغــة، فقــد كان ذا قــّوة وفتــّوة، 
العمــل،  �، كان آخرهــا 

ّ
مهــن شــ� فــي صغــره  مــارس  عمــره، 

م��قــات  وصناعــة  الكابــل  بمعمــل  طو�لــة،  لســنوات 
ب�ــن  الرابطــة  املواز�ــة  الطر�ــق  ع�ــ�  املنتصــب  الســّيارات 
مباشــرة. شــال  ــة 

ّ
محط خلــف  وفوشــانة،  حســ�ن  ســيدي 
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أك�ــر مــن عشــر ســنوات قّضاهــا عامــال هنــاك قبــل أن يتــّم االســتغناء 
مؤّسســة  ألّي  يمكــن  فــال  كورونــا،  جائحــة  �ســ�ب  خدماتــھ  عــن 
وطــأة  تحــت  عّمالهــا  أجــور  توف�ــر  فــي  �ســتمّر  أن  مصــّدرة  صناعّيــة 
قــرارات ا���ــر الصّ�ــي الشــامل ال�ــي تفــرض عل��ــا الغلــق ألســابيع 

متكــررة. 
بونــھ بـ»ســطوفة البا�ــي» لوســامتھ ورفعــة 

ّ
كان زمــالؤه فــي العمــل يلق

ــ� زوجتــھ «مفيــدة»، ال�ــي �عــّرف عل��ــا هنــاك فــي املعمــل، 
ّ
أخالقــھ، ح�

كانــت تناديــھ ��ــذا اللقــب. كانــا قــد تآلفــا فحملهــا، �عــد أشــهر قليلــة، 
البح�ــرة  ســاحل  ع�ــ�  ســك�ي  �ــّي  أفقــر  فــي  مك�ــرى،  ب�ــت  إ�ــ�  زوجــة 
املغلقــة الــذي ارتفــع ف��ــا م�ســوب ال�رســبات فلــم �عــد قــادرة ع�ــ� 
اســ�يعاب أمطــار الفيضانــات، فعــادت امليــاه مرتــّدة لتغمــر األحيــاء 
�تــھ «مفيــدة» بالكمبيــاالت.

ّ
كّل شــتاء، وتلــّوث محيــط املنــزل الــذي أث

�عــد  مــا  إ�ــ�  «ســطوفة»  عبــره  إذا  الصــراط،  الطر�ــق  هــذه  �شــبھ 
مجّمعــات ا��ــردة وأطنــان هيــاكل الســّيارات و�قايــا األجهــزة املنزلّيــة 
الصدئــة، ابتعــد عــن الروائــح الكر��ــة وأســراب الذبــاب والبعــوض، 
مظاهــر  ب�ــن  مــا  يفصــل  وجــده  الصــراط  ع�ــ�  نظــره  ــب 

ّ
قل مــا  و�ذا 

بقايــا  اليم�ــن شــاهد  تلقــاء  بصــره  فــإذا صــرف  والبــداوة.  العمــران 
يــة مــن مســاحة مــالذ 

ّ
عمليــات البنــاء والــردم تقــرض الهكتــارات املتبق

الطيــور اآلمــن وتتوّســع األحيــاء الســكنّية ع�ــ� حســا��ا، و�ذا صــرف 
بصــره ناحيــة الشــمال رأى حوضــا مائيــا بديعــا وجــزرا صغ�ــرة متناثرة 
ــت عل��ــا، يومــا مــا، مضــارب 

ّ
ومســاحات عشــ�ّية كأّ��ــا باديــة قــد حط

اقــد ن�را��ــم. أقيمــت عل��ــا مو البــدو، خيــام مــن األســمال الباليــة، و
قبــل أّيــام، كان «ســطوفة» يــرى إبلهــم ومواشــ��م تر�ــ� هنــاك قــرب 
يقفــون،  الــرؤوس  معصو�ــّي  الطر�ــق  جانــب  ع�ــ�  والقــوم  املــراح. 
للمــاّرة،  اإلبــل واألغنــام  بحليــب  أيد��ــم  الطيــور، رافع�ــن  كفّزاعــة 
وهــا هــم قــد ان�زعــوا أوتــاد خيامهــم حملوهــا مكّومــة فــي الصناديــق 

محصــودة. أرض  إ�ــ�  وارتحلــوا  الديماكــس  لســّيارا��م  ا��لفّيــة 
�عــد أن تجــاوز مركــز ا��راســة إلدارة الغابــات املواجــھ ملف�ــرق طــرق 
ــة الســبخة مبتعــدا عــن الطر�ــق، 

ّ
دائــري، نــزل «ســطوفة» إ�ــ� ضف

فبــدت لعي�يــھ مبــرك ا��مــال، وآثــار األوتــاد ال�ــي كانــت فــي مــا م��ــ� 
ع�ــ�  تفيــض  قدورهــم  رمــاد  وشــاهد  ركائزهــا،  وتثّ�ــت  ا��يــام  �شــّد 
وأزاح  الثــالث  ا���ر�ــة  املناصــب  ع�ــ�  «ســطوفة»  انح�ــ�  األثافــي. 
ــى ��ــا عر�ــة األطفــال 

ّ
عــن جان��ــا قطــع األغصــان اليا�ســة ال�ــي غط

ا��فيفــة �عــد أن طواهــا إلخفا��ــا عــن األنظــار، أخرجهــا وأعادهــا 
يدفــع  م��ــكا  وم��ــ�  الطر�ــق،  إ�ــ�  جّرهــا  ثــّم  ��ال��ــا،  ع�ــ�  اقفــة  و
وأمامــھ  يومــھ  بدايــة  فــي  يــزال  مــا  ــھ 

ّ
أن رغــم  أمامــھ  الصغ�ــرة  العر�ــة 

ليقطعهــا. طو�لــة  مســافة 
كانــت العر�ــة وســيلتھ فــي حمــل أثقــل مــا يمكــن جمعــھ، كان ي�ركهــا 
ليضــع  ظهــره  ع�ــ�  الــذي  با��مــل  إل��ــا  يعــود  ثــّم  هنــا،  مــن  قر�بــا 
ــھ طفــل صغ�ــر نائــم، وفــي املســاء، �عــد أن 

ّ
الك�ــس ع�ــ� مقعدهــا كأن

ي�يــع محصولــھ إ�ــ� نقطــة التجميــع فــي شــارع الب�ئــة بالزهــور الرا�ــع، 
يعيدهــا إ�ــ� مســتودعها ا��فــّي، و�نحــدر خفيفــا إ�ــ� ب�تــھ، ســعيدا 

الــذي كســبھ. باملــردود املا�ــي اليومــي 
معمــل  فــي  يكســبھ  كان  مــا  تفــوق  أو  �عــادل  الشــهر�ة  أجرتــھ  كانــت 
نقطــة   

ّ
ألن فقــط  ل�ــس  منــھ.  املصنــع  يتخفــف  أن  قبــل  الكابــل 

التجميــع ال�ــي ي�يعهــا «ســطوفة» حصــاد يومــھ، �ــ�ّية جــّدا معــھ، 

إذ تقــّدم لــھ ســعرا تفاضليــا أع�ــ� مــن الثمــن الــذي حّددتــھ الوكالــة 
الوطنّيــة للتصــّرف فــي النفايــات للكيلوغــرام الواحــد، بــل أيضــا 
بفضــل حّمالــة «الــرزن» هــذه ال�ــي ع�ــر عل��ــا ذات يــوم فــي مصــّب 
ــع مــن أّي عاقــل أن 

ّ
لــم يتوق للنفايــات مــع أشــياء أخــرى جديــدة 

فــي املهمــالت. يرمــي بمثلهــا 
نــوم كاملــة، ســر�را مزدوجــا  أثــاث غرفــة  العر�ــة  مــع  يومهــا وجــد 
ك الهيــكل، إ�ــ� جانــب عــّدة أشــياء 

ّ
مــن خشــب الــزان األحمــر مفــك

وعــدد  مطــّرزة  فــراش  وأغطيــة  ووســادت�ن  طّ�ــي  فــراش  أخــرى، 
كب�ــر مــن أغطيــة مخــّدات مــن القمــاش املطــّرز، ومال�ــس �ســو�ة 
وصنــدوق  أطرهــا،  فــي  �شــكيلية  ولوحــات  إلك�رونيــة  ومصابيــح 
قرطاســھ،  فــي  يــزال  مــا  تحذيــر  مثلــث  إ�ــ�  باإلضافــة  مجوهــرات، 
وغ�رهــا.  ف�زيــاء  وكتــب  لالســتعمال  صا��ــة  ســّيارة  غيــار  وقطــع 
البلــد  ف��ــا  يع�ــش  اســت�نائيا،  آنــذاك  كان  الصّ�ــي  الوضــع   

ّ
وألن

حالــة مــن الرعــب �ســ�ب جائحــة الو�ــاء فــي موج��ــا األو�ــ�، رغــم 
 اإلصابــات كانــت وق��ــا قليلــة �عــّد باألصا�ــع، والتخاطــب مــع 

ّ
أن

الرو�ــوت، فقــد  مــن وراء ��ــب، و أحيانــا بواســطة  يتــّم  ــاس 
ّ
الن

��ايــا  أو�ــ�  هــو  األشــياء  هــذه  صاحــب   
ّ

أن «ســطوفة»  خّمــن 
ــص مــن 

ّ
الف�ــروس القاتــل، �ّ�ــل أعــوان الفــرق ال�ّ�ّيــة بالتخل

فــي حفــرة دون وداع،  ك�ــس بالســ�يكي ورم��ــا  فــي  ��ــا بوضعهــا 
ّ
جث

ــب 
ّ
ــص مــن أدباشــها امللّوثــة بأنفاســها لتجن

ّ
بالتخل و�ّ�ــل أهلهــا 

العــدوى. انتقــال 
ــب تلــك األشــياء املو�ــوءة دون 

ّ
ــر كيــف قل

ّ
ارتجفــت يــداه وهــو يتذك

العر�ــة  تخز�ــن  ة 
ّ
ســل فــي  الصغ�ــرة  األ��ــام  ذات  وضــع  خــوف، 

ــا كان 
ّ
تحــت املقعــد، وراكــم �عضهــا فــوق �عــض ع�ــ� املقعــد، ومل

الطر�ــق،  إ�ــ�  العر�ــة  و�دفــع  مكانــھ  مــن  يتحــّرك  أن  وشــك  ع�ــ� 
ــت بجانبــھ شــاحنة ثقيلــة وســألھ ســائقها إن كان ال يرغــب 

ّ
توقف

ــف الســ�راحة 
ّ
فــي ا��شــّية، فهــو يحتاجهــا عندمــا يجبــر ع�ــ� التوق

«ســطوفة»  لــھ  أشــار  القيــادة.  مقــود  ع�ــ�  النــوم  عليــھ  تمنــع 
وابتعــد. بأخذهــا 

مــن  زوجتــھ  قــدوم  قبــل  الب�ــت  زوايــا  إحــدى  فــي  الغنيمــة  دفــن 
 �عــد مــرور ســاعات ظّ��ــا مــّدة كافيــة 

ّ
املعمــل، لــم يســتخرجها إال

عــن  «مفيــدة»  يخبــر  ولــم  �عقيــم،  دون  الف�ــروس  ع�ــ�  للقضــاء 
كانــت  الكورونــا،  قبيــل  زمــن  «فــي  قــال:  تلميحــا،   

ّ
إال مصدرهــا 

وتصنــع  القر�ــب  �غــري  املال�ــس،  باســت�ناء  املّيــت،  ممتلــكات 
الضغائــن، اليــوم، نفثــة ا��ــوف مــن ا��هــول جعلت األســر تفّرط 
ب ع�� ما قالھ، رّ�ما ألّ��ا 

ّ
في إر��ا للمهمش�ن.»، ولم يزد، ولم �عق

لــم �ســمعھ. كانــت م�شــغلة بتقليــب قشــرة مخــّدة فــي يدهــا، وكانــت 
أصا�عــھ املدّر�ــة تخــرق العر�ــة لتذهــب ع��ــا األطمــاع، قطــع حــزام 
ــن الــذي يثّ�ــت الطفــل و�منعــھ مــن االنــزالق، وأتلــف 

ّ
أما��ــا املبط

اقيــة. أحزنــھ أن يفعــل ذلــك ولكــن لــكل غــرض صــورة  ��ــا الو
ّ
مظل

تالئمــھ.  خاصــة 
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تناول عمر يوم عطلتھ ملعقت�ن كب�رت�ن من مخدر (امل��ون)*، وذهب إ�� الســ�نما 
��بة نرجس.

عــن  �عيــدة  تقــف  ال�ســرى.  فــي رجلهــا  إعاقــة  تخفــي  (مي�ــي)*  نرجــس دراجــة  تركــب 
اقف�ــن با��ــوار، يلتفتــون  املق�ــ� ببضعــة أمتــار. عندمــا يراهــا �عــض أبنــاء ال�ــي الو
يمينا وشــماال بحثا عن عمر. يعرفون مســبقا بأن اللع�ن ســيظهر ال محالة ، ولو من 
تحــت األرض. يقــف معهــا مرت�ــن أو ثــالث يتحدثــان مثــل عاشــق�ن ملــدة ســاعة تقر�بــا، 

قبــل أن �ســتجيب للذهــاب معــھ إ�ــ� الســ�نما يــوم ا��معــة.
نرجــس فتــاة جميلــة، ذات وجــھ صغ�ــر مــدور مثــل القمــر، وعين�ــن واســعت�ن. في املســاء 
االحمــرار،  شــديدتا  بمفرده.عينــاه  و�عــود  �ســكنھ،  الــذي  ال�ــي  مــن  قر�بــا  يوصلهــا 

ينظــر ب��ــل إ�ــ� النــاس فــي الزقــاق. ر�مــا يفعــل ذلــك بدافــع تأث�ــر (امل��ــون).
يدخــل إ�ــ� املق�ــ�، و�جلــس مــع ثلــة مــن األصدقــاء. يســألھ إبراهيــم، وكأنــھ ير�ــد أن 

يفتــح شــهيتھ ل��ديــث:
ـ قض�ــت وقتــا ممتعــا فــي الســ�نما؟ ال بــد أنــك قبل��ــا فــي الظــالم!؟ وعب�ــت �شــعرها 

الشــيطان!؟ أ��ــا  ا��ميــل 
افقھ الرأي. لم يجبھ. بقي فقط ينظر إليھ، و�ب�سم كأنھ يو

التفت ناحيتھ عبد هللا املرشد السيا�ي املزور*، وقال مب�سما:
ـ ��دا صديقتك مثل رمانت�ن ن��تا ح�� �شققت قشر��ما. أنت محظوظ يا عمر! 

لست مثل هؤالء املكبوت�ن الذين لم يسبق لهم الذهاب مع فتاة إ�� الس�نما!
طلــب قطعــة خبــز محشــوة بالبيــض وا��بــن، وفنجــان قهــوة با��ليــب، وأشــار للنــادل 

بــأن ُيك�ــر مــن الكمــون، و�قلــل مــن امل�ــ�، و�ناولــھ كأس مــاء بــارد.
تناول الوجبة، وهو يستمع لتخيال��م عما فعلھ مع نرجس في الس�نما.

عندما انت�� من األكل، نادى ع�� با�ع (الديطاي)*، وطلب سيجارة (مارلبورو).
أشــعل إبراهيــم عــود ثقــاب، وقر�ــھ مــن الســيجارة. اتــكأ عمــر، وأخــذ نفســا طو�ــال، ثــم 

نفــت �ــ�ابة دخــان كثيفــة أمامــھ، وقــال بصــوت منخفــض:
اق�ــي. عالق�ــي بــأي فتــاة مــن ذوي االحتياجــات ا��اصــة  ـ كالمكــم جميــل، لكنــھ غ�ــر و

مثــل كأس، نصفــھ مملــوء، ونصفــھ فــارغ.
�عــم أنــا محظــوظ أل�ــي كل يــوم جمعــة أق��ــي حوا�ــي ســاعت�ن أو ثــالث مــع فتــاة جميلة 
فــي الســ�نما، ن�بــادل الهمــس والقبــل، وهــذا هــو النصــف اململــوء مــن الــكأس. ولكــن 
حظــي أيضــا ســ��. عندمــا تلمــس يــدي  فخــد نرجــس األيســر، ال تلمــس غ�ــر ا��ديــد 
البــارد، فأحــس بخــوف رهيــب، وأتخيــل وأنــا مســطول، ِرجــال ��مــة �ســقط مــن 
ســماء مظلمــة فــوق رأ��ــي، فأ�ــ�ب يــدي، وأتم�ــ� أن ي�ت�ــي الفيلــم �ســرعة، ونخــرج 

مــن الســ�نما. أســبوعان أو ثالثــة وأضطــر إ�ــ� إ��ــاء العالقــة.
قال إبراهيم وهو يغمز عبد هللا:

ـ عمر أصبح غاوي الفتيات من ذوي االحتياجات ا��اصة، و��تقي أجملهن �عناية.
رد عمر بصوت يمزج ب�ن الفخر وا��سرة:

الكأس المكسورة
حاميد اليوسفي/ املغرب
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ـ �عــم فــي البدايــة أشــعر بلــذة وســعادة، و�ــدي تتحســس ��د��ــا، أو تلعــب 
أناملهــا  تلعــب  أو  عنقــي،  ع�ــ�  شــفتاها  تضــع  عندمــا  أو  شــعرها،  فــي 
بطــال  يفعــل  كمــا  ال��ايــة،  فــي  لبعضنــا  و�س�ســلم  صــدري،  �شــع�رات 
الفيلــم فــي الســ�نما، وتنــام ع�ــ� كتفــي. لكــن أشــعر بالرعــب عندمــا أتذكــر 
بأ�ــي أجلــس فــي الظــالم مــع فتــاة �ســاق مــن حديــد بــارد. وعندمــا أتخ�ــ� 
بخ�ــر.  عاقب�ــي  تخــرج  بــأال  وأخ��ــ�  فظيــع،  بألــم  إحســاس  ي�تاب�ــي  ع��ــا 
افــھ، وهــذا هــو  ر�مــا ســأدفع يومــا ثمــن هــذا ا��ــرم الــذي ابتليــت باق�ر

الــكأس. مــن  الفــارغ  النصــف 
نفث ��ابة كثيفة من الدخان وقال مداعبا ومغ�را املوضوع:

ـ بكم هزمت البارصا الر�ال؟ 
لــم يجــب أحــد. انصــرف عبــد هللا إ�ــ� طاولــة لعــب الــورق، و�قــي إبراهيــم 

يحملــق فــي شاشــة التلفز�ــون.
جــاءت نرجــس ثــالث مــرات فــي األســبوع املا��ــي. وقفــت ع�ــ� �عــد عشــرة 
أمتــار مــن املق�ــ�، ت�تظــر عمــر. يم��ــي الوقــت بطيئــا. تمــر ســاعة قاســية. 
وع�ــ� غ�ــر العــادة ال يظهــر عمــر. �عــود إ�ــ� الب�ــت، واأللــم يعتصــر قل��ــا. ال 
تر�ــد أن تصــدق بــأن عمــر ذاب مثــل فــص م�ــ�، واختفــى إ�ــ� األبــد. تبكــي 
الســماء  تمنحهــا  لــم  ملــاذا  بمــرارة،  و�ســأل  هللا،  إ�ــ�  تتضــرع  صمــت.  فــي 
حلــق ��مــا ب�ــن الطيــور؟ وملــاذا ال 

ُ
حناح�ــن أبيض�ــن، مثــل جنا�ــي مــالك ت

ينظــر النــاس إال إ�ــ� النصــف الفــارغ مــن الــكأس؟
2

�عــض  فــي  يحــدث  عي�يــھ.  أمــام  نرجــس  شــبح  اقــص  تر كيــف  يــدري  ال 
األحيــان أن يتكلــم همســا مــع �عــض �ــ�صياتھ، وُ�ص�ــي إل��ــا بإمعــان 
عندمــا تتحــدث معــھ. وقــد يب�ســم لبعضهــا، و�عقــد حاجبيــھ، وهــو ينظــر 
ُيمعــن  إ�ــ� �عضهــا اآلخــر. وقــد �شــاجر مــرة مــع شــبح رب عمــل جشــع، 
ــر 

ّ
بــدون حيــاء فــي الســرقة والكــذب، ح�ــ� شــك بأنــھ ر�مــا أصابــھ مــّس. وفك

لــھ؟ فخ��ــي  يحــدث  مــا  يحــدث معهــم  هــل  الــرواة:  �عــض  يســأل  أن  فــي 
أن ي�ــ�روا منــھ. واآلن ظهــر شــبح نرجــس أمامــھ، مــن غ�ــر أن تتـكـئ ع�ــ� 
دراجــة (مي�ــي)، أو تقــف ع�ــ� �عــد عشــرة أمتــار مــن مق�ــ� ال�ــي، و�ــي 
ــف عــن الكتابــة.

ّ
ت�تظــر أن يظهــر عمــر، وتذهــب معــھ إ�ــ� الســ�نما، فتوق

نظرت إليھ بمالمح غاضبة ، لك��ا خاطبتھ بصوت هادئ:
ـ ال أتفق معك حول املص�ر الذي رسمتھ �ي فيما كت�تھ، وأكره الشفقة.

ثم أضافت بنبرة يغلب عل��ا مز�ج من ا��زن واالحتجاج:
ـ مــن قــال للــراوي أن إحــدى ســا�ي مــن حديــد؟ وأن صديقــي عندمــا وضــع 
يــده عل��ــا، وجدهــا بــاردة مثــل الث�ــ�؟ ومــن منحــھ ا��ــق فــي أن يتجســس 
علينــا؟ أنــا ال أحــب أن يقدم�ــي كواحــدة مــن ذوي االحتياجــات ا��اصــة، 
وال أحــب أن أ�عــرف ع�ــ� شــاب فقــط مــن أجــل أن يعانق�ــي فــي ظــالم قاعــة 
الســ�نما، ثــم يتخ�ــ� ع�ــي عندمــا نخــرج إ�ــ� الشــارع، ألث�ــر شــفقة القــراء. 

ال، ل�ــس هــذا مــا أر�ــده.
اب�سم بدهشة، ورد ��دوء:

ـ وماذا تر�دين يا نرجس؟
هــزت ردفهــا األيســر، وفتحــت ذراع��ــا أمــام صدرهــا، ثــم أجابــت بحركــة 

مســرحية، و�ــي تب�ســم:
ـ أر�ــد أن يقدم�ــي الــراوي برجل�ــن مــن ��ــم ودم. أل�ــس الــراوي صديــق 
يعمــل معــك؟ أطلــب منــھ أن يفتــح عي�يــھ، أو اعمــل لــھ نظــارات بثــالث 

أن  يمكــن  فأنــا  القمــر،  مثــل  وج�ــي  جيــدا؟  لُيبصــر  زجاجــات 
أم��ــي أحســن مــن أي فتــاة ســو�ة، وألتفــت متوجســة مثــل أيــة 
غزالــة، أنتقــي أجمــل العطــور، وأختــار ألوانــا ســاحرة ملال���ــي، 

وأرقــص هكــذا!
ثــم جــرت فــي ســاحة خاليــة، يرتفــع جســدها، و�نخفــض، تنظــر 
إ�ــ� أع�ــ�، وتقــف ع�ــ� أصا�ــع رجل��ــا، و�داهــا ممدودتــان مثــل 

جناح�ــن، كأ��ــا فراشــة تــؤدي رقصــة باليــھ.
استوت في وقف��ا، ثم أضافت:

ـ تخليت عن دراجة (املي�ي)، ولم �عد سا�ي تؤمل�ي.
همــس الــراوي للكاتــب فــي ا��فــاء دون أن تحــس نرجــس بذلــك 

أل��ــا كانــت مشــغولة ب�ســو�ة كســو��ا:
ـ ثمــة ��ــيء غر�ــب يحــدث! وال أعــرف مــا هــو؟ نرجــس تكــون اآلن 
قــد تجــاوزت الســت�ن ســنة. و�ذا مــا تزوجــت، ومــا زالــت ع�ــ� قيــد 
ا��يــاة، فســيكون لهــا أبنــاء، ور�مــا أحفــاد، أو أ��ــا رحلــت عــن 
هــذا العالــم، وتنــام اليــوم فــي قبــر بــارد. وقــد يكــون مــا تــراه مجــرد 

خيــال ��يــأ لــك بأنــھ يشــبھ نرجــس!
ابتعد شبح نرجس قليال، ثم استدارت ناحيتھ، و�ي ��دده:

ـ ســأرفع قضيــة ضــد الــراوي. قــدم لــك معلومــات ل�ســت كلهــا 
�ــي،  يتصــل  أن  وت�شــر،  تكتــب  أن  قبــل  عليــھ،  وكان  دقيقــة، 
و�أخــذ رأ�ــي فــي املوضــوع. ا��قيقــة لهــا وجــوه معــددة تناقــض 
الــراوي  جعــل  كمــا  ســ�ئا  شــابا  ل�ــس  عمــر  أحيانــا.  �عضهــا 
القــراء يعتقــدون. أحب�ــت عمــر ألنــھ إ�ســان لطيــف عشــت معــھ 
مثــل قطعــة  الســعادة  لف�ــرة محــدودة.  ولــو  جميلــة،  ��ظــات 
ســكر ال تحلــو إال عندمــا تــذوب. وعندمــا ذابــت قطعــة الســكر 
اف�رقنــا، ألنــھ كان يجــب أن نف�ــرق، لنحلــم بمــا لــم نفعلــھ، أو 

نحققــھ ونحــن فــي أحضــان �عــض. وهــذا هــو ا��ــب!
نظــر إل��ــا مليــا ح�ــ� يتأكــد ع�ــ� أ��ــا �ــي نرجــس، ال�ــي ��رهــا 
عمــر �ســ�ب النصــف الفــارغ مــن الــكأس، كمــا أخبــره الــراوي، 

ثــم قــال:
ـ ر�مــا أخطــأ أحدهــم التقديــر! مجتمــع بكاملــھ أصبــح �عضــھ 
كلنــا  أحمــق.  و�عضــھ  أبكــم،  و�عضــھ  أعمــ�،  و�عضــھ  أعــرج، 

�عا�ــي مــن إعاقــة مــا يــا نرجــس!
ووضع يده ع�� صدغھ مش�را إ�� عقلھ، ثم أضاف :

ـ لكن أخطر إعاقة �عا�ي م��ا هنا. وهذه �ي الكأس املكسورة!
-------

 امل��م :
ـ (امل��ــون) مخــدر يصنــع مــن القنــب الهنــدي الــذي يطبــخ مــع 
الســمن و�خلــط باملكســرات ودقيــق ا��مــر و(رأس ا��انــوت) 

وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن التوابــل ال�ــي ��ــ�ن ا��ســم.
مغــرب  فــي  كموضــة  ظهــرت  قص�ــرة  دراجــة  (مي�ــي):  دراجــة  ـ 

. املا��ــي  القــرن  مــن  والثمان�نــات  الســبعينات 
ـ املرشــد الســيا�ي املــزور : املرشــد الــذي ال يتوفــر ع�ــ� رخصــة 

قانونيــة.
ـ با�ع (الديطاي): با�ع ال��ائر بالتقسيط.  

مراكش 0٤ فبراير 2021
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ا��ســد أصابــھ الذهــول، والعقــل بــرح مكانــھ، ل�شــتغل الالشــعور، وا��الــت 
ا��واطــر واألفــكار دفعــة واحــدة، وســرحت �ــي إ�ــ� حيــث ال أنــا.

فــي أحســن  قبال�ــي تقــف حشــرة صغ�ــرة، لو��ــا األســود، وشــكلها الــذي ركــب 
االســتمتاع  عينــاي  أثــار  وز��ــا،  مــرة  خمســ�ن  تحمــل  أ��ــا  يقولــون  صــورة، 
بالنظــر إل��ــا،  لع�ــي ا�ــي بل�ــس يجلي�ــي عمــا فيــھ، و�دخل�ــن فــي زمــرة املتأمل�ــن، 
و�كســر جــدار الصمــت الــذي أحاط�ــي مــن كل جانــب، وألقــى بقضبانــھ أمامــي، 
و�ــ�ن�ي،قرأت الكث�ــر، تأملــت وكللــت، ��كــت و�كيــت، وعــدت إ�ــ� رشــدي 
مــع هــذه النملة،كيــف ال و�ــي مــن أرشــدت هوالكــو إ�ــ� عــدم اليــأس �عــد أن 
راهــا تحمــل اك�ــر مــن وز��ــا، تصعــد إ�ــ� فــوق و�ســقط و�عــاود كــم مــن مــرة ح�ــ� 

ن��ــت فــي الصعــود.
لعــل النملــة فــي هــذه ال��ظــة بالــذات، ان �عطي�ــي درســا، أو أ��ــا أوقعت�ــي فــي 

امتحــان،  وعنــد االمتحــان يعــز املــرء او ��ــان.
وقفــت قبال�ــي كمــا قلــت لكــم ســابقا، ال تحــرك ســاكنا لبرهــة،  أو لف�ــرة طو�لــة، 
إ�ــ� وجه��ــا، و�عــد  ثــم ا��ــ�بت  �ــي مــن زم��ــا،  ان��ــت املــدة ال�ــي ر�مــا وهب��ــا 
هن��ــة عــادت لتواج�ــي هــذه املــرة وفــي ثناياهــا عتــاب موجــھ �ــي، وكأ��ــا تقــول:

-ا��ق �ي ل�رى ��با.
ب�ــن ا��نــون  أم�ــز  مــا عــاد عق�ــي، أو ال شــعوري، ال  �عــد  اســتصغرت األمــر، 

فــي أيامنــا هاتــھ اال العظمــة جنونــا. ��ــم  والــذكاء، ولــن يعــد 
فا��يــاة  فكرك،وجنونــك،  �غ�ــر  الينــا،  هلــم  املــرة،  هــذه  الصــوت  فاجأ�ــي 

. �ــي  صــارت  تجــارب، 
لكلمتــك جســدي وتبعــت النملــة إ�ــ� حيــث ســكنت، وقفــت فــي البــاب، فــادت 

بقولهــا:
- انك�ش ش�ئا ما ، ألنھ اليوجد بي�نا املتكبر.

وهل تكبرت ح�ن تبعتك؟
ألــم �عــرف أن ســليمان، وقــف هــو وجنوده،مب�ســما معبــرا، عــن دهشــتھ منــا 

كشــعب؟.
اذن فلتتواضع،وادخــل معنــا ��رنــا، ولــو لثوا�ــي، ل�ــرى اآليــات ا��لــوة، طاملــا 

أنــك �ســ�ت اآليــات املتلــوة.
- أدخلت أضل�ي في �عضها،وتبع��ا إ�� حيث انت�� بنا السكن.

عندما يتكلم النمل
عبد الكر�م غازي/ املغرب
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ال تكلف والتصنع، قرأت النملة مافي خاطري، واجابت�ي:ماذا حل بك؟
- ال��يء.

- كن من حاجة قض�ناها ب�ركها، واس�رسلت:
عــن  �غنيــك  أشــياء  ســ�رى  علينــل،  تفــرط  ان  ومخافــة  املــكان  لضيــق   -

تتوا�ــ�: وا��ــوارات  االمتحــان،  و�ــدأ  وانان�تــك،  نرجســ�تك 
اطعمي اختك،ال�سرفي لكل نص�بھ.

اوامرك طاعة.
ال  الســيوف  هنــاك  يكــن  عتاب، لــم 

م�ســاوي،  والغ��،الــكل  بنادق،والفقــر  يجــري والســباب،والدخان  الــكل 
النوم،فخاطبت�ــي: وقــت  وحــان  لــھ،  مســتقر  إ�ــ� 

- اآلن انت�ــ� وقتــك، اذهــب ا�ــ� عشــ�رتك، و�لغهــا ماشــاهدت، والت�ــس أن ت�نــازل 
�عتبــر  لــم  ��ــدى، وان  لعلــك  مــن جبروتــك،  عــن كبريائــك، واألهــم  أ��ــا اال�ســان 

�شــقى،كما هــو حالــك.
مــن  وخرجــت  اليب�ــ�،  عــزا  يومــا  حســ�تھ  الــذي  شــأ�ي،  و��ــاوى  وج�ــي،  امتقــع 
املسكن، مندحرا،مس�سلما، وما ان بلغت الباب ح�� أزمعت أمري، وانصرفت 

ماشــيا، وتــارة مهــروال، وعي�ــي إ�ــ� األرض،  ابحــث عــن ��ــيء مــا.

ال تكلف والتصنع، قرأت النملة مافي خاطري، واجابت�ي:ماذا حل بك؟

عــن  �غنيــك  أشــياء  ســ�رى  علينــل،  تفــرط  ان  ومخافــة  املــكان  لضيــق   -
تتوا�ــ�: وا��ــوارات  االمتحــان،  و�ــدأ  وانان�تــك،  نرجســ�تك 

ال  الســيوف  هنــاك  يكــن  عتاب، لــم 
م�ســاوي،  والغ��،الــكل  بنادق،والفقــر  يجــري والســباب،والدخان  الــكل 

النوم،فخاطبت�ــي: وقــت  وحــان  لــھ،  مســتقر  إ�ــ� 
- اآلن انت�ــ� وقتــك، اذهــب ا�ــ� عشــ�رتك، و�لغهــا ماشــاهدت، والت�ــس أن ت�نــازل 
�عتبــر  لــم  ��ــدى، وان  لعلــك  مــن جبروتــك،  عــن كبريائــك، واألهــم  أ��ــا اال�ســان 

مــن  وخرجــت  اليب�ــ�،  عــزا  يومــا  حســ�تھ  الــذي  شــأ�ي،  و��ــاوى  وج�ــي،  امتقــع 
املسكن، مندحرا،مس�سلما، وما ان بلغت الباب ح�� أزمعت أمري، وانصرفت 

ماشــيا، وتــارة مهــروال، وعي�ــي إ�ــ� األرض،  ابحــث عــن ��ــيء مــا.
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وأنــا عائــد مــن العمــل متثاقــل ا��طــوات مــن 
لبنــھ رج�ــي فارتخــت  مــأل  الــذي  التعــب  فــرط 
صــرت  اســتجاب��ما.  و�طــؤت  أعصا��مــا، 
عــن  تمردتــا  كأ��ــا  جــرا  األرض  مــن  أجرهمــا 
طاع�ــي، والشــمس أمامــي تميــل ببــطء شــديد 
الــذي  االحمــرار  مــن  ل�ســ�ريح  ســر�رها  نحــو 
ضغضــغ عظامهــا، و�عــود لنــا صفــراء ناصعــة 

ثــوب شــبا��ا.  فــي 
ع�ــ� شــفا ســر�رها وقفــت م�ــرددة، لــم يســمح 
لهــا ضم�رهــا بــأن تذهــب وت�ركنــا دون أن �ســلم 

املشــعل للقمــر وتوصيــھ بنــا ضيــاء. 
مــا إن اتــكأت ح�ــ� أطــل القمــر ��ــال، وثقــل 
عــدم  مــن  خوفــا  محيــاه  يكســو  املســؤولية 
تأديــة الواجــب املنــاط بــھ كمــا ي�ب�ــي. جاهــد 
نفســھ ليتغلــب عــن ��لــھ و�صــل إلينــا ��يــا 

مشــرقا. 
ان�شــرت خيوطــھ الواهنــة فــي األفــق الفســيح 
تبحــث عــن طر�ــق إلينــا. ومــا إن وصلــت ح�ــ� 
أخــذت تتدافــع والعتمــة الشــديدة ال�ــي بــدأت 
ت��ــ� خيوطها الســميكة من األســود الداكن 

تأهبــا للقتــال.
  �غولــت العتمــة وهزمــت القمــر �عــد مقاومــة 

شــديدة كلفتــھ ســاع�ي حــرب.
  مغمومــا مهمومــا توعدهــا ببــزوغ فجــر قر�ــب، 
ثــم لــم خيوطــھ الكســ�رة، وتراجــع إ�ــ� تجو�فــھ 
ع�ــ�  الظــالم  تــرك  ال�ــي  الكدمــات  ليــداوي 

أشــعتھ. جســد 

غابت الشمس  فاستأسد الظالم
ابيھ بظاك/ املغرب
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     غطــت أجنحــة الظــالم الكــون، فأخــذت نــور العيــون، 
وترك��ــا كأ��ــا ��ــور جمجمــة محنطــة.

     �ســيد الظــالم الكــون ظنــا منــھ أنــھ أحكــم زمامــھ عليــھ 
إ�ــ� األبــد، وال أحــد ســيقدر ع�ــ� أن يز�حــھ عــن عرشــھ. 

     قبيــل الفجــر، وأنــا قاصــد عم�ــي، أرمــي رج�ــي حــذرا. 
أم��ــي بطــيء ا��طــوات كأن�ــي أ�علــم امل��ــي، أو كأن�ــي أهيــم 
في كوكب غ�ر كوكب األرض. تتحسس رجالي األرض في كل 
خطــوة كأن الوثــوق ان�ــزع م��ــا أو مثلمــا أ��ــا لــم �عــد تصدق 
الســقوط  متوقعــة  األرض  تطــأ  أســفلها،  األرض  وجــود 
أثنــاء كل خطــوة. ضــاع م�ــزان تقديرهــا وأصبحــت ا���ــرة 

الصغ�ــرة ��ــرة، والغديــر ��ــرا، والطر�ــق قطعــة غ��ــب.
     ســرت أتخيــل الطر�ــق، ألتــوي مــع منعرجا��ــا املرســومة 
في ذه�ي، ومن ح�ن آلخر، أقف أبحث في أرشيف مخيل�ي 

عــن صــور ألرشــد خطوا�ي.
�ــي أحــد مصابيــح املدينــة       رفعــت نظــري �عيــدا، فبــدا 
معلقــا ب�ــن الســماء واألرض كأنــھ ســراج وهــاج، فــازدادت 
مغناط�ــس  كأنــھ  تجاهــھ  ��ــرول  أخــذت  رج�ــي،  ســرعة 

يجذ��ــا. 
يســتمد طــول  للع�ــن، ومنــھ  نــور  الضــوء  أن  �ــي  تأكــد       
الــذي  والســراج  الــروح،  �شــعل  ال�ــي  وا��ــذوة  البصــر، 

حيــاة.  والكــون  جمــاال  والطبيعــة  ��ــاء  األلــوان  يكســو 
لســكونھ  كر�ــي  فكبــر  وســكونھ،  الليــل  اســتحضرت       
ســكون؛  واملــوت  مــوت،  فالســكون  ظالمــھ،  كرهــت  كمــا 
إ�ــ�  للشــمس، وم��ــا  ازداد ح�ــي  لذلــك  والظــالم ظلمــات. 
الصيــف الــذي لــواله ملــا ن��ــت الغــالل. تذكــرت الشــتاء 
فقلــت �ــي مــاء واملــاء هــو ا��يــاة، تذكــرت ا��ر�ــف الــذي 
أن  يســتطيع  ال  لكنــھ  أوراقهــا،  مغتــاال  األ�ــ�ار،  يعــري 

إبــان اإلزهــار. يغتــال أغصا��ــا ال�ــي تظــل حيــة ت�تظــر 
     لكــن ســرعان مــا تبــادر إ�ــ� ذه�ــي أن الشــمس �ــي مصــدر 
ضوءهــا؛  وتبقــي  أشــع��ا  ت��ــب  الشــتاء،  فــي  التــوازن. 
وفــي ا��ر�ــف، تكبــح جماحهــا؛ وفــي الر�يــع، ترســلها كأيــاد 

تمســد أجســادنا؛ وفــي الصيــف، تمنحهــا كامــل حر���ــا. 
   مــا إن اق�ربــت مــن املدينــة ح�ــ� شــرعت الشــمس �ســتعد 

لل��ــوض مــن فراشــها، ف�ســر�ت الرهبــة لنفــس الظــالم، 
وام�ــزج اســوداده اصفــرارا. 

   م�ســرعا جمــع دثــاره الــذي غــم األرض، وفــر إ�ــ� حيــث ال 
أعلــم. 

اقفــة. حيــت األرض،       ��ضــت الشــمس، وانتص�ــت و
فانت�ــ� الســكون، وحــل ال�شــاط مــكان الركــود. أحسســت 
ال�ــي  نف��ــي  فــي  والطمأن�نــة  الكــون،  فــي  تم��ــي  بالــروح 
تخلصــت مــن الغســق الــذي كان جاثمــا عل��ــا، وكابحــا ســ�ر 

خطاهــا. 
     ســارت رجــالي تركــض فرحــة �عدمــا نزعــت ع��ــا أغــالل 

الظــالم. 
وفــي  الغ��بــان،  يســيطر  النــور  غيــاب  فــي  أن  أدركــت       
وعندمــا  الف�ــران،  وكــذا  ا��ــردان  تط�ــ�  القطــط  غيــاب 
وحينمــا  الغر�ــان،  تحكمهــا  الغابــة  عــن  األســد  يغيــب 
يغيــب ال�ــ�عان يســتقوى ا��بــان، و�ذا غابــت الشــمس 

الظــالم. يستأســد 
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بأقالم الشباب

حسن أشرف/ مصر

فؤاد سامح/ مصر

سها هاشم مكي- السودان

احمد النامو��ي- املغرب

هند محسن حلمي-  مصر
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سوف اسافر إ�� القدس
وأخذ صورة سيلفي أمام امل��د األق���

سأطبخ هناك في ساحتھ أطباق العدس 
ونأكل سوً�ا بكل حب وال �عرف القسوة 

غطى 
ُ
وأرض�تھ بالكامل سوف �

ولن ُيطلق عل��ا القدس ا��تلة 
وكالنا سنرقص الدبكة 

ونقرأ الروايات بصوٍت عاِل 
ونتفنن بتمثيل ا��بكة 
وقلبنا من الهموم خاِل 

لن نرتطم با��دران 
لن يتم معانقة ا��ثث 

سنقول يوًما تخلصنا من ا��رذان
آثار دماء الشهداء وا��ر�� 

و�وًما سنقول مر�� 
تخيلوا هذا النص ال�سيط 
أقول  ال أر�د التوغل أك�ر و

أننا نحمل قلٌب حديد 
ال ت�سوا سأطبخ أيًضا الفول 

أنا مصر�سطي�ّي
أنا السورّي 

العرا�ّي 
يم�ّي

سن���� التفك�ر السوداوّي 
يوًما سنقول وداًعا أ��ا العدمّي 

قد ذهبت الكوارث هباًءا منثوًرا م���ّي 
أنا مصر�سطي�ّي

سنذهب إ�� جن�ن 
ونتنزه في ا��ليل 

ونأكل في ب�ت ��م 
ونح���ي القهوة بطبريا 

وترحب بنا النادلة الشقية 
باب�سام��ا ا��ية 

وأخ�را لنذهب ل�رميم جرح غزة 
أما عن الدبكة الفلسطي�ية 

السور�ة واللبنانية 
ستجتمع كالهما في الرقصات املصر�ة 

حي��ا سنقول فلتحيا ا��ر�ة 

أنا مصر�سطي�ّي

أنا مصريسطيني
حسن أشرف/ مصر
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��ــ� ع�ــي ألول مــرة، ال أعــرف 
ُ
غ

ُ
كنــت فــي التاســعة مــن عمــري حينمــا أ

أســتفقت وجميعهــم حو�ي...أ�ــي وأمــي والدمــوع  مــاذا حــدث ولك�ــي 
 
ً
قليــال نُمــت  بأن�ــي  أخبرو�ــى  ف  حــدث  مــاذا  ســأل��م  أعي��ــم،  تمــأل 
وحســب، كنت صغ�رة ال أعرف ما مع�� أن ُيغ��ــي ع�� من األســاس؛ 
 فأخذ�ــي أ�ــي وهــرع إ�ــ� الطب�ــب ألول مــرة، حي��ــا 

ً
بــدأ األمــر يتكــرر مــرارا

غرفــة  دخلنــا  وجن�يــھ،  ع�ــ�  �ســيل  أ�ــي  دمــوع  أرى  مــرة  أول  كانــت 
الطب�ــب ثــم جلســت ع�ــ� ســر�ر عليــھ �عــض املفــارش باللــون األبيــض 

ثــم بــدأ الطب�ــب �عمــل األشــعة ومــا شــابھ.
�عــد ف�ــرة مــن الوقــت ســمعتھ يقــول أل�ــي بــأن أب�تــك مُصابــة بثقــب 
فــي القلــب، لــم أ�ــي مــا يقــول ولك�ــي وجــدت أمــي تضــع يدهــا ع�ــ� فمهــا 
، ســألت أ�ــي مــا مع�ــ� ذلــك 

ً
وعيو��ــا ت��ــظ ثــم ســقطت الدمــوع أ��ــارا

فاخبر�ــي حي��ــا وقــال أنــھ يقــول أنــِك بخ�ــر يــا عز�ز�ي...بخ�ــر، قــال ذلــك 
ثــم أ��مــرت دموعــھ هــو األخــر.

الطب�ــب  يحــدث  ســمعتھ  بالداخــل،  أ�ــي  ومــازال  وأمــي  أنــا  خرجــت 
و�قــول لــھ كــم �ــي تكلفــة العمليــة فــرد عليــھ الطب�ــب بمبلــغ كب�ــر ال 
إ�ــ�  ذهبنــا  يتحملــھ،  أن  أ�ــي  طاقــة  فــوق  هو...ولكنــھ  كان  كام  أذكــر 
املنــزل، لــم تكــف أمــي أو أ�ــي عــن البــكاء، خرجــت وعانقــت أمــي ثــم قلــت 

لهــا...
-ملاذا تبك�ن يا أمي؟

 يغضبك أنِت وأ�ي؟
ً
هل فعلت ش�ئا

ضمت�ــي أمــي أك�ــر إ�ــ� صدرهــا ثــم أجهشــت فــي البــكاء أك�ــر، نظــر لنــا أ�ــي 
و�كــى ثــم تركنــا وخــرج مــن املنــزل، �عــد عــدة أســابيع بــدأت فــي ال�ــ�وب 
واألرهاق أك�ر، نف��ي يضيق وأشعر بأختناق ال أقوى ع�� مقاومتھ، 
كنــت أبـكـى وأبـكـى وال أعلــم مــا ســ�ب ذلــك، يحاوط�ــ� أ�ــى وأمــى وهــم 
يبكــون وال يســتطيعون فعــل ��ــ�، فــي نفــس اليــوم الــذي حــدث فيــھ 

...
ً
 ف ســمعتھ يحــدث أمــي قائــال

ً
ذلــك دخلــت ع�ــ� أ�ــي غرفتــھ مســاءا

-املبلــغ أكبــر مــن أن أتحملھ...��ــأت ل��ميــع ولــم يعر�ــى أحــد أن�باهــھ 
مــن األســاس، ال أســتطيع رؤ���ــا تتعــذب هكــذا ف أنــا أمــوت لرؤ���ــا 

و�ــي كذلــك.
بكت أمي أك�ر ثم أرتمت ف أحضانھ قائلھ...

-لن ُيضيعنا هللا، تح�� بالصبر يا عز�زى وحوقل.
لــم أراه مــن قبــل، بـكـى ل��ــزه عــن عال�ــ� بتلــك  بـكـى أ�ي...بـكـى كمــا 
هــا مــن األســاس؛ أســتمر ا��ــال هكــذا 

ُ
األمــوال الطائلــة ال�ــ� ال يملك

وانــا ���ــي تتضائــل كل يــوم عــن اليــوم الــذي قبلــھ، ح�ــ� أ�ــى يــوم 
املدرســة وحــان  كنــت ف  مــن عمــري،  الثالثــة عشــر  كنــت حي��ــا ف 
، كان مــن 

ً
 و�ســارا

ً
وقــت الرحيــل، الطــالب ��رجلــون و�تخبطــون يمينــا

عاد�ــي أن أجلــس وأخــرج أخــر �ــ�ص مــن املدرســة لعــدم تحم�ــي تلــك 

 أقدار اº نافذة ال محالة 
فؤاد سامح/ مصر
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الهرجلــة الطفوليــة، دخــل أحــد األســاتذة فرأ�ــي أجلــس فســأل�ي 
...

ً
�غضــب قائــال

-لم تجلس�ن هكذا؟
أجبتھ بأنفاس الهثة...

-أنتظر رحيل ا��ميع ألن�ي مر...
لــم يدع�ــي أكمــل مــا كنــت أود أن أقولــھ، دفع�ــ� بقــوة بأتجــاه بــاب 
الغرفــة فوقعــت ولــم أســتطع ال��ــوض، عنف�ــ� �شــدة وقــام بجذ�ــى 
تقطعــت،  بكيت...أنفا��ــي  الثانيــة،  للمــرة  ودفع�ــي  األرض  مــن 
يعنف�ــ�  مــازال  أثن�ــن،  األشــياء  أرى  و�ــدأت  تــدور  بــدأت  عينــاى 
أبـكـي ومازلــت ال  بــدأ العــرق يغــزوا وج�ــي وانــا  لــم أســمعھ،  وأنــا 
 ع�ــ� وأســ�يقظت فــ� 

ً
أســتطيع إلتقــاط أنفا���...ســقطت ُمغشــيا

املس�شــفى.
أســ�يقظت ألجــد أ�ــي وأمــي مــن حو�ــي، همــا فقــط، أمــي تصــرخ...

أ�ــي يبكي...فتحــت عي�ــي فأقبلــوا ع�ــ� بفرحــة عارمــة، أ�ــى الطب�ــب 
 ثــم نــادى أ�ــي ووقــف 

ً
 ألتنفــس جيــدا

ً
وأخبرهــم باألبتعــاد ع�ــي قليــال

 ثــم قــال لــھ بصــوت منخفــض ولكنــھ وا�ــ�...
ً
 عنــا قليــال

ً
�عيــدا

أتمــام  و�جــب  حرجــة  حالــة  فــي  أقول...أب�تــك  مــاذا  أعــرف  -ال 
لهــا. العمليــة 

 بھ ثم قال لھ...
ً
أمسك أ�ى بذراعھ مس�نجدا

-األمــر فــوق طاق�ــ� يــا ســيدى، أخبر�ــى مــاذا ع�ــ� أن أفعــل أو إ�ــ� 
 مــن العمــل.

ً
أيــن أذهــب، فتكاليــف العمليــة تحتــاج م�ــي دهــرا

 لھ ثم قال...
ً
بكى أ�ى فوضع الطب�ب يده ع�� كتفھ مهدءا

-أعلــم أن األمــر مكلــف للغايــة ولكنــھ ا��ــل الوحيــد الــذي نملكــھ، 
أب�تــك ل�ــس أمامهــا الكث�ــر مــن الوقــت. 

ل�ــس ع�ــ� أن أقــول مــاذا حــدث �عــد هــذه ا��ملــة، األمــر يرهق�ــي 
 وعينــاه شــاخصھ فــي الفــراغ، ال 

ً
حينمــا أتذكــره، أرتمــ� أ�ــي أرضــا

 و...ال لــن أكمــل.
ً
يفعــل ��ــ� وال ُيحــدث أحــدا

إ�ــ�  ب�ــن أدو�ــة مؤملــة وأناب�ــب األك�ــ��ن رحلــت  أيــام  �عــد عــدة 
املنــزل، جلســت فــي غرف�ــ� ال أعــرف مــاذا أفعــل، أ�ــي بالــكاد أراه، 
فــي ا��ــارج لتوف�ــر أدو��ــي فقــط، وأمــى تــداوم ع�ــ�  يعمــل باأليــام 
مباشــر�ى كل دقيقة، بدأت في ذلك الســن أكتب فقط، ل�س ع�� 
أن أفعــل ��ــ� ســوى الكتابــة وحضــور مدرســ�ي �عدمــا تــم فصــل 
املــدرس بالطبــع، أ�ــى أ�ــي ذات يــوم ثــم جلــس بجان�ــي وضم�ــي إ�ــ� 

صــدره وقــال...
-أعذر��ي يا عز�ز�ى، أعذر��ي أل�ي لم أســتطع توف�ر لك األدو�ة أو 
تلــك العمليــة املكلفــة، ل�ــس أمامــى ســوى ال��ــوء إ�ــ� هللا ســبحانھ 
و�عا�� هو القادر ع�� كل ��ــ�، أر�د منك أن �ســامحي�ي ع�� عدم 

مقدر�ــي لتوف�ــر لــِك أ�ســط األشــياء وهــو العــالج.
بكيت ع�� حال أ�ي، أرتميت في أحضانھ أك�ر ثم قلت لھ...

يــا أ�ــي، أنــت و�عــم األب، علمت�ــ� مــن صغــرى أن  -ال تقــول ذلــك 
 أبتــاله، وأن هللا ي�ت�ــ� األن�يــاء فكيــف لــھ بــأال 

ً
هللا إذا أحــب عبــدا

ي�تلي�ــي؟
ألم يحب�� هللا يا أ�ي؟

...
ً
أجهش أ�ي في البكاء قائال

-ب�ــ� يحبــك يــا عز�ز�ــي...هللا يحبــك و��تظــر منــِك أن تقو�ــي يــارب 

، كانــت أمــي تقــول �ــي فــي صغــري أن هللا إذا 
ً
فقــط، ســأروي لــِك شــ�ئا

 فأنــھ يقــول ��بريــل عليــھ الســالم «يــا جبريــل إ�ــي أحــُب 
ً
أحــب عبــدا

 يــا أهــل الســماء 
ً
فــالن فحبــھ، فينــادي جبريــل فــي أهــل الســماء قائــال

إن هللا يحــب فــالن فأحبــوه فيحبــھ أهــل الســماء» إن أهــل الســماء 
يحبونــِك يــا عز�ز�ــي، فقــط قو�ــي يــارب.

أب�ســمت ملــا قــال أ�ــي �شــدة، أجتاحت�ــي الســعادة مــن كل أتجــاه ��ــرد 
ي�ــي أن هللا يحب�ــي أنــا، توض�ــت و�ــ�دت ب�ــن يــدى هللا، بكيــت...

ُ
تخ

 أن 
ً
 لــھ، دعيــت هللا كث�ــرا

ً
بكيــت خشــية مــن تقص�ــري لــھ، بكيــت حبــا

، دعيتــھ بــأن يجعل�ــ� طب�بــة 
ً
يشــفي�ي وأن يســتخدم�� فــي ا���ــر دائمــا

ألعا�ــ� النــاس با��ــان.
مــرت بضــع ســنوات، كنــت ف��ــم أداوم ع�ــ� الكتابــة كأ��ــا جــزء مــن 
لــم  �شــرها،  وتــم  وأمــي  أ�ــي  دعــم  �عــد  األو�ــ�  رواي�ــ�  كت�ــت  رو�ــي، 
يعنفو�ــي أو قالــوا بــأن درو��ــي أهــم وذلــك جعل�ــ� أهتــم بكال ا��انب�ن، 
حققــت رواي�ــ� األو�ــ� مبيعــات لــم أصدقهــا فكت�ــت الثانيــة فالثالثــة، 
حصــدت �عــض ا��وائــز و�عــض األمــوال ال�ــي جعلت�ــي أتا�ــع مــع أمهــر 
 
ً
األطبــاء فــي ذلــك الوقــت، كنــت أتخــذ أ�ــي كقــدوة �ــي هــو وأمــي دائمــا
فرغــم ذلــك النجــاح لــم يكــف أ�ــي عــن العمــل باأليــام لتوف�ــر األدو�ــة، 
 وهــذا مــا جعــل األطبــاء يت��بــون ولك�ــ� أعلــم 

ً
تحســ�ت ���ــي قليــال

السر...الســر هــو هللا...هــو دعــاء أمــي و�كا��ــا
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 ع�ــ� مــا م��ــ� دائــم النظــر 
ً
ق��ــ� وقتــھ فــي ُمداهنــة مــن حولــھ، متحســرا

.
ً
ا�ــ� الــوراء. جلــس متأســفا هائــم اللــب. لقــد بلــغ ســت�ن عامــا

ماٍض وضياع
سها هاشم مكي- السودان 
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جماد
احمد النامو��ي- املغرب

عندمــا مــات جســدي وضعــت الدولــة رقمــا �ــي، ذات يــوم وأنــا أبحــث فــي ال�ــ�الت وجــدت 
أن رقمــي هــو رقــم عنــزة حســن با�ــع التفــاح ومنــذ ذلــك الوقــت وأنــا أكل ا��شــا�ش وأشــرب 

املــاء الكث�ــر..
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 �ــّي األشــياء كلهــا ول��ميــع 
ُ

ــا ِمــن املر�ــى، حيــث
ً
ع�ــ� الطر�ــق أعطت�ــي البارحــة برطمان

واحــٍد م��ــا.. مــا عــدا تلــك النظــرة الســماو�ة ��د�ــي وال�ــي كانــت كالنعنــاع الــذي زرعــھ 
�بــة 

ُ
أ�ــي أمــام البــاب منــذ ف�ــرة فــي أوقاتــھ الطيبــة، أو كالبنف�ــ� الــذي تزرعــھ أمــي ا�

فــوق  قبرهــا  كــم ظــل  يق�ــن  عــن  القــول  يمكن�ــي   ال 
ُ

ــعال وا��ــزن.. حيــث السُّ ل�شــفي 
املائــدة!!

ارض وسماء
هند محسن حلمي-  مصر



ص
صو

ن

167    العدد 231 (1)ديسمبر 2022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية



مة
رج

ت

   العدد 231 (1)ديسمبر 1682022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

هايكو  برائحة  الورود و الزهورهايكو  برائحة  الورود و الزهور

 ترجمة: ب�يام�ن يوخنا دانيال

(  بمجــرد تأليــف شــعر الهايكــو , و �شــره ع�ــ� املــأل , ي�ب�ــي ع�ــ� املؤلــف اح�ــرام مــا يمكــن 
أن يطلــق عليــھ بالســيادة األدبيــة للقــارىء فــي التفســ�ر أو التقديــر بــأي طر�قــة يختارهــا . إن 
كانــت التعليمــات أو التفســ�رات ا��تاميــة للمؤلــف �شــكل جــزءا مــن الهايكــو , فســيكون 
ذلــك خرقــا لهــذه الســيادة . ليصبــح األمــر كالرجــل امليــت الــذي يتحكــم فــي الغ�ــر - سوســومو 

تاكيجو���ــي / شــاعر و ناقــد و فنــان و باحــث فــي الهايكــو و أكاديمــي يابا�ــي  ) . 
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 ( 1 ) ما�سو باشو / اليابان
�غادر النحلة 

زهرة عود الصليب 
م�رنحة

***
كم , الكث�ر من األفكار

تراودك عند رؤ�تك
أزهار الكرز هذه !

( 2 ) س�س  ماتث�سن / الدنمارك 
���رة ورد , اش�ريت مؤخرا

حفرت من اجلها 
حفرة أعمق 

( 3 ) م�راسالف ش�باك / بيالروسيا
من باستطاعتھ أن يذكر�ي

باسم هذه الوردة ؟ 
إصاخة السمع للر�ح

 ***
ما الذي تبحث عنھ 

هذه العثة السوداء ؟ 
عن زهرة سوداء ؟ 

( ٤ ) اندر�س ا���ن / استونيا 
في ا��قل الذي أزهر فيھ ا����اش 

نقيض العقبان
خر�ف وشيك 

( ٥ )  كاسيم�رو دي بر�تو / البر�غال 
عاصفة ثانية ...

تحمل الر�ح نف��ي 
و زهر اللوز 

( ٦ ) جينكا بيليارسكا / بلغار�ا 
االقاح الناعمة

مجدولة مع الضفائر
شيخوخة الكأل 

( ٧ ) باتر�ك بال�ش / فر�سا
في أقل من يوم واحد

تحول لون هذا االقحوان األبيض 
إ�� اللون االرجوا�ي 

( ٨ ) إلينا إليفا / بلغار�ا 
طر�ق موحل –

الزهور , نضرة إثر املطر ,
ابقوا �عيدا 

***
تجمع النحالت 

االردان البيضاء
املزركشة بالزهر 

افت / فر�سا  ( ٩ ) جورج فر�دتكر
�عد الوقوف 

ع�� كنھ الورود
��ت 

( 10 ) روز��سا ياكيموفا / بلغار�ا 
ع�� ��ادة 

البنف��
ظل الصنو�ر ا��فيف 

( 11 ) جون ش��ان / ايرلندا 
مخلفات الصيف –

في كتاب مفتوح ,
ورود مضغوطة

( 12 ) تانيا س�يفانوفي�ش / صر�يا 
م�سول 

يلتقط عقب ال��ائر
وفرة الزهور 

***
موسم ال�زهر

ثمة جذع ��رة كب�ر ع�� حافة ال��ر
غ�ر عا�ىء البتة 

( 13 ) ساسا فشي�ش / صر�يا 
تتحرك ذراع ا��صادة

غيمة من بتالت
أزهار الذرة اليا�عة 

( 1٤ ) شارون بور�ل / ايرلندا 
مطر داف�ء –

إضمامة من زنابق املاء
�سلم إ�� االضرحة املائية 

( 1٥ ) مار�وس شيالرو / رومانيا 
أينما يحل الر�يع
من خالل الزهور

قبلة من الشمس 
( 1٦ ) ت�ري اوكنرو / ايرلندا 

جن�نة ا��د 
تبقى ال���رة

مزهرة 
( 1٧ ) أن�تا م�شيولي���ي / بولندا 

�سمة خفيفة
كافية لتفوح رائحة 

�ستان مزهر 
( 1٨ ) آن مورغان / ايرلندا 

مع طلوع الفجر –
تختلس االقحوانات النظر 

عبر العشب الندي 
( 1٩ ) أرتور ليفاندوفسكي / بولندا 

مقبرة القر�ة 
تر�ة سوداء و ورود نضرة 

منثورة ع�� الث�� 

( 20 ) كارلو برامان�ي / إيطاليا 
وقت الغسق

ثمة نحلة وحيدة 
ب�ن الورود

( 21 ) شارون بور�ل / ايرلندا 
متنزه ساح�ي 

تزهر أ��ار الكرز
ع�� امتداد الطر�ق 

***
ي�رك السنط 

ملستھ الذهبية 
لضوء املساء 

( 22 ) شون اوكونور / ايرلندا 
من ب�ن كل هذه البراعم الزهر�ة

فقط برعم واحد 
لم يتفتح 

( 23 ) ج�رماين دروجينبرودت / ب��يكا 
أرض جدباء , ل�س إال –

و ا��ميع متفا��ء ,
وردة 

( 2٤ ) مارك هندر�كس / ب��يكا
�ساقط الزهر 
تلمهم الر�ح –

في حمأة   
( 2٥ ) سونيا جوليك / سلوفي�يا 

شبھ نائم -
انظــر ا�ــ� قطــرات النــدى ع�ــ� صفحــات 

الــورد ...
�غر�د االطيار 

( 2٦ ) بولونا أو�الك / سلوفي�يا
ي�ت�ي اليوم اململ

لم تزل أشعة الشمس
ع�� أزهار الفورسي�يا 

الواليــات   / مارت�نــا  شــارون   (  2٧  )
االمر�كيــة املتحــدة 

تحت كل الزهور 
��يء ال يمكن تخييلھ 

إنھ طف�ي 
( 2٨ ) فلور�ن ��ي . كيو�يكا / رومانيا 

في يوم التخرج
تقلدت فزاعة الطيور 

قالدة من االقحوان 
( 2٩ ) هر�ــرت شــي�ي / الواليــات املتحــدة 

االمر�كية
ورود حر�ر�ة حمراء اللون
موزعة ب�ن شواهد القبور
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شمس ساطعة 
( 30 ) ألف�ن كروز / الفلب�ن 

بتالت الورود
رائحة رسال�ي الغرامية 

ال�ي لم ترسل قط
( 31 ) إ�غر�د بالو���ي / مقدونيا الشمالية

العودة للوطن
ثمة روضة ورود

فوق سر�ري 
( 32 ) ن�نا س�نغ / الهند

لقا�ي األول ...
لم تزل تفوح رائحة الورود ا��مراء

من مفكر�ي 
( 33 ) رافي ك�ران / الهند

ورود جنائز�ة
يبقى النحل 

رغم مغادرة ا��ميع 
املتحــدة  الواليــات   / نيــو  بــات ديف�ــس    (  3٤ )

االمر�كيــة
ك�س الورود

هذا ما فضل 
من جن�نة أ�ي 

( 3٥ ) ماساوكا شيكي / اليابان
القمر عند الفجر

ت�ساقط مجموعة بتالت
من ��رة الكرز 

( 3٦ ) رام شاندران / الهند
جن�نة دار ال��زة –

إحصاء الورود
هوايتھ االث�رة 

( 3٧ ) كاسيغاوا كاناجو / اليابان
ا��زامى ,

دونما ظل ,
زهر 

( 3٨ ) ما�سو باشو / اليابان 
غمامة من الزهور

هل هو ا��رس يو�نو 
أو أساكوسا ؟   

 ( 3٩ )  كيوكو �سودا / اليابان 
جن�نة ورد

ما من مخرج

إن لم ت�بع خطاك 
( ٤0 ) كا�سوشيكا هوكوساي / اليابان

أكتب , ثم أم��
و أعيد الكتابة , و أم�� أيضا

يزهر ا����اش 
 ( ٤1 ) بر�ان ر�ك�رت / الواليات املتحدة 

االمر�كية                                      
نصب تذكاري مؤقت

زنابق ماء 
أك�ر مما أستطيع حملها

 ( ٤2 ) سر��يفاس اس . / الهند 
قبر غ�ر معلم

ال تزوره غ�ر الزهور البرية
عندما ��ب الر�اح

( ٤3 ) ســ�يفت بي�رز / الواليات املتحدة 
االمر�كية

ورود ذابلة 
ال أستطيع اس�رجاع الكلمات

ال�ي بي�نا
اس�راليا ( ٤٤ ) مور�س نيفيل / 

�عيد عيد ميالدها
تبقى البتالت امل�ساقطة 

حيث �ي
بلغار�ا ( ٤٥ ) �سانكا ش�شكوفا / 

قزحية ارجوانية اللون
ع�� قبر والد�ي
الصالة األخ�رة

الواليــات   / كوفاســي�ش  ر�ــن   (  ٤٦  )  
االمر�كيــة  املتحــدة 

ترتب والد�ي زهور الهندباء
في مزهر�ة 

مصنوعة من الكر�ستال
اس�راليا ( ٤٧ ) ماري سا / 

حفل الرقص املدر��ي
يجلس ب�ن إضمامات

الزهور 
اململكــة   / ت�رنــر   . اكــس   . ��ــي   (  ٤٨  )

ة ملتحــد ا
عذرا 

لم االحظ
غ�ر االشواك

رانالــدي  فالنت�نــا   (  ٤٩  ) االمر�كيــة 
املتحــدة الواليــات   / آدامــز 

املتحــدة  الواليــات   / نيــو  بــات ديف�ــس    (  



مة
رج

ت

171    العدد 231 (1)ديسمبر 2022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

وردة مضغوطة - 
الف�� املراهق الذي عرفتھ

منذ أمد �عيد
االمر�كيــة ( ٥0 ) جــون ز�نــج / الواليــات 

املتحــدة 
جنازة أمي 

سلة من زنابق املاء
من جن�ن��ا

كندا ( ٥1 ) إر�ك دبليو أمان / 
مس�رة اإلياب الطو�لة : 

�ش�ر زنبقة النمر  
 إ�� الس�يل 

كندا ( ٥2 ) الر�ا�ي فر�زر / 
يوم االفتتاح

زهرة زعفران صفراء اللون
تكنز أشعة الشمس

كندا ( ٥3 ) ديف ر�د / 
جوالت متأخرة

كومة بذور
زهور دوار الشمس

كندا ( ٥٤ ) دي�ي س�رينج / 
خزامى

نوضب ثيا��ا
��دوء

 ( ٥٥ ) جورج سو�د / كندا
وجھ يتضرع

قبل أن يتحول 
زنبقة ماء

املتحدة ( ٥٦ ) جون هوكهيد / اململكة 
ثمرة الزهرة

انكشاف ا��قائق املستورة
رو�دا رو�دا

 ( ٥٧ ) آالن ب�ت / اململكة املتحدة
البراعم األو��

يغيب ا����اش 
الور�ي

الدنمرك ( ٥٨ ) في�يكي الير / 
دوار الشمس

الطر�قة ال�ي يتم بموج��ا
إحاطة العالم

 ( ٥٩ ) إيفا ليمباخ / املانيا 
يجهلون ماهية ا��رب و السلم

حقول دوار 
الشمس

 ( ٦0 ) بــات ديف�ــس نيــو / الواليــات املتحــدة 
االمر�كية

جن�نة ا��د
ما برحت وروده

تصعد إ�� السماء
( ٦1 ) م�� بيدي / الهند

نزهة صيفية - 
أزهار التوليب كلها 

موجودة ع�� فستان االم
املتحــدة  الواليــات   / و�لســون  آ�ــي   (  ٦2  )

المر�كيــة ا
ورد أحمر اللون

ثمة املز�د من الكلمات
ال�ي لم تقل �عد

( ٦3 ) كورا�ي ب�رهولت كروزي / فر�سا
تدفق الثمار 

من الزهر
أثناء الوالدة

 ( ٦٤ ) هيل�ن ديوك / فر�سا
مساء صيفي

ت���ء أزهار القرع الصيفي
لعبة ا���لة 

( ٦٥ ) آنا إيكلوند �شيو�غ / فر�سا
يجلب معھ ا��صاد في منتصف الصيف 

بذور الزهور البرية 
تجذب الفراشات

 ( ٦٦ ) س�يال ب�رديس / املانيا
زنابق املاء

ماهية ا��ياة
�عد املوت

( ٦٧ ) دان يوليان / رومانيا
ورود من ا��ديد املطاوع

أراها فقط
أثناء ز�ار�ي لقبر أمي

( ٦٨ ) الفانا كراي / رومانيا
عيد ميالد أرملة - 

ما من أحد يجلب لها أزهار الكرز
غ�ر الر�ح

( ٦٩ ) س�يليانا كر�ست�نا فو�كو / رومانيا
درب التبانة - 

در�نا السري
نحو أزهار الكرز

( ٧0 ) فيدا جلي�ي / ايران
أيام ا���ر الص�ي

تكمن في رائحة الكحول
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رائحة زهر البرتقال
( ٧1 ) كو�ايا��ي إيسا / اليابان

يزداد شعوري باأللم 
كلما اق�ربت من قر��ي 

الورود البرية 
( ٧2 ) فيبانجيت كور / الهند 

شاي الياسم�ن –
رشفات م��ا لتخفيف الضغط

في األوقات الصعبة 
( ٧3 ) ياسو�و أون���ي / اليابان 

عظامي 
و أزهار الكرز

في حالة إزهار كامل
( ٧٤ ) مارجر�تا باملك�ست / السو�د

سماء زرقاء , غ�ر معقول –
باكورة شقائق النعمان 

وسط العشب الشتوي الذابل
( ٧٥ ) فاي أو�ا�ي / اليابان 

ورود الشتاء –
لقد �عبت من ك�رة قراءة

ما هو ب�ن االسطر
( ٧٦ ) ليو�ي ب�نغهام / اس�راليا

حشا�ش مائية 
زهرة شوكية

حوض السباحة ... 
( ٧٧ ) نو�وكو كا�سورا / اليابان

االقحوان األبيض و أنا 
في قلب ضوء القمر

يتفتح ببرودة 
( ٧٨ ) تاسوس كورف�س / اليونان 

لم أزل أتذكر
يد الطفل و ظلها

فوق الزهور البيضاء 
( ٧٩ ) أل�زاب�تا تافا / البانيا

أزهار الز�زفون –
االحالم املشوقة

في شهر أيار 
( ٨0 ) رام�ش أناندا / مال�زيا

قمر الر�يع
في املساء ,

تفوح رائحة الياسم�ن
( ٨1 ) أنيل�س ف�ربيك / ب��يكا 

غص�ن حديث
ع�� ��رة املاغنوليا *

بداية السنة 

( ٨2 ) ج�ن ما�سوموتو / اليابان
مخلفات حفل من الليلة املاضية

أقام��ا صراص�ر الليل
االقحوان البري

( ٨3 ) شارون بور�ل / ايرلندا
رائحة الورد –

ثمة مجرى هوا�ي
ممتد وسط العشب 

( ٨٤ ) توماس باول / ايرلندا الشمالية
شتاء معتدل

ثمة وردة مهلهلة
في طي ال�سيان

( ٨٥ ) آن ايغان / ايرلندا
زهور سوسن بر�ة **

و النجوم الصفراء
تمأل ا��فرة السوداء

( ٨٦ ) ن�نا جورنالوفا / روسيا
بيض مق�ي ملفوف بورق السيلوفان 

اقحوان أبيض اللون
مع القلوب الصفراء

( ٨٧ ) ب�ث ماكفورالند / املانيا
جميع األطفال الذين لم يولدوا �عد

أزهار الكرز
في مهب الر�ح

( ٨٨ ) ماري جان / ايرلندا
شهر أيار

بتالت املاغنوليا املغطاة بالشمع
جاهزة للتفتح

( ٨٩ ) راشيل ساتكليف / اململكة املتحدة
براعم النرجس البري

يفوح أر�جها
اآلن  

املتحــدة  الواليــات   / كي�شــيك  مايــكل   (  ٩0  )
المر�كيــة ا

أفول الشمس
ثمة شاحنة حمراء عتيقة الطراز

وسط حقل من الزهور البرية
( ٩1 ) بولينا ب�ش�رسكايا / روسيا

الهندباء الذهبية
تحت أشعة الشمس – 

قبب 
( ٩2 ) لور�ن فورد / اس�راليا

بح�رة زاخرة بزنابق املاء
يحط اليعسوب

ع�� كل نقطة م��رة 
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( ٩3 ) بووي بروو�ر / هولندا
موقف سيارات املقبرة

ثمة باقة من الزهور
موضوعة ع�� مقعد الراكب 

( ٩٤ ) �ش�ن - أو ليو / كندا 
خ��شة 

الزهور الذابلة ...
تقاطع الطر�ق

( ٩٥ ) أل�س رزاناو / بيالروسيا
أ��ار كرز ع�� جانب الطر�ق –

اسر�ي و ازهري أوال 
من أجل عرس النحل 

( ٩٦ ) أالنا ��ي . بورك / الواليات املتحدة االمر�كية
تفاجئ�ي

الزهور البرية
استحمام ال��راء 

( ٩٧ ) رام �شاندران / الهند
تن�شر رائحة

زهر الياسم�ن
تحت ضوء القمر

( ٩٨ ) مار�ا كو�س�تا كون�ي / إيطاليا
قبر أ�ي 

في الظل
تتفتح شقائق النعمان

( ٩٩ ) ايلينا مالك / الواليات املتحدة االمر�كية
تفتح أزهار الكرز

ثمة بجعات في بركة املاء
تحمل األوراق التو�جية

( 100 ) كارميال مار�نو / إيطاليا
السلطعون

براعم االزهار البرية
آتية من ال��ور ا��يطة

( 101 ) مار�تا ماكجر�جور / اس�راليا
رقصة فالس قديمة

ثمة زنابق من الوادي
في شعرها 

( 102 ) نا���ي برادي / الواليات املتحدة االمر�كية
تتفتح زنابق الكانا 

 من أجل طيور الذبا�ي ***
الر�يع املتأخر 

( 103 ) أالنا ��ي . بورك / الواليات املتحدة االمر�كية
إصاخة السمع لفهم ا��قيقة

طن�ن النحل 
في زهور الشوكوالتة 

( 10٤ ) مار�انجيال سانزي / إيطاليا

أزهار نرجس نظرة
تقرأ الفتاة بر�دها 

تحت ضوء الشمس
( 10٥ ) بر�ان كوك / كندا

موسم الر�يع
يسقط الث��

ع�� أزهار النرجس البري 
( 10٦ ) ماري دير�ي / ب��يكا 

ر�اح عيد العمال في أيار
زنابق الوادي

ع�� النحو ال�ي تر�حها 
( 10٧ ) غوردانا كورتوفي�ش / كرواتيا

فصل ا��ر�ف 
تالطفھ الشمس 

الوردة األخ�رة 
املتحــدة  الواليــات   / براجــر   . إي  مــارك   (  10٨  )

المر�كيــة ا
ألذي �س�ناه ...

زهرة العسل ****
في موسم الشتاء

( 10٩ ) في�سينزو أدامو / إيطاليا
كلها م�ساو�ة

�شاهد زهور الكرز
طيلة الرحلة 

( 110 ) م�ريال برو�ليان / رومانيا
شاي زهرة الهندباء –

الطعم األك�ر مرارة
لهذا الر�يع

***
برعم الفاونيا –

حان موعد إرضاع طفلها
املولود حديثا

( 111 ) سوزان كو�ستابل / كندا
سياج 

من الورود البرية
ليلة مشرقة بالنجوم

املتحــدة  الواليــات   / درو�لهيــت  ر��يــكا   (  112  )
مر�كيــة ال ا

قبل 
أن يكون �ي اسم

الزهور البرية
( 113 ) كارمن دوفاملا / رومانيا

أزهار الكرز –
تطوق ظاللنا

ع�� نحو شديد
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( 11٤ ) لور�ن فورد / اس�راليا
رجل ثمل

يرفع قبعتھ و أقواسھ عاليا
زهر الكرز

( 11٥ ) جوديث ه�شيكاوا / الواليات املتحدة االمر�كية
تتواجد أزهار الكرز اآلن 

في غرفة نومي
التقو�م

( 11٦ ) ليت�تيا لوسيا ايو�و / رومانيا
في وحد�ي –

فقط ��رة الكرز املزهرة
تدق ع�� زجاج شباكي

***
فايروس كورونا –

جميلة �ي أزهار الكرز 
فقط

( 11٧ ) مارغر�ت ماهو�ي / اس�راليا
أوائل الر�يع 

�شاهد أزهار ا��زامى ا��ديثة
بجانب القديمة 

( 11٨ ) مار�ا ت�ري�سكو / رومانيا
�سمة الصباح

ثمة غصن مزهر 
يخفي وكر الطائر 

( 11٩ ) كارميال مار�نو / إيطاليا
سلطعون

براعم أزاه�ر بر�ة
من ال��ر 

( 120 ) ز��يا تران / اسكتلندا
زهرة كرز

مطبوعة ع�� قلم عتيق
يمأل با��بر

( 121 ) فالديسالف خر�ستوف / بلغار�ا
الطر�ق إ�� قبر 

أ�ي 
زهور الزعفران ا��ر�فية 

( 122 ) فيلما كن�سيفي�ش / كرواتيا
تتخلص اليقطينة الصغ�رة

من زهر��ا الذابلة 
و تدفعها �عيدا 

( 123 ) ساشا أي . باملر / الواليات املتحدة االمر�كية
بتالت الفاوانيا

كل األشياء �سقط 
في محلها 

***

�عد توقف املطر عن الهطول
تصبح الزنابق أثقل 

بفعل الرائحة 
( 12٤ ) سامو كروتز / سلوفي�يا

استفاقة مر�حة 
صباحا في شهر آذار

رائحة االزهار 
( 12٥ ) ناتاليا كوزن�سوفا / روسيا

طلوع الفجر –
ضباب وردي من الزهر
في جن�نة ال يملكها أحد

( 12٦ ) م��وفيال س�ب�ري�ش بي��ان / كرواتيا
أول ظهور لبخور مر�م 

يجلب الرسول االمل
ملنزلنا 

( 12٧ ) مار�تا ماكجر�جور / اس�راليا
صباح ر�ي�ي

يتفتح برعم وردة أخرى 
بفعل �غر�دة الطيور

( 12٨ ) ليليانا دو�را / صر�يا 
أصيص ا��دة

أفضل سماد طبي�ي
من أجل زهور البتونيا خاص�ي

( 12٩ ) �ي شياو / روسيا
زهرة بخور مر�م

أتزوج
من جديد

( 130 ) ل�زا فوكس / الواليات املتحدة االمر�كية
تتد�� زهور البابونج

تحت أشعة شمس أيلول ا��افة
تناول الشاي في الشتاء , قبيل النوم 

( 131 ) �شن شياو / الص�ن
ت�تظر الزهرة 

الر�ح 
من أجل التلقيح 

***
يجمع النحل حبوب اللقاح

متنقال من زهرة ألخرى , و يخسرها
�شر ا��ياة ا��ديدة 

***
لقد غرقت الشوارع و البيوت

في فيضانات
الزهور امل�ساقطة 

***
�ساقط بتالت الكرز
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بجانب بركة املاء
أشاركها في ا�عكاسها 

***
تن�شر زنابق املاء 

في كل أرجاء البركة بكثافة
ال تنعكس ف��ا صورة القمر 

( 132 ) مادوري بيالي / اس�راليا
شباك املطبخ

النظر إ�� ال��وب السائد في الشتاء
كاميليا بيضاء 

( 133 ) كرز�ستوف كوكوت / بولندا
تتفتح أزهار الكرز

في صورة باألبيض و األسود
ذات االب�سامة 

***
والدة أخرى 

في جن�نة املنزل الصغ�رة
يتفتح االقحوان مجددا 

( 13٤ ) كيمبر�ي أوملتاك / سور�نام
براعم الر�يع

�ساؤالت السياح 
أ��ية الورد

( 13٥ ) إيزابيال كرامر / املانيا
االعتدال ا��ر�في *****

ثمة حلزونة �س�ر
ع�� الوردة األخ�رة 

( 13٦ ) هيدونوري ه�روتا / اليابان
املتنزه

ترقب تا�سوكو 
االزاه�ر الصيفية 

***
اإلياب إ�� الوطن

التمتع باالس�راحة لبعض الوقت
االزاه�ر الصيفية 

***
أرط�سية ******

�عكس صور��ا 
في بركة املاء 

***
في مهب الر�اح الباردة

تتفتح براعم
الكاميليا الث��ية 

***
تتغنج الزنابق

ع�� امتداد الطر�ق 

إ�� ا��بل في موط�ي
***

( 13٧ ) هنريك �شيمبيل / بولندا
براعم الكرز

�عاود التفك�ر مرارا
كيف تخبره ؟

***
( 13٨ ) جوليانا رافاغليا / إيطاليا

زهر الكرز –
ترفرف االجنحة

ع�� امتداد ال��ر 
***

زهور االكاسيا –
ينعكس لون الشمس

في شاي األعشاب الذي أتناولھ
***

مكاملة فيديو –
ثمة زهرة داخل قن�نة

في العر�ة 
***

الطر�ق 
في ليلة غاب ف��ا القمر –

زهور الياسم�ن
***

تقطع الر�ح
ا����اش األحمر –

لتكن بجان�ي 
***

( 13٩ ) جيثانجا�ي راجان / الهند 
يحمل �سيم املساء

رائحة الياسم�ن البري
الكل ع�� ما يرام 

( 1٤0 ) دي�ي س�رينج / كندا
مناخ قارس

تتحطم الوردة ا��مراء
مصدومة

( 1٤1 ) كر�ست�نا �ش�ن / مال�زيا 
أزهار الكرز

امل��دلة
أمي في ا��لم

***
الكآبة

أقطف 
الهندباء البرية 

***
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ضفادع 
في بركة الزنابق

بط يبطبط 
***

( 1٤2 ) كارميال مار�نو / إيطاليا
مكفوف

لقد تفتحت الزهرة األو��
وسط الضباب

( 1٤3 ) بار�را أوملتاك / هولندا
زهرة البوق

يبحث الطائر الطنان عن عصارة الزهرة
يد داخل قفاز

***
الغيوم املثقلة باملطر

أرط�سية بيضاء اللون
مالمسة األرض 

***
تألق سرمدي 
��كمة باشو

زهرة النرجس 
( 1٤٤ ) أجوس موالنا سنجايا / اندون�سيا

زهرة الغاردي�يا
الرائحة الض�يلة

من املا��ي 
***

أزهار البرقوق
عبر ال��ر املغطى بالضباب

قر��ي االصلية 
***

كلمات 
إثر كلمات , إثر كلمات

زهر البرقوق
( 1٤٥ ) الكشيمي إي�ر / الهند

في ذكرى ه�روشيما
تتج�� الذكر�ات 

في االزهار امل�ساقطة
( 1٤٦ ) س�زار فلور�ن سيو�و�شو / رومانيا

جدال عام
�سقسق العصاف�ر 

في ��رة نخيل مزهرة 
( 1٤٧ ) ز��يا تران / هولندا

زهر الكشمش األبيض
هذه الذبابة الصغ�رة
في العالم ا��اص ��ا 

( 1٤٨ ) ف�شنو �ي . كابور / الهند

يجدد أحدهم دوما ذكرى معينة
من ب�ن الذكر�ات 
الزهور امل�ساقطة 

( 1٤٩ ) فاندانا باراشار / الهند
أزهار قطفت مؤخرا 

ما من طر�ق
للعودة للب�ت �عد اآلن 

***
��طل املطر

ع�� كل األشياء
ع�� حد سواء 

***
عقد من الياسم�ن

اليوم ال�ي ظهرت للعيان
بتلة تلو بتلة 

( 1٥0 ) توم ب�روفي�ش / كرواتيا
االغصان الساقطة 

بفعل العاصفة الث��ية
إشارة من زهرة الر�يع

***
أزهار البرقوق

تميل الس��فاة رأسها 
بإزاء الشمس 

( 1٥1 ) تي�ي سي�ي / الهند
مخار�ط الصنو�ر ...

ثمة أكليل من الزهور فوق قبر
لم يزر منذ عام 

( 1٥2 ) شالي�ي باتاب�رامان / اسكتلندا
التوغل عميقا في االفق ...

نملة داخل زهرة
توقف ز�ار��ا ع�� ح�ن غرة

( 1٥3 ) روز إ�ش . ب��يل / كندا
ان�شار غبار الطلع 

في شهر أيلول
سيالن االنوف

( 1٥٤ ) روزا مار�ا دي سالفاتور / إيطاليا
زهرة الذرة 

ما كانت السماء قر�بة جدا
البتة

***
بتلة أقحوان

في مهب الر�ح ...
حب غ�ر مؤكد

( 1٥٥ ) نيكوالي جرانك�ن / روسيا
الشرفة العتيقة
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ثالث خطوات أخرى
للفوز برؤ�ة الزهور البرية 

***
بوذا –

تذكر زهرة اللو�س
في كل ترنيمة

( 1٥٦ ) م�ريال بر�ليان / رومانيا
هدوء مؤقت –

زنبقة تتفتح
داخل خوذة مثقو�ة 

( 1٥٧ ) م�زوكي إشيواتاري / اليابان
أطراف البدن املتصلبة
ممددا ع�� سر�ر مؤجر

تتفتح االرط�سية في ا��ارج
***

ورود زكية الرائحة في العيادة الطبية
خطط لكل هذا في العام املا��ي

في رسالة زوجتھ حول ال�س�نة 
***

ي��مر املطر رذاذا
ع�� قضبان سكك ا��ديد الصدئة 

لم يحن �عد موعد تفتح براعم الفاونيا 
( 1٥٨ ) م�ريال دوما / إيطاليا

ب�ت ا��دة –
لم تصمد فيھ

غ�ر زهور ا����اش 
***

زهر اللو�س –
ينزلق كيمينو الفتاة

نحو األرض 
( 1٥٩ ) ميالن راجكومار / الهند

الساموراي األخ�ر ...
أحالم زهر الكرز
ع�� فراش موتھ 

( 1٦0 ) مارتا �شوسيلوسكا / بولندا
أحبة أحرار

رائحة زهر الز�زفون
كل ما لد��م 

( 1٦1 ) مانوج شارما / الن�بال
االمطار الصيفية
ثمة ورود تفتحت

أسفل ال���رات 
( 1٦2 ) لوسيا كارديللو / إيطاليا

زهور كث�رة االشواك ...
تلتقط االشواك 

قطرات املطر امل�ساقطة 
( 1٦3 ) أولغا كور�ان / روسيا

ترقب االزهار 
قاسية �ي س�ب�ريا

تن�شر املنحدرات الث��ية في كل مكان
( 1٦٤ ) خور�ي ألبرتو جيالورنزي / إيطاليا

يسافر صديقي 
متعطرا برائحة الورد ...

أحدق في السماء 
***

معرض ف�ي –
تقدم الفتاة زهرة

إ�� التمثال
 ***

( 1٦٥ ) جوالنتا كاجزر / بولندا
الهندباء 

طفل ال��
ي��أ إ�� حضن أمھ باكيا 
( 1٦٦ ) جيفا �ي . / الهند

فراشة شهر العسل
بدأت براعم الزهور

بالتفتح
( 1٦٧ ) هنريك �شيمبيل / بولندا

تفتح أزهار الياسم�ن
ت�شر رائح��ا
ب�ن االغصان

( 1٦٨ ) يوفيميا غر�فو / إيطاليا
زهر ا��وخ 

تذكر رائحة الر�يع 
الذي م��� 

( 1٦٩ ) دان يوليان / رومانيا
أ��ار الكرز املزهرة –

ثمة كلمات جديدة
في مفردات لغ��ا 

( 1٧0 ) إيلينا آش / روسيا 
يوم الثورة 

تتخضب الهندباء األخ�رة
باللون الرمادي 

( 1٧1 ) إلينا - شانماو / روسيا
ر�ح آتية من جهة البحر

تتفتح زهور الداليا
في جن�ن��ا 

( 1٧2 ) بختيار أمي�ي / طاجيكستان / املانيا
زهر البرقوق

سوف أنفجر إذا بقيت ساكنة
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زهر البرقوق
( 1٧3 ) كارميال مار�نو / إيطاليا

زهرة القمر ...
هذا ما فضل من حلم

ع�� عتبة الشباك
( 1٧٤ ) دينكو سو�ي / كرواتيا 

أر�ج بخور مر�م
الف�روس يعزل الناس

القلوب املتصلة
( 1٧٥ ) أنتونيال سيديتا / إيطاليا

خزامى متفتحة
تفوح رائحة جد�ي 

من يدي 
***

في �� البصر
و ع�� ح�ن غرة
القمر الوردي 

( 1٧٦ ) كيث أي . سيموندس / تر�نداد و تو�اغو
فراشة حمراء اللون

���ز فوق زهرة ...
بر�ق عابر

( 1٧٧ ) دان�يال م�سو / إيطاليا
سكينة

بخور زهور الياسم�ن ...
ظالل املساء

( 1٧٨ ) رام كر�شنا س�نغ / الهند
برعم ورد واهن

في أصيص فخاري
الشمس في فصل الشتاء

( 1٧٩ ) أندر�ا سيكون / إيطاليا
في زمن كورونا

تحتفظ الوردة
 بأر�جها 

( 1٨0 ) أروناشاالشيفا رافي سانكار / الهند
 �سقط الزهرة

في الشالالت 
لتعطر املياه املوجودة ف��ا 

( 1٨1 ) أرفيندر كور / الهند
يتمايل ا����اش 

برفق –
يتقافز النحل محلقا 

افات كومار بادي / الهند  ( 1٨2 ) بر
الوقوف �عيدا –

�عانق الزهرة النضرة
بتل��ا الصغ�رة �عناية 

( 1٨3 ) دراغو أوتامبوك / كرواتيا
ثمة رجل ضر�ر 

م��ب بزهور
الهيليبور 

***
فراشة 

فوق زهرة .
زهرة غ�رها 

( 1٨٤ ) هانا تاتارا / اليابان
نوم مدهش

فوق البتالت
في ليلة يفوح ف��ا أر�ج الزهر

***
أزهار كرز مكتملة

تنزلق إ�� األرض
�غزارة

***
الظل في ال��ار

تزخر زهور دوكو - دامي
بالصلبان البيضاء

( 1٨٥ ) آنا مار�ا دومبورغ – سانكر�ستوفورو / إيطاليا
تزهر ���رة الوستار�ة

يأ�ي ظل ��ابة 
و يغادر 

***
عند املساء

ترمي السكينة بظلها 
فوق أزهار دوار الشمس 

( 1٨٦ ) أر�نا أمبايفا / روسيا
عند املغيب

�سقط البتلة فوق ال��ادة -
تفتح زهر الكرز

( 1٨٧ ) سوزانا تروجليوسكا / بولندا
إيسو

طفل يرسم زهور الهندباء
باملداد 

( 1٨٨ ) زوران دودروفي�ش / صر�يا
زهور املاغنوليا

ثمة رجل مسن ع�� كر��ي مدولب 
م�شغل ب�نظيف نظارتھ 

***
أزهار ماغنوليا م�ساقطة
�شكل م��ا الفتاة اليافعة

زهرة جديدة 
( 1٨٩ ) زدنكا ملينار / كرواتيا
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تأش�رة دخو�ي للم��ء
إ�� أرض الشمس املشرقة -

األقحوان
( 1٩0 ) و�ليام هارت / الواليات املتحدة االمر�كية

هؤالء الذين 
وضعوا ثالث زهرات برسيم

فوق القط النافق
***

في عيد ا��ب
�عاد الورود  إ�� الب�ت

تحت مظلة 
( 1٩1 ) فالديم�ر دوك / كرواتيا

عندما �غرد االطيار 
تتفتح زهور املاغنوليا

اقة  �سرعة البز
( 1٩2 ) فالديم�ر لودفيج / كرواتيا

تخت�� بتالت الورد
مع شعاعات الشمس األو��

في الصباح الباكر 
***

الس�ر في ا��ن�نة
تفوح رائحة الر�حان القو�ة

خدش باليد
( 1٩3 ) فالديم�ر أكتوف / روسيا

شمس مخت�ئة خلف الغمام
تن�شر زهور دوار الشمس 

ب�ن مروج العشب 
***

القمر و النجوم 
ثمة إضمامة اقحوان

موضوعة في جردل عند البوابة 
***

بتالت كرز منثورة
ع�� وجھ بركة املاء 
بدأ املطر بالهطول 

( 1٩٤ ) فيتا�ي خوم�ن / أوكرانيا
رماد املعبد

كأنھ لم يحدث ��يء البتة
زهر البرقوق

( 1٩٥ ) ف�را الفر�نا / كازاخستان
الضباب

مثل مرج أخضر
عند االزهرار 

( 1٩٦ )  فانيا س�يفانوفا / بلغار�ا
الر�ح –

ثمة بتلة كرز
في ��ن الفشار 

( 1٩٧ ) فالنت�نا فاسيليفنا دانكوفا / روسيا
تنمو وسط الثلوج

ال�ي في مخيل�ي
قصائد الزعفران 

( 1٩٨ ) تومانوفا ناديجدا بافلوفنا / روسيا
زهور الكرز املتناثرة

في الوادي 
ضباب وردي 

( 1٩٩ ) سر��يفاسا راو سامبان�ي / الهند
االقحوان

يفلت ا��يط
من ابرة ا��دة

( 200 ) سلو�ودان فوكوفي�ش / ا��بل األسود
نحلة في ��لة من أمرها –

زنبق أصفر متفتح :
ي�ت�ي ا��ر�ف

***
بداية ا��ر�ف –

شاي الز�زفون الساخن
في أول يوم بارد

***
قنطرة العنكبوت املتحركة ,
تمتد من الزهرة إ�� الزنبقة ,

ا��يوط الفضية 
***

الشمس في موسم ا��ر�ف –
مسار الغمام البيضاء

نحو االقحوان
***

تتفتح الوردة البيضاء 
تحت الشباك –
يا لھ من منظر ؟

( 201 ) سانجوكتا أسو�ا / الهند
يسود الصمت املطبق

عند التوقف عن إطالق النار 
أزهار الز�تون 

( 202 ) سامو كروتز / سلوفي�يا
اقة ��مة  بز

تتمسك بأقحوانة 
حب المتنا�ي 

( 203 ) آر . سور�ش بابو / الهند
زهرة بيضاء اللون

فتاة صغ�رة بيضاء
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يوم السالم العالمي 
( 20٤ ) روزا مار�ا دي سالفاتور / إيطاليا

تفتح 
الزهور ...

الصبا
***

رغبة ...
بتالت

االقحوان 
***

عاصفة الر�يع البردية ...
��ادة

من بتالت الورد
(20٥ ) رو�رت دودنيك / كرواتيا

ندف الث�� في الر�يع
و الزعفران االرجوا�ي –

صورة باألبيض و األسود 
( 20٦ ) رو�رتا بي�ش جاكو�سون / الواليات املتحدة االمر�كية

الزع�ر البري 
عسل في قدح الشاي

 الذي ي�ناولھ 
( 20٧ ) ر�كا ن�ي�راي / رومانيا

زهرة الكم�رى –
الرغبة املفاجئة

 في االنجاب
( 20٨ ) رفيكا ديدي�ش / كرواتيا

تكسر أزهار الكرز
سكينة 

الر�يع
( 20٩ ) رادوست�نا دراجوست�نوفا / بلغار�ا

يحط النحل 
ع�� الوردة املتفتحة الندية

قمر الر�يع 
***

ضوء خافت 
في بركة الط�ن

اللو�س األبيض 
( 210 ) بافل بافلوف / بلغار�ا 

غمامة قطنية وردية اللون 
تن�شر فو�ي رو�دا رو�دا

رائحة الكرز
( 211 ) ن�نا كوفا�ش�ش / كرواتيا

سقطت بتلة الكرز
في فنجان الشاي 

الر�ي�ي 

( 212 ) نيكوالي جرانك�ن / روسيا
باكورة الثلوج

الساق القص�رة 
للوردة املقطوعة 

( 213 ) ن�نا س�نغ / الهند
املز�د من الزهور

مع هبوب �سيم الر�يع –
رفرفة الفراشات 

***
أو�� االزهار امل�ساقطة

تحت ��رة الكرز –
اب�سامة الغر�اء

( 21٤ ) نيل و�تمان / الواليات املتحدة االمر�كية
أزهار كرز

 منظم داخل ظرف , ع�� نحو غ�ر منظم -
بر�د ذو أولو�ة

( 21٥ ) نازار�نا رامبي�ي / إيطاليا
علمت�ي أزهار الكرز

أن أسقط أرضا 
دون أن أث�ر جلبة 

***
متكئا ع�� عكازتھ

ع�� الدرب القديم –
تفتح زهرة الوستار�ة

( 21٦ ) ناتاليا كوف / روسيا 
أفواه صفراء مفتوحة بالكامل

لصغار الطيور 
زعفران نضر

***
كم�رى صفراء اللون داخل سلة
و عص�ر تفاح طازج يلمع في كأس

رائحة ا��ر�ف 
( 21٧ ) موجان صوغرا�ي / ايران

�ي من تنظف الشباك
من الغبار 

الزهرة األو��  
( 21٨ ) مار�ا ت�ريزا ب�راس / إيطاليا

الوحدة – 
التحدث ��دوء 

مع آخر وردة متبقية 
***

أمطار شهر أيار –
ر�ح

برائحة النعناع 
***
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أزهار البرقوق –
مؤشر الوقت 
الذي يفرقنا 

( 21٩ ) مارتا �شوسيلوسكا / بولندا
موسم االمطار

ثمة بذور متبرعمة
في إضمامة العروس 

( 220 ) كارميال مار�نو / إيطاليا
ما من رسالة ...

تتطاير �عيدا
 البتالت من ��رة الكرز

( 221 ) مار�ا كو�س�تا كون�ي / إيطاليا
زن�يل عتيق

أمنيا�ي
الزهور البرية 

( 222 ) مار�ا ت�رين�سكو / رومانيا
ليلة مرصعة بالنجوم –

يزهر غصن ��رة الكرز
من أجل ال أحد 

***
زهر الليلك –

ثمة رجل يجفف عرق جب�نھ
بظهر يده 

***
رسائل عتيقة –

�سقط زهرة ال�سيان
من الظرف 

( 223 ) مانوج شارما / الن�بال
الوقوع في الشرك ...

تتفتح الوردة الوردية
وسط حقل الذرة  

( 22٤ ) مالي�ثا ب�ريرا / سر�النكا
تتفتح أزهار الكرز

أسباب عديدة لوجودنا
هاهنا اآلن 

( 22٥ ) مادوري بيالي / اس�راليا
آخر زهرة قرانيا

شوارد فضية
من قبعا��ا الصغ�رة 

( 22٦ ) لوسيا كارديلو / إيطاليا 
�عبق االزقة 

برائحة زهر البرتقال ...
يتجنب�ي الغ�ر 

***
وعود ...

تتفتح زهور الرمان
ا��مراء 

***
ع�� نفس املنوال 

تتفتح وردة و تذبل أخرى 
الورود 

***
هبت الر�اح 

من قبل ...
زهر ا��وخ 

( 22٧ ) ليليانا دو�را / صر�يا 
يسكر العندليب 

�س�ب الرائحة النادرة 
ال�ي �عبق ��ا ���رة الياسم�ن 

( 22٨ ) ليودميال سكر�ب�يفا / روسيا
الظل الداف�ء

ثمة نرجس ناعم 
تحت أغصان األرز 

***
حبات الرمل ع�� الشفاه

تناول شاي الورد البري 
تحت السقف املصنوع من القصب 

***
ت�ساب خيوط الشمس من خالل أوراق ال��ر

ثمة خلية نحل في ظل ���رة 
الز�زفون العتيقة 

( 22٩ ) ليليانا نيجوي / رومانيا
تدور و تدور ندف الث��

فوق ا��سر ا��ش�ي
مثل بتالت الكرز

***
ا��بأ الشتوي ا��اص
ألحالم الصيف العطرة

برعم ورد متجمد
( 230 ) ليليا راشيفا دي�شيفا / بلغار�ا

املاغنوليا مجددا 
ترسم الغيوم الوردية

ع�� امتداد الطر�ق 
***

الشرفة ,
قلب ا��زامى 

أسفل األرضية ا��ش�ية 
***

موسم الر�يع ...
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رائحة الفاونيا 
تمأل ا��و 

( 231 ) أنجيوال إنجل�س / إيطاليا
زهر البرقوق 

ثمة امرأة مشغولة البال
تحت ضوء القمر 

***
داخل الكأس 
شكل املاء ...

وردة مقطوفة 
***

الر�ح الباردة –
لت�نفس الوردة

األخ�رة 
( 232 ) لوسيا كارديلو / إيطاليا

موسم الشتاء ...
لم يزل الوقت مناسبا
لزراعة زهور البنف��

***
زنبق النمر ...

��يء قد أندم عليھ
الحقا 

( 233 ) أرفند كاور / الهند
منزل االهل

ال تزهر من أج�ي 
من تحت ا��طام 

( 23٤ ) الن ديب / اس�راليا 
ع�� عالقة با��ب

زهرة اللو�س الرقيقة
تختفي الزهرة : تخيل 

***
عند االن�باه

تبرز فكرة ب�نة
وسط زهور ا����اش 

***
لقد شاهدتك

في اليوم الذي تفتحت فيھ
الوردة

***
��مس االزهار قائلة :

عز�زا�ي , هل نحن في الشتاء أم في الر�يع ؟
أننا في ح�رة من أمرنا

( 23٥ ) كوجتيم أغاليو / البانيا
االمطار ا��ر�فية .

تفتحت االوراد ع�� نحو متأخر –

االحتالم كل الوقت
( 23٦ ) كاثر�ن �ي . مونرو / كندا

أزهار الكوب
الوردية

في ا��ن�نة 
***

زهور دوار الشمس
تتفتح و تنغلق

في مدى البصر 
( 23٧ ) كا�شان �شاتر�ي / الهند

عرض ��ري ...
تتحول قن�نة الب�رة 
إ�� وردة بالس�يكية 

( 23٨ ) جوليا جوزمان / االرجنت�ن
ندى الصباح –

رائحة الزهور البرية
ا��مراء و البنف��ية 

( 23٩ ) جوفانكا بو�ش�ش / صر�يا
ا��ب العظيم

مع أر�ج زهور التوليب املهداة 
يزول

***
رائحة الياسم�ن مجددا

في منزل األقارب 
عبر قصة محزنة 

***
اتقاد

ا����اش امل��وق
كتمان قصة حبنا 

( 2٤0 ) جون ماكدونالد / اسكوتلندا
هذا الصباح املشرق –
القمر , كوكب الزهرة ,

و شارب القط
( 2٤1 ) جو بال�ست�ري / الواليات املتحدة االمر�كية

تزهر ���رة الكا�سورا 
في ب�ئ��ا 

اب�سامة أ�ي ا���ولة 
( 2٤2 ) جي�ي فر�زر / نيوز�لندا

ع�� ا��انب اآلخر 
من سما�ي ا��ر�فية

تفتح زهور الزعفران ا��اصة بك 
( 2٤3 ) جاي فر�دنبرج / الواليات املتحدة االمر�كية

جن�نة الب�ت
تتفتح زهرة الصقالب

لتكون امللكة 
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( 2٤٤ ) ياسمينا م�سار�ك / كرواتيا
اقص في مهب الر�ح ت�ر

آخر ورقة متبقية ع�� غصن
من ��رة البتوال 

***
تفوح رائحة بتالت

 الورد 
و إن كانت ذابلة 

( 2٤٥ ) إيفانكا كوستانت�نو / سلوفي�يا
تتمايل زهور البتوال
عند مدخل املقبرة

حياة جديدة 
( 2٤٦ ) إير�ن ماسومي فوك / البر�غال

رجل , براعة , شمس ...
في ا��قل الكب�ر الواسع 

�سيان زهور دوار الشمس 
***

تظهر في البح�رة
االزهار ا��البة و تختفي 

هنا نباتات مونيھ *******
***

زهور االنثور�وم –
م��ا البيضاء , ا��مراء , الوردية , و ا��ضراء ...

املز�د من القلوب ! ملن ؟
( 2٤٧ ) عفت جهان سوشونا / بنغالدش

يتحسس الولد شعره 
النامي املعطر

 برائحة زهور الداليا 
***

سر�ر م��ء بالورد
يغادر املوت

في صرصار الليل
( 2٤٨ ) حفصة أشرف / باكستان

أحالمي 
في ��اية 

نفق زهرة الو�ست�ريا 
***

يتلوى الدخان
حول وردة

نصف متفتحة 
( 2٤٩ ) هنريك �شيمبيل / بولندا 

زهر الكرز
استحداث بو�ب 

مع ا��ار 
***

الرقص حول ��رة 
الكرز الصغ�رة 
ازهرارها األول 

***
زهر الكرز

في غرفة ا��دة 
من خالل نافذة جديدة كب�رة 
( 2٥0 ) هايك جيوي / املانيا

أحالم الفاوانيا –
يط�ر االوز باالتجاه املعاكس

في تلك األرض الغر�بة 
( 2٥1 ) جودا ف�رجي�يا بندوراي�ي�ي /  ليتوانيا

ازهرار ال�ستان ...
التقيت أمي في ا��لم

و �ي مسنة , و �ي �عمري 
( 2٥2 ) جيلينا كوكس / تر��يداد و تو�اغو 

 أحالمي 
في مهب الر�ح

الهندباء 
( 2٥3 ) جيثانجا�ي راجان / الهند

تقلب العاصفة الهوجاء 
���رة الياسم�ن

لم تزل �عبق بالرائحة الزكية 
***

مأوى كبار السن
�سأل ا��دة 

عن وردة الزر 
( 2٥٤ ) فلورنت�نا لور�دانا داليان / رومانيا 

برعم ماغنوليا 
ع�� ا��انب ا��ار�ي من الشباك

أكف عن القراءة
***

يخلف خلفھ
زهرة لو�س في طور التفتح –

مجذف وحيد 
( 2٥٥ ) إير�ن كاستالدي / الواليات املتحدة االمر�كية

في الر�ح
رائحة البرق 
و زهر العسل

( 2٥٦ ) إد بر�مسون / الواليات املتحدة االمر�كية
موسم ا��ر�ف ...

لقد ماتت اقحوانا��ا 
كذلك 

***
ثمة زهرة 

موجودة في ��اية الطر�ق 

م��ا البيضاء , ا��مراء , الوردية , و ا��ضراء ...

 ) عفت جهان سوشونا / بنغالدش
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الذي سلك عن طر�ق ا��طأ
افكو مار�جانوفي�ش / كرواتيا ( 2٥٧ ) دو�ر

ال يعبأ أطفال ا���ران 
بزهر الكرز

عند تناولهم الكرز 
( 2٥٨ ) دراغان �ي ر�س�ي�ش / صر�يا

بإمكان الر�يع أن يقدم –
أول صورة ��صية التقطها

مع زهر الكرز 
***

زهر الكرز-
ا��د بكامل حيو�تھ

اليوم
***

�غنج زهور املاغنوليا ...
تذكرت ح�ي األول

ع�� ح�ن غرة 
( 2٥٩ ) دي�ي س�رينج / كندا

اإلياب للوطن ...
إضمامة من السماء

في جرة عتيقة 
( 2٦0 ) ديفيد ماكموري / اليابان 

تقليب صفحة 
من الكتاب املقدس العائد للرجل

أقحوان مضغوط
***

متحف شيكي
ثمة القليل من العمالت املعدنية املعطرة

في يد با�ع الزهور 
( 2٦1 ) دان�يال لوكروميوارا كابوتو / رومانيا

أزهرت ��رة الورد املسنة مجددا
يس�� ا��د 

الرتداء حذاء التا�غو 
***

الر�اح ا��ر�فية –
غصن من ��رة التفاح املزهرة

بالقرب من غالية الشاي 
( 2٦2 ) دام�ر جانجاليجا / ا��بل األسود

حقبة ايرا 
تفوح الرائحة من جهة ال�سار

خلف الزهور 
( 2٦3 ) كر�س�يان راني�ري / فر�سا

تتفتح االقحوانات مجددا 
الواحدة تلو األخرى

�شغل با�ي 

( 2٦٤ ) كور�ن تيمر / البر�غال 
ترتجف املرأة املسنة 

كر��ا الث��ية من زهر الكرز -
العناية املنزلية 

( 2٦٥ ) كلود لو��ز جين�س�ي / سو�سرا
آه أ��ا العقالء

انظروا �عيونكم غ�ر املك�رثة
 إ�� الزهور

***
تخط الوستار�ة

جملة طو�لة بنف��ية اللون
ع�� ا��ائط الرمادي العتيق 

( 2٦٦ ) أن�تا كرومي�س / كندا
الذكرى السنو�ة

ي�تاع عالم ا��شرات الورود
و حشرة املن 

( 2٦٧ ) مار�تا ج�ن ماكجر�جور / اس�راليا
إيجابية ...

تحمر براعم املاغنوليا
بفعل الصقيع 

( 2٦٨ ) ميك بلوتنبرغ / الواليات املتحدة االمر�كية
غروب الشمس في ا��ر�ف

فان كوخ 
ب�ن أزهار دوار الشمس 

( 2٦٩ ) بر�ت برادي / الواليات املتحدة االمر�كية
ع�� مذبح الكن�سة ...

�سقط بتلة كرز
من خفها 

( 2٧0 ) بختيار أمي�ي / طاجاكستان / املانيا 
حقل من االزاه�ر

ال أغادر 
في محط�ي 

***
زهور دوار الشمس

كنت ترنو
بإزاء الطر�ق ا��طأ

( 2٧1 ) أنطونيو كالي�يجو جو / الفلب�ن
لتكن مثل زهرة اللو�س

�ستفيق من فراشها الطي�ي
الذي من الصعب تنظيفھ 

( 2٧2 ) ز��يا تران / اسكتلندا
تقطع زهرة ال��راء

هذه ا��ياة
حول الشمس 

( 2٧3 ) دان كامبل / الواليات املتحدة االمر�كية
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تتفتح زهور 
موسم الر�يع

في شقوق الرصيف
( 2٧٤ ) أوليفييھ شو�فر / سو�سرا

تتفتح باكورة زهور الزعفران
وسط الث��

�غض النظر عما يدور من حولها 
( 2٧٥ ) حسن الزموري / ا��زائر

زهرة الصبار –
إيجاد ا��ب

في قلب غ�ر منتظر 
( 2٧٦ ) مايكل هارتن�ت / ايرلندا

اقفا املهر الب�ي املستلقي ي�تصب و
في ا��قل الر�ي�ي األخضر

مع أزهار النرجس البري 
***

قطف زهرة البيقة
شكرا لك

رائحة زكية 
( 2٧٧ ) مار�جان ماكو / سلوفي�يا 

زهور املشمش
و ندف الث�� ...

يعرض النحل عن ز�ار��ا 
( 2٧٨ ) بولونا أو�الك / سلوفي�يا

ي�ت�ي اليوم اململ
لم تزل خيوط الشمس 

ع�� أزهار الفورسي�يا 
( 2٧٩ ) ألينكا زورمان / سلوفي�يا 

صباح ضبا�ي –
�شرق الشمس

عندما أش�ري أزهار دوار الشمس 
( 2٨0 ) أنجليكا سي�ي / املانيا 

يعزف الغيتار خارج ال��ن –
تزهر ��رة التفاح
�عد زوال الصقيع

( 2٨1 ) أندر�ھ ب�رش�ن / روسيا 
سماء زرقاء 

مثل زهرة
في فراغ

( 2٨2 ) ز�ليكو فوندا / كرواتيا
حقل دوار الشمس

كأن كل زهرة ف��ا
تنظر إ�ي ؟

( 2٨3 ) أندر�ا سيكون / روسيا
الزعفران بلونھ االرجوا�ي 

ال نتحدث بخصوصھ
أنا و أصدقا�ي 

( 2٨٤ ) ألكسندرا إيفو�لوفا / بلغار�ا
يوم امليالد

ثمة بتلة ورد
م�روكة ع�� عتبة الباب 

( 2٨٥ ) آدم سوليجوج / سلوفي�يا
زنابق املاء

�غدو خضراء اللون , زرقاء اللون
ح�� بدون مونيھ

( 2٨٦ ) آدم كاجزر / بولندا
طر�ق باشو

في ظل ��رة الكرز 
القديمة 

( 2٨٧ ) توم�سالف مرجان بيلوس�ي�ش / كرواتيا
أناس في صمت

مع أزاه�ر
مدفن 

( 2٨٨ ) هي��ا ستانيا / سو�سرا
ما من أزهار , ما من أوراق 

ع�� ��رة الكرز
عصاف�ر ا��ر�نفينج 

( 2٨٩ ) زالتا بوغوفي�ش / كرواتيا
هندباء صفراء اللون
ع�� سطح ا���ران –

أراها عبر الشباك
( 2٩0 ) كايتو كاواوا���ي / اليابان 

الكث�ر من اللوحات
زهر الكرز إ�� االبد

الشاي الفاخر 
( 2٩1 ) فالديم�ر ديفيدي / كرواتيا

بتلتان من املاغنوليا
فوق املئات 

من بتالت الكرز 
( 2٩2 ) دوشكو ماتاش / كرواتيا

قبعة من القش
ع�� رأس امرأة مسنة –

تتفتح ف��ا الزهور 
( 2٩3 ) ر��شارد توماس / اململكة املتحدة

يث�ت اللو�س البطىء
غص�نھ 

تحت ثقل القمر 
( 2٩٤ ) كيث أ . سيموندس / تر��يداد و تو�اغو

زنابق ماء
ملتصقة بالقمر املكتمل ...

بركة ماء مضاءة
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( 2٩٥ ) ما�سو باشو / اليابان
ت�ساقط بتالت الورود البرية

ت�ساقط و ت�ساقط
�غمة الشالل 

( 2٩٦ ) جاكي �شو / الواليات املتحدة االمر�كية
أزهار النرجس الذابلة ...

قراد يجتاز 
ساعة ا��ائط 

( 2٩٧ ) لوري جر�ر / الواليات املتحدة االمر�كية
الهندباء

ما يوقظنا 
�شعرنا بالراحة

( 2٩٨ ) كارول ر�نولدز / اس�راليا
املغادرة ...

الزهور
�ي املكافأة الوحيدة

( 2٩٩ ) ميالن راجكومار / الهند
الياسم�ن ...

كل الذي أتذكره
ع�� فراش املوت 

( 300 ) نا���ي برادي / الواليات املتحدة االمر�كية
الزعفران االرجوا�ي ...

األول 
و األخ�ر

( 301 ) جو�ي شف�رين / الواليات املتحدة االمر�كية
الزعفران في موسم ا��ر�ف 

سأندم دوما لعدم تواجدي هناك
عندما أزهر 

( 302 ) فوكودا �ش�يو �ي / اليابان
يتعطر الرجل 

من ألذي كسر غص��ا –
زهر البرقوق 

( 303 ) �ي ناش / اململكة املتحدة
الياسم�ن

ا��دة 
في كل زهرة صغ�رة 

***
زهور دوار الشمس

تأت��ا القرارات 
من كل االتجاهات 

( 30٤ ) ل�زا كولينز / كندا
الر�اح الباردة

مطر ال يتوقف عن اال��مار ...
لوال أزهار النرجس 

( 30٥ ) سلو�ودان بو�وفاك / كرواتيا

العودة للب�ت
ا��يوب مليئة ببذور

دوار الشمس 
( 30٦ ) آنا كي�س / الواليات املتحدة االمر�كية

وردة منكمشة
ثمة نملة

ت��ض بأعبا�ي 
( 30٧ ) مار�وس شيالرو / رومانيا 

ت�تحب أزهار الكرز
 امليتة

عبر الغمام
( 30٨ ) دو�نا بوجدان ورم / رومانيا

خيوط الشمس املض�ئة –
يمسك الرجل املسن
بإكليل من الهندباء 

( 20٩ ) مارتن فوغان / ايرلندا
عشب عر�ض

تث�ت الزنابق البيضاء 
تحت املطر 

( 310 ) هان ها�سن / الدنمارك
امل�سلقون

ما زالوا في منتصف ا��دار –
الورود البرتقالية 

( 311 ) روز��سا ياكيموفا / بلغار�ا
يسقط الظل النحيف

أل��ار الصنو�ر
ع�� ��ادة البنف�� 

( 312 ) جراهام نان / اس�راليا
املسار ا��ب�ي 
تحية االزهار 
في كل الزوايا 

( 313 ) مار�ا ت�رين�سكو / رومانيا
�سيم عند الفجر

الغصن املزهر 
يخفي وكر الطائر 

( 31٤ ) برايان كوك / كندا 
وقت الر�يع

ث�� 
فوق أزهار النرجس البري 

( 31٥ ) آفا جاردينر / نيوز�لندا
يا لھ من ضياء

في ال��رة املزهرة 
القمر 

(31٦ ) جوران جاتاليكا / كرواتيا
الوقوع في ا��ب ...



مة
رج

ت

187    العدد 231 (1)ديسمبر 2022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

الوسيلة أل�ي تجذب ��ا الفاوانيا
الفراشة 

( 31٧ ) مار�ا ت�ريزا ب�راس / إيطاليا
طل –

في الوردة
لون الفجر 

( 31٨ ) إدوارد ج . ر�ي�ي / الواليات املتحدة االمر�كية
زراعة الزهور ...

قنا�ي الداكن
فوق مائدة املطبخ 

( 31٩ ) رو�رت كينغستون / الواليات املتحدة االمر�كية
�عد تفتحها ...

لن أخ��� مشاركة الزنابق 
مص�رها 

-------------------------
و  ورديــة   و  بيضــاء  بأزهــار  �ــ��رة   – �ــ�رة   : املاغنوليــا   *
أرجوانيــة ... �ســم� فــي الص�ــن �ــ�رة العفــة . م��ــا نحــو ٨0
نوعــا . ترتبــط �ســمي��ا باســم عالــم النبــات ( بي�ــر ماغنــول ) .
قــزح  قــوس  شــكل  ع�ــ�  بزهــور  بص�ــي  نبــات   : السوســن   **
بدايــة  فــي  أو  الر�يــع  فــي  تظهــر   , اللــون  بنف�ــ�ية  أو  بيضــاء   ,

 .  (  ٤0  ) كث�ــرة  أنــواع  منــھ   . الصيــف 

*** الذبا�ي : ( الطنان ) , طائر . منھ أنواع عديدة .
**** زهــرة العســل : صر�مــة ا��ــدي , ســلطان ا��بــل . نبــات ز�نــة 

. منــھ أنــواع عديــدة . 
***** االعتــدال ا��ر�فــي : يحصــل فــي الغالــب يــوم 20 , 21 , 22 , 

أو 23 أيلــول بانطبــاق الشــمس ع�ــ� خــط االســتواء . 
****** أرط�ســية : أو الكو�يــة , نبــات يســم� كــوب املــاء . أزهــاره 

كرو�ــة الشــكل كب�ــرة , يزهــر فــي ��ايــة شــباط و آذار . 
******* مونيھ : هو كلود مونيھ ( 1٨٤0 – 1٩2٦ ) رسام فر���ي 

, رائد املدرسة االنطباعية في الرسم . 
- ث�ــت ببعــض القصائــد باالنكل�زيــة عــن الزهــور و الــورود : الــوردة 
الــوردة   . بليــك  و�ليــام   – املر�ضــة  الــوردة   . ديك�ســون  إمي�ــي   –
 . وا�ســون  و�ليــام   – الثــالث  الزهــور   . ب�رنــز  رو�ــرت   – ا��مــراء 
الــوردة البريــة و الث�ــ�   . كل وردة لهــا شــوكة – جيمــس ماكنتايــر 
– ماكنــزي بيــل . الــوردة – رو�ــي آر�شــر . الزهــرة البريــة – ســتان�ي 
بلم�ــي . الــوردة – تومــاس بي�ــي الدر��ــش . ا��ــب مثــل الــوردة – 
كر�ســت�نا جورجينــا روســي�ي . الزهــور و النحــل – آرثــر جي�رمــان . 

لقــد أحب�ــت الزهــور ال�ــي تتال��ــ� – رو�ــرت بر�دجــر .
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        إ��ا املرة العشر�ن ال�� ينظر ف��ا إدوارد  إ�� الساعة ليعرف 
  : لقــد تأخــر القطــار. فــ� هــذه ال��ظــة ســمع 

ً
الوقــت.و قــال حانقــا

مُعلــن ا��طــة فــ� مكبــرات الصــوت يتأســف عــن تأخ�ــر القطــار 
 ، وقــال 

ً
املتجــھ إ�ــ� بي�ربــروف نصــف ســاعة. غضــب إدوارد جــدا

 
ً
 : ســوف أتأخــر عــن االجتمــاع وهــم يتأســفون. نظــر �عيــدا

ً
متمتمــا

يرقــب الســكة ا��ديديــة ، ال ��ــيء قــادم. قــرر أن يم��ــ� إ�ــ� ��ايــة 
الرصيــف ، فوجــد هنــاك شــاب صغ�ــر عمــره حوا�ــي ثمانيــة عشــر 

 ، يمســك بيــده مفكــرة و قلــم.
ً
 ، يقــف وحيــدا

ً
عامــا

 مــا. مــر قطــار اخــر  و 
ً
مــر قطــار ، شــاهده الشــاب ، ثــم كتــب شــ�ئا

 ��ــيء مــا فــ� املفكــرة. ســألھ إدوارد :
ً
الشــاب كتــب أيضــا

_ملاذا تدون القطارات ؟  رد الشاب :
_ مجرد هواية.

� ع�� ج��تھ. أردف إدوارد:
ّ
شعره طو�ل و ناعم يتد�

كانــت   ، صغ�ــر  طفــل  وانــا  القطــارات   ادون  أن  معتــاد  كنــت   _
القطــارات لهــا اســماء . أظــن أ��ــا فــ� هــذه األيــام لهــا أرقــام فقــط، 

أل�ــس كذلــك ؟
:
ً
قال الولد متلعثما

_ ب ب ب �عض القطارات مازالت لها أسماء.
 ، و تلعثمــھ 

ً
 جــدا

ً
وجــھ الولــد �شــعره الناعــم جعلــھ يبــدو صغ�ــرا

جعلــھ أك�ــر طفوليــة. قــال إدوارد:
، كنــت ال أعــرف ذلــك ، كنــت أعتقــد أن فــ� هــذه األيــام لهــا 

ً
_ حقــا

أرقــام فقــط، ثــم ســأل الولــد :
 ؟

ً
هل صباحك كان جميال

:
ً
اومئ الولد برأسھ ، و قال متلعثما

_ااا��مد � ، ع�� األقل هذا الصباح.
_ هل ستظل هنا با�ي اليوم؟

قصة قصيرة مترجمة
چيك اليسوب

JAKE ALLSOP 1991

 لم يُعد.

ترجمة: عو�ي سيف/ مصر
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_ ال ، انا مسافر إ�ي بي�ربروف .
.
ً
_ حقا

اومئ الولد ، بدون أن يرد.
. 

ً
 ، �ستطيع أن �سافر معا

ً
_ و أنا أيضا

جلســا ع�ــ� كرســي�ن متجاور�ــن فــ� القطــار ، و تحدثــا ، تلعثــم الولــد 
 ،لكــن إدوارد كان مســتمتع با��ادثــة.

ً
كث�ــرا

_انا إدوارد بيل.
_ أنا براين جاكسون.

إدوارد عــرف أن برايــن فــ� التاســعة عشــر ، و�عمــل فــ� محــل ��ــوم ، 
.
ً
و معتــاد أن يركــب القطــار دائمــا

_هل لديك هوايات؟
_ن ن �عم ، ا ا اجمع األشياء.

_تقصد األلعاب الصغ�رة و النماذج.
_ ن ن �عم ، كالسيارات.

.
ً
_ و أنا أيضا

إدوارد مثــل رجــال كث�ريــن ، عنــده حــب الصغــار فــ� جمــع الســيارات 
الصغ�ــرة.

_هل �ع�ش في بي�ربروف يا براين ؟
_ن ن �عم ف� ايسفيلد رود ، هل �عرفها؟

_ �عــم ، أ��ــا قر�بــة مــن الســوق، أل�ــس كذلــك ؟ ر�مــا ازورك مــرة ، و 
أري مجموعــة ســياراتك.

طــرق إدوارد البــاب ،  يحمــل هديــة، يقــول لنفســھ أتم�ــي أن تــروق 
لــھ. فتحــت البــاب امــرأة قص�ــرة ، ذات شــعر رمــادي ، ظهــرت عليــا 

مشــاعر االزعــاج ، ال تحــب أن يقــف الغر�ــاء ع�ــي با��ــا.
، مدام جاكسون.

ً
_مرحبا

_ ماذا تر�د ، و من أنت ؟
و  الصغ�ــرة  الســيارات  جمــع  نحــب  نحــن   ، برايــن  صديــق  أنــا   _

واحــدة. لــھ  اشــ�ريت   ، النمــاذج 
نظرت إ�� الهدية ال�ي بيده ، و لم تدعوه للدخول.

_ هل براين بالب�ت؟
ف� هذه ال��ظة خرج براين ينظر من وراء كتفي أمھ .

 برايــن ، هــل تتذكر�ــي ، نحــن تقابلنــا بالقطــار، أنــا أحضــرت 
ً
_ أهــال

لــك ســيارة. أخــذ برايــن الهديــة.
_ ااا تفضل ، ادخل.

كانــت الســيدة غ�ــر ودودة ، و ذلــك جعــل إدوارد يشــعر با��ــرج إ�ــ� 
حــد مــا ، و مــع ذلــك �شــوش الوجــھ و مب�ســم.

 ، ونظــر إ�ــ� برايــن و أردف :أر�ــد أن أري مجموعتــك. الولــد 
ً
_ شــكرا

أن  يعــرف  إدوارد ال  الغرفــة.و  غــادر  و   ، برأســھ  اومــئ  ثــم  نظــر ألمــھ 
ي�بعــھ أو يظــل مكانــھ. قالــت الســيدة :

_اجلس ، أتر�د كوب من الشاي ؟
قال��ــا كأ��ــا أمــر و ل�ــس إختيــار. جلــس إدوارد و الســيدة ال��ــوز ، 
اح�ســيا الشــاي ، وحــاول أن يبــدأ معهــا أطــراف ا��ديــث ، كان هــذا 

ل�ــس بالســهل. قــال إدوارد:
_ براين ولد لطيف ، يستحق الفخر بھ . فردت ال��وز:

عــن  يبحــث  و   ، بالســيارات  اللعــب  عــن  يتوقــف  أن  عليــھ  _يجــب 

وظيفــة جيــدة ، أنــھ يعمــل فــي محــل جــزارة ، و�ــي مهنــة متواضعــة.
_ لكن يبدو عليھ أنھ يحب عملھ 

 مثل والده.
ً
_كنت أتم�ي أن يصبح مهندسا

_ أوالده مهندس؟
_كان واآلن لم يعد.

هــل   ، يعــد»  لــم  مــاذا تقصــد ب»   ، التعب�ــر  هــذا  يفهــم  لــم  إدوارد 
يعــرف. لــم   ، مــات  ،هــل  غادرهــم 

_ أنِت و براين �ع�شون هنا ، أنھ ب�ت لطيف.
_ لكنھ كب�ر ع�ي ��ص�ن فقط.

عاد براين إ�ي الغرفة ، نظر إ�ي أمھ ، كأنھ يطلب االذن. وقال:
_اااتفضل لغرف�ي.

قالت السيدة ، أذهب معھ ، لكن ال تتأخر.
غرفــة برايــن جميلــة و را�عــة ، مليئــة بااللعــاب ، االلعــاب فــي كل 
مــكان، ع�ــي الرفــوف واألرض والفــراش . و ��ــا صــور معلقــة ع�ــي كل 

ا��وائــط.
_ أنا أري نماذج حر�ية ، يا براين.

_ �عم ، احب الدبابات و السفن و البنادق. 
 ، و لم يتلعثم. و أردف : عندي طيارات 

ً
وهو يتكلم أصبح فرح جدا

و صوار�خ ، انا احب النماذج ا��ر�ية.
أراد إدوارد الذهاب ، لكن براين أوقفھ ، وقال لھ:

_يجب أن ترى اهم جزء في مقت�يا�ي.
فتــح برايــن درج خــاص فــي املكتــب ا��شــ�ي ، بــھ مجموعــة ســكاك�ن 
حر�يــة ، مرعبــة ، قاتلــة. ألتقــط برايــن واحــدة و لــّوح ��ــا بجــوار 

أنــف إدوارد وقــال بصــوت خفيــض:
أنــھ ســكي�ي   ، هــذا  فــي  قتــل رجــل، فكــر  قــادر ع�ــ�  الســك�ن  _هــذا 

قتــل رجــل. ع�ــ�  قــادر  و   ، املفضــل 
عيناه ملعت ببريق ، و مسك مقبض السك�ن بقوة .

قال إدوارد:
 ع�� هذا الوقت اللطيف.

ً
_ براين ، يجب أن أذهب اآلن ، شكرا

 السيدة ال��وز قابلت إدوارد عند الُسلم ، قائلھ: 
_كل هــذه األلعــاب مضيعــة للوقــت و املــال، لكــن الســكاك�ن ل�ســت 

ألعــاب ، أ��ــا خط�ــرة و حقيقيــة .
إدوارد نظر إ�ي عين��ا ، وجد ��ما خوف شديد.

قالــت ��مــس: أنــا أعــرف لكــن مــاذا أفعــل لــھ ، ال اســتطيع إيقافــھ ، 
والــده حــاول إيقافــھ ، و انظــر مــاذا حــدث.........

_ أنِت قلِت أن والده لم يعد
_ �عم ، لم يعد ، انا مشتاقة إليھ ، لكن براين كان ير�د هذا.

.
ً
 ، و لم يقل ش�ئا

ً
ذهب إدوارد في اتجاه الباب مسرعا
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فل
ط

ب 
أد

191    العدد 231 (1)ديسمبر 2022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

 ِمْن غضبِھ:انظر 
َ

خفف
ُ
 ت

ْ
 هدى ان

ْ
شارعنا.؟! حاولت

 
ْ

ظــَر إليــِھ.! وطالــت
َّ
ُق الن إ�ــ� عنوان(حكايــة) أاليســتحَّ

 ا��لو�ــات تــزداد.!
ُ
 اغلفــة

ْ
وقفُ��ــْم امــاَم ا��ــل. كانــت

 يخــرَج ليوّ�ــَ�  عنــوان دكان حكايــة 
ْ

حــاوَل البا�ــُع ان
قــال  ا��ــارِج.  إ�ــ�  ــُھ 

َ
قبل �ســرُع  الكتــُب  اخــذِت  لهــم. 

صاحــب   
َ

تز��ــون :ملــاذا  حياتنــا  فــي  النظافــة  ِكتــاُب 
ب�ــت 

ْ
 فــي ال

ُ
؟! ايــَن النظافــة

َ
 االوســاخ

َ
ا��ــل، و��ركــون

 :
ً
قائــال وا��مــال   

ً
ال�ّ�ــة كتــاب  لــم 

َّ
وتك والشــارِع.؟ 

ــْم؛ و�ــي 
ُ

 فــي اكِلك
َ

، والدهــون
َ

ــكر�ات  السَّ
َ

كِ�ــرون
ُ
انتــْم ت

 االجســاِم وجمالهــا 
ُ
ــْم. ايــَن رشــاقة

ُ
مضــّرة ع�ــ� حياِتك

عندكــم.؟! ــمنِة  السُّ ِمــِن 
ال  ُبخــالُء  ــْم 

ُ
انت لالطفاِل:هــْل  أفــراح  ــة 

ّ
مجل  

ْ
صاحــت

 
َ

 الّ��ــَك والفــرَح فــي ُمجل�ــي.؟ ملــاذا تكرهــون
َ

ر�ــدون
ُ
ت

ــْم العر�ّيــة.!
ُ

غِتك
ُ
ل ِمــن  دكان حكايــة؟ هــو 

 عنــوان دكا�ــي حكايــة 
ُ
:هــذِه قّصــة

ً
 البا�ــُع قائال

َ
َوقــف

 
ُ
وامل�روكــة ــْم، 

ُ
ك

ْ
ِمن  

ُ
��ــورة

ْ
امل ــُب 

ُ
ت

ُ
الك عْ��ــا   ــرت  َعبَّ

 
َ

إلتفــت للمعرفــِة.  ــْم 
ُ

لك غــداُء  و�ــَي  فــوِف؛  الرَّ ع�ــ� 
ان حكايــة لتبــدأ �عــد 

ّ
 إ�ــ� عنــواِن دك

ُ
االصدقــاُء الثالثــة

كاِن. الــدُّ   
ُ
قّصــة طو�ــٌل  عنــاٍء 

ع�ــ�   
ُ

بيــوت
ْ
ال تقــع  ي 

َّ
الــذ ــارُع 

َّ
الش اصبــَح     

 
َ

يمــّرون طفاِل.كانــوا 
ْ
اال ع�ــ�   

ً
جديــدا جان�يــِھ 

من�شــرة  ت 
ّ

محــال مــْن  ياكلــون  ــف، 
ّ
توق دون 

�علوهــا عنوانــات.. الّســنافر، ســو�ر ماركــت، 
ــال.

َّ
بق

ْ
ال ان 

ّ
دك

لــھ  جعــَل 
ً
حديثا فتتــَح 

ُ
ا ي 

َّ
الــذ  

ُ
كان الــدَّ  

َ
كان

عنــوان _دكان حكاية_يث�ــُر أســئلة عــن أفــواه  
منــُھ. قــرب  

ْ
بال املتجّمعــة  االطفــاِل 

انــِھ؟ردَّ 
ّ
دك فــي  ســ�بُع  مــاذا  فائــُز:  قــاَل 

 ��ــذا الــّدكان، 
ً
جعفر:أصبــح الشــارع جديــدا

حكايــة.؟  مع�ــ�  مــا  ولكــْن 
العر�ــي؛  فــي درس   

ُ
 ضعيــف

َ
قالــت هدى:انــت

الــدكان.!  تر�ــُد ان �عــرف مع�ــ� اســم 
َ

اآلن
إ�شــغل البا�ــُع ب�رت�ــِب بضاعتــِھ يتحــّرُك هنــا 
الصناديــق  مــِن  ُيفــّرغ  �ــل، 

ٰ
ا� داخــل  هنــاك 

ِت. نظــَر جعفــُر إ�ــ� البا�ــع؛ وهَو 
ّ
الكتــَب وا��ــال

عــرق مــن جب�نــِھ. قالــت هدى:ملــاذا 
ْ
يم�ــُ� ال

ال ندخــل، و�ســأل البا�ــَع عــن بضاعتــِھ.؟ لــم 
افــق فائــز ع�ــ� ذلــَك. يو

حكايــة.  ان 
ّ
دك حيــاة  مــن  ا�ــي 

َّ
الث اليــوم  بــدأ 

اغلفــة   
َ

و��ركــون  ،
َ

يمرحــون االطفــاُل  مــرَّ 
 

َ
فائُز:ســوف قــاَل   .

ُ
كان الــدَّ بــاِب  فــي  ا��لــوى 

الكث�ــر  تحمــُل   
ُ

فــوف الرَّ كانــت.ِ  فيــِھ.  مــا  ارئ 
تــب، وركــن آخــر للمجــالِت، 

ُ
ك

ْ
مــن عنوانــات  ال

مكتبــة  �ــي   .
ُ
ملّونــة  

ُ
اغلفــة ناظــر، 

ْ
امل وصــور 

: مــاذا �ســتفيد.ُ 
ً
االطفــاِل. هــزَّ جعفــُر يــَدُه قائــال

 
ُ

 هــدى :ســمعت
ْ

مــِن الكتــِب وا��ــالِت؟ قالــت
 لألطفــاِل فــي شــارِعنا. 

ُ
�ــا مكتبــة فائــَز يقــوُل إ�َّ

اتركــوا  ذلــَك   
ُ
فائــدة جعفر:ومــا  ��ــَك 

�لــوى فــي بابــِھ اهــذا عقــاُب لــھ، قــال 
ْ

 ا�
َ
اغلفــة

نــا 
َّ
إن قــاَل  مــْن  جعفُر:�عــم  اجــاَب  جعفــر؟ 

انــُھ فــي 
ّ
ــ� يفتــَح دك

ّ
ّحــُب الكتــَب، وا��ــالِت ح�

ُ
ن
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القــراءات التقليديــة مــن القيــام بالتحليــل حســب الــذوق فقــط 
ثــم ا��كــم عل��ــا، اذ ان هنالــك عوامــل متداخلــة شــ�� توءثــر فــي 
النــص و ت�شــط نبضــھ و �غنيــھ ثــم �ســاعد ع�ــ� والدتــھ ســليما، بــل 
س�شــارك القــاريء املعاصــر مشــاركة فعالــة فــي كتابــة الشــعر عــن 
طر�ــق قــدرة اســ�يعابھ و قراءاتــھ املتنوعــة للنصــوص واالحاطــة 

بأ�عــاده الدالليــة و قيمهــا ا��ماليــة.
اقــع الثقافيــة  الشــك ان معظــم النصــوص امل�شــورة ع�ــ� تلــك املو
مــن  شــ�ل  و  األنــواع  مــن  بنــوع  ابداعيــة  نصــوص  �ــي  ا��ــادة 
األشــكال، وهــذا مــا جعلنــا �عتــاد ع�ــ� تصفــح نصوصــھ و متا�عــة 
و  جديــد  بــكل  يأتــون  حيــث  االســبوع،  أيــام  مــدار  ع�ــ�  شــعرائھ 
واالبتــكار  باالبــداع  مليئــة  صادقــة  قلــوب  مــن  أبيا��ــم  يســطرون 
اقعنــا  و االلهــام و يتداولــون مواضيــع حيــة و بليغــة نا�عــة مــن و
املأســاوي الشــعري ، بحيــث نحتــاج احيانــا ا�ــ� الوقــوف ع�ــ� نــص 
مــا أليــام عــدة ـكـي �ســت�بط مــن دالالتــھ القو�ــة شــ�ئا تــروي ظمــأ 
هنــا  مــا.  خاصــة  ��ظــة  فــي  نــادرة  روحيــة  بلــذة  و�شــعرنا  أنفســنا 
ســيكون بمقــدور الشــاعر التخطــي نحــو عالــم الشــهرة االيجابيــة 
همومنــا  نتقاســم  املشــ�رك  الســقف  هــذا  تحــت  هنــا  ملــل،  دون 
مكنونا��ــا،  و  النصــوص  خطــاب  خــالل  مــن  بالغتنــا  و  آمالنــا  و 
نتحــدث مــع اآلخر�ــن عــن طر�ــق الرمــوز واالســتعارات و االشــارات 

النــص مباشــرة. يقولــھ  مالــم  يفهــم  والك�ــس 
القصيــدة  ان   “  : هــاو  نيلــس  املعاصــر  الدنمارـكـي  الشــاعر  يقــول 
 أن يتــم إغتصــاب األفــكار وكتابــة 

ً
ا��يــدة �ــي منحــة، وال دا�ــي أبــدا

القصيــدة  اذا  البعــض،  يفعــل  كمــا  إحســاس  أد�ــى  بــال  قصائــد 
بالطبــع  املســتقلة   ، ا��اصــة  لهــا حيا��ــا  �ــي غامضــة!،  ا��يــدة 
ع�ــ� مؤلفهــا، بمجــرد كتاب��ــا فإ��ــا ت�تمــي إ�ــ� كل �ــ�ص، وهــذا 

هــو التحــدي األعظــم لــكل شــاعر“.
بــل احيانــا يصــل الشــعر ا�ــ� درجــة يقــوم بالعــالج النف��ــي ��ــاالت 
االكتئــاب واالرق الــذي يص�ــب اال�ســان، و بمجــرد اخــراج مــا خفــي 
فــي النفــس، س�شــعر الشــاعر بالهــدوء و الطمأن�نــة، کمـــا يمكــن أن 
اقــع مــن خــالل صــوره و يــٶدي دور مقــال ��فــي  ي�تقــد الشــعر الو
ســاخر بلغــة فنيــة و جماليــة، لكــن مــن الصعــب أن تمــأل السياســة 

أف�ُش و�سرّ�ة
عن دواٍء ناجٍع للعصاف�ر

ً
 بالصمِم فجأة

ْ
ال�ي أص�بت

 أعشاشها
َ

 فوق
ْ

 مّرت
َ
��ظة

طبوُل ا��رب ِ
كي ت�ناوَل إفطارها ��دوٍء

ع�� سطِح الداْر
– ر�اض ناصر نوري-

عمليــة  انجــاح  ســ�يل  فــي  للبعــض  مكتمــالن  والنقــد  الشــعر  ان 
الشــعري  االنتــاج  مــن  الهائــل  الكــم  ان  اذ  الشــاعر،  عنــد  االنتــاج 
أغوارهــا  لســبر  ومعاصــرة  متأنيــة  قــراءات  ا�ــ�  بحاجــة  اليومــي 
والقيــام ب�نــاء جســر الوصــل ب�ــن الشــاعر واملتلقــي، خاصــة فــي زمــن 
اقــع  املو ان�شــار  و  الســر�عة  التقنيــة  الثــورة  و  ا��اســوب  هيمنــة 
املعمــورة،  ارجــاء  فــي شــ��  النــاس  أيــدي  ب�ــن  االجتما�ــي  التواصــل 
ول�ــس املقصــود هنــا بالنقــد مفهومــھ الكالســيكي، اذ ان الفــرق ب�ــن 
النقــد و اإلنتقــاد وا�ــ� و �ســيط وكمــا قيــل فالنقــد “ يحلــل العمــل

 الف�ــي أو األد�ــي و�ركــز ع�ــ� إيجابياتــھ و ســلبياتھ ب�نمــا اإلنتقــاد ال 
يركــز ســوى ع�ــ� الســلبيات وهــذا طبعــا مرفــوض فــي مجــال النقــد“، 
ناهيــك عــن ان النقــد ا��ديــث يســتفيد مــن نظر�ــات أدبيــة و علميــة 
حديثــة شــ�� و قــد تخطــى تلــك القوالــب االســمن�ية ال�ــي وضع��ــا 

تحليل نقدي: 
الخطاب الشعري المعاصر

سوران محمد

تلــك  ع�ــ�  امل�شــورة  النصــوص  معظــم   
نصــوص  �ــي  ا��ــادة  الثقافيــة  اقــع  املو
مــن  شــ�ل  و  األنــواع  مــن  بنــوع  ابداعيــة 
ع�ــ�  �عتــاد  جعلنــا  مــا  وهــذا  األشــكال، 
تصفــح نصوصــھ و متا�عــة شــعرائھ ع�ــ� 
بــكل  يأتــون  حيــث  االســبوع،  أيــام  مــدار 
قلــوب  مــن  أبيا��ــم  يســطرون  و  جديــد 
صادقة مليئة باالبداع واالبتكار و االلهام 
و يتداولــون مواضيــع حيــة و بليغــة نا�عــة 

الشــعري. املأســاوي  اقعنــا  و مــن 
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أو ال��افــة مــ�ان الشــعر أو ان يقــوم بــدوره، ع�ــ� ســ�يل املثــال و 
کمــا تقــول الشــاعرة ا��ر�ئــة وال��فيــة املتمكنــة نــداء يو�ــس فــي 

مقطــع شــعري:
ا��زن ابن الغانية هذا
عليك أن تدفع لھ إتاوه

كي ال يوقظ األلم الذي خدرتھ با��داع
هنــا ن�ســائل أنفســنا مــع الشــاعرة : مــن أيــن أ�ــى مصط�ــ� (إتــاوه) ا�ــ� 
داخــل هــذا الشــعر وأکملــت صورتــھ البليغــة اذا لــم يكــن موجــودا 
اقع االداري و السيا��ــي املفروض الذي  اقع أو في الو ع�� أرض الو
واالتــاوات  الرشــاوي  بــأن  جميعــا  �علــم  وكمــا  الشــاعرة!  �ع�شــها 
وا��ســو�ية وجهــة قبيحــة تمثــل الفســاد فــي ا��تمعــات املتآ�لــة، 
لكــن مــن ا��هــة االخــرى و عــن طر�ــق هــذا االنتقــاد وال�ــ�ر�ة تخــدع 
مــن  االلــم  توقــظ  ال  ـكـي  الــذات  داخــل  ا��ز�نــة  النزعــة  الشــاعرة 
جديــد، ألن االمــور خرجــت مــن تحــت الســيطرة و ظاهــرة اســتعمال 
ا��يــاة  مجــاالت  فــي  اليومــي  الروت�ــن  مــن  نوعــا  اصبحــت  االتــاوات 
نتعامــل  لكننــا  النزاهــة،  �ــي  الكــون  فــي  االصــل  ان  مــع  و  ا��تلفــة 
اقــع  مــع هــذا ا��طــاب الشــعري كثــورة و حــال فــي نفــس الوقــت للو
الفاســد الــذي أدى ا�ــ� شــل كل حركــة بنــاءة داخــل ا��تمــع و قتــل 
روح الوطنيــة فــي املواطن�ــن و �ســ�ب فــي خلــق صدمــات غ�ــر متوقعــة 
عنــد الفــرد الوا�ــي و ان�شــار االكتئــاب والهمــوم ب�ــن النــاس بحيــث 

يجــر البعــض ا�ــ� االنتحــار..
فــي ح�ــن ان هــذه الفئــة االصيلــة مــن الشــعراء ال يســتطيعون تــرك 
القــراءة و ال القلــم ، و يجــدون ف��ــا اال�ــس و ضال��ــم، ح�ــ� و ان يکــن 
باهضــا،  ا��ر�ئــة  اال�ســانية  اقــف  واملو الكلمــات  هــذه  ثمــن  دفــع 

کمــا يقــول شــاعرنا الفاضــل عبــد الغ�ــي ا��الفــي:
أكتب – يع�ي أن�ي أع�ش

أنقطع – يع�ي
أن�ي أموت.

القراءة حب�ي السري،
والكتابة رئ�ي،

ودو��ما أفقد تواز�ي

الثــورة  هــذه  الشــعبان  الهــدی  نــور  الشــاعرة  مــع  اقــب  نر وهكــذا 

الشــعر�ة الطليعيــة ال�ــي تجمــع ب�ــن االصالــة واالبــداع مــن جهــة و 
أرســال الرســالة الشــعر�ة ا��الــدة مــن جهــة أخــرى، وان الشــاعر 
کمــا �علــم ک�ائــن اجتما�ــي هــو ابــن بي�تــھ ال يمکنــھ غــض البصــر عــن 
مــا يجــري مــن حولــھ مــن تطــورات و تقلبــات و ا�ع�اســات، بــل هــو 
ير�ــد ان يكــون لــہ يــد الطو�ــ� و �لمــة الفصــل كــي ي�ــرك بصمتــھ ع�ــ� 
االحــداث و يكــون شــاهدا حيــا للتأر�ــخ و ع�ــ� التأر�ــخ بحذاف�رهــا، 
الــرواد الذيــن يوجهــون و يقــودون ا��ماه�ــر نحــو  وهــم املثقفــون 
االفضــل و ين��و��ــم بمســتقبلهم عــن طر�ــق ت�بٶا��ــم الصادقــة و 
صــدق مضام�ــن كلما��ــم، فــي زمــن ظهــور فو��ــ� ا��ــالق عــن طر�ــق 
ايديو��يــات تولــد ميتــة و عندئــذ ال يكــون لقهوتنــا أي مــذاق و طعــم 
يذكــر، ال اللــون لــون القهــوة و ال الر�حــة ر�حــة القهــوة االصيلــة، 
فأنت��ــوا أ��ــا النــاس مــن العواصــف القادمــة و القســاوة ال�ــي زرعت 

فــي قلــوب ا��ــالوذة:
ايديولوجيا تخرج من ضلو�ي امليتة،

راقصة �عزف الضوضاء
.

��ر�ة سرقت سمرة قهو�ي
��رت كواكب لغ�ي ..

ف ذاب سكر املأوى ع�� ج��ة األعوام
.

السيل قادم ..
و الشتاء يقسو ع�� الصباحات

املر�ضة
وهــذا ا��مــاس للشــعر والتفاعــل معــہ يجعلنــا ان نبحــر معــا ع�ــ� 
موجات كلمات شــعر�ة جميلة و رقيقة لـ: ســم�رة عيد، للبحث عن 
مــا فقدنــاه مــن ا��ر�ــة والكرامــة، عــن بصيــص أمــل و ضــوء ســاطع 

وال  منحــة،  �ــي  ا��يــدة  القصيــدة  ان   
األفــكار  إغتصــاب  يتــم  أن   

ً
أبــدا دا�ــي 

كمــا  إحســاس  أد�ــى  بــال  قصائــد  وكتابــة 
ا��يــدة  القصيــدة  اذا  البعــض،  يفعــل 
 ، ا��اصــة  حيا��ــا  لهــا  غامضــة!،  �ــي 

مؤلفهــا. ع�ــ�  بالطبــع  املســتقلة 
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ين�ــر الصــدور قبــل االوطــان، نقتفــي أثــر بتــالت وردة و �عطــر أنفســنا 
�ســ�رجع دورنــا  ـكـي  الوجدا�ــي  البــراءة والصفــاء  ن�زيــن بجمــال  ��ــا، 
الر�ــادي ب�ــن االمــم فــي عصــر التفارقــات والتناقضــات الفظفاظــة، 
هــذا هــو مبــدء الشــاعرة ال�ــي �ســكن فــي اعماقهــا الســكينة وا��ــب 

واالمــل:
 عن

ً
أبحر ُكما ا��ّر�ة باحثة

مس في صدور
ّ

أغنيات الش
ب بتالِ��ا

ّ
الورد، أقل

وأسكُ��ا ، أستحمُّ �عطرها
َ
وأوقظ ب�شو�ي الفصاحة

، 
َ

والبيان
أحاول ُ أن أملس َ��ا

الّزمن. .. أعصر عمري،
أرسل فيھ وج�ي،
 البراءة.

ُ
وأك�شف

و مــا تٶکــده كلمــات طالــب همــاش فــي الضيــاع والتيــھ الــذي يراودنــا 
مــن زمــن ل�ــس بقص�ــر خ�ــر برهــان ع�ــ� مــا أســلفنا ذكــره، مــع ان هــذه 
الرٶ�ــة  ل�ســت �شــاٶما و انــذارا بأيــام نحســات، بــل هــذه �ــي حقيقــة 
اقعنــا األليــم و الــذي تحــول فيــھ الثوابــت  اقعــة �ســت�بطھ مــن و و
ا�ــ� متغ�ــرات يتحکــم ��ــا املصا�ــ� و التفــرق و ا��هــل و الالمبــاالة، 
هــذه ل�ســت بحســرات الشــاعر وحــده، بــل �ــي حصيلــة مــرة جعلــت 
وعــن  املأســاة،  هــول  جــراء  مــن  االخــرى  غشــ�ت  و  �عمــ�  االبصــار 
طر�ــق اســتعمال دال البحــر يســتع�ر الشــاعر هنــا مفرداتــہ و صــوره 
التعب�ريــة ألرســال رســالتھ املشــفرة والتعب�ــر عــن مــا وصــل اليــھ مــن 

قــراءات زمنــھ املعاصــر الكئ�ــب:
آٍه من هذا البحِر الضا�ِع

أر�� كلَّ ضفائرِه الزرقاِء ع�� عي�يِھ
.. 

ً
 حز�نا

َّ
وغط

 في األمواِج
ُ
وأنا فوق الشاطىِء أقرأ
 أعوامْي .

َ
ة ضيا�ي و�قيَّ

تذكرنــا  و  همــاش  لطالــب  الصــورة  الدغــاري  ســهام  تكمــل  وهكــذا 
نحــن  ال�ــي  االســ��ة  بمشــاجب  مبتــورة،  أرجــل  و  أيــادي  و  بأصا�ــع 
�غ�ــ� ع��ــا، نحــن نر�ــد القرطاسيـــة والقلــم و أدوات البنــاء ـكـي نب�ــي 
فــارق  أي  دون  ل��ميــع  حض��ــا  وتفتــح  الســلمي  الشــعر  جمهور�ــة 

ا��ميــع  مــع  ا�ســاني�نا  الشــاعرة  مــع  وس�شــارك  مذه�ــي،  أو  عر�ــي 
بااللفــة و التعــاون، ح�ــ� و ان لــم نملــك تلــك ال��ظــات ا��ميلــة فــي 
القصيــدة  هــذه  نلتقــي معهــا داخــل عالــم  اننــا  اال  ا��يا�ــي  اقعنــا  و
املليئــة باالنفعــال و اال�شــطار واالنصهــار، عالــم جميــل و بــريء �عيــد 
و  الساســة قرأوهــا  فئــة  لي��ــم  يــا  الدمــار والطمــع والوحشــية،  عــن 
ا�عضــوا م��ــا قبــل ان تفوتنــا فرصــة العمــر القص�ــر دون ايجــاد يــوم 

ســعيد :
أحاول أن أقبض ع�� التقاو�م بأصا�ٍع مبتورة

وأن أفوز ولو بيوم واحد.
أعلقھ ع�� م��ب الذاكرة

أعنونھ –بيوم سعيد–

ـكـي �عيــد ســعادتنا و هو��نــا  كلنــا نبحــث عــن هــذا الوطــن املفقــود 
فيــھ، �ســتلهم و �ســ�رد قوتنــا املعنو�ــة منــھ، هــذا مــا تبحــث عنــھ حنان 
حمــود مــع ســهام و طالــب واآلخر�ــن، ل�ــس األوطــان امللطخــة بالدمــاء 
و السماســرة و الســفاح�ن واملتاجــرة و هــدر الكرامــة، تلــك االوطــان 
املعوجة �سکن فينا، ونحن نر�د ان �سكن في أوطان لها مع�� �عيد 
ا��ــق ألهلــھ و يشــعر الفــرد فيــھ بالطمأن�نــة وااللفــة واملواطنــة، ـكـي 
�عيــد مجــرى التأر�ــخ ا�ــ� مصبــھ، هنــا �شــعر بأمــس ا��اجــة ا�ــ� ثــورة 

كلنــا نبحــث عــن هــذا الوطــن املفقــود كــي 
�ســتلهم  فيــھ،  هو��نــا  و  ســعادتنا  �عيــد 
مــا  هــذا  منــھ،  املعنو�ــة  قوتنــا  �ســ�رد  و 
و  ســهام  مــع  حمــود  حنــان  عنــھ  تبحــث 
طالب واآلخر�ن، ل�س األوطان امللطخة 
الســفاح�ن  و  السماســرة  و  بالدمــاء 
واملتاجــرة و هــدر الكرامــة، تلــك االوطــان 
ان  نر�ــد  ونحــن  فينــا،  �ســکن  املعوجــة 
�ســكن فــي أوطــان لهــا مع�ــ� �عيــد ا��ــق 
بالطمأن�نــة  فيــھ  الفــرد  يشــعر  و  ألهلــھ 

واملواطنــة. وااللفــة 
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اقــع ف��ــا للكســول املت��ــرف، ا��اهــل الــذي يدافــع  معرفيــة ال مو
عــن ا��ــق بلســانھ و يقــف ضــده �ســيفھ، بالــروح االيجابيــة �غلــب 
الســذاجة و االنانيــة و نوقــف عمليــة هــدر و بيــع االوطــان ل��بابــرة 
االعــداء، فلنقــل كلمتنــا الفصــل مــع حنــان و نب�ــي وطنــا لضياعنــا، 

نوقــد شــمعة مض�ئــة بــدال مــن ان نلعــن الظــالم:
وطن �سكن فيھ

 ال تتململ
ً
ضاق ذرعا

ز�� الفاسدين
ُ
 ال ت

ْ
اصمت

القانون يتمرمغ
^^^^

وطن �سكن فيھ
امِش حافي القدم�ن

دماء رخصت
�سيل ع�� الطر�ق

^^^^
وطن �سكن فيھ

 مرفوع الرأس
ْ

ال تمت
 مرفوع

ً
القبر ال يعنيھ رأسا

^^^^
وطن �سكن فيھ

ثمار حلمك اقطفها
رغم فجاج��ا

اس�ن
ّ

البيع في سوق النخ

لنــداء القــدرو ولــن نبحــث عــن ا��قيقــة و نض�ــي  اذا ال �ســتجيب 
مــن اجلــھ، فــال يكــون مســقبلنا احســن مــن حاضرنــا، هاهــو االســتاذ 
ز�ــد الطهــراوي يلقــي الضــوء ع�ــ� اســت�تاج رهيــب مــن خــالل تجر�تــھ 
ن�ــره اشــارة خط�ــرة  فــي  مــع صديقــھ داخــل مجتمعــھ، حيــث نالحــظ 
فــي القصــة ا��ز�نــة ال�ــي يقصهــا علينــا، عندمــا ا�عکــس املعاي�ــر و 
اختلــط االمــور ع�ــ� النــاس و �شــ�ت أمرهــم، حي��ــا يتعامــل القــوم مــع 
النزيــھ العــادل بخشــونة و عــدم االح�ــرام و يرونــھ �شــازا، بــل يمكــرون 

ثــم  ومــن  وا��بــث  الرذائــل  مســ�نقع  ا�ــ�  ��ــره  وال��ــار  الليــل  مكــر 
اســقاطھ وامل��ــي بــھ فــي طــرق االعوجــاج ا�ــ� ان يكــون ع�ــ� شــا�ل��م- 
عندئــذ يســمونھ فاضــال وقــورا، فلــن يأ�ــي اســتاذنا ز�ــد ��ــذا املثــل 

افــات  مــن ال��ــيء، وا��ــا ل�ســت اســاط�ر و كواب�ــس و خر
يــراه  اليــم  اقــع  و مــن  جذورهــا  مســتمدة  بــل  خيــال،  مــن  ضــرب  و 
کشــاعر متمرس بأم الع�ن، اذا ما هو ا��ل؟ هنا يجاو�نا الشــاعر: 
بــأن ��ــ�يص املــرض يعتبــر بمثابــة نصــف عــالج، والنصــف البا�ــي 
ال�ــي  النا�غــة  العقــول  و  واملتخصص�ــن  االكاديمي�ــن  ع�ــ�  يبقــی 
تقــود االمــم املتحضــرة ا�ــ� آفــاق الر�ــي والتألــق ، ولكــي نرجــع املكانــة 
للشــاعر لنــا ان ن�ســائل مــع ��ــاء طاهــر: ”إن �ــ� أن الشــعراء هــم 
و�قــول  شــعراءها؟“  ت���ــ�  ال�ــ�  األمــة  مص�ــر  فمــا   ، األمــة  ضم�ــر 

االســتاذ ز�ــد فــي نصــھ:
 
ً
فــي هــذا ا��تمــع ح�ــن تنمــو األفــكار الســقيمة يصبــح البــريء شــر�را

ــرا و ا��ب�ــث خّ�ِ
م�� سيكفون عن محار�ة البريء؟

ً
 نظيفا

ً
و م�� س�نظف البريء ثيابھ ف�رجع بر�ئا

فــي  قلبــھ  فغمــس  ضعــف  الــذي  الف�ــ�  لذلــك  األعــذار  نلتمــس  قــد 
األوحــال  و لكننــا لــن نلتمــس األعــذار ��تمــع ينــزع الطهــر مــن قلــوب 
اقــف   و إن لــم ينزعــوه فل�ــس لصاحــب الشــهامة واملو

ً
أفــراده نزعــا

اال الــذل و البــوار مــن عنــد ماكــري الليــل وال��ــار.
اذا هــب الر�ــح بمــا ال يشــت�ي الســفن و لــن نتحــرك ســاکنا و نقبــل 

والتقنيــة  اقيــة  الر الفنيــة  اللغــة 
اســتعمل��ا  ال�ــي  ا��ــودة  العاليــة 
فــي  رســتم  مهــا  املرموقــة  الشــاعرة 
قصيد��ــا (ح�ــرة) وال أخفــي ا��ا�ــي 
��ذه التحفة النادرة وا��ميلة، ف�ي 
لغــة مبطنــة داخــل اللغــة الظاهــرة، 
و�ــي ذات مع�ــ� تــٶدي بنــا ا�ــ� معا�ــي 
عــدة، وت�شــطر ع�ــ� الــدوام، ومفتاح 

متعــددة. شــف�رات  طالســم  يفــك 
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ع�ــ�  باللــوم  نلقــي  كلنــا  و  علينــا  ا��ــرب  جنــراالت  ارادة  بفــرض 
وحــل  فــي  جميعــا  وســنغرق  الكبــرى  الطامــة  تحــدث  االخر،هنــا 
االنقضاء و الذو�ان، و يغرب نور ا��ياة عن بصائرنا و ال نرى اال 
ســوادا، عندئــذ ســتنز�� الشــاعرة املينــا ع�ــي حســن منــا، عندمــا 
تفقــد روحهــا ا��ور�ــة وذراعهــا الط�ــر ووجهــا الغيمــة وجســدها 
أو  ع�ــ� شــا�ل��ا  احــدا  تــرى  تتفــرد بوحد��ــا أل��ــا ال  و  الســماء، 
فــي  الــدءوب، ف�ــي ال تجــد احــدا يشــ��ها  فــي نضالهــا  تقــف معهــا 
بــل  بيــأس  ل�ــس  هــذا  والنزاهــة حســب نصهــا،  النقــاء والصفــاء 
انمــا حقيقــة مــرة لــن تحمــد عقباهــا، و بــال اد�ــى شــك لهــا اســبا��ا 
تأمــر و  و مســ�با��ا، لكــن الشــاعرة هنــا ل�ســت بقائــد أو رئ�ــس 
يطبــق، بــل �ــي كأ�ســانة ملهمــة تحــذر و تٶشــر، ولــو ان الكث�ــر منــا 
�شــارکها في الرأي لك��ا �ي ســباقة حينما ارادت و بجرئة شــعر�ة 
أن تضــع النقــاط ع�ــ� ا��ــروف، ت�تقــد و توصــف حالنــا بنقطــة 
اقفــة ع�ــ� منتصــف صفحــٍة بــال ســطور، وهكــذا مــن منظــور  و
الشــاعرة ســتذهب ا��هــود هبــاء منثــورا اذا لــن نص�ــي ا�ــ� صــوت 
الضميـــر الــذي مــازال حيــا فــي جــوف ا��لص�ــن و �ســ�رد ا��قــوق 
من الطغاة و �شاركها مع املظلوم�ن و يكون الضعيف فينا أعز 

النــاس علينــا: حي��ــا ننعــم بالرخــاء والعدالــة االجتماعيــة:
ال أجُد ما يشب�ي

كّرر نف��ي.
ُ
أ

ً
ال أفعل ش�ئا

اقفة ع�� منتصف صفحٍة بال سطور. مثل نقطة و
 إ�� الوراء

ُ
ال ألتفت

ً
ال أنتظر مستقبال
 باألحداث.

ً
ممتلئا

نحن في هذه ا��ياة محار�ون
ً
ال نقت�ي ألنفسنا ش�ئا

سوى الذي يفرضھ قائد ا��رب.
منغمسون بما ال نحّب

�ي روح حور�ة
وذراع ط�ر

ووجھ غيمة
وجسد كالسماء.

ل�س �ي مكان إقامة
في ا��تام و بمعزل عن ا��طاب الشعري أود أن أش�ر ا�� اللغة الفنية 
اقيــة والتقنيــة العاليــة ا��ــودة ال�ــي اســتعمل��ا الشــاعرة املرموقــة  الر
التحفــة  ��ــذه  ا��ا�ــي  أخفــي  وال  (ح�ــرة)  قصيد��ــا  فــي  رســتم  مهــا 
و�ــي  الظاهــرة،  اللغــة  داخــل  مبطنــة  لغــة  ف�ــي  وا��ميلــة،  النــادرة 
ذات مع�ــ� تــٶدي بنــا ا�ــ� معا�ــي عــدة، وت�شــطر ع�ــ� الــدوام، ومفتــاح 
يفــك طالســم شــف�رات متعــددة، هنــا �عطــي الشــاعرة لغــة لألشــياء و 
مكونــات الطبيعــة كــي �عبــر عــن مــا تخا�ــ� فــي صدرهــا و هــذه القصيــدة 
بحاجــة ا�ــ� دراســة مطولــة ألعطا��ــا ا��ــق، فالصبــاح والظــل وا��ــدار 
والعــورة و…ل�ســت اال اشــارات و احــاالت ا�ــ� ا�ــ�اص او ر�مــا وقا�ــع 
تتجــاذب  و  ت�ناســب  بــأروع شــكل  الشــاعرة  ألفهــا  و  أو حــاالت نظمهــا 
للمشــهد  االجماليــة  الصــورة  لتكملــة  البعــض  مــع  فيــھ  �لمــات  �ل 
الشــعري هنــا مــع ا��ــا تراهــا مــن نافــذة ا���ــرة و ���ــيء مــن الشــكوك 
واالســتغراب، لک��ــا �لهــا صــور ابتكار�ــة جذابــة و نــادرة و دالالت مت�نــة 
و رص�نــة تحتــاج ا�ــ� مــن يفــك شــف�را��ا، ل�ــس مــن وســع و ســعة كل 
املتجــددة  والصــور  باملشــاعر  امل�ــ�ون  ا��ــو  ��ــذا  االتيــان  شــاعر 
والتكاثــف االيحا�ــي، و فــي محاولــة نا��ــة �ــي اعطــت صفــات اال�ســان 
 … للظلــم  أذرع  للوقــت،  عيــون  ل��ــدول،  املعانــدة  و  ل��ــزن  �النظــر 
وهــذا يــدل ع�ــ� مهــارة الشــاعرة و ت�شــيط قــوة ا��يــال عندهــا البتــكار 
املصط��ــات  كل  ب�ــن  مــن  الفنيــة،  واللوحــة  الشــعري  املشــهد  هــذا 
الشــعر�ة املركبــة واملوجــودة فــي متنــاول ا��ميــع، وع�ــ� نفــس الشــاكلة 
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تأ�ــي بتعاب�رهــا التصو�ر�ــة ل��مــادات وا��يوانــات بــل تتجــول 
ا�ــ�  قــوة و جرعــة اضافيــة  البيــان  الشاســع ألعطــاء  الكــون  فــي 
املع�ــ� واملقصــود املكتــوم داخــل نفــس الشــاعرة، ونحــن نمــر بـــ: 
وحــل االوجــاع، أنيــاب الغبــار، م��ــع الهــوی، حقائــب ا��ن�ــن، 
حــراب املســافات، أحشــاء أفــراح، جــوع ا���ــرة، قارعــة نــدم…

ا��.
هنــا ل���ــرة جســد و لغــة، و �ــي ل�ســت وحدهــا ا��اضــرة توجعهــا 
واملا��ــي يشــت��ا و�بع�ــر ترت�ــب أفكارهــا بــل �شــارکها الــرأي املينــا 
منتصــف  ع�ــ�  اقفــة  و نقطــة  (مثــل  تقــول:  ح�ــن  حســن  ع�ــي 
 ..(

ً
 إ�ــ� الــوراء. ال أنتظــر مســتقبال

ُ
صفحــٍة بــال ســطور. ال ألتفــت

فــي  حز�نــة  �غمــة  لهــا  بذا��ــا  الدنيــا  فــأن  ��يــح،  هــذا  �عــم 
واالحاســ�س  الرقيقــة  املشــاعر  أل��ــاب  اليمكــن  و  أعماقهــا 
املرهفــة تجن��ــا و هــذا مــا يٶكــده فيدر�كــو غارســيا لــوركا عندمــا 

يقــول:
( آه يــا لهــا مــن أحــزان عميقــٍة  ال يمكــن تجن��ــا ..  تلــك األصــوات 

املتوجعــة  ال�ــي يغن��ــا الشــعراء).
واليكــم قصيــدة مهــا بأكملهــا و التمتــع بأســتعارا��ا وال اعــرف فــي 

الن�يجــة هــل تتفقــون مــع مــا ذهبــت اليــھ أم الء؟:
��طل الصباح بنداه ع�� رموش نافذ�ي ا���رة

تاركأ ظلھ عار�ا
يبحث عن جدار مجنون

يس�ر عورة خيباتھ
أفكر ال أعلم بماذا أفكر ؟

بحل تآكلت مفاصل عقلھ
وهو يجادل ر�وة حاملة

وجدول يعاند ��را فيقع
مغشيا عليھ عند منحدر الضوء

***
أحتار كيف ينام ا��زن �ع�ن واحدة

في عالم مقعر ��ذي ب��يج بطون خاو�ة
حَمُل ع�� �عش الظل بكتف�ن ممز�ي األوتار

ُ
ت

وألسنة الوعود ت�زاحم في ظرف تل��مھ أنياب الغبار
شرود يقض م��ع الهوى

ي�سلل خلسة عن عيون الوقت
يسلك دروب االمس التع�سة

يغوص في وحل األوجاع
***

ح�رة
تقض م��ع الصباح

كلما امتدت نحوه أذرع الظلم اآلثمة
والداء يضيق ا��ناق ع�� أرواحنا

ال�ي تتخبط في عشواء شباكھ أس�رة مسلو�ة الفرح
***

ح�رة أنا
كيف أحزم حقائب ا��ن�ن

وأم��ي أمّد أشرعة املبررات واملسّوغات الهز�لة

فتمزقها حراب املسافات املهملة
وال أحظى بفتات لقاء

فأعود أتجرع الغصات
واحدة تلو األخرى

وداء الفراق ينقض ع�� م���ي
ي��ش أحشاء أفراحها

بأنيابھ املدماة
و�ن�ي ميالد ذكرى

كانت باألمس تتمخ�ر بخاطري
وعطر حضورها ��يج حلو مشاعري

وأجنحة امل�� ترفرف كلما ساقتك
ر�ح الصبا ا�� احضان مخيل�ي

***
واليوم جوع ا���رة ي��ش�ي
و�رمي�ي جثة ممزقة الرؤى

ع�� قارعة ندم يغوص
بأحالم املا��ي

ح�� الرمق األخ�ر من الفو���
***

ح�رة تمص خفقات أضال�ي وترم��ا في
يم وجع دون مقود أو طوق نجاة

متخم قل�ي من ذرات هذه ا��ياة املتناثرة
ن آما�ي و�ب�ر أحالمي

ّ
وع�شها الهز�ل يكف

بحفنة من صديد يحاول صد غائل��ا املتآمرة
دون سالح وال ح�� وتر

***
ح�رة أنا

وسؤال مجنون ينخر في ذاكر�ي
هل يموت ا��لم رجما ؟

بموجة غضب حب�� باأل���
كيف يموت و��ت�ي في القلب مولده

وفي الوجود عبق الياسم�ن ودفقھ العاطر
وسنا الضياء يكحل ناظري

ورفيف أجنحة امل��
الوليد ي�ساب في عرو�ي

ي�� دمي
احتار في أمري

ر�ما أكون ع�� مرمى س�بلة من ا���ر
ولكن ا��اضر يوجع�ي

واملا��ي يش�ت�ي
و�بع�ر ترت�ب أفكاري

و�أخذ�ي �عيدا في سراديب
حكاياه الطي�ية البريئة

و�رد�ي ا�� غدي الي�يم ..



مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 231 (1)ديسمبر 2002022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

اسم الكتاب: مسرحيات
اسم الكاتب: عبد الكر�م العامري
اسم االناشر: دار الفنون واآلداب

التوز�ع: دار صفحات/ دمشق- د�ي
ال�رقيم االدو�ي: 978-9922-9049-3-1

352 صفحة من القطع املتوسط تضمن الكتااب 28 نّصا مسرحيا





ت
اءا

قر

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 231 (1)ديسمبر 2022022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

عر�ف ��ا:
ّ
حياة مّي ز�ادة والت

     
فــي مرحلــة عمر�ــة مبكــرة مــن مبا�ــي عصــر القصيــدة  ال�ــي ظهــرت  ــ�صّيات 

ّ
بنانّيــة مــي ز�ــادة، إحــدى ال�

ّ
الل �ــي األديبــة الفلســطي�ّية 

الكالســيكية، و�ــي مرحلــة جديــدة ديناميــة تم��ــن التصــوف االنفعا�ــي ب�ــن عصر�ــن، وهمــا عصــر القصيــدة العموديــة عنــد الرصافــي 
والزهــاوي، وعصــر قصيــدة التفعيــل عنــد بــدر شــاكر الســياب ونــازك املالئكــة، وصــالح عبدالصبــور، و�شــمل هــذا البعــد االنتقا�ــي تقر�ــب 
الــذكاء الت�ب�ــي للمقاي�ــس املكملــة لعصــر التنو�ــر األورو�ــي «Lumen ingenii، وللتفســ�ر الــذي يحملــھ مع�ــ� التنو�ــر هــو مــا يشــ�ر بــھ إ�ــ� 
«ضــوء الشــمس» ع�ــ� جهــة االشــ�راك املعنــوي، فيكونــان مراديــن احدهمــا اســتعارة التنو�ــر، والثا�ــي يتمثــل با��ــاز العق�ــي، فكانــت 

د. جعفر كمال

َســوّي 
َّ
الشــاعرة ز�ــادة واحــدة ممــن بــرزن فــي تار�ــخ األدب العر�ــّي ال�

القــرن  مــن  األول  صــف 
ّ
الِن فــي   

ً
مشــهورا  

ً
مــا

َ
َعل فكانــت  حينــذاك، 

الفر���ــي  بــاألدب  متأثــرة  بــدت  أ��ــا  إحســاس  ي�ــ���ا  العشــر�ن، 
وقواعــده الصارمــة، كمــا قــال ر��يــھ ديــكارت، األديــب الــذي أطلــق 
�ع�ــي  هنــا  والعبــارة  أنــا موجــود»  إذن  أفكــر  أنــا   » الشــه�رة:  عبارتــھ 
الفســيولو�ي املعرفــي، وكذلــك فأ��ــا تأثــرت بجــون لــوك اإلنكل�ــزي، 
الفلســفة  إ�ــ�  تطّرقــت  أّ��ــا  إ�ــ�  باإلضافــة  هيــوم،  ديفيــد  كذلــك 
فأحســ�ت تدو�رهــا، بتأث�ــر األملا�ــي جوتفر�ــد اليب�ي�ــزا وهــو أول مــن 
فقــد  األورو�يــة،  التنو�ــر  حركــة  أمــام  الفلســفة  إ�ــ�  الطر�ــق  مهــد 
 با��ليــة الصغ�ــرة ح�ــ� 

ً
أكــدت نظر�تــھ أن تــؤرخ مراحــل الوجــود بــدءا

عايــن 
ُ
امل هــذا  املــوت، ومــن خــالل  فــي  ا��يــاة، واملطلــق  فــي  ال�ســ�ية 

األد�ــي نجــد مــي ز�ــادة تبحــث فــي ماهيــة التنو�ــر مــن أوســعھ مــن حيــث 
وازع التصــرف الذـكـي، وهنــا يقــول مو��ــ� مندلســون: «إن كال مــن 
املعرفــة والثقافــة والتنو�ــر هــو �عديــل ل��يــاة االجتماعيــة، و�نــدرج 

تحــت مفهــوم املعرفــة كل مــن الثقافــة والتنو�ــر1» واملع�ــ� هنــا 
أن مندلسون ير�د أن ُيعرف أن الثقافة ��تم با��انب املعرفي، 
ا��وانــب  فــي  �ــدث 

ُ
ا� العم�ــي  با��انــب  ��تــم  التنو�ــر  ب�نمــا 

النظر�ــة ع�ــ� اختــالف جناســها.
االســم  هــو  مــا 

ّ
إن لهــا،  ا��قيقــي  االســم  هــو  «مــّي»  اســم  يــك  لــم 

الــذي اختارتــھ لنفســها، كمــا هــو ا��ــال عنــد الكث�ــر مــن األدبــاء 
لتغي�ــر  واختيارهــا  «مــاري»،  فهــو  األص�ــّي  اســمها  أّمــا  العــرب، 
بحــذف  ا��قيقــي،  اســمها  مــن  اشــتقاقھ  يعــود  مــي  إ�ــ�  اســمها 
صاحــب  هــو  بمــي  عــرف 

ُ
امل اســمها  فأصبــح  والــراء»،  األلــف..   »

الشــهرة لدى الوســط األد�ي عامة، الذي ســارت عليھ الشــاعرة 
اقــف ال�ــ�اعة  شــأة مــّي اتخــذت مــن املو

ّ
ح�ــ� مما��ــا، فكانــت �

عَمرة، �عــد التقســيم 
َ
ســت

ُ
مــا يز�ــ� الساســة فــي الــدول العر�يــة امل

الــدول  قبــل  مــن  واإلســالمية  العر�يــة  للمنطقــة  حــدث  الــذي 
عِمرة لهــا، فقــد دافعــت مــي مــن خــالل عالقا��ــا املهمــة عــن 

َ
ســت

ُ
امل

اِتي ي الذَّ َجّلْ التَّ
ْتِمْيم الحسّي  مبدؤه التَّ

 عند الشاعرة اللبنانية مي زيادة 
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حر�ة الشعوب العر�ية، و�أد��ا متعدد ا��ناس األد�ي ب�ن الشعر 
والروايــة وال��افــة، و�حاصــل هــذا التنــوع أخــذ اهتمامهــا يركــز 
ع�ــ� املعرفــة العقالنيــة واملوضوعيــة، وقــدرات الــذات ع�ــ� التفك�ــر 
الفنيــة  القواعــد  كل  ع�ــ�  الســعة  املتضمــن  ثقاف��ــا،  فــي  املتمــدن 
بــوازع ا��وهــر األسا��ــي فــي الب�يــة الشــعر�ة ال�ــي �ســتمد جوهرهــا 
مــن  اإلفــادة  وخاصــة  ســلوكها،  فــي  الظاهــرة  الطبا�ــع  محــاكاة  مــن 
�عــض املفاهيــم عنــد أرســطو: « املنفعــة واملتعــة» باعتبــار أن رؤ�ــة 

هــذا املفهــوم �ســ�ند إ�ــ� أنظمــة تحكمهــا املبــادئ
1- مندلسون، مو���: موقع و�كي�يديا.

العقالنيــة، وأن مــي ز�ــادة لهــا لغــة متفــردة ت�ســم بالرمــوز واألســاط�ر 
عتبــرت ثقاف��ــا تمثــل القطــر 

ُ
اقعيــة العاطفيــة املعاصــرة ال�ــي ا والو

اآلخــر للتحصيــل املعرفــي النو�ــي، ألنــھ يضمــن لهــا مصداقيــة جــذب 
الشــاعرة  ذكاء  فــي  تمثلــت  حبكــة  بتأث�ــر  والقــارئ،  الناقــد  ان�بــاه 
اشــ��رت  ال�ــي  قصيد��ــا،  فــي  ا��اصــة  تقني��ــا  فــي  تنوعــت  بوحــدة 
بوحــدة ا��ــدث، ووحــدة اســتجابة العواطــف الوجدانيــة خاصــة 
وأن األدبــاء الذيــن عاصروهــا وقعــوا فــي هواهــا مثــل جبــران خليــل 

والعقــاد. جبــران، 
�عتبــر األديبــة الفلســطي�ية اللبنانيــة ز�ــادة واحــدة مــن رواد وأعــالم 
األدب ال�سوي العر�ي املعاصر، بخاصة في إطار تحديث الكالسيك 
نــازك  لــھ مجموعــة مــن الشــاعرات:  الــذي أسســت  األد�ــي �شــكلھ 
بقليــل  مــي  تار�ــخ  �عــد  ســتار  وناهضــة  الزهــاوي،  وآمــال  املالئكــة، 
جديــدة  مضام�ــن  بــھ  زادت  خــاص  توجــھ  وللشــاعرة  الزمــن،  مــن 
عــن  ناهيــك  العر�يــة،  الشــعوب  غالبيــة  مــن  مقــروًء  أد��ــا  جعلــت 
شــعرها امل�رجــم إ�ــ� لغــات عديــدة، ومــن أجــل وارد التطــورات ال�ــي 
مارســ��ا فــي حيا��ــا أ��ــا كان لهــا إســهامات واســعة فــي الدفــاع عــن 
ا��تمــع،  عناصــر  مــن  أساســيا  جــزءا  �عــد  بكو��ــا  املــرأة،  حقــوق 
األشــعار،  بأح�ــ�  بالتفــوق  تم�ــزت  اشــعارات  ال�ســوة  فقــد قدمــت 
والقصــص، والروايــة، والنقــد، تلــك اإلبداعــات ال�ــي بقيــت خالــدة 
فــي وجــدان القــارئ العر�ــي، وهنــا البــد مــن املــرور ع�ــ� أهــم مؤلفــات 
ــة �عاب�رهــا وصــدق مشــاعرها، 

َّ
َمّ�ــزت بجمــال لغ��ــا ودق

َ
مــي ال�ــي قــد ت

ومــن منظــور ســعة األفــق واألســلوب الرص�ــن، نجدهــا وقــد شــاركت 
اقــف الوطنيــة ضــد الغــزو االقتصــادي األورو�ــي  فــي الكث�ــر مــن املو
فلســطي�ية  لبنانيــة  أديبــة  كو��ــا  إ�ــ�  باإلضافــة  العر�يــة،  للــدول 
�عــد أن اشــ��رت  ال�ســوي،  العر�ــي  تار�ــخ األدب  فــي  بــرزت  ناشــطة 
فــي «شــارع  الكائــن  منزلهــا  فــي  تقيمــھ  كانــت  الــذي  األد�ــي  بصالو��ــا 
عد�ــي»، وموعــده كل يــوم ثالثــاء، فــكان هــذا الصالــون أســس لهــا 

عالقــات واســعة ع�ــ� مســتوى املنطقــة العر�يــة عامــة.
 / الناصــرة  مدينــة  فــي  ميالدهــا  تار�ــخ  يعــود  مــي  الشــاعرة  فــألن 
فلســط�ن، من أب لبنا�ي وأم ســور�ة، و�شــأة فلســطي�ية، ع�� وفق 
محــط  فأصبــح  جمالهــا  تم�ــز  لهــذا   “Multi” اإلنكل�ــزي  املصط�ــ� 
إ��ــاب األدبــاء العــرب، وع�ــ� ضــوء مــا تقــدم فقــد أكملــت دراســ��ا 
االبتدائيــة فــي الناصــرة مــكان والد��ــا، قبــل أن ت�تقــل مــع أســر��ا إ�ــ� 
لبنــان لتواصــل دراســ��ا فــي املرحلت�ــن املتوســطة والثانو�ــة، و�عــد 
 إ�ــ� القاهــرة، وهنــاك دخلــت كليــة 

ً
ذلــك انتقلــت مــع عائل��ــا أيضــا

اآلداب واســتطاعت أن تتفــوق فــي دراســ��ا ا��امعيــة، وممارســ��ا 

اســمها  أصبــح  ح�ــ�  فالروايــة،  بالشــعر   
ً
بــدءا لــآلداب  ا��تلفــة 

�عــد  خاصــة  والفر�ســية  العر�يــة  األدبيــة  الســاحة  ع�ــ�   
ً
معروفــا

ترجمــة أعمالهــا إ�ــ� اللغــة الفر�ســية واإلنكل�زيــة، فــكان شــعرها هــو 
املهوى الذي لم تفارقھ من الرؤ�ة ال�ي تداعت في شــهر��ا باالمتياز 
فــي مناقشــة األثــار  بقيــة الشــاعرات العر�يــات، أل��ــا اهتمــت  عــن 
الوا�ــ�  وعشــقها  األد�ــي،  صالو��ــا  فــي  اختالفهــا  املعلــن  األدبيــة 
أعمالهــا  فــي  تتوســع  مــا جعلهــا  لألديــب جبــران خليــل جبــران، وهــو 
الولــھ  قصائــد  مــن  الكث�ــر  لــھ  كت�ــت  أن  �عــد  ا��كمــة،  األدبيــة 
والغــرام، وأل��ــا اعتمــدت ع�ــ� آرا��ــا املتحــررة فــي جوانــب حياتيــة 
املــرأة  الشــديد للضغــط ع�ــ� حر�ــة  تب�ــت رفضهــا  مختلفــة، فقــد 
وف��ــن األديبــات ع�ــ� اختــالف اتجــاه إبداعــات ال�ســوة ب�ــن الشــعر 
غ�ــر  اللغــة  مارســت  فاملــرأة  وهنــا  والســ�نما،  واملســرح  والروايــة 
املعتــادة فــي األدب املصنــف أو األقــرب إ�ــ� اتجــاه األيرو�يكــس، و��ــذا 
فقــد احتمــت بكتاب��ــا الوا��ــة بواســطة موســوعة رؤ�ــة التنو�ــر 
العل�ــي، وفــي هــذا يدلنــا كانــط ليقــول تفســ�ره الشــه�ر حــول مــا نحــن 
فيــھ: « التنو�ــر هــو �غلــب اإل�ســان ع�ــ� قصــوره الــذي اق�رفــھ فــي حــق 
نفســھ، وهــذا القصــور هــو عــدم القــدرة ع�ــ� اســتخدام العقــل مــن 

دون معرفــة. 2».
اتصفــت الشــاعرة اللبنانيــة مــي ز�ــادة با��كمــة املتقنــة فــي أســلو��ا 
الروحيــة  العرفانيــة  ا��ــاكاة  مــن   

ً
قر�بــا شــعرها  مــن  جعــل  ممــا 

القر�بــة مــن التنو�ــر الصوفــي، عنــد ا��احــظ، وابــن در�ــد، وقدامــة 
الكاتــب، الــذي بلغــت مــن خاللــھ إيصــال صور��ــا الشــعر�ة بتقنيــة 
تو�ــي الدقــة فــي تأو�ــل الظواهــر ع�ــ� مــا تكــون عليھ متصلة بالتلقي، 
علمــاء  وأ��ــاب  املعرفــة،  أهــل  عنــد  املعاصــرة  مــع  افقــة  ومتو
الــكالم الذيــن ســددوا علــم البيــان نحــو حقيقــة املســتوى املقبــول 
عنــد هــذه الشــاعرة أو تلــك، وهــو مــا أت�ــ� تصــوره ا��قيقــي ع�ــ� 
ســارت  الــذي  التق�ــي  واملســتوى  العقــل  فــي  تنطــق  صــورٍة  ذو  أنــھ 
اإليقا�ــي،  بالصــوت  الناطقــة  صور��ــا  فــي  ز�ــادة  الشــاعرة  عليــھ 
ا��مــول حلمــھ املتخّيــل فــي بيانــھ ا��كــم بفصاحــة طــراز �عر�فاتــھ 
ا��ســمية، كمــا عبــر عــن هــذا املطــرزي فــي رأيــھ البليــغ قولــھ: «هــو 
 لــكل واحــد م��ــا معنيــان، أحدهمــا قر�ــٌب، واآلخــر 

ً
أن تذكــر ألفاظــا

�عيــٌد، فــإذا ســمعھ اإل�ســان ســبق فهمــھ إ�ــ� القر�ــب، ومــراد املتكلــم 
اللفــظ  مســاق  هــو  املطــرزي  حكمــة  فــي  والدليــل  البعيــد3».  فهــُم 
تجــده  الــذي  التعي�ــن  جهــة  تحكمــھ  مع�ــ�  ع�ــ�  بظاهــره  الــدال 
�ســق  ع�ــ�  تقــوم  ال�ــي  الشــعر�ة  البص�ــرة  يح�ــرز  ز�ــادة  الشــاعرة 
التصــور املتخيــل فــي حالــة تؤ�ــس القــارئ بالــدال ع�ــ� م�ز��ــا الفنيــة 
القائمــة ع�ــ� ضبــط مبان��ــا اللفظيــة، وهنــا يدلنــا الناقــد الثقافــي 
اللفظيــة  املبا�ــي  ضبــط  موضوعــة  فــي  اليوســف  ســامي  يوســف 
ركــز ع�ــ� �ســق دائــري يتفتــح عــن دائــر 

ُ
قولــھ: « أ��ــا فــي التحليــل امل

تنميــھ وتتكامــل بــھ ٤»
توســع أدب الشــاعرة مــي ب�ــن الشــعر والروايــة فأبدعــت با���ســ�ن 
الــذات،  ب�ــن مــا قــام باملتانــة كوصــف مــن أوصــاف  كٍل ع�ــ� حــده 
تحــاول  وكأ��ــا  الطمأن�نــة،  هــدوء  حيــث  يســري  عندهــا  فا��ــرف 
كذلــك  الكالســيكية،  القصيــدة  تحديــث  ثقافــة  مــع  التواصــل 
العمــل ع�ــ� �غ�ــرات أســلو�ية فــي مكننــة الســرد بلغــة وضــاءة فياضــة 
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الداللــة، كمــا فعــل الروا�ــي غائــب طعمــھ فرمــان فــي تكو�ــن كائناتــھ 
�ــدث 

ُ
فــي رواياتــھ، فســيقت حال��ــا التوليديــة مــن مصــاف األدب ا�

خاصــة  باســتقاللية  ولكــن  األخــرى،  العر�يــة  اآلداب  معاصــرة  فــي 
، ح�ــ� أ��ــا جعلــت مــن الشــعر اهتمامهــا األول، ومــن الروايــة 

ً
جــدا

فــي حالــة التأثــر بالعبقــري جبــران خليــل جبــران، و��ــذا ا�ســم تواز��ــا 
الشــعري �علــم التصر�ــع فأجــادت بنحــوه و�يانــھ، ولكــن مــع هــذا 
القصيــدة  وحــدة  ب�ــن  التطابــق  أبانــت  أ��ــا  التصر�ــع  فــي  الظاهــر 
فــي توليــد الب�يــة ا��ســّية  ال�ــي ال تظهــر ف��ــا الكلفــة أو النقصــان 
مــن باط��ــا، وع�ــ� شــكلها، و��ــن ب�ي��ــا الشــعر�ة ال�ــي تحاكــي النظــم 
ــس والوجــوب ح�ــ� تتكامــل بــھ رؤ�ــة الشــاعرة، وال يوجــد 

َ
ف

َ
بــذات الن

بي��مــا مــا يعكــر وحــدة املع�ــ� بقوامهــا و�عدهــا الفصيــح، ولــو أخذنــا 
قــول أ�ــي الطيــب املتن�ــي فــي تال�ــي �ســيج املعا�ــي ببعضهــا:

 متيُم
ً
إذا كان مدح فال�س�ب املقدُم - أكلٌّ فصيٍح قال شعرا

املد�ــي،  الفلســفة واملنطــق، دار  إيمانو�ــل: كتــاب علــم  كانــط،   -2
ص٨٥.  ،1٩21 األو�ــ�  الطبعــة  القاهــرة، 

3-املطــرزي: كتــاب الطــراز ا��ــزء 3، ليح�ــ� العلــوي اليم�ــي، دار 
معروفــة  غ�ــر  «الطبعــة  ص٥  لبنــان،   / ب�ــروت  العلميــة،  الكتــب 

والســنة».
٤-يوســف، ســامي اليوســف: ت، س، إليــوت، دار منــارات، عمــان، 

الطبعــة األو�ــ� 1٩٨٦، ص ٤٨.
٥- بــن حمــزة يح�ــ� العلــوي اليم�ــي: كتــاب الطــراز ا��ــزء الثالــث، 
دار الكتــب العلميــة، ب�ــروت لبنــان، ص٥٥، الطبعــة غ�ــر معــروف 

تار�خهــا.
بثقافــة  احتمــت  ز�ــادة  مــي  الشــاعرة  أن  الدليــل  هــذا  فــي  قولنــا 
ماهــرة التلقــي وا��ــودة، فقــد فكــت الغرائــب فــي اللغــة وحصن��ــا 
مــن ال��مــة، و�ــي وفــي الوقــت ذاتــھ تجدهــا تحكــم الــوارد املنظــوم 
أ��ــا  بحيــث  أفان�ــن قواعدهــا،  فــي  املتفــق عليــھ  املشــيد  بال�ســو�ر 
جعلــت مــن صــدر الب�ــت الشــعري و��ــزه يفتــح ع�ــ� �ســق صائــن 
اعتبــار  ع�ــ�  واالعتــدال،  بالرشــاقة  نظامــھ  وم�ســق  للديمومــة، 
تنظيــم  فــي  الوزنيــة  الب�يــة  بتخصيــص  املوازنــة  براه�ــن  ��ــ�يع 
ســ�ب�ن فــي رؤ�ــة واحــدة، ال يختلــف ف��ــا قيامــھ الف�ــي ح�ــ� يكــون 

ُ
امل

 ع�ــ� كل مــا يفهــم منــھ مع�ــً� ع�ــ� بيــان تتماثــل فيــھ 
ً
اال��ــاز واردا

الوحــدة الشــعر�ة، �عيــدة عــن مكروهــات االســتعماالت الضعيفــة 
ســواء أكانــت فــي اإلفــراد أم التث�يــة، و�ا��الت�ــن التذك�ــر والتأن�ــث، 

وفــي اإلظهــار واإلضمــار.
و�مجلســها  ز�ــادة  مــي  باألديبــة  العر�يــة  األدبيــة  ا��ركــة  اهتمــت 
الــذي أصبــح منــارة يحضــره كبــار األدبــاء العــرب مــن كل قطــر، وفــي 
تطــورات ســياق ال�راجيديــا ال�ــي تصــور طبقــات األدبــاء األهــم ب�ــن 
مجتمعا��ــم ذات املكانــة املم�ــزة، وقــد اهتمــت مــي بتصو�ــر األواصر 
ب�ــن  التواصــل  بلغــوا حر�ــة  الذيــن  العــرب  الكتــاب  ب�ــن  الثقافيــة 
فــي معا��ــة اجتماعيــة كان البــد م��ــا أن �ســتمر تؤ�ــي  ا���ســ�ن 
ب�ــن أصدقــاء صالو��ــا الثقافــي أدبــاء وأديبــات، ومنــذ تلــك البدايــة 
رواد  ب�ــن  ماثلــة  ا��ميميــة  العالقــات  تلــك  اســتمرت  وفا��ــا  ح�ــ� 
 ســاهم فيــھ 

ً
 كب�ــرا

ً
مجلســها، وفــي هــذا فقــد احــرزت الشــاعرة نجاحــا

ا��ب�ــن لهــا، و�ــھ ا�عكســت العالقــات الطيبــة ع�ــ� املع�ــ� النف��ــي 

ــ�ع األدبــاء ع�ــ� املشــاركة اإلبداعيــة 
َ

�
ُ
فــي حيا��ــا، فكث�ــرا مــا كانــت �

ب�ــن جيــل وآخــر، ح�ــ� تحصــل ع�ــ� مبــدأ التطــورات الثقافيــة ع�ــ� 
مســتوى جميــع البلــدان العر�يــة باملهــوى القومــي الــذي كانــت تميــل 
إليــھ، وكانــت جهودهــا �ســتمر وتتواصــل ب�ــن العالقــات الطيبــة مــن 
إبداعيــة  حــاالت  ت�تــج  أن  اللبــق  وكالمهــا  الواســعة  ثقاف��ــا  مأثــور 
متا�عــة  وخاصــة  والنقــد،  والروايــة  واملســرح  الشــعر  ب�ــن  تنوعــت 
العقــاد ألعمالهــا األدبيــة، وعروضهــا املســرحية، وقــد اعتمــد العقــاد 
ع�ــ� أن يجعــل مــن �ــ�صية ز�ــادة �ــ�صية تراجيديــة ذات كيــان 
يتفــوق ع�ــ� جميــع األديبــات العر�يــات املعاصــرات لهــا، مــن خــالل 
ســار  الــذي  التطه�ــر  بمفهــوم  َعّهــا 

َ
َمت أســلو�ية  فــي  النقديــة  مقاالتــھ 

عليــة أرســطو، وفســره ��يلــھ ع�ــ� أن املســرح القومــي يؤثــر فــي النــاس 
ألنــھ يث�ــر االنفعــاالت باملص�ــر الوجدا�ــي ع�ــ� ضــوء املســايرة املتلقــي 

مــن خــالل جاللــة تكو�نــھ.
فــي بدايــة القــرن العشــر�ن بــدأت األجيــال ا��ديــدة تناصــر مفعــول 
ال��ضــة  عصــر  مؤثــرات  بواســطة  ين�شــر  أخــذ  الــذي  التنو�ــر 
األورو�يــة، بخاصيــة حكمــت تمديــن املــرأة العر�يــة، فــكان اإللهــام 
 �عتمــد ع�ــ� توظيــف عبقر�ــة العقــل إلنتــاج 

ْ
يعت�ــي بمحــاور صل��ــا أن

ح��ــي  و�طلــل  التوليديــة،  مســ�ر��ا  فــي  ا��ــددة  التنو�ر�ــة  ا��الــة 
َمّ�ــز بجماليتــھ ال تنصــرف إليــھ بامليول 

َ
ت
ُ
ــون نــداء ا��ســد امل

ُ
تحــرري ُيك

العاطفــي بحكــم اح�ــرام الــذات، خاصــة وأن دفاعهــا يشــتمل الســعة 
األخالقيــة ألن املــرأة العر�يــة عملــت فــي الدوائــر ا��كوميــة واألهليــة، 
ومشــارك��ا فــي االحتجاجــات ع�ــ� دكتاتور�ــة الذكــور وا��ــكام، وقــد 
ســميت تلــك ا��ركــة ب « ا��ركــة الشــبابية الثور�ــة» ثــم مالــت تلــك 
ا��ركــة إ�ــ� العلــن فــي �شــر األعمــال األدبيــة ال�ســو�ة فــي ال��افــة 
الصــادرة با��صــوص فــي لبنــان ومصــر، ومــن ال�ســاء الال�ــي ظهــرن 
للعلــن الشــاعرة مــي ز�ــادة، �عــد أن فضلــت الع�ــش فــي لبنــان، ومــن ثم 
انتقلــت إ�ــ� القاهــرة املصــدر األول للعلــن فــي حر�ــة ال�شــر، ومشــاركة 
الرجــل فــي النــدوات األدبيــة، والسياســية، واالجتماعيــة، وع�ــ� ضــوء 
مــا تقــدم ا�ســمت األعمــال الشــعر�ة امل�شــورة فــي ال��افــة اليوميــة 
اندرجــت  وال�ــي  شــابھ،  ومــا  ا��ــب  كالم  فــي  بالوضــوح  والشــهر�ة 
�عــض قصائــد الشــعر ال�ســوي بالشــعر األر���ــي تحــت عنــوان أدب 
العاصفــة الــذي أخــذ هــذا التحــول باالن�شــار ُينظــر فيــھ حــق الفرديــة 
فــي التفك�ــر املعلــن، وللتأكيــد ع�ــ� اإلصــرار ��ــذا النحــو الــذي يمنــح 
الــرأي  إ�ــ�  يدلنــا جو�شــد  املنيــع،  القيــد االجتما�ــي  الشــاعرة كســر 
ال��يــح: « البــد مــن أن يضفــي الشــاعر ع�ــ� �ــ�صيا��ا األساســية 
فــي  توجها��ــا  تأث�ــر  نخمــن  تجعلنــا  أن  يمكــن  وجدانيــة  حــاالت 
املســتقبل، وهــذا يع�ــي حر�ــة الــرأي الــذي يجعلهــا أن تح�ــرم قرارا��ــا 

بمــا يكــون مــن الســهل علينــا إدراكــھ وفهمــھ وقبولــھ. ٦
مــن  العر�يــة  اللغــة  تمك�ــن  إ�ــ�  قصيد��ــا  فــي  ز�ــادة  الشــاعرة  تتجــھ 
فصيــح اللفــظ ال��يــح، ل�ــس عنــد غ�رهــا فــي ذلــك ا���ــن ممــا هــو 
«�شــمعة  األديــب جبــران خليــل جبــران  أســماها  وقــد  منــھ،  أحســن 
َمثــل ا��قيقيــة:

ُ
األدب العر�ــي»، فهــذا املديــح يكــون فيــھ وجهــان فــي ت

الوجھ األول مما يعد بما �ستحقھ من منظور موهب��ا الشعر�ة.
عــن  ا���ــل  جهــة  مــن  التحفــظ  مــن  نــوع  فيــھ  الثا�ــي  الوجــھ  أّمــا 

لهــا. غرامــھ 
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عــن  الشــعري  الســبك  مــا يحســن  لهــا  ز�ــادة  ولهــذا فالشــاعرة 
غ�رهــا مــن الشــاعرات الال�ــي عاصــرن زم��ــا، فشــعرها اضافــة 
فــي جمانــة  بالبالغــة، وشــ��  البديــع  ــَ� علــم 

َ
قــد َو� إ�ــ� كونــھ 

ــِة واملــرام الذا�ــي 
ّ
ــا فيــھ مــن الدق

َ
التــدوار فــي الرقــة واللطافــة مِل

ضر�ــان: فهــذان  با��كمــة،  ا��صــن 
مــن  املــدرك  ســهولة  فــي  يتصــف  الــذي  املأخــذ  قر�ــب  أولهمــا 

غايتــھ.
مؤثــرة  املعا�ــي  تكــون  أن  ع�ــ�  النظــم  ــن 

ّ
تفن يســتقي  وثان��مــا 

البالغــة. بفنــون  مشــذبھ  خواصهــا 
وألننا أوردنا ما هو دال ع�� مرادين في شعرها:

أحدهما ما تمثل في بديع الذات الشاعرة.
وثان��مــا مــا أجــاز بــھ اآلخر�ــن مــن رأي محكــم فــي املنظــوم املركــز 

ع�ــ� شــعرها وثقاف��ــا.
دون  املعايشــة  يعتمــد  الف�ــي  الســياق  مــن  جعلــت  ولذلــك 
اع�ــراض ب�ــن الصــدر وال��ــز بــدون منافــرة بي��مــا، ومــن خــالل 
مــا تقــدم فــي رأينــا مــن توضيــح وتحليــل بالدقــة ع�ــ� وجــھ يخلــو 
مــن املديــح، بقــدر مــا هــو يف�ــ� فــي ا��قيقــة والبيــان ا��ا�ــي 
مــن أي أحــكام �ســبق تحليلنــا للقصيــدة، و�شــوق كب�ــر ندخــل 
الشــعر�ة،  مبان��ــا  فــي  ز�ــادة  الشــاعرة  عنــد  البالغــة  دار  إ�ــ� 
الشــاعرة  قــدرة  ع�ــ�  ركــزوا  الذيــن  الكبــار  الشــعراء  فمــن 
وحســن  جمالهــا  فــي  الولــھ  ��ــ�وا  ذاتــھ  الوقــت  وفــي  األدبيــة، 
ميولهــا االجتماعيــة، فأنــار الشــاعر أحمــد شــو�ي الــذي ترجــم 
جوان��ــا  فــي  خاصــة  وصالو��ــا،  ز�ــادة  مــي  متنــاوال  انطباعاتــھ 
مــا جعــل  الثقافــة، وهــذا  الفكــر وُســمّو  ر�ــي  بــوازع  اإليجابيــة، 

�ــ�صي��ا االرســتقراطية فاعلــة فــي الوســط الثقافــي األد�ــي قولــھ: « 
 أتــردد َعليــھ أّيــام الثالثــاء 

ُ
للــت

َ
، وقــد ظ

ً
 مفتوحــا

ً
 ديمقراطيــا

ً
 صالونــا

َ
كان

ســاَعھ 
ّ
راســة، وأ�َ�ب�ــي ِمنــُھ اِ�

تا�عــة الِدّ
ُ
مِل  إ�ــ� أورو�ــا 

ُ
إ�ــ� أن ســافرت

ــھ 
ّ
أن ِمنــُھ  وأ�َ�َب�ــي  األدب،  نــون 

ُ
وف الــكالم  وأشــتاِت  ــول 

َ
الق مِلذاهــب 

ِعلــم ٧». ل 
ُ
ك فــي  ِللــكالم  ِبــكل لســان، وُمنتــدى  ِل��ديــِث  َمــكان 

٦- يوهــان كر�ســتوف، جو�شــد: كتــاب املعرفــة، دار ال��ضــة، �غــداد، 
الطبعــة الثانيــة 1٩٦2، ص٨٨.

٧- شو�ي ، أحمد: صفحة و�كي�يديا.
بولص، ديم�ري: نفس املصدر.

سائُل خاطرْي عّما سبا�ي
ُ
أ

ِق أْم ُحْسُن البياِن
ْ
ل

َ
أُحْسُن ا��

 تنافَس ا�ُ�ْسن�ِن ف��ا
ُ

رأيت
 “ عاشقان»

َ
ّية

َ
كأّ��ما “ مِل

***
أمــا الشــاعر إســماعيل صبــري الــذي اضطــر للغيــاب عــن الصالــون، 
: « «رو�ي ع�� �عض دور ال�ي حائمة

ً
 عن الغياب قائال

ً
فكتب معتذرا

 ع�� املاء
ً
كظامئ الط�ر حواما

إن لم أمتع بمي ناظري
 أنكرت ُصبحك يا يوم الثالثاء

ً
غدا

ومن األدباء العرب، أع�� طھ حس�ن إذ قال في حفلها:
ما

ُ
ا حاج�ي من هواك خلي�يَّ ُعدَّ

 خليلها؟
ّ
فس إال

ّ
ومن ذا يوا��ي الن

ً
وى بنا مطرحا

ّ
ا بمي قبل أن تطرح الن

ّ
أمل

ل
ُّ
 �عل

ّ
ن إال

ُ
 يك

ّ
أو قـبل َبْ�ن ُيز�لها فإال

ي نافع �ي قليلها
ّ
 فإ�

ً
ساعة قليال

***
عــن  كتــب  بولــص  م�ــري  د.  القاهــرة  فــي  املعروفــة  ال�ــ�صيات  ومــن 
ز�ــادة  ولد��ــا  ال�ــي  األفــكار  يســرد  وهــو  ز�ــادة،  مــي  الشــاعرة  صالــون 
تحقــق  و�ــي  لإل�ســان،  املثاليــة  الطاقــات  عــن  �عبــر  أ��ــا  صالو��ــا  فــي 
خــالل  مــن  ا��ضــاري  التفك�ــر  طر�قــة  تطو�ــر  بمســؤولية  وتنــادي 
 فــي قولــھ: « 

ً
 فشــ�ئا

ً
متا�عــة ســماحة التنو�ــر ال�ــي أخــذت تت�ــ� شــ�ئا

بقــة 
َ
 إ�ــ� ط

َ
نتم�ــن

ُ
ؤلف�ــن امل

ُ
 َع�ــ� ِفئــة ِمــن امل

ً
اقفــا ــن صالــون مــي و

ُ
ــم َيك

َ
ل

 َع�ــ� 
ً
اقفــا  و

َ
ــھ فــي َمنحــاُه االجِتما�ــي كان

ّ
 أن

ّ
 ِفئــة أخــرى، إال

َ
جــاه دون

ّ
أو ات

حــول فــي صالــون مــي إ�ــ� تيــاٍر ِفكــرّي َ�عيــد َعــن 
َ
الفئــة الفنّيــة.. واألدب ت

ا��تمــع  ِ��ــا  َيضطــرُب   
َ

كان ال�ــي  والسياســية  االجِتماعّيــة  يــارات 
َّ
الت

اِق�ــي،  ــأت مــي بــاألدب َعــن االلِ�ــزام االجِتما�ــي الو
َ
املصــري، وِ�ذلــك ن

فــي  مــي  ــاس، و�ن صالــون 
ّ
الن َع�ــ�  ِمنــُھ  طــل 

ُ
ت ُبــرج عا�ــي  فــي  وَحَصرتــُھ 

دليــل َع�ــ� ر�ــي الِفكــر وُســمّو الثقافــة، 
َ
جانــٍب ِمــن َجوانبــھ اإليجابيــة ل

ردّيــة، 
َ

زع��ــا الف
َ
ــلبية يشــكل ســمة ِمــن ِســمات ن إال أنــھ مــن ناحيتــھ السَّ

األصــوِل  محكــم  صالو��ــا  َجَعــل  مــا  وهــذا  املتِفــردة..  األرســتقراطية 
النــاس. مــن  لــة بالعادّي�ــن  الِصّ َعــن الشــعب ُمنقطــع  املعرفيــة 

�عتبــر �ــ�صية الشــاعرة مــي ز�ــادة معروفــة ب�ــن الشــاعرات العر�يــات، 
ــة �عاب�رهــا وصــدق مشــاعرها، وفــي هــذا 

َّ
ــزت بجمــال لغ��ــا ودق فقــد تم�َّ

الرص�ــن،  باألســلوب  األفــق  با�ســاع  الشــعري  ا�ســع مكو��ــا  املعيــون 
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ب�رحــاب  األدبيــة  أعمالهــا  العر�يــة  ال��ــف  جميــع  �شــرت  وقــد 
فقــد  التعر�ــف،  عــن  الغنيــة  ســمع��ا  إ�ــ�  و�اإلضافــة  واســع، 
ترجمــت أعمالهــا إ�ــ� لغــات م��ــا: اإلنكل�زيــة والفر�ســية واألملانيــة، 
�عــد أن بــرز تار�خهــا األد�ــي ال�ســوي يحاـكـي العلــن، فكانــت ذات 
ا��تلفــة،  مجتمعا��ــم  معيــون  بتأث�ــر  األوائــل  باألدبــاء  صلــة 
��ــا،  و�عمقــت  الفلســفة  إ�ــ� دراســة  تطرقــت  أ��ــا  إ�ــ�  باإلضافــة 
وفــي  واإلســالمي،  العر�ــي  التار�ــخ  ب�نــاول  دراســا��ا  وتوســعت 
بتأث�ــر  الو�ــي  مفهــوم  توســع  ع�ــ�  ثقاف��ــا  تقــوم  ذاتــھ  الســياق 
ا��تلفــة عنــد ا��اور�ــن األصدقــاء،  العقــل  م�ــزات  مــن  وا�ــ� 
اإل�ســان  أن يصبــح  ع�ــ�  اإل�ســانية  بالعقيــدة  ارتبطــت  أن  �عــد 
بنظرهــا قــادرا ع�ــ� تمّ�ــز ذاتــھ با��الــة اإلبداعيــة ال�ــي لــم تتوفــر فــي 
عقليــة كل فــرد، ألن ال�ربيــة العائليــة بخصوصي��ــا ال ت�ســاوى مــن 
الشــاعرة  التثقيــف �عمومــھ، فجــاءت قصائــد  فــي  جهــة املعرفــة 
ز�ــادة تكشــف عــن املســتوى العلمــي ب�ــن ا��ــب وامليــول عنــھ، و��ن 
التمــدن والتخلــف، و�ــي أن أعبــر عــن ســعاد�ي أن تأخــذ الشــاعرة 
مــا  وهــذا  كتا�ــي،  فــي   

ً
مجلســا ز�ــادة  مــي  اللبنانيــة  الفلســطي�ية 

يجعــل الكتــاب وقــد جمــع األفضــل واألر�ــ� واألوفــ� لــألدب العر�ــي 
وللتار�ــخ الــذي ســوف   يمّ�ــز ب�ــن الصا�ــ� والكا�ــ�.

القصيدة:

البعض نح��م لكن ال نق�رب م��م:

البعض نح��م ..
لكن ال نق�رب م��م
فهم في البعد أح��
وهم في البعد أر��

وهم في البعد أغ��
والبعض نح��م ..

و�س�� كي نق�رب م��م
ونتقاسم تفاصيل ا��ياة معهم

و�ؤملنا اإلبتعاد ع��م
و�صعب علينا تصور ا��ياة ح�ن تخلو م��م

والبعض نح��م ..
ونتم�� ان �ع�ش حكاية جميلة معهم

ونفتعل الصدف لكي نلتقي ��م
ونختلق األسباب لكي نراهم

اقع معهم و�ع�ش في ا��يال أك�ر من الو
والبعض نح��م ..

لكن بي�نا و��ن أنفسنا فقط
فنصمت برغم ألم الصمت

فال نجاهر بح��م ح�� لهم
     لــم تــك قصيــدة الن�ــر قــد بــان وجودهــا ا���ــي، فــي العصــر الــذي 
عاشــتھ الشــاعرة مــي ز�ــادة، فــأول بيــان ظهــر لألعــالن عــن وجــود 
شــعر بلباس جديد اســمھ «قصيدة الن�ر» أعلنھ جماعة الســت�ن 

كر�ــم،  فــوزي  والشــاعر  الكب���ــي،  طــراد  الشــاعر  وم��ــم  �غــداد،  فــي 
والشــاعر ســامي مهــدي، وآخر�ــن، كان صــدور البيــان الســ�ي�ي، �عــد 
التحــول الــذي حصــل فــي قصيــدة التفعيلــة ع�ــ� يــد الســياب، و�لنــد 
ا��يــدري، فــي ح�ــن نجــد الشــاعرة ز�ــادة تتعمــق فــي النــص املنثــور تــارة، 
تحكمــھ  وا�ــ�  بتأث�ــر  ا��ــرة،  بالقصيــدة  أخــرى  أحاي�ــن  فــي  وتزجــل 
بأســلو�ية  قصيد��ــا  افــق  ير الــذي  النحــوي،  ا��انــب  فــي  املهــارة 
اجــازت تكــرار التيمــة فــي أغلــب نصوصهــا وقولهــا: « البعــض نح��ــم 
/ لكــن ال نق�ــرب م��ــم / فهــم فــي البعــد أح�ــ� / وهــم فــي البعــد أر�ــ� / 
وهــم فــي البعــد أغ�ــ� «، مــع احتماليــة إن لــم تــر الشــاعرة أن تجيــب 
ع�ــ� أوزان لهــا األثــر الوا�ــ� ع�ــ� مهار��ــا اللغو�ــة ال�ــي تحكــم املعا�ــي 
فــي نصا��ــا، حيــث تتدا�ــ� ��ــا الفنيــة �ســياق املعيــون التق�ــي، ع�ــ� 
ســعة املــادة اللغو�ــة ال�ــي ت�شــكل فــي مــا ال ينصــرف وال يصــرف، وكأن 
النــص يســا�ي تنــاوش املنطــوق املركــب ع�ــ� طر�قــة فــن التقطيــع ب�ــن 
ــة الشــعر�ة وأخ��ــا، و�تقديــري لــم يــك هــذا النــوع مــن الشــعر 

َ
ا�ُ�مل

 فــي زمــن 1٨٧0، إنمــا هــو ا��مــال الب�يــوي فــي مفهــوم البديــع 
ً
ســائدا

الــذي ســاق تأث�ــر شــعرها إ�ــ� أزمــان يحضــر ف��ــا أســمها، بمــا اجتمــع بــھ 
اليق�ــن ع�ــ� اليق�ــن فيمــا حقــق للشــاعرة النجــاح، وهــذا مــا جعــل مــن 
كبــار الشــعراء يل�زمــون الرضــا اتجــاه هــذا اللــون الشــعري املشــرق فــي 
وادي الشــاعرة، حيــث ال هــو منفصــل عــن ال�ــراث، وال هــو متفــق مــع 
املعاصــرة، إنمــا هــو أي شــعرها اتصــف بامل�ــزات ال�ــي وزن��ــا الشــاعرة 
ع�ــ� اختــالف عصــوره املتعــددة، ومــن م�زاتــھ أنــھ ال يشــاطر شــعراء 
اختلفــوا فــي صفــة الهو�ــة امل�ــ�صة بالفرديــة ع�ــ� مــر األجيــال، فقــد 
 أشــادوا 

ْ
اختلــف النظــم عنــد الكث�ــر مــن األدبــاء ا��ب�ــن لهــا �عــد أن

نقــرأ  ونحــن  تلق��ــا،  فــي  املشــاعر  توليــف  ع�ــ�  القــادرة  أســلو�ي��ا  فــي 
 فــي قولهــا: « والبعــض نح��ــم / لكــن بي�نــا و��ــن 

ً
ونحلــل حال��ــا ا��اصــة

أنفســنا فقــط / فنصمــت برغــم ألــم الصمــت / فــال نجاهــر بح��ــم ح�ــ� 
لهــم»، وكأن الشــاعرة تحــاول أن تؤّ�ــ� النــار فــي الرمــاد ولــم �ســتطع 
التجديــد  فــي �شــر�ق  الشــاعرة  هــذا فقــد أســرفت  وفــي  إليــھ ســ�يال، 
 يختلــف عــن املســار الــذي ســار 

ً
الــذي حاولــت أن تجعــل لــھ تحديثــا

عليــھ شــعرا القصيــدة الكالســيكية.

الن العوائق كث�ره
اقب مخيفھ والعو

ومن االفضل لنا ولهم
ان تبقى االبواب

بي�نا و�ي��م .. مغلقھ ..
والبعض نح��م ..

فنمأل االرض بح��م
ونحدث الدنيا ع��م

ون�رثر ��م في كل االوقات
ونحتاج ا�� وجودهم ..

كاملاء .. والهواء ..
ونختنق في غيا��م

أو ح�� اإلبتعاد ع��م
والبعض نح��م ..
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ألننا ال نجد سواهم
وحاجتنا ا�� ا��ب تدفعنا نحوهم

فاأليام تم��ي
والعمر ينق��ي
والزمن ال يقف

و�رعبنا بأن نبقى بال رفيق
     

من دالالت هذا ا��ذر اللغوي أوشــكت الشــاعرة أن تحاور طراز 
ومجا�ســة  ا��طابــة  فــي  املعتمــدة  العشــقية  البد��يــات  ظاهــرة 
األعمــ�  واالنقيــاد  بالولــع  تفيــض  وأحاســ�س  ملشــاعر  الــذات 
فــي  املعلــن  التجــاوب  لعــدم  املعــذرة  تطلــب  وكأ��ــا  ل��ب�ــب، 
العالقــات ال�ــي توصــل ا��ب�ب�ــن لالرتبــاط املســم� بالــزواج، و�ــي 
أن أحســب أن هــذا اإليمــان الوا�ــ� فــي العالقــات االجتماعيــة 
افــق عليــھ الشــاعرة، بــل أ��ــا جعلــت مــن العالقــات ا��بيــة  لــم تو
أشــبھ باللــذة املكنــزة فــي ا��يــال العابــر بوصفــھ يشــاد الذكر�ــات 
 كل البعــد عــن املباشــرة، ســواء أكان هــذا ا��ــب 

ً
وحســب، �عيــدا

تجمــع  مشــاعر  عــن  الكفايــة  فيــھ  بمــا  يعبــر  يكــن  لــم  أم   ،
ً
شــعر�ا

بالفعــل  اإليمــان  مــن  يعــزز  ح�ــ�  متصــل،  بر�ــاط  األحاســ�س 
اقــب مخيفــھ /  العاطفــي فــي رأ��ــا: « الن العوائــق كث�ــره / والعو
ومــن االفضــل لنــا ولهــم / ان تبقــى االبــواب بي�نــا و�ي��ــم مغلقــھ» 
اتجاه�ــن  إ�ــ�  الشــاعرة  توجهــت  الرحما�ــي  الوصــف  هــذا  مــع   ،
 يعــود إ�ــ� اقــدار 

ً
أحدهمــا يفضــل ا��ــب عــن �عــد، و�عــده مرجعــا

حال��ــا النفســية، واالتجــاه اآلخــر تميــل بــھ إ�ــ� ا��ــوف مــن تلــك 
العالقــة، و�ــي �شــ�ر إ�ــ� صيغــة «لهــم» ولهــذا نجدهــا �شــ�ر إ�ــ� أن 
تكــون العالقــة ســر�ة بي��مــا قــدر االمــكان ، ومــع هــذا فالشــاعرة 
�عتــذر مــن ا��ب�ــب وكأن رأ��ــا فــي العالقــة ا���ســية أو الزوجيــة 
أصبــح فــي منظورهــا أشــبھ با��يــاة املؤجلــة، وفــي هــذا يقــول ابــن 
عر�ــي فــي �عر�فاتــھ: « القلــوب ال�ــي اعت�ــ� ��ــا ا��ــب ع�ــ� ضر��ــن، 
يغلــب عل��ــا، فالقلــوب  لــم  الشــوق، وقلــوب  قلــوب غلــب عل��ــا 
٩ بــھ  قنعــت  �ســ�ر  علمهــا  شــاهد  إ�ــ�  وصلــت  لهــا  شــوق  ال  ال�ــي 

عــن  املنفصلــة  الــذات  اســتمرأت  الشــاعرة  تكــون  أن  وأخ��ــ� 
العالقــات أن  تلــك  منــذ أن شــاءت  املعتمــد  اقــع االجتما�ــي  الو
 ��ــا ع�ــ� مــر العصــور ب�ــن الرجــل واملــرأة، خاصــة وأن 

ً
تكــون مرحبــا

الشــاعرة مــي عاشــت ضمــن وســط منــاخ اجتما�ــي ونف��ــي واســع 
مفعــم بفــارق الديمومــة ا��اصلــة فــي ال��ــز واملــرارة بــآن، إذن مــا 
الــذي فعلــھ الشــعر فــي حيــاة مــي غ�ــر الشــهرة خــارج رغبــات الــذات 
الظامئــة لعالقــة عشــق تر�ــط ب�ــن مص�ريــن تحــت ســقف واحــد. 
لك��ــا و�حالــة ثق��ــا بنفســها ال �عتبــر الفردانيــة �شــكل الضعــف 

وال��ــز عندهــا.

والبعض نح��م..
ألن مثلهم ال يستحق سوى ا��ب

وال نملك امامهم سوى ان نحب
فنتعلم م��م أشياء جميلة

ونرمم معهم أشياء كث�رة

و�عيد طالء ا��ياة من جديد
و�س�� صادق�ن كي نمنحهم �عض السعادة

كتــاب  ا��اتمــي:  عر�ــي  ابــن  امللقــب  الديــن،  م�ــي  عبــدهللا،  أ�ــي   -  ٩
رســائل ابــن عر�ــي ج2، دار املــدى للثقافــة وال�شــر، دمشــق، الطبعــة 

ص٧٤.  ،1٩٩٨ األو�ــ� 

والبعض نح��م..
لكننا ال نجد صدى لهذا ا��ب في قلو��ــم

فن��ار وننكسر
ونتخبط في حكايات فاشلة

فال نكرُهُهم
وال ن�ساهم

وال نحبُّ سواهم
و�عود نبك��م �عد كل محاولھ فاشلھ

والبعض نح��م ..
و�بقى فقط ان يحبوننا..

مثلما نح��م..

 أ��ــا كانــت 
ّ
وع�ــ� الرغــم مــن اختــالط ا���ســ�ن فــي صالو��ــا األد�ــي، إال

افديــن ع�ــ� أن هــذه العالقــات ال ��مهــا ولــم تتأثــر ��ــا مــا  تنظــر للو
عــدا ال��بــة ال�ــي تجلهــا، وكأ��ــا كانــت تلعــب دور املســؤول املباشــر 
أو مــا يســم� باملديــرة ا��بو�ــة، لذلــك بقيــت تلــك العالقــات املتمثلــة 
بالزائر�ــن لصالو��ــا أشــبھ با��الــة العرفانيــة اليوميــة، ور�مــا كأن 
عــد 

ُ
� ال�ــي  وحد��ــا  فــي  الوا��ــة  الذكيــة  الشــي�ية  تحكمــھ  الســ�ب 

الرؤ�ــة  مــن  الشــكوى  مواطــن  بأثــر  ��ــا  ا��يط�ــن  ا��ماعــة  بنظــر 
ال�ــي ضاقــت ��ــا ومــا ي�تا��ــا مــن فــراق ا��ب�ــب، ولكــن وفــي أحاي�ــن 
أغلــب  عنــد  التم�ــز  ب�ــن  النقــدي  ال�ــ�ال  تم��ــن  نجدهــا  مختلفــة 
الــرواد، ب�نمــا نجــد صــّور الضعــف عنــد اآلخر�ــن، ر�مــا �ســ�ب �عــض 
ممــن  أولئــك  خاصــة  روما�ســي�ن  لشــعراء  م�شــورها  ا�ســع  قصائــد 
خياليــة  طموحــات  مــن  تخلــو  ال  املعيــة  وتلــك  أبوللــو،  بم�ــزة  تأثــروا 
والذكــرى  الوصــل  عايــش  الشــعور  مــن  ���ــيء  أصاب��ــا  عاطفيــة، 
كمــا تقــول: « لكننــا ال نجــد صــدى لهــذا ا��ــب فــي قلو��ــــم / فن��ــار 
و ننكســر / ونتخبــط فــي حكايــات فاشــلة / فــال نكرُهُهــم / وال ن�ســاهم 
/ وال نحــبُّ ســواهم «، وع�ــ� ضــوء هــذا ال�ــ�ال ب�ــن األيمــان بمــن 
تحــب، و��ــن ا��ــوف الــذي يحــوم حولهــا فــي كل مــأرب، أي أن هــذا 
االتجــاه الوا�ــ� فــي شــعرها هــو مؤثــر فــي ســمة حيا��ــا اليوميــة، مــع 
الفكر�ــة  بمضامي��ــا  صالو��ــا  رواد  أو  أصدقا��ــا  �ســتقطب  أ��ــا 
�ســ�ب  كان  فقــد  الثا�ــي  جزهــا  فــي  أمــا  ثقاف��ــا،  ســعة  عــن  املعبــرة 
هــذه العالقــات ت�شــأ عنوان�ــن �ــي األقــوم واألر�ــ� فــي ظاهــر معان��ــا 

واملكاشــفة. للنقــد  القابلــة  الصر�حــة 
وفي قصيدة أخرى �عاين موقف البص�رة.
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ا��ب روح أنت معناه
وا��سن لفظ أنت مبناه
ارحم فؤادا في هواك غدا

مض�� وحماه حمياه
تمت برؤ�تك امل�� فحكت

حلما تمتعنا برؤ�اه
يا طيب عي�ي ح�ن آ�سها
يا سعد قل�ي ح�ن ناجاه

��ــا ا��ب�ــب جبــران خليــل جبــران  ال�ــي كانــت تراســل  ومــن القصائــد 
ومحصــن  بديــع  العنــوان  وهــذا  معنــاه»  أنــت  روح  «ا��ــب  قصيــدة: 
يســكن  نجــده  الزمــن  مــرور  ومــع  جبــران  األديــب  ألن  العق�ــي،  با��ــاز 
وحّ��ــا ونفســها، ولكــن مــن �عيــد، أل��ــا حرمــت ع�ــ� نفســها اللقــاء بــھ، 
وفــي الوقــت ذاتــھ كانــت �ســتجيب لعشــقھ العــذري، ألمــر غ�ــر وا�ــ� 
فــي وحد��ــا، مــع  تلــك العالقــة، فمــي عاشــت عز�ــاء وماتــت عز�ــاء  فــي 
أن العقــاد كان كث�ــر التــدور حولهــا وأمامهــا، لك��ــا ترفــض االختــالط 
وفــي قصائــده،  العلــن  فــي  عــن حبــھ  لهــا  أنــھ يكشــف  مــع  بــھ  ا�����ــي 
وفــي كث�ــر مــن األحاي�ــن ُيبــدي �ســاؤالت عــن عــدم الوضــوح فــي تجاو��ــا 
لــھ و�علــل صدهــا، ر�مــا يكــون العائــق فــي هــذا هــو جبــران، ولهــذا كان 
ال  هــذا  لكــن  ومحاضراتــھ،  قصائــده  مــن  الكث�ــر  فــي  ��اجمــھ  العقــاد 
يع�ــي تحــول ا��الــة النفســية إ�ــ� تناقــض فــي حيــاة مــي ز�ــادة �شــكلها 
العــام، وفــي تحلي�ــي ا��ــاص لهــذه العالقــات ا��تمعيــة الواســعة ب�ــن 
األدبــاء الرجــال و��ــن مــي با��الــة العاطفيــة، مــع اعتذارهــا املتواصــل، 
ــود بقــوة لــو أن هــؤالء يســتمرون فــي العالقــة 

َ
ولك��ــا وفــي الوقــت نفســھ ت

معهــا كأصدقــاء ال غ�ــر، ر�مــا �ــي الغرابــة فــي تفك�ــر الشــاعرة، ولســ�ب 
مــا تجــد نفســها رهينــة ا��ــب مــع جبــران خاصــة فــي تــوازن خصوصي��ــا 
اقف األ��اب ��ا ت�سع في جملة من الصور  املألوفة، لذا أخذت مو
ا��بيــة ا��تمعيــة، حيــث يــود امل��ــب ��ــا أن تكــون مقبولــة ومؤثــرة 
لد��ــا، ونا��ــة فــي اصطيادهــا، لكــن مــي تجــد هــذه العالقــات ا��بيــة 
املع�ــ�  هــذا  وفــي  للرجــل،  العبوديــة  مــن  ا��ــوف  هــو  ر�مــا  �عن��ــا،  ال 
 
ً
يدلنــا النفــري إ�ــ� رأي فصيــح قولــھ: « البعــض مــن النــاس يكــون عبــدا

فــي ح�ــن نجدهــا تخاطــب جبــران خليــل جبــران �عاطفــة  ال �عــت 10» 
تقــول:  حيــث  معــھ  املتخيلــة  بخلو��ــا  تنصــرف  أحاي�ــن  فــي  روحانيــة 

« ا��ــب روح أنــت معنــاه / وا��ســن لفــظ أنــت مبنــاه / ارحــم 
برؤ�تــك  تمــت   / / مض�ــ� وحمــاه حميــاه  غــدا  هــواك  فــي  فــؤادا 
امل�ــ� فحكــت / حلمــا تمتعنــا برؤ�ــاه / يــا طيــب عي�ــي ح�ــن آ�ســها 
/ يــا ســعد قل�ــي ح�ــن ناجــاه». وهــذا مــا يجعلنــا �عايــن املســتحب 
 بالطلــب الرحما�ــي أن يســتولد ا��ــب 

ُ
فــي مناجــاة الشــاعرة ُيــؤذن

را�عــة  تضــع  وكأ��ــا  اتجاهــھ،  فــي مشــاعرها  أك�ــر  بــود  �عاطف��ــا 
العدو�ــة أمــام عين��ــا وفــي خلو��ــا ا��اذبــة للمطيع�ــن لهــا ال�ــي 

أكملــت ��ــا حيا��ــا وشــوقها للــرب.
نتا�ع الشاعرة بقصيدة محكمة الرؤ�ة والنداء:

يا ب�ت ب�روت و�ا نفحة:

يا ب�ت ب�روت و�ا نفحة
من روح لبنان القديم الوقور

إليك من أنبائھ آية
عصر�ة أزرت بآي العصور

مرت بذاك الشيخ في ليلة
ذكرى جمال وعب�ر ونور

ذكرى صبا طابت لها نفسھ
اف�ر ع��ا رأسھ من حبور و

أسر نجواها إ�� أرزه
فلم يطقها في ��اب الضم�ر

و���ا في زفرة فانبرت
بخفة ال�شرى ولطف السرور

اقــف النفــري،  10- اليوســف، ســامي اليوســف: كتــاب مــن مو
 ،1٩٨1 األو�ــ�،  الطبعــة  األردن،   / عمــان  لل�شــر،  منــارات  دار 

ص٥3.
عصــرة  عبقــري  إ�ــ�  خــاص  �شــكل  موجهــة  ثالثــة  قصيــدة  وفــي 
تلتحــق  إل��ــا وال �ــي  يأ�ــي  الن�ــي جبــران، ال هــو  أم�ــركا  فــي  املقيــم 
مــن  عاطفــي  تــوارد  حالــة  بي��مــا  العشــق  أصبــح  وهكــذا  بــھ، 
تصوفــھ  القصيــدة  هــذه  فــي  ف�ــي  وحســب،  القصائــد  منظــور 
�شــيخ األدبــاء، وكأ��ــا تحاـكـي الذهــن أن يصــور مهــوى أحالمهــا 
 
ً
اقعــا  ترتبــط �عضهــا بالبعــض معــھ، كمــا لــو أ��ــا �ســتضيف و

ْ
أن

العرفانيــة،  مداركهــا  لهــا  فلســفة  وهــذه  ــَهٍوة، 
َ

ِ�ش ــسُّ 
َ
امل يفيــض 

و�صــرف النظــر عــن الثبــات الــذي تمثلــھ القصيــدة فهــذا قــول 
فــي عذر���ــا، أل��ــا  املتخيلــة  بإحســاس محب��ــا  يمثــل مشــاعرها 
قالــت لــھ فــي شــعرها الســابق �ــي تحبــھ هكــذا فــي البعــد ول�ــس فــي 
القــرب منــھ، و�بــدو أن الشــاعرة تضــع هــذه اإلضــاءات بصــرف 
النظــر عــن تجاو�ــھ معهــا أو رفــض اللقــاء بــھ مــن جان��ــا، وهــذا 
يبــدو أ�عــد مــن ســبك املشــاعر املوحــدة فــي الغــرام البعيــد، بمع�ــ� 
تكافــ�  أن  نواياهــا،  فــي  أمامــھ  صادقــة  يجعلهــا  الــذي  املســتوى 
عل��ــا صراح��ــا وصدقهــا، ولهــذا نجدهــا ت��ــأ إ�ــ� رضــاه بحن�ــن 
القصائــد عندهــا �ســتلم بولــع أحاس�ســها، وكل مــا فيــھ �عشــقھ 
ع�ــ� الهــواء وحســب فــي قولهــا: « عصر�ــة أزرت بــاي العصــور / 
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مــرت بــذاك الشــيخ فــي ليلــة / ذكــرى جمــال وعب�ــر ونــور / ذكــرى 
اف�ــر ع��ــا رأســھ مــن حبــور / أســر  صبــا طابــت لهــا نفســھ / و
فــي  فــي ��ــاب الضم�ــر / و���ــا  نجواهــا إ�ــ� أرزه / فلــم يطقهــا 
زفــرة فانبــرت / بخفــة ال�شــرى ولطــف الســرور «، ومــا ي�ب�ــي 
مالحظتــھ فــي هــذا الصــّور ا��ســية تأثرهــا بنجاعــة �ــ�ص�تھ، 
وفــي الوقــت ذاتــھ تأكيــد القــول إن الذكر�ــات مــا زالــت فاعلــة 
تطيب نفسي��ا وتأسر نجواها ب�شرى اللقاء ولطف السرور.

دارجة في السفح مرتادة
كل مكان فيھ ن�ت نض�ر

ف��ك الن�ت اب��اجا ��ا
عن زهر رطب ذكي قر�ر

عن زهر حمل ر�ح الصبا
ت�سما مست�را في عب�ر

سرى لب�روت وال�� شذا
من بحرها رأد الصباح املن�ر

فعقدا في �غرها درة
أجمل ��يء ب�ن در الثغور

أسماء هل أبصر��ا مرة
تز�ن مرآتك وقت البكور

ال  الــذي  ز�ــاده  مــي  عنــد  ا��داثــة  شــعر  تبلــور  �عا�ــ�  �ســتمر 
يشــبھ العمــودي أو التفعيــل ���ــيء، إنمــا قصائدهــا قر�بــة مــن 
الزجــل بلبــاس حــر يتفــق فــي حــال فــروق اللغــات ال�ي تصطحب 
أســلو��ا نحــو املز�ــد مــن التنــاص مــع �عر�فــات ا��رجا�ــي ال�ــي 
الســفح  فــي  «دارجــة  قولهــا:  فــي  املصاحبــة  وارَد  م��ــا  اتخــذت 
مــع  ي�ناســب  وهــذا  مرتــادة،  مــع  تتفــق  فدارجــة  مرتــادة»، 
اللغــة  توثيــق املعيــة «مــع» وألن الشــاعرة ز�ــادة تتقــن علــوم 
قولهــا  فــي  الضمائــر  معا��ــة  فــي  خب�ــرة  ف�ــي  ومصط��ا��ــا 
 فــي 

ً
 مســت�را

ً
املســتدرك: « عــن زهــر حمــل ر�ــح الصبــا / ت�ســما

عب�ــر»، وعليــھ جعلــت مــن أدوات االســتدراك تحكــم فصاحــة 
التعاب�ــر املرادفــة للضم�ــر مــن رؤ�ــة معيــون وز��ــا ا��ــاص فــي 
 ملــا أعتبر 

ً
لغ��ــا ا��كمــة ال�ــي اتخــذت مــن «ابــن فــارس» مرجعــا

مــا تقولــھ يميــل إ�ــ� ضم�ــر ا��ــال البديــل، ألنــھ محصــن بفقــھ 
ال�ــي �شــهد ف��ــا رابــط  اللغــة مــن منظــور مدرســة الثعال�ــي، 
الكينونــة ا��صنــة، ال�ــي تو��ــت أك�ــر فــي لغــة ا��واهــري، 
ألن هــذه التيمــة لــم تــرد فــي اللغــات الســامية، وألن الشــاعرة 
الرصافــي  وم��ــم  اللغــة  بلغــاء  عنــد  املراجــع  �عتمــد  ز�ــادة 
بكافــة  لغ��ــا  حص�ــت  فقــد  جــواد،  ومصطفــى  حســ�ن  وطــھ 
التصر�فــات ال�ــي �ســتوفي ا��صانــة وا��ــودة، ور�يــع ا��يــال 

الشــعر�ة. لصورهــا  ا��ا�ــس 

قصيدة:

حب وما كان في الصبا جهال..
***

حب وما كان في الصبا جهال
بكر يدعو فلم تقل مهال

أهل الهوى من أجاب دعوتھ
ومن ع��� ل�س للهوى أهال
هل تب�� املرء �عمة حصلت

ما لم يكن مب��ا ��ا أهال
هل يطلب ا��د من مآزقھ
من لم ���عھ مقلة نجال
يا نجل يعقوب حق همتھ
ع�� الع�� أن ترى لھ نجال
أبوك أسرى الرجال في بلد

ما زال فيھ مقامھ األع��
وأنت ما أنت في ا��م� حسبا
وأنت من أنت با���ي فضال

طبك برء وفيك معرفة
بالنفس �شفي الضم�ر معتال

إن تبدا األمر ت��ھ و�ذا
وليت أمرا كفيت من و��

وال ترى ا��وف إن تظننھ
سواك أمنا وال ترى البخالء

هــو  وظيفتــھ،  فــي  ا��ــدد  الشــعر  مفهــوم  إطــار  فــي  ينظــر  مــا  أبــرز  لعــل 
بالغــة لغــة الشــاعرة مــي عبــر موســوعة تتم�ــز فــي ثقاف��ــا، وقدر��ــا ع�ــ� 
 
ً
 قابــال

ً
 فنيــا

ً
حداثــة الرؤ�ــا املتمكنــة مــن خلــق حالــة شــعر�ة تجســد شــكال

بــھ  مــا �عــرف  للقــراءة وا��فــظ، وفــي هــذا يقــول أدون�ــس: « لعــل خ�ــر 
الشــعر ا��ديــد هــو الرؤ�ــا 11» إذن فا��كمــة تكمــن فــي طــراز موضــوع 
القصيــدة، وقــدرة الشــاعرة ع�ــ� أن تمّ�ــز هــذا النــص مــن ذاك، ولذلــك 
ا��كمــة  أن فصاح��ــا  ع�ــ�  بأســلو�ي��ا  �عبــر  ز�ــادة  مــي  الشــاعرة  نجــد 
بالتــوازن، بالقــدرة الوا��ــة ع�ــ� أن تكشــف ا��بــوء مــن عالئــق خفيــة 
فــي كث�ــر مــن األحيــان، باســتعمال لغــة لهــا خصوصيــة تمتلكهــا �ــي بــوازع 
املالئمــة  التداعيــات  ســياق  خــالل  مــن  مشــاعرها  فــي  املتخيــل  الكّيــف 
ل��داثــة، وهــذا مــا ذهــب إليــھ رامبــو �عــد أن عــزز الشــعر بقــدرات م�زتــھ 
يضــع  الــذي  املبــدع  يتق��ــا  حالــة  بوصفهــا  الرؤ�ــا  وألن  مجايليــھ،  عــن 
االختــالف م�ــزة ألعمالــھ الشــعر�ة وح�ــ� القصيــة م��ــا، أ��ــا تر�ــ�ت فــي 
ذهنيــة التلقــي �ســ�ب قبــول النــص ومســتوى تأث�ــره، وهنــا نحكــم قولنــا 
 / جهــال  الصبــا  فــي  كان  ومــا  حــب   » تقــول:  حيــث  ز�ــادة  الشــاعرة  بلغــة 
بكــر يدعــو فلــم تقــل مهــال / أهــل الهــوى مــن أجــاب دعوتــھ / ومــن ع��ــ� 
ل�ــس للهــوى أهــال / هــل تب�ــ� املــرء �عمــة حصلــت / مــا لــم يكــن مب��ــا 
��ــا أهــال / هــل يطلــب ا��ــد مــن مآزقــھ / مــن لــم ��ــ�عھ مقلــة نجــال / 
يــا نجــل يعقــوب حــق همتــھ / ع�ــ� الع�ــ� أن تــرى لــھ نجــال « ولــو دققنــا 
النظــر بو�ــي دقيــق نجــد أن الشــاعرة أجــادت بالوفــاق ع�ــ� تنظيــم ف�ــي 
جعلــت منــھ ذات إرادة محكمــة بوصــف الشــعر ع�ــ� أنــھ أر�ــ� فــن عرفتــھ 
اإل�ســانية، خاصــة إذا ولــد الشــعر مــن أيقونــة الب�يــة املفهوميــة ا��كــم 

بلغــة الو�ــي املعيــون بالفكــر، ول�ــس أداءه التأليــف.
11 - أدون�س: صفحة و�كي�يديا.
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تبذل ال عا�سا وال برما
بطيب نفس يضاعف البدال

ما ألطف النجدة ا��ميلة من
جميل وجھ ل�� وما اعتال

رائف ز�ن الشباب حسبك أن
أحرزت ما لم يحرز ف�� قبال

فكن ونجالء فرقدي أفق
��ل فيھ الوفاء ما هال

وطاوال بالزكاء أصلكما
أكرم بفرع يطاول األصال

اليوم �ستقبالن سعدكما
و�ابھ النضر عاقد فأال

باب من الزهر فادخاله إ��
فردوس هذي ا��ياة واحتال

أهدت إليھ الر�اض زنبقها
والورد والياسم�ن والفال

وأودع الشعر فيھ ز��تھ
من كل ضرب بحسنھ أد��

بكل بت ألقت فواصلھ
في كل عقد مخضوضر فصال

وكل لفظ طي نابتة
كالروح في جسم ب��ة حال

الشــك أن التقنيــة العامــة فــي شــاعر�ة مــي ميالــة إ�ــ� االلتمــاس أو 
الكشــف عــن التغــزل واملديــح والوعــظ وا��كمــة، ولهــذا ف�ــي تأخــذ 
اقعهــا  مســاحة أوســع ع�ــ� صفحــات شــعر ا��داثــة، املعبــر عــن و
اقعــھ، أزاء النظــر فــي األشــياء و�ن لــم تــك وا��ــة ومحسوســة،  وو
لك��ــا تــوازي انطبــاع الصــورة الصوتيــة بــوازع إدراك الشــاعرة ع�ــ� 
تلقــي املو�ــ� إل��ــا بأوقــات لهــا طعــم شــاعري يــزور مخيل��ــا بالتجا�س 
واإلحســاس، وألجل الوضوح في هذا املع�� نكشــف ونحلل قولها: « 
تبــذل ال عا�ســا وال برمــا / بطيــب نفــس يضاعــف البــدال / مــا ألطــف 
ز�ــن  رائــف   / اعتــال  ومــا  ل�ــ�  وجــھ  جميــل   / مــن  ا��ميلــة  النجــدة 
الشــباب حســبك أن / أحــرزت مــا لــم يحــرز ف�ــ� قبــال / فكــن ونجــالء 
فرقــدي أفــق / ��ــل فيــھ الوفــاء مــا هــال» إذن فــي ا��ملــة األو�ــ� تكــون 
الصــورة الشــعر�ة وصفيــة، وفــي الثانيــة مديــح لــھ، وفــي الثالثــة وعــظ 
، وفــي الرا�عــة وا��امســة حســب ارتباطهمــا فــي 

ً
بمــا بــھ ال��ــيء حقــا

املثــل  وأنــھ  بالشــّيم والوقــار  رأ��ــا أن طبعــھ محكــم  ا��نــاس  ذات 
األع�ــ� للشــباب، ألنــھ أتصــف باألخــالق الرفيعــة فــي تصرفــھ وصورتــھ 
ا��اتمــة  وفــي  الناجعــة،  ال�ــ�صية  أحكــم  أفــق  مــن  املنحــدرة 
مــن هــذا املقطــع يكــون النــص يحتمــل الداللــة ا��صنــة بالنبــوغ 
والفرقــد مــن أفقــھ ا��ــاص، ومــع هــذا التأصيــل نجدهــا اتخــذت مــن 
 تكشــف عــن مــا �ســ�بطن وتخ�ــزن 

ْ
التوغــل فــي الــذات الشــاعرة أن

الهواجــس واألحاســ�س مــن معيــون الغــوص فــي الالو�ــي فــي األعمــاق 
ا��ســّية املســ�ن�رة بإحــكام العقــل.

باب ع�� املالك�ن عز وعن

حقكما قد إخالھ قال
يا حسن عرس عيون شاهده

لم تر في غابر لھ مثال
عاهد فيھ الصفاء ذا كلف

جارى مناه وشاور النبال
آثر حوراء نافست أدبا

خ�ر العذارى ورا��ت عقال
تناهت عن لدا��ا خلقا

وشا��ت أبدع الدمى شكال
افق النعت واسمها فدعا تو

بال��ر في الع�ن من دعا نجال
ورب ع�ن لوال �عففها

المتألت حومة الهوى قت��
� ذاك الوجھ املورد ما

أص�� وذاك الوقار ما أح��
قد كان في دولة البالغة من

يصول فرحا وهكذا ظال
الصرفيــة  باألصــول  التمســك  ع�ــ�  ز�ــادة  الشــاعرة  اعتمــدت 
املشــتقات  إيــراد  فــي  اللفظيــة،  اة 

َ
َســاق

ُ
امل ع�ــ�  املب�يــة  والنحو�ــة 

ا��لميــة مــن خــالل معاينــة الشــاعرة فــي فحــص العالقــات ا��بيــة 
فــي املطلــق  فــي ال�ســبة ول�ــس   

ً
أو ا��تمعيــة، إذ يظهــر ذلــك مثــال

وكأن  الصوتيــة،  الصــورة  تحكمــھ  الــذي  النو�ــي  با��صــوص 
البال�ــي  مــا اشــتمل ع�ــ� زراعــة املصط�ــ�  الشــاعرة �عمــل ع�ــ� 
النــص  بطــول  تمتــاز  الشــاعرة  قصيــدة  وأن  خاصــة  معانيــھ  فــي 
مــن خــالل �عميــق ا��ــدث حســب صورتــھ البيانيــة، لتجعــل مــن 
نصهــا يتــوزع ب�ــن ا��ــازات ا��كمــة فــي غايا��ــا، وفــي الوقــت ذاتــھ 
افــد   مــن و

ً
اللغو�ــة يمثــل انجــازا ال�زامهــا بالعلــوم  تــرى أن  ف�ــي 

املعا�ــي  دائــرة  عــن  الناتــج  بالو�ــي  الشــعري،  النــص  محتو�ــات 
ســعة  بواســطة  خصوصي��ــا  مــن  باملرســل  غاي��ــا  املتضمنــة 
الداللــة ال�ــي تكشــف عــن معيــون الصــورة بجذرهــا املشــتق الــذي 
يعتمــد ع�ــ� األوزان الصرفيــة، بحكــم مفهــوم ابــن فــارس الــذي 
صــاغ منظومــة االشــتقاق مــن ُمَركــب الفعــل املؤســس مــن حيــث 
را��ة العقل، أي أن الفعل الر�ا�ي وا��ما��ــي، يســاق فعلهما 
يختــص  ومــا  ثالثيــة،  للعــرب  اللغو�ــة  الســليقة  أن  اعتبــار  ع�ــ� 
افــر ل��بكــة، ولــكل م��ــا دالالت تحكــم الفعــل لتوثيــق  ��ــا مــن و
ا��ــذر الثال�ــي، ع�ــ� أســاس حيــازة الفاعــل ملــا اشــتق منــھ الفعــل، 
 دالــة ع�ــ� 

ً
غــا وح�ــ� نمتلــك ا���ــة فــي مــا تــراه الشــاعرة يمثــل صيَّ

�عب�رهــا املثا�ــي فــي صور��ــا البيانيــة قولهــا: « بــاب ع�ــ� املالك�ــن عــز 
وعــن / حقكمــا قــد إخالــھ قــال / يــا حســن عــرس عيــون شــاهده 
/ لــم تــر فــي غابــر لــھ مثــال / عاهــد فيــھ الصفــاء ذا كلــف / جــارى 
العــذارى  خ�ــر   / أدبــا  نافســت  حــوراء  آثــر   / النبــالء  وشــاور  منــاه 
مــا  �عبــر عــن  هــذه الصــور ا��ســّية نجدهــا  فــي  ورا��ــت عقــال» 
 
ً
مركبــا بكونــھ  معنــاه  شــمولية  ع�ــ�  الداللــة  لفظــة  بجــزء  أر�ــد 
، وألجــل املــزاج الــذي عاهدتــھ بجي�تــك، وهــذا هــو 

ً
 صوتيــا

ً
إســناديا

الو�ــي املث�ــت بالصفــاء ذا كلــف، باعتبارهــا أخــذت ع�ــ� نفســها 
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بالشــرط أن تكــون ذا��ــا �ســتج�ي النوعيــة الرحمانيــة وا��ســمانية 
بــوازع الصــورة ا��ســّية بواســطة مفعــول ا��يــال غ�ــر املقيــد، بــل هــو 
فــي مجــال الكشــف وا��لــق وعبقر�ــة الفكــر. وارد البنــاء الفلســفي 

كالمھ رق مبتغاه سما
نظامھ دق فكره جال

وال يجارى في املف���ن إذا
قال خطابا أو خط أو أع��

ما زال يأ�ي بكل را�عة
وعزمھ في البديع ما كال

إذا تو�� الثناء أكملھ
و�ن تو�� ال��اء ما خ��

حديثھ ال يمل من طرب
إذا حديث من غ�ره مال

هو الصديق املصفى لصاحبھ
وهو الصدوق األوف� لدى ا���ي

فيا عروس�ن باق�را��ما
يجتمع الصون والندى شمال

و�ا شر�كي صبابة وص�ي
هما العمر أو هما أغ��
خ�ر دعا�ي مهنئا لكما

ع�شا سعيدين وازكوا �سال
***

با��ب�ــب  الشــديد  واملــدح  اإل��ــاب  عــن  �عبــر  الشــاعرة  �ســتمر 
وشــعرها  مشــاعرها  خــالل  مــن  لــھ  يقــول  لســا��ا  وحــال  البعيــد، 
أل�ــس إرســا�ي إليــك يوافــي مزايــا ا��ــب وشــو�ي الشــغف، أن يحيــط 
ســناء طــوع اخراجــَك مــن ال�شــر�ة جمعــاء يكــون لــذة عمــري، ألنــك 
ا��صــوص �ــي �علــٍم بمــا علــَم ومــا لــم يعلــم مــن األعمــاق أنــَك �شــهد�ي 
الغــرام كمــا أشــهدتك الذكــر ا��ــب، ح�ــ� يأ�ــي الزمــن باليــوم الــذي 
باللــذة  الباطــن  خاطــرك  يســقي  مــن  فأكــون  أنفاســك،  بــھ  اتنفــس 
وأنــت تل�ســ�ي القوليــة العصمــاء بالوجــود، أل�ــي أكــون بدونــك غ�ــر 
مقامــك  ألن  يليــك،  أجعلــھ  يلي�ــي  الدنيــا  مــن  خ�ــر  فــكل  مــروءة،  ذي 
لــص 

َ
�

ُ
ا� وأنــت  الغيــب  أنــا  فبعــدك  ســماء،  ومبتغــاه  بليــغ  عنــدي 

ملشــكا�ي مــن مطلــع اليق�ــن، ومــن خــالل منظــور هــذا العرفــان نقــف 
ع�ــ� �ــ�ع املقــام: « كالمــھ رق مبتغــاه ســما / نظامــھ دق فكــره جــال 
مــا  قــال خطابــا أو خــط أو أع�ــ� /  فــي املف���ــن إذا /  / وال يجــارى 
الثنــاء  إذا تو�ــ�   / مــا كال  البديــع  فــي  / وعزمــھ  را�عــة  بــكل  يأ�ــي  زال 
أكملــھ / و�ن تو�ــ� ال��ــاء مــا خ�ــ�» إذن فالشــاعرة أظهــرت فعليــة 
الوقــار  ســلم  حيــث  مــن  والشــعور،  البص�ــرة  بمحتمــل  إحساســها 
بي��مــا، فاملســتعار الــذي خلدتــھ بالفصيــح بــان نبــراس وســراجھ ين�ــر 
و�جــوده  لــھ،  لإلخــالص  املبصــرة  مشــاعرها  يســر  نفســها،  فــي  ا��ــب 
يكــون الو�ــي الــذي بــھ �ســ�ن�ر باليق�ــن والشــروق املطــل ع�ــ� الوجــد 
الــذي بــھ تب�ســم حروفهــا، كمــا تقــول لــھ نقــاء شــعرك هــو حص�ــي، وفــي 
الع�ــن تزدهــر الصــور و��نعــم املع�ــ� ح�ــ� يجعل�ــي أكــون ب�ــن عي�يــك.

جبــران  للشــاعر  القص�ــرة  الروما�ســية  الشــعر�ة  املقطوعــات  ومــن 

قولــھ: ج�ــران  خليــل 

إذا و�ي ا��ب فال��ران يقتلھ:
إذا و�ي ا��ب فال��ران يقتلھ

إن تمكن فال��ران يحييھ
صغ�رة النار عصف الر�ح يطف��ا
ومعظم النار عصف الر�ح يؤذيھ

***
ض�ي ع�� عي�يك بلورة:
ض�ي ع�� عي�يك بلورة

ل�سلمي من و�� الهاجرة
و�سلم العالم من فتنة

�ش��ا أ��اظك الساحرة
***

وهــا هــو الن�ــي جبــران خليــل جبــران يع�ــي مــن شــأن ا��وهــرة « مــي 
«، بمختصــر ا��ــروف، و�ــي م�ــ� ال�ــ�ن كمــا لــو أنــھ املطــر.
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مكونات خطاب الرحلة في «كأنك هناك» 
لÛديب المغربي العربي بنجلون

رشيد أمديون / املغرب

تقديم
ُ��يمــن ف��ــا ب�يــة الســفر  يقــدم كتــاب «كأنــك هنــاك»(1) للقــارئ املغر�ــي والعر�ــي نصــوص رحــالت 
كفعــل قصــدي قائــم ع�ــ� جعــل امل�ــن الرح�ــي خطابــا يعتمــد ع�ــ� ا��كــي، والــذي يقت��ــي وجــود ا��اكي 
(الــراوي) وهــو الكاتــب الــذي يمثــل فــي هــذا الكتــاب الــذات املركز�ــة ال�ــي تقــوم بفعــل الرحلــة وتلفيظهــا 
وميــوالت  بأحاســ�س  تصطبــغ  حـكـي  عمليــة  فــي  ذاتيــا  �عــدا  النصــوص  تأخــذ  و��ــذا  خاصــة،  بلغــة 
إ�ــ�  ا��ـكـي  الكاتب/الــراوي موضــوع  كمــا يص�ــر  الثقافيــة والفكر�ــة.  الكاتــب ومرجعياتــھ  وعواطــف 
ــى عنــھ الــذي هــو الســفر أو الرحــالت ال�ــي أنجزهــا. فيتكــون التــالزم ب�ــن الرحلــة وا��طــاب 

َ
�ك

ُ
جانــب ا�

الــذي لــھ عناصــر مكونــة، معرفيــة وأدبيــة، ومضام�ــن متعــددة تتداخــل ف��ــا ا��طابــات. ومــن أجــل 
هــذا �ســ�� هــذه الدراســة إ�ــ� تنــاول مكونــات خطــاب الرحلــة مــن خــالل كتــاب «كأنــك هنــاك» للكاتــب 
املغر�ــي العر�ــي بنجلــون، كمــا ســ�ركز ع�ــ� تجليــات صــورة املــرأة بمــا يتم�ــز بــھ حضورهــا الفاعــل واملؤثــر 
فــي مضام�ــن النصــوص وفــي بنــاء ا��طــاب الرح�ــي. وقبــل ذلــك ال بــد مــن اإلشــارة إ�ــ� مفهــوم الرحلــة 

و�شــكالية التجن�ــس.
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الرحلة و�شكالية التجن�س  .1
ورد ذكــر الرحلــة فــي القــرآن فارتبطــت بالزمــن. ثــم ارتبــط الزمــن ضمنيــا 
باملــكان، فرحلــة الشــتاء كانــت وجه��ــا اليمــن، ورحلــة الصيــف كانــت 
كــُر للّرِحلــة فــي القــرآن حمــل معــھ مضمــرات  ِ

ّ
نحــو الشــام(2). وهــذا الذ

فــي  كانتــا  (املوســميت�ن)  الرحلت�ــن  أن  م��ــا  أخــرى،  و�ســقية  ســياقية 
ســ�يل التجــارة، وقر�ــش كانــت لهــا مكانــة ب�ــن القبائــل داخــل ا��ز�ــرة 
ــا 

َ
ن

ْ
ــا َجَعل

َّ
ن

َ
ــْم َيــَرْوا أ

َ
َول

َ
العر�يــة النتما��ــا ملكــة(3)، وهــو مــكان مركــزي «أ

ــاُس ِمــْن َحْوِلِهــْم»(٤)؛ ولهــذا االعتبــار كانــت 
َّ
 الن

ُ
ــف

َّ
ط

َ
خ

َ
ــا َوُ�ت

ً
َحَرًمــا آِمن

مــن لهــا هــذا الوضــُع (الــذي مــنَّ هللا بــھ 
َ
افلهــا ورحال��ــا آمنــة. فض قو

َعَمُهــْم ِمــْن ُجــوٍع َوآَمَ�ُ�ــْم ِمــْن 
ْ
ط

َ
ــِذي أ

َّ
عل��ــا) أمنــا اقتصاديــا وسياســيا: «ال

ــْوٍف»(٥).
َ

خ
�ــ�ص  انتقــال  يقت��ــي  إ�ســا�ي  فعــل  فالرحلــة  املنطلــق؛  هــذا  مــن 
الفعــل  وهــذا  آخــر،  إ�ــ�  مــكان  مــن  مــا،  زمــن  فــي  جماعــة)  أو  (فــردا 
الن�يجــة. وال  والغايــة وأيضــا  الطبيعــة والقصــد  مــن حيــث  يختلــف 
شــك أن العديــد مــن ال�شــر قديمــا خاضــوا تجر�ــة الرحلــة، إمــا لســوٍء 
ــهم اقت��ــ� ضــرورة االنتقــال (فــي الزمــان واملــكان) بحثــا عــن األمــن  مسَّ
أو الغــذاء، أو لطلــب العلــم ولقــاء العلمــاء، أو ل��ــ� وز�ــارة األرا��ــي 
املقدســة، أو للســفارة أو للتجــارة، وغ�رهــا مــن املقاصــد والغايــات.... 
وح�ــن تتحــول تجر�ــة الرحلــة أو فعــل الرحلــة إ�ــ� نــص مكتــوب (أو كمــا 
كتابــة  تص�ــر  الرحلــة»(٦))  «تلفيــظ  يقط�ــن  ســعيد  الدكتــور  يســميھ 
ذات خطــاب يتما�ــ� «مــع الرحلــة وعواملهــا، و�ســ�� إ�ــ� مواكب��ــا مــن 
البدايــة إ�ــ� ال��ايــة»(٧)، ذلــك �ســرد أحــداث الســفر والرؤ�ــة الذاتيــة 
اقــف، وكل مــا يث�ــر اهتمامھ  وال�ــ�صية للرحالــة، مــن انطباعــات ومو
أو  افي��ــا  جغر واصفــا  متعــددة  أماكــن  ب�ــن  تنقلــھ  فــي  بالــھ  و�شــغل 
عمرا��ــا وحيــاة ســكا��ا االجتماعيــة والعلميــة واألدبيــة والثقافيــة. فــال 
يخلــو ســرد الرحلــة مــن فوائــد علميــة وتار�خيــة وأدبيــة وكلهــا عناصــر 

ت��ــض بالنــص الرح�ــي وتطــرح إشــكالية التجن�ــس. 
فإ�� أي ج�س ت�تمي الرحلة؟ 

ا��الصــة  األشــكال  ضمــن  الّرِحلــة  حليفــي  شــعيب  الدكتــور  صنــف 
كاملقالــة والســ�رة وا��كايــة الشــعبية والرحــالت...(٨) غ�ــر أن األســتاذ 
املفهــوم  عليــھ  ينطبــق  الرح�ــي  النــص  أن  يــرى  مــؤدن  الرحيــم  عبــد 
الباختي�ي الذي ي�ناف� ونقاء النصوص، أي أنھ نص ���ن. والت���ن 
فــي الرحلــة، ي��ــ�ب ع�ــ� املوضوعــات واألســاليب والرؤ�ــات والــرواة 
تحــت  ذلــك  كل  املتعــددة..  واملعــارف  ا��تلفــة  واملصــادر  وا��كيــات 
هيمنــة ب�يــة الســفر املنظمــة ملســار الرحلــة املــادي، مــن جهــة، وملســار 
وتقاطعــا،  تواز�ــا  ف��ــا،  «ت�زامــن  كمــا  ثانيــة(٩).  جهــة  مــن  الكتابــة، 
تحــت  ذلــك  كل  األدبيــة  وغ�ــر  األدبيــة  الكتابــة  مــن  وأجنــاس  أنمــاط 
الهيمنــة «الفعليــة» لـ»ب�يــة الســفر» -كمــا ســبقت اإلشــارة- القــادرة 
ع�ــ� «توليــف» األنمــاط الســابقة مــن جهــة، وخلــق خصائــص ســردية، 
مــن جهــة ثانيــة، �عيــد االعتبــار للرحلــة مــن حيــث كو��ــا حكايــة ســفر، 
قبــل أن تكــون خطابــا جامعــا ما�عــا لــكل املعــارف والعلــوم واملتــع مــا 
عــدا متعــة الســفر»(10)، و��ــذا فطبيعــة الكتابــة الرحليــة غنيــة تتجــھ 
فــي اتجــاه اهتمامــات الدارســ�ن والباحث�ــن ع�ــ� اختــالف تخصصا��ــم.

العناصر املكونة ��طاب «كأنك هناك»  .2
رغــم هيمنــة ب�يــة الســفر ع�ــ� رحــالت العر�ــي بنجلــون إال أ��ــا ال 
تخلــو كمــا ســبق الذكــر مــن عناصــر أخــرى مكونــة شــكلت خطــاب 

الرحلــة فــي «كأنــك هنــاك»، ونذكــر م��ــا:
افيــة  أ- املعرفــة: تتمثــل فــي مــا يقدمــھ مــن معرفــة تار�خيــة وجغر
لبعــض املناطــق مــن البلــدان (م��ــا األســيو�ة والعر�يــة واألورو�يــة 
يقــول  واالجتما�ــي...  والدي�ــي  الثقافــي  ومحيطهــا  واألمر�كيــة) 
هــو  ال�رات�يــة،  فــي  (الثا�ــي)  أو  (العلــوي)  ال��ــيء  «إن  مثــال: 
املقــدس واملفضــل فــي الثقافــة التايالنديــة؛ لنفــرض أنــك ســألت 
أحدهــم ســؤال�ن اثن�ــن، دفعــة واحــدة، فإنــھ ســوف ال يجيبــك إال 
عــن الســؤال الثا�ــي، كأنــھ ���ــي األول»(11). كمــا يقــدم الكاتــب 
معرفــة أدبيــة وفكر�ــة وسياســية... إليمانــھ أن الرحلــة لهــا نتائــج 
كما لها فوائد، يقول: «فلوال رحلة الرسول من مكة إ�� املدينة، 
ــھ 

َّ
ظل ــر 

ُ
ي�ش أن  لإلســالم  كان  مــا  ا���شــة،  إ�ــ�  أ��ابــھ  ورحلــة 

الرحيــم ع�ــ� العالــم..»(12). ومــن الفوائــد ال�ــي يؤمــن ��ــا: «إن 
ــكون والرتابــة، وتحفــز ع�ــ� خــوض  د السُّ الرحلــة �ــي حركــة، تبــّدِ
غمــار ا��يــاة»(13). فاإل�ســان عنــده «ُوِلــد راحــال، و�ن أ��زتــھ 
يــل»(1٤)، 

َ
ــل رحــالت غ�ــر محسوســة فــي عالــم متخ الرحلــة، تخيَّ

ال�ــي تأسســت ع�ــ�  تلــك  ��ــا  والرحــالت غ�ــر ا��سوســة يقصــد 
اقعيــة كتخيــل عوالــم  والو اقــع  الو عــن  �عيــدا  ا��يــال  عنصــر 
يؤطرهــا ا��لــُم أو تصــوٌر خــارَج املألــوف كعالــم ا��ــن أو األرواح 
فــي عالــم خلــف الطبيعــة... وهــذا النــوع مــن الرحــالت كان وســيلة 
اقــع أو إيجــاد إجابــات ل�ســاؤالت الــذات  للهــروب مــن مشــاكل الو

وال�ــ�صية. ا��ماعيــة 
ب- السرد: النص الرح�ي في «كأنك هناك» ال يستغ�ي عن السرد 
أفعــاال أنتجهــا الكاتــب خــالل  لكونــھ ينقــل إ�ــ� القــارئ أحداثــا و
األفعــال  ب�يــة  أن  ونجــد  واملكا�ــي.  الزما�ــي  الفضــاء  ب�ــن  رحلتــھ 
«�ســ�� إ�ــ� الر�ــط ب�ــن الســرد والوصــف، و��ــن األحــداث �عضهــا 
للتواصــل»(1٥)  متنوعــة  أ��ــا  األفعــال  هــذه  وخاصيــة  ببعــض. 
قابلــت،  عــدت،  أحسســت،  أردنــا،  اكتفيــت،  «وصلــت،  مثــل: 
ســافرت، ســمعنا، دخلنــا، أخبر�ــي ...»، لهــذه األفعــال «قــدرة ع�ــ� 
التوجيــھ والتفعيــل الســردي�ن، وع�ــ� التواصــل الــذي يراهــن ع�ــ� 
خلق ا��ــ�ام ن��ي، وا��ــ�ام ب�ن القارئ ونص الرحلة»(1٦).

ومــن خصائــص الســرد فــي «كأنــك هنــاك»، «اإليجــاز وا��قيقــة 
ســمات  اســ�ثمار  مــع  األســلوب»(1٧)،  و�ســاطة  وا��صوصيــة 
النــص القص��ــي، يقــول مثــال: «فــي اليــوم الثا�ــي مــن وصو�ــي، 
عــدت إ�ــ� غرف�ــي بالفنــدق، قبــل الثانيــة عشــرة زواال(..) فوجــدت 
با��ــا موار�ــا. توجســت شــ�ئا غ�ــر عــادي، فدفعتــھ برفــق، ودلفــت 
ال، خطــوة خطــوة..»(1٨). فهنــاك حضــور لصــوت الــراوي،  ِ

ّ
م�ســل

الــذي مهمتــھ أن يشــكل الصــورة كمــا يراهــا وفــق درجــات التخييــل 
فــي  األدبيــة  يحقــق  ـكـي  اللغــة  عبــر  يتوســل  فا��يــال  والت�ئ�ــر. 
يلتقــط  ســفر  عــن  «حكيــا  باعتبارهــا  الرحليــة  النصــوص  هــذه 
املشــاهدات بــاإلدراك ا����ــي، وأيضــا باملتخيــل»(1٩) ـكـي يث�ــر 
فاعتمــد  القــارئ،  عــن  وامللــل  الرتابــة  إل�عــاد  ال�شــو�ق  عنصــر 
الكاتــب فــي ســرد رحالتــھ ع�ــ� محكيــات ســردية تتخللهــا املغامــرة 



ت
اءا

قر

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 231 (1)ديسمبر 2142022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

أفقهــا، وكل ذلــك فــي �ســق  والطرفــة وال�ــ�ر�ة لبنــاء الرحلــة و
مــن ا��مــل الســردية ال�ــي تمثــل خطابــا إخبار�ــا «ي�شــذر عبــر 
ســفر وكرونوتــوب وتيمــات متوالــدة فــي شــكل إخبــارات متنوعــة 

محورهــا الهــدف أو الــذات أو املــكان أو اآلخــر»(20).
ج- الوصــف: يعمــل الوصــف فــي الكتابــة الرحليــة عنــد العر�ــي 
بنجلــون ع�ــ� تصو�ــر اآلخــر قصــد فهمــھ، كمــا يقــدم إضــاءات 
عــن األماكــن واألحــداث.. أو كل املوصوفــات ال�ــي أثــارت دهشــة 
الكاتــب واســتغرابھ أو إ��ابــھ. فمثــال، ح�ــن يصــف جــزءا مــن 
الكن�ســة ال��يبــة ببار�ــس يقــول: «وصرنــا نــدور ونــدور تحــت 
افــذ  ��ــا العاليــة بثالثــة وثالث�ــن م�ــرا، تحيــط ��ــا أقــواس، ونو قبَّ
زجاجيــة ملونــة، يط�ــ� عل��ــا اللــون الــوردي»(21)، فهــو يقــدم 
افقتــھ يشــعران بأ��مــا يغوصــان  صــورة املــكان الــذي جعلــھ ومر
للقــارئ  ينقــل  نفســھ  اآلن  وفــي  يصــف  أنــھ  يع�ــي  بمــا  حلــم،  فــي 
ع�ــ�  يركــز  فالوصــف  املــكان.  داخــل  انتابــھ  الــذي  إحساســھ 
تقديــم صــورة ملــا لــم يألــف الكاتــب مشــاهدتھ. كمــا أن األوصــاف 
ال�ي ينقلها الكاتب للقارئ �عبر عن انطباعاتھ، فتعكس صورة 
ا��ســوس  ح�ــ�  بــل  فقــط  املر�ــي  ينقــل  ال  ألنــھ  ل�ــ�ص�تھ، 
-«وا��قيقــة  خافتــة»(22)  دندنــة  ســمعنا  «فجــأة  واملســموع: 
أن ا��ســاء كان لذيــذا جــدا، ُيســيل لعابــك، و�جعــل شــفتيك 
تتلّمظــان»(23)، وهــذا الوصــف يبلــغ إ�ــ� القــارئ، فيعيــد إنتــاج 
الصــورة فــي ذهنــھ. و��ــذا تكــون املوصوفــات م�ســمة با��ركــة 

ونابضــة با��يــاة.
إقناعــا  أك�ــر  الرحــالت  جعــل  ا��ــوار  توظيــف  إن  ا��ــوار:  ح- 
معظــم  وفــي  للكاتــب.  والفكــري  الذا�ــي  ل��انــب  إبــرازا  وأك�ــر 
فقــام  والوصــف،  للســرد  امتــدادا  ا��ــوار  جــاء  النصــوص 
بــدور كب�ــر فــي البنــاء القص��ــي وســاهم فــي الكشــف عــن أفــكار 
اقــف عــن  ــرون فــي كث�ــر مــن املو ونفســية األ�ــ�اص الذيــن يعّبِ
آرا��ــم، ممــا يمكــن اســ�ثمار هــذا فــي اعتبارهــم أصواتــا متعــددة 
فــي خطــاب الرحلــة تقــدم معلومــات ودالالت، أو يقــدم الكاتــب 
مــن خــالل محاور��ــم رؤ�تــھ ا��اصــة مثــل حــواره مــع وفــد مــن 
فــي ز�ارتــھ لســور الص�ــن حيــث أعطــى رؤ�ــة  اللبناني�ــن  الطلبــة 

بنــاء الســور(2٤). بنــاء اإل�ســان أو�ــ� مــن  مفادهــا أن 
د- الشــعر: يس�شــهد الكاتــب ببعــض األبيــات است�ناســا ��ــا فــي 
و�قت�ســها  ا��طــاب.  أو  الســرد  مضمــون  مــع  افــق  يتو ســياق 
مــن الشــعر العر�ــي كشــعر ق�ــس بــن ا��طيــم، وأ�ــي العتاهيــة، 
واملتن�ــي، و�براهيــم نا�ــي، وأحمــد شــو�ي، وشــعر املغر�ــي محمــد 
ا��لــوي.. فهــذا العنصــر يســ�� الكاتــب مــن خاللــھ إ�ــ� إمتــاع 
القــارئ، و�ضفــاء طا�ــع التعــدد والتنــوع ع�ــ� خطــاب الرحلــة.

 و�ضافــة إ�ــ� هــذه املكونــات ال�ــي احتلــت مســاحات متفاوتــة فــي 
النصــوص فإننــا نجــد ا��طــاب االجتما�ــي يشــكل ف��ــا رافــدا 
أساســيا، حيــث ينطــوي ع�ــ� وصــف طبا�ــع النــاس وأخبارهــم 
والعلميــة  والثقافيــة  االجتماعيــة  با��يــاة  يتعلــق  مــا  و�عــض 
والسياســية. كمــا نالحــظ حضــور صــورة املــرأة كعنصــر مهــم فــي 
هــذا ا��طــاب الرح�ــي الــذي نتــج عــن ســفر�ات أنجزهــا الكاتــب 
إ�� دول مختلفة تختلف ثقافات شعو��ا ومستو�ات تفك�رها. 

فكيف جاء حضور املرأة في خطاب هذه الرحالت؟ 

صورة املرأة  .3
هنــاك»  «كـــأنك  نصــوص  فــي  املــرأة  صــورة  مفهــوم  يعنيــھ  الــذي  إن 
فــي  رئ�ســا  عنصــرا  عاملهــا  أو  املــرأة  فيــھ  �شــكل  الــذي  هو«ا��طــاب 
أي  الرحلــة،  عليــھ  تقــوم  الــذي  للســرد  أساســيا  ومكونــا  النــص،  بنــاء 
النصــوص واألخبــار ال�ــي تكــون ف��ــا املــرأة موضوعــا ل��طــاب، أو تتم�ــز 
بحضــور املــرأة فــي مضمو��ــا حضــورا فاعــال ومؤثــرا، ومشــارك��ا فــي بنــاء 
ا��طــاب ع�ــ� وجــوه متنوعــة و�مســتو�ات متعــددة...»(2٥). لهــذا يأ�ــي 
الكاتــب كتمهيــد للرحــالت  نــص يقدمــھ  مــن أول  ابتــداًء  املــرأة  حضــور 
��ــا وكتــب ع��ــا فــي نصــوص الكتــاب. هــذا النــص الــذي عنونــھ بـــ  ال�ــي دوَّ
حــاور الكاتــب 

ُ
«قص�ــي مــع الســفر» تج�ــ� فيــھ حضــور �ــ�صية امــرأة ت

العر�ــي  رحــالت  خلفيــات  معرفــة  إ�ــ�  عبرهــا  تتوســل  مســتفزة  بأســئلة 
بنجلــون. وقــد جــاءت صــورة املــرأة هنــا يشــو��ا ��ــيء مــن املكــر، ممــا 
جعــل الكاتــب يح�ــرز، يقــول: «بــل أحسســت أن محاِور�ــي تر�ــد أن تن�ــزع 

فــي يدهــا...!»(2٦).  افــا) ��هــة مــا، فأســِقط  م�ــي (اع�ر
ومــن خــالل حضــور هــذه الســائلة ال�ــي لــم يحــدد الكاتــب هو���ــا بدقــة 
ر الكاتــب عبــر ا��ــوار معهــا، خطابــا  (و�ف�ــرض أ��ــا �ــ�صية متخيلــة) مــرَّ
لــھ قصديــة ت�ب�ــي ع�ــ� الرغبــة فــي الت�ي�ــن. فهــو إن كان يوهــم القــارئ 
اقعيــة هــذه ا��ــاورة؛ فــإن هنــاك اف�راضــا يقــول، إن الكاتــب يو�ــ�  بو
لقرائــھ طبيعــة رحالتــھ ودوا�ــي إنجازهــا والهــدف م��ــا، وظروفهــا ومــا 
يتعلــق بتداب�رهــا املاديــة... وقــد أعــرب عــن �علقــھ العاطفــي بالســفر بمــا 
يرتبــط لديــھ فــي ذاكرتــھ بطفولتــھ ووالــده الــذي كان با�عــا متجــوال ي�تقــل 
ب�ــن املــدن املغر�يــة.  فالرحلــة بال�ســبة إليــھ تجر�ــة ذاتيــة ووجدانيــة: 
«شــوق، وأي شــوق، فكيــف �عرفينــھ إذا لــم تذو�ــي طعمــھ؟»(2٧). و�ــي 
أيضــا حافــز ع�ــ� طلــب املعرفــة واملثاقفــة. ثــم اس�رســل ليعطــي إفــادات 
نقديــة عــن هــذا الصنــف األد�ــي الــذي اعتبــره أم األجنــاس كلهــا، و��ــذا 
واملوضوعيــة،  م��ــا  الذاتيــة  العوامــل،  تلــك  «لــكل  قولــھ:  إ�ــ�  خلــص 
نصوصــا   

ْ
فأنَجبــت الرحلــة،  إ�ــ�  نف��ــي  جنحــت  واملك�ســبة،  املوروثــة 

أدبيــة، �عضهــا موجــھ للكبــار، و�عضهــا للصغــار... ومــا (كأنــك هنــاك) 
إال نمــوذج لتلــك الرحــالت ال�ــي قمــت ��ــا إ�ــ� الشــرق والغــرب»(2٨).

القــارئ  خاللهــا  مــن  يم��ــي  عتبــة  يشــكل  امليتا-ن��ــي،  ا��طــاب  هــذا 
وهــو ع�ــ� درايــة بظــروف هــذه الرحــالت وخلفيا��ــا املاديــة والثقافيــة 
افعها املعرفية، فهو خطاب يجيب عن �ساؤالت القارئ املف�رضة  ودو

و�رفــع اإلشــكال والل�ــس قبــل أن يطرحــھ القــارئ.
عــن  متعــددة  صــورا  الثمانيــة،  النصــوص  هــذه  فــي  الكاتــب  قــدم  وقــد 
املــرأة باســت�ناء النــص األخ�ــر الــذي لــم يــأت فيــھ ذكــر للمــرأة البتــة. و�ن 
كانــت هــذه الســفر�ات لــم تقــدم لنــا كل صــور املــرأة داخــل ا��تمعــات 
ال�ــي زارهــا الكاتــب إال أ��ــا قــد عرضــت مــا صادفــھ و�عــض مــا أشــغل 
اهتمامــھ ومــا أثــار ان�باهــھ أو اســتغرابھ أو اندهاشــھ، ألنــھ غ�ــر مطالــب 
بالكتابــة عــن كل تلــك الصــور املتعــددة فــي ا��تمــع الواحــد، فهــو كاتــب 
رحلــة قبــل أي ��ــيء ول�ــس باحثــا اجتماعيــا، وطبيعــة الكتابــة الرحليــة 
العالــم  اتجــاه  ورؤ�تــھ  الرحالــة  وانطباعــات  مشــاهد  نقــل  فــي  تتمثــل 

واآلخــر و�شــكيل خطــاب الرحلــة. 
االجتماعيــة  الب�ئــة  عــن  لتعبــر  هنــا  للمــرأة  املتعــددة  الصــور  وتأ�ــي 
والعــادات والتقاليــد واألعــراف، «أي أن املــرأة فــي هــذا الســياق غــدت 
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ال�راكمــي»(2٩).  بمخزونــھ  غ�ــي  اجتما�ــي  ثقافــي  صــوت  ذات 

1٫2 -املرأة: الزواج واألنوثة
مــا وقعــت عليــھ عينــاه مــن مشــاهد تخــص  يقــوم الكاتــب بوصــف 
املــرأة، أو �عــض العــادات ا��اصــة بالبلــدان ال�ــي ينــزل ��ــا. و�ــي فــي 
لــم يســمع ع��ــا، فيث�ــر  فــي مــكان آخــر، أو  لــم يرهــا  الغالــب عــادات 
األمــر اســتغرابھ، مثــل املدينــة األثر�ــة (ا��رمــة) فــي الص�ــن، حيــث 
لـــ  الــزواج)  (أســواق  خم�ــس  كل  «تقــام  إذ  الســماء،  معبــد  يوجــد 
(اقتنــاء) شــر�ك (الع�ــش وا��يــاة) ال شــر�ك (ا��ــب وا���ــس) ألن 
هــذه العالقــة جــاري ��ــا العمــل، وقائمــة ب�ــن الص�ني�ــن بــال (زواج) 
أو رفيقــات  (رفقــاء  قلــة  فــي  تكمــن  املشــكلة  أي حــق طبي�ــي، ولكــن 
اب�تــھ  الكاتــب  ع�ــ�  أحدهــم  يعــرض  املعبــد  هــذا  فــي  الــروح)»(30). 
قصــد الــزواج ��ــا: «هــل أ��بتــك ابن�ــي؟ .. ال ما�ــع لــدي أن ��اجــر 
أبنــاء كبــار. وفــي هــذا  أنــھ م�ــزوج ولديــھ  معــك»(31) فيعتــذر بمبــرر 
التقليــد مــا يخالــف عــرف الكاتــب االجتما�ــي وثقافتــھ، فأثــار دهشــتھ 
واســتغرابھ، لهــذا قــال ح�ــن غــادر املــكان: «غــادرت معبــد الســماء، 
دون زوجــة ثانيــة، تتأبــط ذرا�ــي»(32). وهنــا يضعنــا الكاتــب أمــام 
صــورة املــرأة داخــل عــادات زواج يخالــف مــا اعتــاد عليــھ فــي مجتمعــھ 

والعر�ــي. املغر�ــي 
الفنــدق  مضيفــة  �ــ�ص  فــي  الص�نيــة  املــرأة  صــورة  تحضــر  كمــا 
(�شو��ــي ��ــي) ال�ــي تتم�ــز با��ــرأة، يقــول: «ملســت خــدي بإ��امهــا 
رافقــت  ال�ــي  املضيفــة  هــذه  تداعب�ــي»(33).  كأ��ــا  خفيفــا،  ملســا 
الكاتــب إ�ــ� مطعــم صي�ــي، ســـألتھ فــي حــوار عــن رأيــھ فــي �ســاء الص�ن، 
وع�ــ� مــا يبــدو أن الكاتــب تحــرج مــن ا��ــواب حيــث قــال: «فاجأت�ــي 
��ــذا الســؤال، ومــا كنــت أر�ــد أن تطرحــھ، ف�ــرددت طو�ــال ومتلعثمــا 
فــي اإلجابــة عنــھ»(3٤)، وجــاء رأيــھ أن �ســاء هــذا البلــد رغــم أ��ــن 
لــم  أ��ــن  إال  لد��ــن»(3٥)،  مــا  بــكل  و�جــدن  متفتحــات «و�ــ�يات 
يحركن فيھ ســاكنا. وهذا الرأي قام ع�� عنصر املعاينة واملشــاهدة 
ألنــھ يــرى أن املــرأة الص�نيــة فقــد جســدها أنوثتــھ �ســ�ب التدم�ــر 
املمن�ــ� لعنصــري األنوثــة والذكــورة فــي عهــد الزعيــم ماو���ــي تو�ــغ 
وثورتــھ الثقافيــة، ولــم �عــد للمــرأة الص�نيــة جاذبيــة «فــكل عناصــر 
تكــن  لــم  إن  مختفيــة،  تكــون  أن  تــكاد  وســاق�ن،  ��ــود  مــن  األنوثــة 
منقرضــة، وأصبحــت مثــل الرجــل تمامــا»(3٦)، وح�ــ� ا��ــب عــاد 
عنــد الص�ن�ــن (كمــا يقــول)، مفهومــا عقليــا وذهنيــا ول�ــس وجدانيــا 

كمــا عنــد با�ــي الشــعوب وخاصــة العر�يــة. 

2٫2 -املرأة العاملة 
تأ�ــي �ــ�صية املنظفــة فــي نــص «اب�ســم.. أنــت فــي الشــارقة!» لتمثــل 
صــورة املــرأة العاملــة بفنــدق؛ فاملنظفــة ���بــت مــن �عامــل الكاتــب 
ا��ضــاري معهــا بخــالف مــا اعتــادت عليــھ مــن طــرف �عــض النــزالء 
مــن كبــار الســن مــن ذوي العمائــم، الذيــن راودوهــا عــن نفســها أو 
الســر�ر،  هــذا  ينطــق  «لــو  قائلــة:  لــھ  صرحــت  وقــد  ��ــا،  تحرشــوا 
��دثــك عــن أوراق الــدوالر، ال�ــي عرضــت ع�ــّي مــرارا!»(3٧). وهــذا 
النــص إن كان يعــرض صــورة املــرأة األجن�يــة العاملــة بإمارة الشــارقة 
ومــا تتعــرض لــھ مــن إهانــة، فهــو ال يخلــو أيضــا مــن الصــورة النمطيــة 
كل  يتصــور  الــذي  العمامــة)  (صاحــب  ا��لي�ــي  أو  العر�ــي  للرجــل 
الكاتــب بمحاولــة  قــام  لــھ. و��ــذا  اللوا�ــي يصادفهــن جــوار  ال�ســاء 

ت��يــح صــورة اإل�ســان العر�ــي فــي ذهــن عاملــة النظافــة وذلــك 
يحملــون  كانــوا  «هــل  ســؤالھ:  فــي  تجلــت  �ســيطة  مقارنــة  بطــرح 
قــال  بالنفــي،  أجابــت  وح�ــن  حقائ��ــم؟»(3٨)،  فــي  ومجــالت  كتبــا 
إن الفــرق يتج�ــ� فــي أن كل منــا يحمــل مــا ��مــھ، أي أن الذهنيــة 
العر�يــة تختلــف باختــالف اهتماما��ــا، فل�ــس كل عر�ــي يــرى املــرأة 

األجن�يــة بنفــس النظــرة ول�ــس كل عر�ــي يحمــل نفــس العقليــة.

3٫2 -املرأة الصديقة
كان ملوقــف الكاتــب مــن العــودة لز�ــارة فر�ســا مــا يعطــي صــورة عــن 
املــرأة الصديقــة فــي رحــالت العر�ــي بنجلــون. فقــد أخــذ عهــدا ع�ــ� 
نفســھ أال يعــود إل��ــا �عــد أن فقــد ��ــا صديقتــھ اإلســبانية «مارغــا 
ر��ــرا» �ســ�ب مــرض الســرطان. وهــذا املوقــف أظهــر مــدى وفــاء 
يذكــره  مــا  البلــد  هــذا  لز�ــارة  العــودة  فــي  الكاتــب لصديقتــھ، ألنــھ 
بصــورة هــذه املــرأة ال�ــي ترتبــط لديــھ باأللــم وحــزن الفــراق. غ�ــر 
أنــھ أخلــف وعــده تحــت قــوة إصــرار امــرأة أخــرى و�ــي اب�تــھ ال�ــي 
أ��ــت عليــھ أن يقبــل الســفر معهــا إ�ــ� بار�ــس. ورغــم أن هــذه املــرأة 
توفيــت إال أن صور��ــا حاضــرة فــي خيــال الكاتــب، وهــذا مــا يبــرر 

ز�ارتــھ لقبرهــا فــي غفلــة مــن اب�تــھ. 
كمــا تظهــر كذلــك صــورة املــرأة الصديقــة فــي �ــ�صية الُ�ُ�فيــة 
الســور�ة لب�ــ� جوهــر، ال�ــي كانــت برفقتــھ أثنــاء ز�ارتــھ ملصــر. هــذه 
قــال  مــن خاللهــا جمــال مصــر، حيــث  الكاتــب  يبصــر  ال�ــي  املــرأة 
لهــا: «لقــد رأي��ــا فيــك، أي��ــا ا��ســناء»(3٩). فنــرى أن هــذا التأثــر 
الــذي بلــغ مقامــا مــن مقامــات العشــق الصوفــي ملصــر دفعــھ إ�ــ� 
التغ�ــي «بالوطــن واألم وال�ــ�ر والقمــر والعصاف�ــر» باملهرجــان 
مخيلــة  فــي  حاضــرة  بجمالهــا  املــرأة  فصــورة  بالفيــوم.  الشــعري 
الكاتــب وارتبطــت لديــھ بمصــر ال�ــي أهداهــا قيمــة الهديــة ال�ــي كان 
يــود أن ��د��ــا لصديقتــھ لب�ــ� فتنازلــت ع��ــا ألســر الشــهداء، ولهــذا 

قــال: «فســتان حب�ب�ــي للمحروســة مصــر»(٤0).

افة ٤٫2 -املرأة: الغواية وا��ر
حــاول الكاتــب أن ينقــل إ�ــ� القــارئ العر�ــي صــورة املــرأة التايالندية 
ذلــك  ف�ســاء  واســ�نكار.  اســتغراب  مــن  فيــھ  أثــارت  مــا  ع�ــ�  بنــاء 
(برايــا)  نــادي  فــي  والتكو�ــن  للتدر�ــب  يخضعــن  جميعهــن  البلــد 
لإلغــواء واإلغــراء، كمــا جــاء ع�ــ� لســان الدليــل الســيا�ي املغر�ــي 
«داهيــات،  تايالنــد  فــي  فال�ســاء  بالفنــدق،  الكاتــب  التقــاه  الــذي 
يســتعملن أســاليب مغر�ــة وخططــا ذكيــة، ال يدر��ــا إ�ــس وال جــان. 
وم��ــن أشــكال وألــوان، فبعضهــن مــن القوقــاز، وأخــر مــن الص�ــن 
وكلهــن يتكلمــن العر�يــة واإلنجل�زيــة بطالقــة»(٤1). هــذه الصــورة 
جعلــت الكاتــب أك�ــر حرصــا وحــذرا �عــد أن حــل بمدينــة بانكــوك 
نابضــة  بالتناقضــات،  مليئــة  املدينــة،  «فهــذه  ع��ــا:  قــال  وال�ــي 

والغرائــب»(٤2).  بال��ائــب 
لتايالندي�ــن  الشــع�ي  املعتقــد  دائــرة  داخــل  املــرأة  تحضــر  كمــا 
بصــورة ترتبــط بالفتنــة. حيــث فــي معــرض حديثــھ عــن معبــد بــوذا 
قــال: «و�حظــر ع�ــ� ال�ســاء ملــس الراهــب، أو مصافحتــھ، أو تقديــم 
فرصــة  ســيغتنمها  الشــيطان،  ألن  بيــد،  يــدا  مباشــرة،  لــھ  ��ــيء 
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املســتقيم»(٤3). ا��ــط  عــن  بــھ  و�حيــد  ليد�ســھ، 
 ومن االعتقادات أيضا وال�ي دائما ترتبط بصورة املرأة التايالندية 
افات، أن أحد متاحف بانكوك �عرض ف��ا أصناف  املؤمنة با��ر
عــن منحوتــات خشــ�ية  عبــارة  التناســلية،  األعضــاء  مــن  وأشــكال 
بدرجــة  املتحــف،  ز�ونــات  وهــن  ال�ســاء،  أنظــار  و��ر�ــة، «ف�شــد 
ا��صو�ــة)  (روح  التايالنديــة  الثقافــة  فــي  تمثــل  إ��ــا  و�قــال  أو�ــ�. 
فيأت�ــن بباقــات أزهــار اللو�ــس والياســم�ن هدايــا لتلــك الــروح، لعــل 
وع��ــ� أن تجــود عل��ــن برجــل، إذا كــن عا�ســات، أو بمولــود، إذا 
كــن عاقــرات»(٤٤). هــذه الصــورة ال�ــي ينقلهــا الكاتــب للقــارئ تبعــث 
ع�ــ� االســتغراب والت��ــب، رغــم أن ا��تمعــات العر�يــة ال تخلــو 
ممــا يشــ��ها ولــو �شــكل مختلــف ومغايــر، لكــن مــن طبيعــة اإل�ســان 
أن يستغرب مما ال يألفھ من ثقافات شعبية ح�� إن كان جوهرها 
م�شــا��ا أو أ��ــا �شــ�رك فــي الغايــة مــع اختــالف فــي الوســيلة والشــكل.

٥٫2 -املرأة: ا��مال والتحرر
تتج�ــ� صــورة املــرأة املتحــررة فــي رحلــة الكاتــب إ�ــ� فر�ســا ح�ــن طلبــت 
أ�غــام يعزفهــا  إيقــاع  اقصهــا ع�ــ�  فــي ا��مســ�ن أن ير منــھ ســيدة 
تحــرر  عــن  �عــرب  ال�ــي  الصــورة  هــذه  الشــارع.  فــي  الشــباب  �عــض 
املــرأة األورو�يــة وانفتاحهــا، جعلــت الكاتــب يســتجيب لطلــب املــرأة 
م�ــي،  «اق�ربــت  يقــول:  ل��ــرج)  (رفعــا  اب�تــھ  مــن  اإلذن  أخــذ  �عــد 
العنــاق  فاســتحليت  عانقت�ــي،  ثــم  �ــي،  البــارز  صدرهــا  وألصقــت 
ت�ــن، وتمني��مــا أن يطــوال ســاعات، فاملــرأة أصغــر  والرقصــة ا��ارَّ
ي�بــض  �شــيطة،  ا��ركــة،  خفيفــة  عامــا،  عشــر�ن  بحوا�ــي  م�ــي 
جســمها حيو�ــة، وعيناهــا ضاحكتــان، وشــفتاها باســمتان، وحبتــا 
ع�ــ�  للتلصــص  الفرصــة  أن��ــز  ووجدت�ــي  اقصــان.  ت�ر ��د��ــا  لــوز 

األنانــاس»(٤٥). نكهــة  لهمــا  أن  يبــدو  اللت�ــن  الغضت�ــن،  شــفت��ا 
ــن وأطعــم بــھ الكاتــب نــص رحلتــھ  فــي هــذا الوصــف الدقيــق الــذي ز�َّ
تقديــره  وأيضــا  وان�باهــھ،  دقــة مالحظاتــھ،  يؤكــد  مــا  إ�ــ� فر�ســا، 
«ومــا  يقــول:  الشــباب،  بحيو�ــة  أشــعره  الــذي  األنثــوي،  ل��مــال 
و�ــي  عظامــي  وأحيــت  أ�عشــت�ي،  ــة  ضمَّ صدرهــا  إ�ــ�  ضمت�ــي  أن 
رميــم»(٤٦)، ح�ــ� تم�ــ� أن تطــول ســاعات الرقصــة والعنــاق. ثــم 
رغبــت  ال�ــي  املتحــررة  الفر�ســية  املــرأة  صــورة  رســم  الكاتــب  تا�ــع 
فيــھ قائلــة: «أنــا أر�ــدك مســاء، فهــل تقبــل؟»(٤٧). وهــذه الصــورة 
املس�نكرة غ�ر املألوفة (عند ال��صية املغر�ية ذات تكو�ن ثقافي 
ومرجعيــة تقليديــة رغــم �عــض مظاهــر ا��داثــة)، دفعــت باب�تــھ إ�ــ� 
التصــرف انطالقــا مــن فطر��ــا املغر�يــة لكو��ــا امــرأة كبا�ــي ال�ســاء 
ترفــض أن تــرى والدهــا ب�ــن يــدي امــرأة أخــرى غ�ــر زوجتــھ، فعبــرت 
عــن اع�راضهــا ع�ــ� مشــهد العنــاق: «شــعرت بيــد شــابة، تر�ــت ر�تــھ 
قو�ــة ع�ــ� كتفــي، كأن يــد مالكــم نزلــت فوقهــا، وقاكــم هللا م��ــا، ثــم 
تز�ــل مــن خصــر صاحب�ــي يــدي، م�ســائلة فــي �ــ�ر�ة: أحقــا، يــا أ�ــي، 

يصفــون بار�ــس بمدينــة األحــالم ا��ميلــة؟!»(٤٨).
بقصــة  رتــھ 

َّ
ذك لوالدهــا  االبنــة  تو�يــخ  خضــم  فــي  أنــھ  واملالحــظ 

«أحــدب  هيجــو  فيكتــور  روايــة  فــي  األجــراس  قــارع  «كواز�مــودو» 
ا��ســناء  ال��ر�ــة  اقصــة  الر حــب  فــي  وقــع  الــذي  نوتــردام» 
القصــة  هــذه  ولعــل  �عاهتــھ.  تبــال  ولــم  منــھ  «إزم�رالــدا» فتقر�ــت 
ال�ــي ســاق��ا ابنــة الكاتــب لل�ــ�ر�ة مــن تصــرف والدهــا مــا ُيضمــر 

فــي أن ا��مــال قــد يحمــل اإل�ســان ع�ــ�  هــذا املع�ــ� الــذي يتمثــل 
املــرأة  أحــب  عندمــا  األحــدب  حيــاة  �غ�ــرت  كمــا  حياتــھ،  �غي�ــر 
ا��ســناء، وخــرج مــن عزلتــھ ال�ــي �ســب�ت لــھ ف��ــا عاهتــھ، فتخلــص 
مــن عقدتــھ بحــب ا��مــال. وابنــة الكاتــب خشــ�ت ع�ــ� والدهــا مــن 
جمــال فر�ســا أن يغ�ــره، ال ألنــھ يعا�ــي مــن عقــدة أو عاهــة بــل أل��ــا 
بــدأت تــدرك أنــھ سي���ــ� ســنھ وزوجتــھ ال�ــي ت�تظــره بفــاس. و��ــذا 
الشــكل تحضــر صــورة املــرأة الفر�ســية رمــز ا��مــال واألنوثــة فــي نــص 
رحلــة «بار�ــس.. قبــل ��ايــة العالــم بيــوم». أمــا صور��ــا فــي أمر�ــكا فقد 
تكلم الكاتب عن الشابة صاحبة آلة القمار ال�ي حاولت اصطياده 
بإحــدى املال�ــي، يقــول: «وفجــأة، ال أدري مــن أيــن انبعثــت �ــي شــابة 
شــقراُء فــي ميعــة الصبــا، طليقــة الشــعر، كاشــفة الصــدر والذراع�ــن 
والساق�ن أيضا، فاع�رضت طر�قي بخفة الفراشة في غنج ودالل، 
و�ــي تمــد �ــي دوالرا المعــا: هــاْي، صديقــي! �عــال.. إ�ــ� أيــن تر�ــد أن 
تذهــب، وأنــت لــم تجــّرِب حظــك ا��ميــل؟»(٤٩). وفــي هــذه الصــورة 
مــا يفيــد أن ا��تمــع األمر�ـكـي ال يؤمــن إال باملــادة وا��ر�ــة الفرديــة 
املطلقــة مــن أجــل كســب النقــود، وكمــا يقــول الكاتــب: «ف�ــي البنزين 
الــذي يحــركك، و�دو��ــا ال �ســتطيع أن �ع�ــش دقيقــة»(٥0). فاملــرأة 
لــم �عــد تنعــم  أ��ــا تحتــل كل مــكان،  ال�ــي يقــول ع��ــا  كآلــة القمــار 
ع�ــ�  فئــات  واغتنــاء  والر�ــح  للكســب  وســيلة  صــارت  بإ�ســاني��ا، 
حســاب عــرق فئــات أخــرى، و��ــذا يقــول «أن هــذا املــال، ال يحقــق 
شــ�ئا كث�ــرا أو يســ�را مــن الراحــة والطمأن�نــة النفســية»(٥1) بمــا 
يع�ــي أن فــي خضــم هــذا التطــور وهــذا العالــم ا��ديــد فــإن القيمــة 
الروحيــة والنفســية لإل�ســان تنعــدم فــي عالــم املاديــات عالــم قائــم، 
كمــا قــال، ع�ــ� «املصا�ــ� ال�ــ�صية، واملنافــع املاديــة»(٥2) تم��ــن 
فيــھ املــرأة ال�ــي �ــي رمــز ا��مــال والعاطفــة ال�ــي أودعهــا ف��ا ا��الق.

ينقــل  بنجلــون  العر�ــي  األســتاذ  أن  ســبق  مــا  خــالل  مــن  نالحــظ 
ال�ــي  أو  عينــھ  عليــھ  وقعــت  ال�ــي  ســواء  باملــرأة  ا��اصــة  املشــاهد 
لــھ ع��ــا، ممــا �ســت�تج أن مصــادر هــذه الصــور �ــي املعاينــة  ُحـكـي 
اجتماعيــا  أحيانــا  املــرأة  بوصــف  فاهتــم  والســمع،  واملشــاهدة 
وأحيانــا خلقيــا وأحيانــا ركــز ع�ــ� صور��ــا داخــل العــادات والتقاليــد 

واملعتقــدات.

خاتمة
ل�ــس  بنجلــون  العر�ــي  األديــب  عنــد  الرحلــة  كتابــة  مــن  الغايــة  إن 
الب�يــة  يشــكل  النصــوص  فــي  كان  و�ن  الســفر،  عــن  ا��ديــث 
املهيمنــة (كمــا أشــارنا ســابقا)، لكــن الســفر أحيانــا قــد يكــون متعــة 
�فادتــھ قــد ال تتجــاوز ا��يــط النف��ــي والذا�ــي. إذن  �ــ�صية، و
فإننــا نف�ــرض أن الغايــة مــن هــذه الكتابــة هــو �شــكيل ا��طــاب، 
اعتمــادا ع�ــ� عــدة مكونــات وعناصــر معرفيــة وأدبيــة، ومــن خــالل 
هــذا ا��طــاب يبــرز حضــور املــرأة ال�ــي �عــددت صورهــا انطالقــا ممــا 
عاينــھ الكاتــب أو ســمعھ فــي أمكنــة مختلفــة ألقاليــم دول زارهــا، م��ــا 
العر�يــة واألســيو�ة واألمر�كيــة، فســاهم هــذا التعــدد لصــور املــرأة 
فــي جعلهــا حمالــة أوجــھ ودالالت متنوعــة، يمــرر الكاتــب عبرهــا رؤ�تــھ 
فــي  حضورهــا  مــع  تفاعــل  كمــا  والثقافيــة.  والفكر�ــة  ال�ــ�صية 
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ســفره أو فــي حياتــھ ا��اصــة (حضــور االبنــة/ الزوجة/الصديقــة)، 
فاعتمــد ع�ــ� الوصــف ل�شــكيل الصــورة، والســرد الــذي جــاء فنــا 
ضــم مجموعــة مــن األنــواع األدبيــة (ا��بــر القص��ــي، ا��كايــة، 
وا��ــدث القص��ــي، وا��ــوار، إضافــة إ�ــ� املكــون الشــعري...). 
إن هذه النصوص ساقت إفادات كث�رة وناقشت قضايا متنوعة 
وتار�خيــة)  وثقافيــة  وفكر�ــة  (اجتماعيــة  الكاتــب  عل��ــا  وقــف 
فجعلــت ا��طــاب الرح�ــي يتم�ــز بالتنــوع والتعــدد كمــا أنــھ خطــاب 
مــن  فــي كث�ــر  الثقافــي واملعرفــي، ممــا جعلــھ  الكاتــب  مــن و�ــي  نا�ــع 
تخلــو  ال  مقارنــات  واآلخــر،  األنــا  ب�ــن  مقارنــات  يضــع  اقــف  املو
فنجــده  والفكــري،  العلمــي  ا��ــال  فــي  خاصــة  الذا�ــي  النقــد  مــن 
يس�شــهد بمقــوالت الراحــل املهــدي املنجــرة، �عز�ــزا لرؤ�ــة يطرحهــا 
أنــھ شــديد االع�ــزاز بلغتــھ و�انتمائــھ العر�ــي  أو رأي يدعمــھ. كمــا 
ترجمــھ  الــذي  وترا��ــا  واألد�ــي  الفكــري  األمــة  و�تار�ــخ  واملغر�ــي 
الغــرب فاســتفاد منــھ، فــي الوقــت الــذي تملــص �عــض العــرب مــن 
لغ��ــم فتاهــت م��ــم البوصلــة، كالغــراب الــذي أراد أن يقلــد ِمشــية 
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الغز�ــرة  للوثائــق  املعلوما�ــي  النظــام  تحو�ــل  الســهل  مــن  ل�ــس 
تنضيــد  كيفيــة  فــي  تكمــن  الصعو�ــة  متماســك.  روا�ــي  نــص  إ�ــ� 
املعلومات و�شذي��ا ثم كيفية تخصي��ا ب�سب معينة من ا��يلة 
الروائيــة، فالروا�ــي شــاكر نــوري ل�ــس ضمــن مخططــھ الروا�ــي 
ع�ــ�  يحافــظ  نــوري  شــاكر  فالروا�ــي  ��ــ�يلية  روايــة  يكتــب  أن 
بصمتــھ الروائيــة و�شــتغل ع�ــ� ضــرورة التجــاوز اإلبدا�ــي ضمــن 
ســاخنة  اقيــة  عر موضوعــة  مــن  ي�تقــل  فهــو  الســردي.  برنامجــھ 
و�جّســدها روائيــا إ�ــ� موضوعــة أخــرى �ســتحق التوقــف عندهــا 
بتدو�ــر  يقــوم  ثــم  ا��وانــب،  كافــة  مــن  بموضوع��ــا  واإلحاطــة 
الســرد و�شــكيلھ روائيا في �ــ�وص ال يمكن �ســيا��م : امل�رجمون 
املتورطــون ب�ــن ��رفــة ا��تــل وقصــاص االرهــاب. ا��نود املار�نز 
فتطوعــوا،  ا��اجــة  واغو��ــم  ا��ــرب  يكرهــون  الذيــن  ا��مســة 
وأنتجــوا موســيقى وأغنيــات ضــد محار�ــة الشــعب العرا�ــي. فهــم 
اقيــة بقفــزة كنغــر  أدرعــوا العــراق مهــد ا��ضــارة، وم�رجمــة عر
صــارت ضــد وط��ــا العــراق، وتزوجــت الكولونيــل ديفيــد وصــارت 
ا��صــول  ســوى  ��مــھ  ال  عرا�ــي  م�رجــم  والعبــاد.  بالبــالد  تتحكــم 
ع�ــ� الــكارت االخضــر ليذهــب العــراق وأهلــھ وحضاراتــھ ل���يــم، 
وم�رجمــة أخــرى تحــب العــراق، وتر�ــد إعالــة عائل��ــا ولكــن االرهــاب 
ال ير�ــد لهــا ا��يــاة وال ��بي��ــا وزوجهــا امل�رجــم إبراهيــم. فــي ال��ايــة 
ســيكون ا��ــل األوحــد صاعقــھ بقبضــة إبراهيــم وهــو فــي املنطقــة 
تجــار  مــن  ا��تــل  وعبيــد  ا��تــل  ف��ــا  يتحصــن  ال�ــي  ا��ضــراء 

وارهابي�ــن... وجواســ�س 
فــي ص11٦ يخبرنــا الســارد ا��يــادي عــن إبراهيم..(حمــ� ت�ســلق 
فــي خزانــة الغرامفــون عــن أســطوانة أعتــاد  ُ، راح يف�ــش  رأســھ 
ع�ــ� ســماعها منــذ زمــن طو�ــل، أغنيــة قديمــة، ســاحرة وقو�ــة، 
�عيــد لــھ تركيــب الزمــن �عــد أن تحــّول إ�ــ� فتــات وأجــزاء تافهــة.. 
فيمــا ��يمــن ع�ــ� مخيلتــھ إيقاعــات الدفــوف، وتنقلــھ إ�ــ� عوالــم 
فــي هــذه األغنيــة عــن مع�ــ� ال��ــ�اق زمالئــھ  أخــرى. كان يبحــث 
امل�رجم�ــن العامل�ــن مــع االم�ركي�ــن).. مــا ب�ــن القوســ�ن هــو ا��ليــة 
فاعليــة  وكل  ص2٤٩.  إ�ــ�  ص٤  مــن  �شــع  املوقوتــة  الســردية 
اقيــة  إبراهيــم الروائيــة �ــي توف�ــر التناغــم املوســيقى للــذات العر
وال��ــب  �ســ�ب االحتــالل واملل�شــيات  تدم�رهــا  تــم  ال�ــي  املهشــمة 

األمــان.. وغيــاب  والســلب 
(*)

ع�ــ� مشــارف ��ايــة الروايــة يخبرنــا إبراهيــم (إذا كنــت ُ أرغــب فــي 
خلــق �ــ�صية روائيــة، فســتكون ذات يــوم، إمــا إنانــا أو فيفيــان، 
أن  أر�ــد  ال  ألن�ــي  كتابيــة،  طموحــات  أيــة  مــن  خاليــا  كنــت  ولك�ــي 
أضّيــع مــا تبقــى مــن عمــري فــي مثــل هــذه االوهــام. أكــره هــذه اللعبــة 
تحمــل  ال�ــي  الكلمــات،  بقــوة  أؤمــن  لك�ــي  واحتماال��ــا.  املســت�رة 
العاشــق  ح�ــرة  تت�ــ�  هنــا   ..(23٥ التدم�ريــة/  قو��ــا  داخ�ــي  فــي 

املقتولت�ــن املرأت�ــن  ب�ــن  إبراهيــم 
(*)

امل�رجمــة  أم  ديفيــد؟  الكولونيــل  ا��ضــراء  املنطقــة  يقــود  َمــن 
بي�ــي؟ أع�ــي الثعلبــة املراوغــة امل�رجمــة باســمة فر�ســ�س، تتقــن 
م الوظيفــي، فــي غمضــة ع�ــن، ترأســت 

ّ
قفــزات الكنغــر ع�ــ� الســل

م�رجــم  آالف  �ســعة  بمص�ــر  تتحكــم  فصــارت  امل�رجم�ــن،  أمــن 
امللفــات  أك�ــر  يدهــا  تحــت  املناصــب  أع�ــ�  منص��ــا  .بي�ــي  وم�رجمــة. 
ع�ــ�  اســتولت  أل��ــا  بــل  �غــداد،  بخر�طــة  عليمــة  أل��ــا  ل�ــس  ســر�ة 
خر�ــط قلــب الكولونيــل. وح�ــن تــأرج عطرهمــا (ســارع إ�ــ� خطب��ــا مــن 
أمهــا رســميا../ ٥1  ) وهكــذا ��ــرت باســمة فر�ســ�س  ب�ــت أهلهــا 
فــي أزقــة  البتاو�ــن وســت�تقل قر�بــا إ�ــ� شــقة فخمــة �ــي والكولونيــل 

الكولونيــل مــن  أك�ــر  أمر�ــكا  تحــب  وأل��ــا  ديفيــد، 
 مــن املســيح�ن جــاؤوا 

ً
 أن �ســتقبل وفــدا

ً
ديفيــد فقــد (رفضــت مــرارا

ليطلبــوا م��ــا �عم�ــر كن�ســ��م ال�ــي دمر��ــا التفج�ــرات: ال تخلطــوا ب�ــن 
العمــل والديــن/٥3 )

حلــٌم أحــٌد يــزور يقظ��ــا واملنــام : ت�ت�ــي مهامهمــا العســكر�ة يط�ــران 
إ�ــ� أمر�ــكا �ــي وزوجهــا الكولونيــل. أثنــاء جلوســها فــي مكت��ــا ف�ــي إلهــة 
بابليــة وتر�ــد مــن الكولونيــل أن يتوســد قدم��ــا!! مــن يحكــم املنطقــة 

ا��ضــراء: الكولونيــل؟.. بي�ــي؟
التما�ــي ب�ــن امل�رجمــة بي�ــي واإللهــة البابليــة : مــرده أن ملــدام بي�ــي يــٌد 
فــي ��ــب اآلثــار و��ر���ــا إ�ــ� خــارج العــراق/ ٦٨ص كلمــا تقدمنــا فــي قــراءة 
روايــة (املنطقــة ا��ضــراء) ســيخبرنا الســارد ا��يــادي عــن بداي��ــا 

مــع الغــزاة األم�ــركان
سياســية  اهتمامــات  (أيــة  فر�ســ�س  باســمة  للمســيحية  يكــن  لــم 
فرصــة  تقتنــص  كيــف  عرفــت  األم�ــركان  دخــول  مــع  ولكــن  ســابقة، 
قلــب  وهــو  أبوا��ــا،  أوســع  مــن  ا��ضــراء  املنطقــة  إ�ــ�  الدخــول 
الكولونيل الذي لم ي�ردد في �عيي��ا م�رجمة ثم ســكرت�رة.. ثم وعدها 
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االمر�كيــة../  وا���ســية  كارت  الغر�ــن  بطاقــة  لنيــل  ب�رشــيحها 
مائــة  يخــدم  م�رجــم  آالف  ب�ســعة  تتحكــم  بي�ــي  مــدام   ..  (13٤

األم�ركيــة.. القــوات  مــن  ألــف  وخمســ�ن 
(*)

تالحــظ قراء�ــي ان ��لــة الســرد ال ترجــع إ�ــ� الــوراء مكتفيــة فقــط 
بمــكان ســكن باســمة فر�ســ�س الســابق :البتاو�ــن. ومــكان الســكن 

عالمــة للمنطقــة الشــعبية
 فالقــارئ يســأل: ما�ــي شــهادا��ا ال�ــي تؤهلهــا لل�رجمــة؟ مــاذا كانــت 
النظــام  مــن  ذلــك  قبــل دخولهــا املنطقــة ا��ضــراء؟ وغ�ــر  �عمــل 
املعلوما�ــي الــذي دائمــا ُيعمــل بــھ روائيــا.. شــطَب كل ذلــك املؤلــف 
عادا��ــا  مــن  حّرروهــا  األم�ركي�ــن  ..(أن  وأكتفــى  نــوري،  شــاكر 
القديمــة وأعطوهــا املركــز والوظيفــة) وهنــا ر�مــا ي�ســاءل فضــول 
القــارئ : ما�ــي عادا��ــا القديمــة؟ املؤلــف املتــواري خلــف الســارد 
: جــاء لتأط�ــر الروايــة باملنطقــة ا��ضــراء ولــم يخبرنــا �ســوى هــذه 
الفر�ــة الطر�فة..(وظلــت مــدام بي�ــي تحلــم ��ــذا الرجــل اآل�ــي مــن 
ليأخذهــا ع�ــ� �ســاط  ثالث�ــن عامــا  �غــداد قرابــة  بوابــات  خــارج 
ب�ــن  ألــف ليلــة../٥1  ) يبــدو أن الفضيلــة الوحيــدة لهــذا اللقــاء 
مفهومــا  غ�ــرت  بي�ــي  مــدام  أن  املغــزو  والشــرق  الغــازي  الغــرب 
را�ــ�ا (وأصبحنــا ن���ــ� صــورة ا��تــل وت�ر�ــ� فــي أذهاننــا صــورة 

الولهــان)  العاشــق 
(*) 

الروايــة تبــدأ مــن ص٤ بأغنيــات جنــود االحتــالل ، فهــل أغان��ــم 
بدا�ــي   ٍ إ�ســان  حنجــرة  مــن  انطلقــت  وحشــية  بأ��ــان  متأصلــة 
خائــف مــن ال ��ــيء فــي ظــالم الوجــود ليطــرد االرواح الشــر�رة ال�ــي 
تحــوم حولــھ. ر�مــا مــن هــذا ا��ــوف امل�رســب منــذ قــرون زمجــرت 
صيحــات تنطلــق مــن حناجــر الغــزاة ومــن املعــدن ومعهــا يطلقــون 
طلقا��ــم ع�ــ� املــارة و�الطر�قــة هــذه تمــازج عنــف املوســيقى مــع 
أ�غــام  يصو�ــون  املواطن�ــن  مــع  التعامــل  عنــف  و  اللغــة  عنــف 
يتجولــون  غــزاة  اقيــات.  والعر اقي�ــن  العر ع�ــ�  و�نــادق  الــراب 
بجلــود وحــوش منقرضــة فــي الشــوارع يصرخــون اغنيــةً  (أنــا جاهــز 
بــالد  فــي  ا��ــرب  إ�ــ�  وأذهــب  رشاشــتك  أحمــل  البعيــدة،  للرحلــة 
�غمرهــا الشــمس فــي جميــع الفصــول) لــم يعــرف املواطــن العرا�ــي 
ال�شــر�ة،  األذن  ع�ــ�  يؤثــر  أم�رـكـي  ابتــكار  الصو�ــي  (التلــوث  أن 
وتقــاس قوتــھ بوحــدة الديســيل، ومائــة وعشــرون ديســيل يــؤدي 
إ�ــ� األلــم، ومائــة وأر�عــون ديســيل يــؤدي إ�ــ� تلــف األذن الوســطى 
وحاســة الســمع، وعندمــا ��مــوا ع�ــ� �غــداد اســتخدموا أصــوات 
انفجــارات وصلــت إ�ــ� أك�ــر مــن مائ�ــي ديســيل إذ يحــّول النــاس إ�ــ� 
بــؤرة مــن ســر��ي الغضــب واإلثــارة واالنفعــال والصــداع، و�ز�ــد 
عضــالت  وتقلــص  الغــدد  �فــراز  و املعديــة  والقرحــة  الــدم  ســكر 
القلــب ثــم املؤكــد../ 12٥  ) وهكــذا حكمــوا ع�ــ� العــراق باملــوت 
صــب بأغبــرة القنابــل 

ّ
باملوســيقى كمــا يمــوت بالقنابــل والهــواء ا��

 .

(*)
اقيــون �عــد  هنــاك جنــود مــن املار�نــز تآلــف معهــم امل�رجمــون العر

افضــة ل��ــرب:  مشــقة، وجســر التآلــف هــو املوســيقي الر
نيل أسود زن�ي  (1)

جيمي أصفر آسيوي  (2)
ر��شارد أحمر أيرلندي  (3)

با�شلور: بدين أبيض مثل قطعة ط�شور  (٤)
بات�ستا : ذو ��نة أم�ركية التي�ية  (٥)

اقي�ــن تحمســوا إ�ــ�  �شــهادة امل�رجــم  إبراهيــم أن امل�رجم�ــن العر
أغنيا��ــم

فــي  زاد  مــا  (وهــذا  لهــم  ��ــ�يعنا  يرفضــون  الضبــاط   لكــن 
اندفاعنــا نحوهــا، ممــا أثــار عندهــم الر�بــة والشــك ألن الضبــاط 
يعتبرو��ــم مــن امل�ســكع�ن واملشــاغب�ن وا��ارج�ــن عــن القانــون 
العســكري..) والســ�ب ا��قيقــي ألن هــذه األغا�ي(تدعــو عالنيــة 

 (٩ ا��ــروب../  إ��ــاء  إ�ــ� 
(*)

ع�ــ� ا��انــب الثالــث  مــن شاشــة الســرد الروا�ــي، يخبرنــا الســارد 
الوحــوش،  هــؤالء  إ�ــ�  ننظــر  أن  علينــا  كان  إبراهيــم(  امل�رجــم 
وقاما��ــم الطو�لــة، ومــن ثــم �ســتمع إ�ــ� املوســيقى ال�ــي يبعثو��ــا 
مــن آال��ــم املوســيقية الغر�يــة، علينــا أنــا وزمال�ــي, مــراد ورشــيد 
وكامل وفيفيان عند بوابة ا��اجز رقم 2 من املنطقة ا��ضراء، 
يجــب علينــا، فــي ا��ــروج والدخــول مــن و��ــ� هذا الكوكب ا��ديد، 
أن ن�رجــل مــن ســياراتنا، ونخضــع للتفت�ــش والتدقيــق مــن قبــل 
وجيمــي  نيــل   : مار�نــز  جنــود  خمســة  مــن  تتكــون  عســكر�ة  فرقــة 

ور��شــارد و�ا�شــلور  و�ات�ســتا/ 12 ) تنضــد قراء�ــي الطرف�ــن .
كامــل..     .. رشــيد  مــراد..   .. إبراهيــم    : اقيــون  العر امل�رجمــون 

ن فيفيــا
جنــود املار�نــز :        نيــل .. جيمــي.. ر��شــارد  با�شــلور .. بات�ســتا 
ال  طا�شــون،  (شــباب  إبراهيــم  امل�رجــم  يراهــم  وغ�رهــم  وهــؤالء   :
الضغــط  ســوى  شــ�ئا  يعرفــون  وال  ا��ــرب،  عــن  شــ�ئا  يفقهــون 
ع�ــ� زنــاد بنادقهــم بمجــرد إحساســهم با��طــر/1٨  ) لكــن ح�ــن 
يرك��ــم الط�ــش فمــن جلودهــم (تخــرج كلمــات مخيفــة مثــل طفــح 
غر�بــة  كائنــات  األماميــة،  بأنيا��ــا  لل��ــش  ت��يــأ  ذئــاب  جلــدي، 
تتغ�ــر �ســرعة خارقــة مــن اللطافــة واملــزاح إ�ــ� الضــرب والعنــف 
والشــتم والقتــل، تضغــط أصا�عهــم ع�ــ� الزنــاد دون توقــف../ 1٩
)..ســ�تعرض الطرفــان ملصائــر صادمــة أع�ــي امل�رجم�ــن واملار�نــز 
ا��مســة ، وقبــل ذلــك يخبرنــا الســارد (ألتقــت مصائرنــا فــي بوابــة 

التفت�ــش رقــم 2/  2٤ )
(*)

فــي الصفحــة الرا�عــة و�ــي األو�ــ� روائيــا الزمــن  العــراق فــي زمــن 
هــو  ص٩2  فــي  لكــن  محــدد.  غ�ــر  فهــو  ؟  ســنة  أي  لكــن  االحتــالل 
بدابــة احتــالل �غداد(فــي الســا�ع مــن أبر�ــل، دخــل املار�نــز �غــداد 
بمحــاذاة ��ــر دجلــة و�شــ�ت معركــة ع�ــ� أطــراف القصــر الرئا��ــي 
ع�ــ� الشــاطئ الغر�ــي لل��ــر. وفــي اليــوم الثامــن تــم االســ�يالء ع�ــ� 

ــت حــدة القتــال..)
ّ

القصــر ا��مهــوري ووســط املدينــة خف
(*)

نبــاح..   :  
ً
ليــال املز��ــات  بــث  ع�ــ�  قواتــھ  يحــث  ا��نــرال  يعــوي 
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مــن  :(أك�ــر  الســارد  ��ــيء و�خبرنــا  نحــو ال  زعيــق.. رصــاص مكثــف 
ثالث�ــن مــن مكبــرات الصــوت مر�وطــة بالبنــادق ومشــدودة بأحزمــة 
إ�ــ� األكتــاف، ومعلقــة ع�ــ� األبــراج، ومر�وطــة بمدرعــات الهمفــي 
ا���يــم  أجــراس  موســيقى  األم�ركيــة  القــوات  فجــّرت  العابــرة. 
وموســيقى الــروك أنــد رول بأصــوات عاليــة مــن مكبــرات عمالقــة 
يؤكــد أن  ثقــة  ).. هنــا �ســتع�ن قراء�ــي بمرجــع موســيقي   12٤ /..
هــذا  أليــام،  األعصــاب  (يث�ــر  مرعبــا  ســالحا  املوســيقى  اســتعمال 
 مــن عبــارات موســيقية قص�ــرة ُمعّرفــة.. هــذا 

ً
التكــرار املؤلــف غالبــا

التكــرار الال��ا�ــي ملوســيقى ال عالقيــة وتافهــة وال تالئــم ذوق املــرء.. 
 من الدماغ../ ٦1/ أوليفر 

ً
هذه املوســيقى القســر�ة أفســدت جزءا

ســاكس/ نزعــة إ�ــ� املوســيقى).. هكــذا خــّرب املار�نــز الهــواء الطلــق 
تــروي  ال  والقنابــل  األســ��ة  أنــواع  كأن   . املوســيقية  بملوثا��ــم 
شــبقهم الوح��ــي فــي تدم�ــر العــراق.، ثــم اكملــت الفوهــات الكاتمــة 

ومشــتقا��ما وال�ســف  وا��طــف 
(*)

، ف�ــي أقــرب القــراءات إ�ــ� األصــل، 
ً
إذا كانــت ال�رجمــة خطابــا نصيــا

لك��ــا تبقــى ل�ســت كمــا األصــل نفســھ، فمــن املؤكــد هنــاك �ســبة 
مــن صنعتــھ مهمــا حــرص  املتمكــن  امل�رجــم  ذلــك ألن  الهــدر،  مــن 
واملعا�ــي  الــدالالت  اســتعادة  يســتطيع  فلــن  واألمانــة  الدقــة  ع�ــ� 
ونبــرة الصــوت واإليمــاءة فــي ا��طــاب األصــل. إذن ال�رجمــة مــا كانــت 
مــرآة صافيــة فــي يــوم مــن األيــام، فــإن للنظام�ــن اللغو��ــن امل�رجــم 
منــھ وامل�رجــم إليــھ ضــرورات تقت��ــي التعديــل أو التغي�ــر �شــرط أن 
اقتضــاء الضــرورة يجــب أن ال يمــس الداللــة وال يتجــاوز إشــاراتھ*. 
خائــن  هنــا  فامل�رجــم  ال�رجمــة،  جر�مــة  مــن  �ــي  امل�رجــم  معضلــة 
لغــوي وخائــن للوطــن. واألخــس مــن ذلــك أن امل�رجــم صــار خر�طــة 

اقيــة تخــون األمكنــة العر
وامل�رجــم إبراهيــم يعلــم أن ا��نزيــر ال يغــار ع�ــ� أنثــاه فيقــول عــن 
ع�ــ�  �غ�ــر  ال  ا��ناز�ــر  �شــبھ  (أننــا  امل�رجم�ــن  بقيــة  وعــن  نفســھ 
أوطاننــا/ 1٦ ) إذن اللغــة أن�ــ� وعل��ــم تحصي��ــا والــذود ع��ــا. وهنــا 
ومحتــواه  التفك�ــر  جدليــة  وفــق(  ع�ــ�  اللغــة  مــع  إبراهيــم  يتعامــل 
الفكــري والشــعوري/٧3 زليخــة أبــو ر�شــة )..وســؤال إبراهيــم هــو 
جميعــا  رفضنــا  لــو  االم�ركيــون  بفعــل  كان  (مــاذا  ا��قيقــة  ا��ــق 
العمــل معهــم؟ ألــم نكــن نجعلهــم يضيعــون فــي متاهــة لغتنــا؟ ألــم 
تكــن لغتنــا تتحــول إ�ــ� ســد منيــع فــي وجــھ االحتــالل؟ ألــم تكــن لغتنــا 
أداة مقاومــة ذات مــرة؟ ) واالمــر برمتــھ يشــرحھ لنــا امل�رجــم إبراهيــم 

كالتا�ــي فــي ص120 مــن الروايــة :
األم�ركيون يصنعون اإلرهابي�ن  (1)
نحن لم �عد م�رجم�ن بل أدالء  (2)

نقدم لهم رؤوس اآلخر�ن ع�� طبق جاهز  (3)
يطلبون منا تقديم املعلومات،  (٤)

(٥)  وال ي��ــ�م ذلــك مــع توقيــع العقــد. فنحــن لســنا أدالء بــل 
م�رجم�ــن

لنــا وهاهــم يدمرو��ــا، فبمــاذا ن�شــ�ث  اللغــة آخــر قلعــة   (٦)
لغتنــا؟ ان��ــاك  �عــد 

(*)

 اللغــة : �ــي ظاهــرة اجتماعيــة  �ســيجها شــبكة مــن اإلشــارات ال�ــي 
تتجسد عالئقيا من خالل الدال واملدلول. استعمُل اللغةَ  واتكلم 
مــن خاللهــا مــن يتكلــم مــن خال�ــي ؟ هــل اســتطيع التالعــب فــي شــروط 
اللغة؟ ا��واب : أن اللغةَ  �ي ال�ي �ســتعملنا و�شــروطها وال يمكن 
التحــرر مــن شــروطها. وال يمكــن فهمنــا إال مــن خــالل اســتعملها فــي 
التحــاور. وح�ــن نقــوم ب�رجمــة اللغــة فذلــك يع�ــي أننــا قمنــا ب�رحيلهــا 
 مــن خــالل لغتــھ هــو. وهكــذا بال�رجمــة 

ّ
نحــو اآلخــر الــذي ال يفهمنــا إال

أهدرنــا معظــم جماليــات لغتنــا األم.
(*)

ما�ي املنطقة ا��ضراء ؟: 
أقفلوهــا  املار�نــز  العــراق،  عاصمــة  مــن  ثمينــة  بقعــة   (1)
وحــرس  الصنــع  حديثــة  بفوهــات  محروســة  بمنافــذ  وحددوهــا 
بالدخــول لــك  و�ســمح  ليطم�ــن  وكرامتــك  مال�ســك  مــن  يجــردك 
م�رجم�ــن..   : تمتــص  كب�ــرة  ــة 

ّ
مبلل اســفنجة  و�ــي   (2)

جــدد حــكام  وزراء..  متعاقــدون..  مس�شــار�ن.. 
فــي  الرقبــاء  (أع�ــن  مــن  وفرقتــھ  نيــل  يتحــرر  باملوســيقي   (3)
الهــاون  بقذائــف  يومــي  لقصــف  تتعــرض  ال�ــي  ا��ضــراء  املنطقــة 
إبراهيــم  ذاكــرة  �عيــد  وأغانيــھ  نيــل  موســيقى   (21   / والصوار�ــخ 
إ�ــ� موســيقى جيمــي هنــدرك وجيــم مور�ســون اللــذان ألهبــا مشــاعر 

في�نــام فــي  ا��ــرب  ملعــاداة  األمر�كي�ــن 
إ��ــم  ا��ــارج(  مــن  فقــط  ا��ضــراء  املنطقــة  تقصــد  ال   (٤)
قــادرون ع�ــ� النفــاذ إ�ــ� املنطقــة ا��ضــراء كمــا ينفــذون مــن خــرم 

(   1٩٧ اإلبــرة/ 
املنطقــة ا��ضــراء تتحكــم ف��ــا هندســة املتاهــة (منطقــة   (٥)
خضــراء داخــل منطقــة خضــراء، ج�ــش داخــل ج�ــش، ســلطة داخــل 
ســلطة، دولــة داخــل دولــة، إ��ــم يطلقــون ع�ــ� أنفســهم(مقاول�ن) 
وهــم مرتزقــة يقتلــون باألجــرة، وهــم �عيــدون عــن كل عقــاب../ 200

(
(*)

الكواب�ــس..  العنيــف.  املــوت  املوســيقى..  عنــف  اللغــة..  عنــف 
ح�ــز فــي  الع�ــش 

مخاطبة الشوارع برشقات الرصاص االمر�كي  واالرهاب املف��
كل هــذه املفــردات نضدهــا الروا�ــي شــاكر نــوري فــي روايتھ(املنطقــة 

 لعــراق آمــن مطم�ــن مّوحــد
ً
ا��ضــراء) ليعلــن انحيــازه فنيــا

لل�شــر  ثقافــة  دار  ا��ضــراء/  املنطقــة  نــوري/  شــاكر   (1)
200٩ ط1/  والتوز�ــع/ 

بخصــوص الــكالم عــن ال�رجمــة، اق�رضــت ُ مــن أســتاذي   (2)
مقالتــھ  مــن  ثــراه)  هللا  (طّيــب  الوهــاب  عبــد  محمــود  االديــب 
(العنــوان وخيانــة ال�رجمــة / ٨3/ مــن كتابــھ (شــعر�ة العمــر) / دار 

2012 ط1/  �غــداد/  املــدى/ 
زليخة أبو ر�شة / اللغة الغائبة/ دار ن�نوى/  ط1/  (3)
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الغموض في شعر فتحي ساسي النثرية، ديوانيه: 
«كنت أعّلق وجهي خلف الباب»

و «طريقة جديدة للغياب»

فت�ي البوكاري/ تو�س
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     أهدا�ــي الصديــق الشــاعر فت�ــي سا��ــي عنوان�ــن مــن كتبــھ ال�ــي 
جــاوزت الـــ 2٥ عنوانــا فــي الشــعر وال�رجمــة والســرد، األو�ــ� مجموعــة 
البــاب»(م1)،  خلــف  وج�ــي  ــق 

ّ
أعل «كنــت  عنــوان  تحمــل  شــعر�ة 

والتوز�ــع  لل�شــر  الكتــب  بورصــة  دار  عــن   ،201٨ ســنة  الصــادرة 
عــن  للغيــاب»(م2)،  جديــدة  «طر�قــة  �عنــوان  واألخــرى  بالقاهــرة، 
.201٩ لســنة  بتو�ــس،  وااللك�رو�ــي  الور�ــي  لل�شــر  وشــمة  مؤسســة 

     وأنــا أبحــر فــي عواملهمــا بقــارب التــذّوق البحــت اســتحضرت فــي ذه�ــي 
األدب  أســتاذ   ،(Hiram Corson) كورســن  ح�ــرام  األمر�ـكـي  �عر�ــف 
ــي املقّيــد، طالعتــھ فــي مقدمــة 

ّ
االنجل�ــزي، ملصط�ــ� األدب بمعنــاه الف�

دراســتھ حــول شــعر رو�ــرت براونيــج Robert Browning)) امل�شــورة 
لنتــاج  الكتابيــة  األســاليب  باســتعمال  خلطــة  ــھ 

ّ
أن ع�ــ�   ،1٨٨٦ عــام 

الفكر والشعور في مز�ج واحد ب�سب مختلفة، بحيث ال تط�� ��نة 
 لوقعنا في ما سّماه بـ»عم� القلب» حيث تخبو 

ّ
األو�� ع�� الثانية و�ال

العواطــف و�نفصــل العقــل �شــكل وا�ــ�، و�ذلــك �ســقط فــي ج�ــس 
آخــر ال يعتبــر أدبــا كـ»العناصــر» إلقليــدس، و»مبــادئ نيوتــن»، و»علــم 
األخــالق» لســب�نوزا، و»نقــد العقــل ا��الــص» لكانــط، فالعقــل وحــده 
ــا كان املوضــوع الــذي يتعامــل معــھ. ال ي�تــج ســوى الفكــر ا��الــص، أي�

وتلطيــف  ا��ــادة  النتــوءات  بصقــل  قمــت  لقــد  ا��قيقــة،  فــي       
التعر�فــات  مــن  أك�ــر  لتق�ــرب  لأللفــاظ  لطيفــة  بصبغــة  الصياغــة 
ا��ديثــة، فح�ــرام كورســن املتدفقــة عروقــھ بمشــاعر اإليمــان وا��يــاة 
الروحيــة يســتعمل فــي �عر�فــھ لفظــة «الروحانيــة» وال�ــي �ــي بال�ســبة 

لــھ ذلــك ال��ــيء الغامــض فــي تكو�ــن اإل�ســان والــذي مــن خاللــھ 
يقيــم عالقــة روحيــة مــع جوهــر األشــياء، ع�ــ� عكــس الظواهــر ال�ــي 

ا��ــواس.  تدركهــا 
     فمفهــوم األدب، مــن زاو�ــة نظــره، و�اختصــار، هــو �عــاون دائــم 
بأر�ــ�  والعواطــف،  الفكــر  ب�ــن  أي  والقلــب،  العقــل  ب�ــن  وفّعــال 
أشــكال التعب�ــر اإل�ســا�ي، و�ــي اللغــة، ن�ــرا وشــعرا. وجمــال الفــّن 

هــو التجســيد املالئــم والفّعــال للفكــر والــروح معــا.
�ــي لديوا�ــي الشــاعر فت�ــي سا��ــي، 

ّ
      ولكــن مــن خــالل تصف

زائــد   ٦٤) قصيــدة  وخمســ�ن  وأر�ــع  مائــة  معــا  يضّمــان  اللــذان 
٩0)،  تم�� 1٦٩ صفحة من ا���م املتوّسط، خال الصفحات 
 

ّ
أن أشــعر  والفهــرس،  والتصديــر  لإلهــداء  ا��صصــة  البيضــاء 
همومهــا  فــي  منغمســة  الــذات،  ��واجــس  مكّبلــة  ف��مــا  النفــس 
بإفــراط، ال ��ــيء يغر��ــا با��ــروج مــن شــرنقة الوحــدة وتخط��ــا 
اإل�ســان  وحيــاة  الشاســع  ا��يــط  إ�ــ�  العميقــة  العزلــة  مجــال 
ــم األغالل و�غامر 

ّ
كنفــس حــّرة أبّيــة لهــا مــن الو�ــي مــا يجعلهــا تحط

لتعكــس الصــورة الصادقــة ألفــكار أّم��ــا املتوّ��ــة بدفء املشــاعر 
ا��تمــع.  وآمــال وأحــالم  والعواطــف 

ــھ يالحــظ 
ّ
     فرغــم إحســاس القــارئ بمهــارة الشــاعر األدبّيــة، فإن

اقــع الفع�ــي إ�ــ� العوالــم ال��ائ�يــة املوغلــة  هــذا الهــروب مــن الو
ا��تمــع  عــادات  عــن  غر�بــة  أفــكار  إ�ــ�  وانقيــاده  الغرابــة،  فــي 
الغيمــات  بــات 

َ
َمْرك بواســطة  القصيــدة  فضــاءات  فــي  كالســفر 

خطــوة  باتخــاذ  لــھ  العصاف�ــر  ن�ــ�  رغــم  الط�ــران  يفقــھ  ال  ــھ 
ّ
ألن

عــن  للتعب�ــر  الغر�ــب  ميلــھ  يظهــر  كذلــك  مهــا، 
ّ
�عل نحــو   ثابتــة 

فــي  لــم يفعــل الشــعراء  فــي قلبــھ كمــا  حــّدة األلــم واملــرارة الكامــن 
أي وقــت م��ــ�. نقــرأ مثــال فــي الصفحــات األو�ــ� مــن مجموعتــھ 
ــَك تركت�ــي أرتــاح مــع املو�ــى كنــت 

ّ
«طر�قــة جديــدة للغيــاب»: «لــو أن

 
َ
سأ�ســاَك»(م2، ص٥)، عبــارة لهيلــدا دوليتــل وّســم ��ــا صفحــة
اإلهــداء بــدل التصديــر الــذي جــاء �عــد صفحــة بيضــاء ع�ــ� هــذا 
النحــو: «ح�ــن أمــوت أرجوكــم ال تخبــروا العصاف�ــر»(م2، ص٧)، 
ــق �عدهــا تحــت العنــوان الفر�ــي 

ّ
تل��ــا صفحــة بيضــاء أخــرى، عل

بقليــل، «قصائــد يا�ســة»، مقولتــھ: «�ــي شــهوة للبــكاء ال تضاه��ــا 

�ــي لديوا�ــي الشــاعر 
ّ

مــن خــالل تصف
 النفس ف��ما 

ّ
فت�ي سا��ــي، أشــعر أن

منغمســة  الــذات،  ��واجــس  مكّبلــة 
يغر��ــا  ��ــيء  ال  بإفــراط،  همومهــا  فــي 
با��روج من شرنقة الوحدة وتخط��ا 
ا��يــط  إ�ــ�  العميقــة  العزلــة  مجــال 

الشاســع وحيــاة اإل�ســان.
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ا��نائز�ــة  وألفاظــھ  برمــوزه  يمــّر  ثــّم  ص٩)،  شــهوة»(م2،  أّي 
�ــي ت�ثــاءب» (م2، ص11) حيــث ا��ثــث 

ّ
 ال

ُ
قَبــَرة

َ
مباشــرة نحــوى «امل

تــراب القصيــدة.  فــي  مدفونــة 
�ي ت�ثاءب أمام شرف�ي

ّ
«املقبرة ال
َ
هذِه الليلة

ترغب أن تنام باكرا...
(...) 

ِة املستعاَرِة 
َ

ْهش  الدَّ
ُ

ث
َ
 إ�� بط��ا ُجث

َ
ذ

ُ
ف

ْ
وتحِفُر لتن

(...)
 َمْن يدخل غ�ر هذا الباِب املوارِب،

ّ
 أن

ٌ
دة

ّ
�ي... متأك

ى، ثّم يناُم...» 
َ
 املو�

َ
س�سمع حديث

إ�ــ�  الدائــم  وهرو�ــھ  الشــاعر،  عقــل  فــي  املظلــم  القامــوس  ��ــذا   
 فت�ــي 

ّ
النــوم فــرارا مــن حاضــر مملــوء بالفتنــة والكآبــة، يبــدو أن

ــِ�ن بالكامــل 
ُ

سا��ــي قــد ارتــوى جّيــدا مــن عصــارة أزهــار الشــّر، و�
الــروح املتمــّردة لبودل�ــر، فهــل �ــي مجــّرد صدفــة أن تلمــس  مــن 
بــھ إلينــا ديــوان الشــاعر  نصوصــھ االنطبــاع نفســھ الــذي أو�ــ� 
الفر���ــي؟ أم �ــي الرغبــة فــي اقتنــاص شــكل شــعري يتمّ�ــز بــھ عــن 

شــعراء جيلــھ؟
     بالتأكيــد ال هــذا وال ذاك، فقــد كان يكتــب بحرفّيــة عاليــة وو�ــي 
تــام ��ــذا املشــكل، بــل هــو يســتحضره فــي ذهنــھ ح�ــن يكتــب اقتــداء 
بـ»بودل�ــر»(م2،  فــي نّصــھ الرا�ــع املعنــون  ��ــذا  وتصــّورا، يعلمنــا 
إحــدى  فــي  رّ�مــا  أو  املتثائبــة،  املقبــرة  مــن  خروجــھ  إثــر  ص12)، 
يقــول مع�رفــا  الكلمــات، حيــث  قبــر ممّجــد  أمــام شــاهد  زواياهــا 

ــم فــي  نحــت كتاباتــھ:
ّ
بــدوره كمعل

« «بودل�ر» هو من أنار كتاب�ي
كنت كنملة في كومة تبن

از ...
ّ
أكتب �عك

 عن التفك�ر فيھ
ّ

ذلك ال أكف
داخ�ــي  أمطــرت  مــا  فلــواله  طر�قــي،  فــي  زرعهــا  ال�ــي  الشــّر  وأزهــار 

الكتابــة غيــوم 
كنت أخاف أشواكھ املن�شرة تحت الكلمات،

افق�ي و�اقة ورد في يديھ ھ كان ير
ّ
� أن

ّ
ح�

و�قول �ي: 
أّ��ا الشاعر دْر في مكانك لست وحدك،

األرض مثلك تدور
سنذهب معا ل���يم هناك، 
ر بتلك القصائد الوث�رة

ّ
ونتدث

........................................
ي لم أذهب معھ، فقط أخذت األزهار من يديھ،

ّ
لك�

ورحلت وحيدا إ�� ا���يم»
القصصّيــة  األملــان  قصائــد  مــن  «بودل�ــر»  اســتو��  وكمــا       
جمــود  ع�ــ�  الثائــرة  الن�ريــة  م��متــھ  الفر�ســية  إ�ــ�  املنقولــة 
للتعب�ــر  الن�ــر  قصائــد  موجــة  سا��ــي  فت�ــي  ركــب  الكالســيكّية، 
عــن معاناتــھ فــي ا��يــاة، مــع اإل��ــاح الشــديد ع�ــ� قضّيــة واحــدة 

مكانــھ. يــراوح  ــھ 
ّ
كأن بــدا  ح�ــ�  بك�ــرة  يكّررهــا 

     

وقــد أحص�ــت فــي ديوانيــھ أك�ــر مــن مائــة مــّرة كلمــة قصيــدة أو أحــد 
ا��ا (٥٤، م1-٥2، م2)، رغــم اســ�بعادي مــن التعــداد ��ملــة 

ّ
مشــتق

الشــعر،  كلمــة  مثــل  م��ــا،  التمــاس   
ّ
خــط ع�ــ�  �ــي  ال�ــي  األلفــاظ 

الشــاعر، الشــعراء الكلمــات، الكتابــة، النــص، البيــاض، وغ�رهــا. ولــن 
أعددهــا هنــا وســأكتفي بذكــر �عــض األمثلــة فــي الشــاهدين التالي�ــن:

«ح�ن أقذف «شيمبورسكا» من نافذة الليل
وكم يحلو �ي أن أفعل ذلك

أغادر هذا البياض ألسأل قصائدها املتوّرمة ع�� طاول�ي
ن الكلمات حروفها

ّ
لست أنا من يلق

مي�ي كيف أكتب قصيدة
ّ
فعل

«شيمبورسكا» ِلَم �سكب�ن م��ك في دمي؟
 ،

ً
 جديدة

ً
فدعي�ي أستع�ر من قصائدك محنة

ألشاكس الشعر في مش�تھ...
هكذا يحلو �ي أن أختنق ب�ن أسنان الكلمات

س بصعو�ة،
ّ

ي اآلن... �عم اآلن أتنف
ّ
لك�

أرجوك «شيمبورسكا» خذي أصا��ي ال بّد
من خيانة ما لكتابة قصيدة...»(م2، ص1٤)

وفي موضع آخر، من مرجع آخر، يقول:
«ها أنا أجلس وحدي. 

أخر�ش الليل بقصيدة. 
أغامر كنصف إلٍھ وال ��يء عندي... 

الغروب مخّبأ في السماء، وال��ار يجلس ع�� ركب�يھ.
أحّدث زوج�ي: هل انت�� الشتاء؟
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عر في جّرة الصقيع؟
ّ

أم مازال يعّ�� الش
وهل تص�� تجاعيدي لكتابة قصيدة ممطرة...؟

مــا ذهبــت ل�شــعل الشــتاء فــي املطبخ.»(تجاعيــد 
ّ
�ــي لــم تجب�ــي... إن

ص٦٧) م1،  قصيــدة،  لكتابــة 
هذيــن  فــي  البــروز  يكــون  مــا  كأب�ــ�  مشــرقا  ســافرا  التكــرار  ــ� 

ّ
و�تج�

حيــث  واحــد،  مرجــع  م�ــن  فــي  متتاليت�ــن،  قصيدت�ــن  مــن  املقطع�ــن 
الشــاعر: يقــول 

«أخرج من ا��لم رغم انفي هار�ا من قلق�ن
مثل قصيدة ال ت�ت�ي.»(ُحلم، م1، ص٧٦)

.
ٌ
و�قول: «ع�� طاول�ي أوراٌق مبع�رة

ز�ي الكائنات، م1، ٧٨)
ّ

وقصيدة ال ت�ت�ي...»(�ستف
     ولـكـي ال أثقــل ع�ــ� القــارئ ســأتركھ يت�ّبــع بنفســھ لفظــة الغيمــة 
ونجمــة  مــوت  كلم�ــي  وكذلــك  عددهــا،  وحــده  و�ح��ــي  ومشــتقا��ا 

البحــث. َمرج�ــْي  فــي قصائــد  بك�ــرة  املبثوثــة  ومشــتقا��ما 
عاملــھ  مــن  للهــروب  ال�ــ�ري  الشــاعر  �ســاط  �ــي  فالقصيــدة       
والكتابــة  وح�ســھ،  وقيــده  لالنطــواء  ومغارتــھ  ال��ــّيء،  ا��قيقــي 
اقــع الســّ��  حياتــھ ومحنتــھ وفرشــاتھ ال�ــي يســتعملها ليجّمــل ��ــا الو
الــذي يع�شــھ، وفت�ــي سا��ــي يع�ــرف بكونــھ كائنــا ا�عزاليــا، و�صــّرح 
بذلــك ع�ــ� املــأل فــي عــّدة مواضــع، فقــد جــاء فــي قصيدتــھ «�ســتفّز�ي 

االع�ــراف: هــذا  الكائنــات» 
«وأنا كعاد�ي، �ستفّز�ي الكائنات الشعرّ�ة،

(...)
كي أعّمر مائة سنة في عزل�ي.

فالعزلة �عرف�ي جّيدا...
وال ��يء يكفي�ي غ�ر قصيدة واحدة تنخر رأ��ي.

وتبع�ر الليل في دمي.
فأم��ي وحدي داخل الكلمات.

أبحث عن ظّل للمكوث مبع�را ب�ن كت�ي...»(م1، ص٧٨)
و�قول في مقطع آخر:
«ح�ن أرغب في النوم،

عادة ال أذهب إ�� فرا��ي،
ما أفتح ثقبا في ا��لم، ألرى العالم أجمل،

ّ
إن

أو أفتح شرفة في قصيدة.»(ح�ن أرغب في النوم، م1، ص٤1)
ــھ ُيرجــع ذلــك إ�ــ� ��لــھ، وكــون العالــم أك�ــر أمانــا ح�ــن يكــون 

ّ
غ�ــر أن

لوحــده م�ر�عــا فــي غرفتــھ كثمــرة حامضــة يطــّل ع�ــ� بي�تــھ مــن ثقــب 
عــھ 

ّ
وتوق روحــھ،  إ�ــ�  وا��ــاوف  الشــكوك  وصــول  ��ظــة  البــاب 

فيــھ  يست�شــق  األمــل،  وخيبــة  للدمــوع  حامــال  غامــض  ملســتقبل 
الن�نــة.  رائحــة ا��ــراب ومســ�نقعات األرض 

«الكلمات ال�ي كتب��ا ليلة أمس،
وكل ا��روف ال�ي سكب��ا في قصيدة،

 (...)
ال تدرك كم كنت ��وال.....؟؟»(�ي ال تدرك، م1، ص10٦)

مــا  آمنا»(قالــت، م1، ص٥٦)، وهــو  العالــم  «فــي غرف�ــي ســيكون 
ــھ مــازال طفــال بدائيــا يبحــث عــن الراحــة خلــف 

ّ
يفّســر شــعوره بأن

النظــر  واختــالس  املســتحيلة،  أحالمــھ  وقــع  ع�ــ�  والنــوم  البــاب، 
ا��قيقــي  العالــم  واعتبــار  أحالمــھ  ثقــب  مــن  األشــياء  إ�ــ�  املتكــرر 

املطلقــة. ا��قيقــة  هــو  والظــل  َوْهــم، 
ص السطور التالية طبيعتھ القلقة و�شاؤمھ الدائم:

ّ
 وت��

الشــاعر  �ســاط  �ــي  القصيــدة 
عاملــھ  مــن  للهــروب  ال�ــ�ري 
ومغارتــھ  ال��ــّيء،  ا��قيقــي 
وح�ســھ،  وقيــده  لالنطــواء 
ومحنتــھ  حياتــھ  والكتابــة 
يســتعملها  ال�ــي  وفرشــاتھ 
اقــع الســّ�� الــذي  ليجّمــل ��ــا الو
يع�ــرف  سا��ــي  وفت�ــي  يع�شــھ، 
و�صــّرح  ا�عزاليــا،  كائنــا  بكونــھ 
بذلــك ع�ــ� املــأل فــي عــّدة مواضــع.
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«كنت هكذا...
منذ بدء ا��ليقة.

أك�س لعا�ي ككلب مسعور.
القلق والعزلة صديقان حميمان.
وأنا... في ��و الكتابة طفل غر�ب.

ا��ليقــة، م1،  بــدء  ا���ران.»(منــذ  ب�ــت  أمــام  أناملــھ  يمــّص  مــازال 
ص102)

كما يقول:
ي ال أشبھ ش�ئا، هكذا يبدو �ي

ّ
«أل�

دائم ال�شاؤم مثل ��ظة حزن،
 كّل ��يء رديء

ّ
لذلك أرى أن

الليل مكّدس ع�� الطاولة
ة في السماء، ت�سّول الضياء

ّ
والنجوم مصطف

وأنا أنبح ككلب مخلص
هــذا  با�ــس؟»(كل  وجــود  أجــل  مــن  العنــاء  هــذا  كّل  إل�ــي  يــا  فِلــَم 

ص٤٩)  م2،  العنــاء!!، 
و�ســب االرتبــاط الضعيــف ب�ــن الكلمــات واملغــاالة فــي التخييــل، لــم 
فقــد  ومعانا��ــم،  النــاس  مشــاغل  لعــرض  وســائل  القصائــد  �عــد 
وتجميــع  الن�ــر  فــي  يــا 

ّ
كل وانزلقــت  ذا��ــا،  حــّد  فــي  غايــة  إ�ــ�  تحّولــت 

الكلمــات باقتصــاد مفــرط، و�لبــاس ب�ي��ــا الفنيــة كســوة الغمــوض 
لتعو�ــض الصــور الشــعر�ة املعدومــة، تلــك الصــور ال�ــي مــن املفــروض 
واألجــراس  الــوزن  عــن  ��ــا 

ّ
تخل �عــد  والشــفافية  بالكثافــة  ســم 

ّ
ت� أن 

قصيــدة  مــن  أصغــر  سا��ــي  لفت�ــي  بال�ســبة  فالعالــم  املوســيقّية، 
شــ�ئا: �ع�ــي  ال  مشــاغلھ  عــن  والكتابــة 

«قف هناك وال تق�رب...
جاور أو ابتعد.
ال ��ّمك ��يٌء،

ال أحد يفهم ما �ع�ي.
(...)

مثــال اكتــب عــن ا��اعــة فــي العالــم، أو عــن ورقــة ســقطت ســهوا مــن 
يــد �ــ�رة،

� عن �شرة األخبار في قناة ما.
ّ
أو ح�

البيــاض  ــك حدا�ــّي مث�ــي تمامــا، �غامــر ع�ــ� 
ّ
أن هكــذا ســيقال عنــك 

كطفــل.
 ش�ئا واحدا يجعلك رجعّيا،

ّ
عدا أن

��كة من ع�ن جارتك،
مــن  أصغــر  الغســيل...»(العالم  حبــل  ع�ــ�  قصيــدة  ت�شــر  و�ــي 

ص31-30) م1،  قصيــدة، 
 هنــاك رمــوز فــي هــذه النصــوص صعبــة 

ّ
     وألكــون صادقــا، أع�ــرف بــأن

ال�ســيط  القــارئ  ع�ــ�  ال  الغمــوض،  فــي  موغلــة  أقــل  لــم  إن  الفهــم، 
ية، 

ّ
مــا أيضــا ع�ــ� الــّدارس ا��تــّص صاحــب القــراءة املتأن

ّ
وحســب و�ن

وأســ�بعد م��ــم أولئــك الذيــن هــم مســتعدون لفهــم أّي ��ــيء و�قومــون 
بتأو�ــل كل ��ــيء ح�ــ� البيــاض «ع�ــ� البيــاض» الــذي ال يقــول شــ�ئا، 
�ــي ال أبحــث �عيــدا عــن 

ّ
و�ال�ســبة إ�ــّي فأنــا كســول جــّدا إ�ــ� درجــة أن

املفاتيــح ال�ــي ال تطالهــا يــدي، وأعتقــد أن الكث�ــر مــن القــّراء يشــ��ون�ي 

فــي كســ�ي، ال يتعبــون أذها��ــم كث�ــرا فــي ا��ــاوالت اليا�ســة ��ــّل 
الرمــوز  يضــع  أن  الشــاعر  ع�ــ�  وكان  املغلقــة،  النصــوص  شــفرة 
ع�ــ�  قادر�ــن  نكــون  مــكان  فــي  البــاب،  جنــب  أو  أعي�نــا،  أمــام 
الوصــول إليــھ كمــا يفعــل أغلــب الشــعراء للت�ســ�ر علينــا، ف�ــ�ن 
النــّص  تجعــل  وال  أحــدا،  تطــرب  ال  الغامضــة  بالكلمــات  الفكــرة 
ذا قيمــة وتقديــر، كمــا عّبــر عــن ذلــك د. ر�ــاض جــراد ح�ــن قــال: 
«الكتابــة الوا��ــة أصعــب بكث�ــر مــن الكتابــة الغامضــة، فاألو�ــ� 
 الثانيــة تتم�ــرس خلــف 

ّ
ت�يــح ل��ميــع فهمهــا وتقييمهــا، فــي ح�ــن أن

غموضهــا فــال يســتطيع أحــد أن يــدرك إن كانــت جّيــدة أم عاديــة 
ــ� تافهــة، وفــي تلــك ا��الــة يصبــح النــّص علمــا �ــ�صيا ال 

ّ
أو ح�

فــي ال��يــب   صاحبــھ»، فالعوالــم املدهشــة واإلمعــان 
ّ

يدركــھ إال
قــد يكونــان، أحيانــا، مــن أســباب عــزوف القــّراء ع��ــا، إّما لصعو�ة 

اقــع.  تمثيلهــا أو فهمهــا و�ّمــا العتبارهــا متجــاوزة للو

باعتبــاره شــعرا  قــد أنصــف شــعر «بودل�ــر»  الزمــن       و�ذا كان 
هــم إال �عــد وفاتــھ، فهــل ســيعمل الزمــن 

ْ
متقدمــا عــن زمنــھ فلــم ُيف

ع�ــ� إنصــاف شــاعرنا سا��ــي، هــذا مــا نرجــوه ونؤّملــھ، و��ــ� ذلــك 
ا���ــن، �ســوق عّينــة مــن النصــوص ا��كمــة الغلــق ال�ــي ت�بــّدى 

لنــا مثــل «حلــم مخيــف»، يحتــاج إ�ــ� التأو�ــل:
«كّل ليلة يراود�ي حلم مخيف

ي أراه أّول مّرة
ّ
فأفيق مذعورا، كأ�

غيمة مشنوقة في ��رة
ق الليل وفي جيدها ظّل،

ّ
ت�سل

ي�ساقط منھ رذاذ خفيف
ل الكلمات امللقاة في ا��ديقة،

ّ
لت�بل

وح�ن ترعد وتنزل أن�ياء الشفق،
ل�زّين أعراس الط�ن، 

تر�عد مث�ي،
وتختفي تحت غصن... وتنام...»(م2، ص1٥)

يرغــب  رســالة  وأّيــة  الــكالم؟  ��ــذا  يقــول  أن  الشــاعر  ير�ــد  مــاذا 
مــن  أل�ــس  النــّص؟  هــذا  فــي  القــّراء  ��مهــور  �ع��ــا  فــي  الشــاعر 

الشــعراء؟ قصائــد  فــي  مضّمنــة  رســائل  توجــد  أن  املفــروض 
لننظر إ�� هذا املقطع الدال ع�� تلك النزعة:

«في حديقة منز�ي،
تلتقي كّل األ��ار...
هار�ة من لغة الظّل،

و�ذا كان الزمــن قــد أنصــف شــعر 
«بودل�ــر» باعتبــاره شــعرا متقدمــا 
هم إال �عد وفاتھ، 

ْ
عن زمنھ فلم ُيف

فهــل ســيعمل الزمــن ع�ــ� إنصــاف 
نرجــوه  مــا  هــذا  سا��ــي،  شــاعرنا 

ونؤّملــھ، و��ــ� ذلــك ا���ــن.
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وع�� حافة الورد �شعل رغيف العطر.
ثّم تجلس حول طاولة لت�بادل ا��ديث،

و�شرب أصيصا ع�� نخب الّر�ح...
الفأس ينظر إل��م خلسة من ثقب الباب.

كانت األ��ار حز�نة تبكي،
 ورقة اختنقت ح�ن سقطت في بركة ماء،

ّ
ألن

 من ثقب الباب، م1، ص٤٨)
ً
ل�شرب املطر...»(خلسة

ــي ســتكون ��ايــة 
ّ

     عندمــا يتــّم تبــادل األدوار ب�ــن الشــاعر واملتلق
يــدّون  الن�ريــة،  القصائــد  كتابــة  موجــة  ففــي  للشــعر،  فاجعــة 
مــن  التأو�ــل  و�طلبــون  قراط�ــس  فــي  أحالمهــم  أضغــاث  الشــعراء 
القــّراء، يحّملو��ــم قــدرا كب�ــرا مــن التفك�ــر إلجهادهــم و�نصرفــون. 

   

ــم هــو ا��ــّرك األسا��ــي 
ّ
 األنــا املتكل

ّ
   يمكــن القــول �شــكل قاطــع  إن

هائل�ــن  «و�غــدو  التصديــر:  فــي  بــدءا  نجدهــا  هــا، 
ّ
كل األعمــال  لهــذه 

نــا �عارفنــا �عين�ــن مغمضت�ــن»(م1، ص٧ ألوكتافيــو»)، 
ّ
فقــط، ألن

ــم 
ّ
أ�عل أن  تن���ــي  الطيــور  «مازالــت  اإلهــداء:  فــي  نجدهــا  كمــا 

الط�ــران»(م1، ص٥)، وأيضــا تتــوّزع بكثافــة فــي عناو�ــن القصائــد: 
«دعي�ي أكمل قصيد�ي»(م1، ص11)، «وح�ن أكون وحيدا»(م1، 
ص22)، «ســأظّل وحــدي داخــل النــّص»(م1، ص2٦)، «ح�ــن طرنــا 
ص3٧)،   أحــدا»(م1،  أنتظــر  لــم  «كمــا  ص3٦)،  مــّرة»(م1،  أّول 
أرغــب  «ح�ــن  ص3٩)،  جميلــة»(م1،  قصيــدة  عليــك  «ســأقرأ 
ص٤2)،  بالنجــوم»(م1،  جي�ــي  «أعّ�ــ�  ص٤1)،  بالنــوم»(م1، 
«كعاد�ــي»(م1، ص٤٧)، «ب�ــن أصا��ــي»(م1، ص٦٥)، «ال أطيــل 
ص٧٨)،  الكائنــات»(م1،  «�ســتفّز�ي  ص٧0)،  الوقــوف»(م1، 
ينــام  وســاد�ي  «ع�ــ�  ص٨1)،  املــاء»(م1،  فــي  اللــون  شــِعُل 

ُ
«أ

القصيــد»(م1، ص٨٤)، «لــم تخبر�ــي يــا أ�ــي»(م1، ص٤٧)، «صــرت 
هكــذا يــا أّمــي»(م1، ص٨٩)، «لــن أجــد شــ�ئا»(م1، ص٩2)، «ل�ــس 
ص10٤)،  فقــط»(م1،  شــرف�ي  «ع�ــ�  ص٩٨)،  عنــوان»(م1،  �ــي 
طاول�ــي»(م2،  ع�ــ�  ��ــيء  «ال  ص10٧)،  يــدي»(م1،  مــن  «خذ��ــا 
أّي��ــا  ت�تظر��ــي  «ال  ص2٥)،  الط�ــران»(م2،  أفقــھ  «ال  ص1٩)، 
«رأيــت  ص32)،  حز�نــا»(م2،  أبــدو  «ـكـي  ص2٩)،  العزلــة»(م2، 
كث�ــر  وغ�رهــا  ص3٦)،  يــدي»(م2،  «خيــوط  ص3٥)،  زور�ــا»(م2، 
ا��امــع  العنــوان  ن���ــ�  أن  دون  الثا�ــي،  املصــدر  عناو�ــن  مــن 
ــق وج�ــي خلــف البــاب»(م1، ص٥٨)، وهــو 

ّ
للمجموعــة، «كنــت أعل

قصيــدة. عنــوان 

م، 
ّ
     وال يع�ي ذلك أن بقّية القصائد خالية من هذا الضم�ر املتكل

شــكلھ  الصامــت  املتلقــي  ع�ــ�  يفــرض  الــذي  الوحيــد  املتحــّدث 
فلــكا  القصيــدة  جعلــت  ال�ــي  ا��اطئــة،  ورؤ�تــھ  املفّضــل  ــي 

ّ
الف�

تــدور حولــھ كّل عناصــر حيــاة الشــاعر وكّل عواملــھ املتخّيلــة، فــإن 
 أن التخــّوف 

ّ
كانــت القصائــد مــرآة عاكســة ملشــاعر الشــاعر، إال

ــي وارد بقــّوة. «ال 
ّ

مــن عــدم الفهــم أو باألحــرى إيصــال املع�ــ� للمتلق
... قصائــدي مف��ــة»(م1، ص٩)، ذات�تــھ مخيفــة  تق�ربــوا م�ــي 
ارتفعــت ف��ــا العاطفــة املعروضــة فــي هذيــن العمل�ــن إ�ــ� أق��ــ� 
ــص فيــھ الفكــر إ�ــ� أد�ــى جــزره الفكــري. لكــن 

ّ
مّدهــا العاطفــي وتقل

عديــدة  و�صــدارات  ثرّ�ــة  شــعر�ة  تجر�ــة  سا��ــي  فت�ــي  ــاعر 
ّ

للش
جــّدا،  القص�ــرة  والقّصــة  والهايكــو  والومضــة  الن�ــر  قصيــدة  فــي 
اإلبــداع،  معظمهــا  فــي  عانــق  العر�يــة،  إ�ــ�  ال�رجمــة  فــي  وكــذاك 
وأثــرى بقصائــده املدّونــة الشــعر�ة التو�ســية والعر�ّيــة. وترجمــت 
أعمالــھ إ�ــ� الفر�ســّية واالســبانية والكاتالونيــة واالنجل�زيــة وم��ــا 
ــق وج�ــي خلــف 

ّ
هــذا العمــل الــذي عكفنــا ع�ــ� دراســتھ (كنــت أعل

الــذي   (I used to hang my face behind the door) (البــاب
�شــر فــي كنــدا، جو�ليــة 201٩، وفــي ســ�تمبر 2020 إ�ــ� الفارســّية، 
وفــي أكتو�ــر 2020 باالســبانية والبر�غاليــة، كمــا ترجمــت مختــارات 

منــھ إ�ــ� اللغــة اإليطالّيــة.
وفــي ا��تــام، عندمــا ينفلــت الشــاعر مــن بوتقــة الــذات و�فــّك قيــده 

�شــرق فيــھ الــروح و��تــج ثمــرة كأّ��ــا الــدّر:
«العصفور الذي ينقر ا��صاة،

خلسة تحت الغصن هناك،
سأل نفسھ مرارا:

من أين سقطت تلك الورقة؟
هذا العصفور يشرب أيضا من النبع.

مازال يحّدق في قطرات املاء طو�ال.
لم تجبھ ولو قطرة واحدة...

م1،  ا��صــاة،  ينقــر  الــذي  الورقة.»(العصفــور  ع�ــ�  نــام  ــ� 
ّ
ح�

(٨3 ص
«رأيت «زور�ا» عشّية البارحة،

ة القطار، ي�تظر ش�ئا ما
ّ
اقفا في محط و

قلقا وفي يديھ جر�دة...
ھ يقرأ آخر األخبار

ّ
كأن

ماذا فعل الغزاة ا��دد؟
وكيف بنوا قفصا لكّل الطيور؟

هم ا��ّية ال�ي تن�ش قبور املو�ى،
و�شعل املدائن با��راب

هو يعلم أّ��م ل�سوا...
في حاجة لفرشاة ل�زيدوا قبح هذا العالم

كان قلقا، يشّم رائحة املوت و�ي ت�بعث من كّل مكان...
�ي رائحة ا��ر�دة،

ة القطار...»(رأيت زور�ا، م2، ص3٥)
ّ
ال�ي تناثرت في محط

 
ّ

إن قاطــع   �شــكل  القــول  يمكــن    
األسا��ــي  ا��ــّرك  هــو  ــم 

ّ
املتكل األنــا 

فــي  بــدءا  هــا، نجدهــا 
ّ
كل لهــذه األعمــال 

فقــط،  هائل�ــن  «و�غــدو  التصديــر: 
مغمضت�ــن»،  �عين�ــن  �عارفنــا  نــا 

ّ
ألن

«مازالــت   : اإلهــداء  فــي  نجدهــا  كمــا 
ــم الط�ــران»

ّ
الطيــور تن���ــي أن أ�عل
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لل�شر في مجلتنا:
1- ارسل النص او املقال عبر بر�دنا االلك�رو�ي او برسالة في ف�سبوك
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3- ال شروط لدينا لل�شر فالنص مقبول ما لم يرّوج للعنصر�ة والطائفية وغ�رها من االمور الالإ�سانية
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ســعيت إ�ــ� االبتعــاد قليــال عــن مجموعــة «ســفر تحــت ا��لــد» لل�شــ�ر 
األزمــي لســ�ب�ن: أولهمــا شــعوري باالختنــاق بفعــل صــورة الغــالف، إذ 
جعل�ــي الوجــھ الــذي ال تظهــر ســوى �عــض مالمحــھ، األنــف والفــم، 
أشــعر بصعــوب التنفــس، فذلــك الوجــھ العائــم تحــت ا��لــد الفاقــد 
ملســامھ جعــل الهــواء ال ي�ســرب إليــھ ممــا يفيــد، بال�ســبة �ــي، عمليــة 
باللــون  كتــب  العنــوان  أن  ثان��مــا،  املــوت.  باتجــاه  �ســ�ر  اختنــاق 
األحمــر، ممــا زاد مــن اســتفحال االختنــاق، والشــعور با��ــوف ممــا 
بالــدم. لكن�ــي، رغــم  اللــون مــن معا�ــي ترتبــط جميعهــا  يحمــل ذلــك 
وقــررت  نصوصهــا،  قــراءة  فــي  وشــرعت  ا��موعــة،  فتحــت  ذلــك، 
مــا يم�ــز كل  إ�ــ�  بالتلميــح  بــل  ال�ــي اعتد��ــا،  أن أقار��ــا ال بالطر�قــة 
قصــة عــن أخــرى إمــا شــكال و�مــا موضوعــا. مشــ�را إ�ــ� تفنــن املبــدع 
فــي بنــاء نصوصــھ وجعلهــا قــادرة ع�ــ� شــد ان�بــاه القــارئ، و�دهاشــھ 
و�متاعــھ. تلــك البراعــة �ــي مــا ســأحاول �ســطها ب�رك�ــز فــي هــذه القــراءة 
املتواضعــة. وقبــل ذلــك ت�ب�ــي اإلشــارة إ�ــ� أن تيمــات ا��موعــة �ــي 
نفســها تيمات مجموعة «بقايا رماد»، ال�ي يقول رشــيد عاشــق ع��ا: 
إ��ــا ال تــكاد تنــزاح عــن الســمات واملالمــح العامــة ال�ــي تمّ�ــزت ��ــا بقيــة 
ا��موعــات القصصيــة الســابقة ال�ــي أصدرهــا ال�شــ�ر األزمــي ��ــّد 
الكتابــة  املشــروخة،  الذاكــرة  اعتصــار  الــذات،  أوجــاع  �ســر�د  اآلن: 
كمقاومــة ضــّد ا��ــو وال�ســيان، شــفافية اللغــة .. وغ�رهــا مــن املالمــح 
األزمــي،  لل�شــ�ر  القص��ــي  املنجــز  وســمت  ال�ــي  وا��ماليــة  الفنيــة 
وال�ــي تلقــي بظاللهــا الوارفــة ع�ــ� نصــوص مجموعــة (بقايــا رمــاد). 

وردا ع�ــ� مــن يــرى فــي ا��موعــة ا��ديــدة نوعــا مــن «إعــادة تدو�ــر» 
لنفــس املــادة ا��كائيــة وال�ركيبــة الســردية والِغاللــة األســلو�ية ال�ــي 
تتحــدث  الســابقة  مجموعاتــھ  نصــوص  أغلــب  فــي  الكاتــب  رها 

ّ
�ــ�

عــن: �شــظي الــذات الســاردة .. وهيمنــة تيمــات الليــل وا��لــم والظــل 
 .. وا��ــّدة  واألم  األب  لصــورة  الالفــت  ا��ضــور   .. والنافــذة  واملــوت 
بــدل  واألوهــام  والكواب�ــس  الهواجــس  بـــتصو�ر  الفائقــة  العنايــة 
الســرد التعاق�ــي القائــم ع�ــ� ا��بكــة ا��دثيــة املتناميــة، االســتعانة 
باإلحــاالت الثقافيــة والتناصيــة، ترو�ــض وتطو�ــع اللغــة القصصيــة 
.. فإنــھ ال أرى فــي هــذا اإلصــرار أّيــة نقيصــة أو مثلبــة، بــل �ــي «محمــدة» 
هــا ســوى كبــار األدبــاء مّمــن خبــروا كهنــوت الكتابــة القصصيــة 

ُ
ال ينال

إ�ــ�  ال��ايــة  فــي  ليخلصــوا   .. اق��ــا  ومر ومدارجهــا  طقوســها  بجميــع 

امتالك «بصمة» فنية وأسلو�ية متفّردة ال تخط��ا ذائقة القارئ 
!! قلــت أعــاله، إن�ــي ســأتناول ا��موعــة ال  ب�ــن بقيــة البصمــات 
نقــدا وال بالطر�قــة ال�ــي اعتد��ــا، بــل سأشــ�ر إ�ــ� مــا أثــار ان�با�ــي فــي 

كل نــص ع�ــ� حــدة. وهكــذا: أجــد أن:
قصة «طائرة ورقية»:

الــذي  فــي مــا يشــبھ القــص الوج�ــز  يتالعــب الســارد ف��ــا بالقــارئ 
يطلــب القــارئ و�راوغــھ ببراعــة قبــل أن يكشــف لــھ أوراقــھ. و�ــي 
بذلــك �شــبھ قفلــة القصــة القص�ــرة جــدا ال�ــي تميــل إ�ــ� تخي�ــب 
أفق انتظار القارئ، وتحثھ ع�� إعادة القراءة بإعادة بناء النص؛ 
فالقصــة فــي بداي��ــا توهــم بأ��ــا تتحــدث عــن املــرأة، لنك�شــف، فــي 

ال��ايــة، أ��ــا ل�ســت ســوى قن�نــة ا��مــر. 
قصة «أنا واملرآة»:

مــن  تقر��ــا  ببراعــة  البصر�ــة  لعب��ــا  وتمــارس  الع�ــن،  تخاطــب 
ع�ــ�  عرضهــا  طر�قــة  إ�ــي  االن�بــاه  �ســتوجب  فقراء��ــا  الشــعر؛ 
الصفحــات. فقــد �عمــد املبــدع ع�ــ� جعــل بيــاض الصفحة عنصرا 
الداللــة.  �شــ�يد  فــي  محور�ــا  وطرفــا  النــص،  بنــاء  عناصــر  مــن 
التفعيليــة  القصيــدة  بنــاء  مــن  قر��ــا  القصــة  �شــكيل  وطر�قــة 
وا��ــرة معــا، حيــث أتــت فقــرات النــص ال بالشــكل املعتــاد؛ فقــرة 
هــذا  عــن  انزاحــت  بــل  يحيــد،  ال  ســطري  تنظيــم  فــي  أخ��ــا  ت�بعــھ 
الرســم لفائــدة رســم مخالــف يمتــع الع�ــن و�خاطــب رؤ���ــا، فــكان 
أن جــاءت الفقــرات متباينــة ال�شــكيل ع�ــ� صفحــة الــورق، مــرة 

واألم  األب  لصــورة  الالفــت  ا��ضــور 
بـــتصو�ر  الفائقــة  العنايــة   .. وا��ــّدة 
الهواجــس والكواب�ــس واألوهــام بــدل 
ا��بكــة  ع�ــ�  القائــم  التعاق�ــي  الســرد 
االســتعانة  املتناميــة،  ا��دثيــة 
والتناصيــة،  الثقافيــة  باإلحــاالت 
القصصيــة. اللغــة  وتطو�ــع  ترو�ــض 
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تأخــذ �عنــق البدايــة، وتــارة تأ�ــي فــي القلــب، وأخــرى فــي الطرف األخ�ر 
ح�ــ� لتبــدو أ��ــا ســتفيض ع�ــ� الطــرف املوا�ــي للصفحــة. مــع تكــرار 

شــبھ ا��ملــة مــن حــرف ا��ــر مــن وا��ــرور املتنــوع.. 
قصة «ظل األلم:» 

تــم اعتمــاد النافــذة كفاعــل فــي تحر�ــك األحــداث وصياغــة النــص. 
فلــو لــم ينظــر الســارد م��ــا إ�ــ� مــا يجــري خارجهــا ملــا تحقــق النــص. 
فرؤ�ــة الســارد إ�ــ� ا��ــارج مكنــھ مــن مشــاهدة منظــر مؤلــم المــرأة 
تضــرب صدرهــا و�شــعث شــعرها، األمــر الــذي جعلــھ يســتعيد قصــة 

أمــھ وأبيــھ ومــا اع�راهــا مــن توتــر �ســ�ب رغبــة األب فــي التعــدد. 

قصة «مالح في ��ة البحر»:
اقــف، ب�ــن فــرح األطفــال رغــم فقرهــم،   تــم اعتمــاد املقابلــة ب�ــن املو
ع�ــ�  األطفــال  إقبــال  ب�ــن  املق�ــ�.  بداخــل  العا�ســ�ن  الرجــال  و��ــن 
الســارد و��ــن قســوة الكبــار معــھ. وســنع�ر ع�ــ� تقابــل مماثــل فــي قصــة 
«تمثــال بيجماليــون»، مــع �عــض االختــالف الــذي يكمــن فــي التضــاد 
ب�ــن  قــام  فالتقابــل  يتضمنــھ.  أنــھ  رغــم  اقــف  املو ال  الكلمــات  ب�ــن 
عنصــري ا��مــال والقبــح مــع تكــرار للفظت�ــن �شــكل كب�ــر ممــا يؤكــد 

النصيــة.  بؤر��مــا 
قصة «الرجل ذو األسنان الذهبية» :

نالحــظ �شــكيال شــعر�ا ل��ملــة الفعليــة «أســيح». فقــد تــم االعتمــاد 
ع�ــي تكــرار عل��ــا، حيــث نجدهــا تأ�ــي فــي آخــر فقــرة، ل�ســتقل بنفســها 
وحيــدة فــي ســطر ثــم تظهــر فــي بدايــة فقــرة أخــرى، فوقوفهــا بمفردهــا 
��ــذا ال�شــكيل الف�ــي القر�ــب مــن فــن الرســم،  بي��مــا يمتــع الع�ــن 
وكتابــة القصيــدة، و�ؤكــد ع�ــ� محور���ــا فــي الداللــة الكليــة للقصــة؛ 
البعــد  ذات  الشــعر�ة  التقنيــات  وهــذه  مرتــان.  ذلــك  تحقــق  وقــد 
توظيفهــا  عــن  فضــال  القصــص  مــن  العديــد  اســتغرقت  البصــري 

النــص الشــعري املدمــج فــي القصــة، ألنــھ مــن صل��ــا. 
قصة «حلم أزرق»:

فــي اســ��اللها يو�ــ� الســارد مــا ســبق ذكــره مــن خــالل قولــة للشــاعر 
اليم�ــي عبــد العز�ــز ملقا�ــ� مفادهــا: أن دفء اللــون كــدفء اإليقــاع، 
كــدفء املع�ــ� كلهــا فــي العمــل الف�ــي طاقــة خاصــة. ولــذا، نجــد املبــدع 

يســتغل هــذه الطاقــة متنوعــة املصــادر فــي قصصــھ ببراعــة تخرجهــا 
مــن النمطيــة والتكــرار، و�منحهــا �عــدا جماليــا وفنيــا يمتــع القــارئ 
و�جعلــھ يقبــل عل��ــا �شــوق. يلعــب اللــون األزرق فــي هــذه القصــة 
دورا محور�ــا، فعبــر ا��لــم يتــم اســ�رجاع نقــاش فــي املدرســة حولــھ، 
اقــع الطفــل ا��الــم حيــث  و�كــون موضــوع تفك�ــر لدرجــة ســيغرق و

لــن يــرى ســوى وجــوه زرقــاء للنــاس الذيــن يمــرون قبالتــھ

. قصة «أنامل الغيظ:»
نجــد حضــور تبايــن وجهــات النظــر فــي املوضــوع الواحــد، فقــد كان 
االختــالف ب�نــا ب�ــن ا��ب�ب�ــن وهمــا يناقشــان األشــكال الهندســية 

تــم اعتمــاد النافــذة كفاعــل فــي تحر�ــك 
لــم  فلــو  النــص.  وصياغــة  األحــداث 
ينظــر الســارد م��ــا إ�ــ� مــا يجــري خارجهــا 
إ�ــ�  الســارد  فرؤ�ــة  النــص.  تحقــق  ملــا 
منظــر  مشــاهدة  مــن  مكنــھ  ا��ــارج 
مؤلــم المــرأة تضــرب صدرهــا و�شــعث 
يســتعيد  جعلــھ  الــذي  األمــر  شــعرها، 
قصــة أمــھ وأبيــھ ومــا اع�راهــا مــن توتــر 

التعــدد. فــي  األب  رغبــة  �ســ�ب 

تحضر النافذة �شكل كب�ر في قصص 
�ســتغرق  وتــكاد  ال�شــ�ر،  املبــدع 
هنــا،  أ��ــا،  لدرجــة  كلهــا،  مجاميعــھ 
عنوانــا  وســتكون  عنوانــا،  صــارت 
ال�ــي  ا��موعــة  لــكل قصــص  شــامال 
ولعــل  افــذ».  «نو اســمها  تحمــل 
عالق��ــا  فــي  افــذ  النو عــن  األم  كالم 
قصيــدة  ب�ــت  هــو  األســرار  ب�ســر�ب 

القصــة. هــذه 
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بكث�ــر مــن ا��ــد لدرجــة وقــوع خــالف بي��مــا ي�ت�ــي بالصــد والتمنــع. 
النــص يعتمــد البعــد ا���ا�ــي فــي املناقشــة، وكل طــرف يب�ــي إقنــاع 

اآلخــر بوجهــة نظــره لكنــھ يفشــل، ليظــل ا��ــالف قائمــا إ�ــ� ح�ــن. 
افذ»: قصة «أسرار النو

تحضر النافذة �شكل كب�ر في قصص املبدع ال�ش�ر، وتكاد �ستغرق 
مجاميعــھ كلهــا، لدرجــة أ��ــا، هنــا، صــارت عنوانــا، وســتكون عنوانــا 
افــذ». ولعــل  شــامال لــكل قصــص ا��موعــة ال�ــي تحمــل اســمها «نو
افــذ فــي عالق��ــا ب�ســر�ب األســرار هــو ب�ــت قصيــدة  كالم األم عــن النو
مــن  املــرأة  محــرر  دور  النافــذة  تلعــب  كمــا  ومدارهــا.  القصــة،  هــذه 
املــكان  وتجعــل  بأجنحــة،  تجعلهــا  إذ  الب�ــت،  فــي  الرمــزي  اعتقالهــا 
القصــة  مجــازا.  و�ن  �عبورهــا  عبــر  ا��ر�ــة  مــن  النفــس  يمكــن  رحبــا 
عتبــة  و�ي��مــا  الفســيح،  واملــكان  الضيــق  املــكان  ب�ــن  �عارضــا  تقيــم 
النافــذة ال�ــي تمكــن األم مــن التخلــص مــن ح�ســها الطو�ــي ورهب��ــا 
مــن ��يــج العالــم. و�ســتحضر اســم�ن إبداعي�ــن مهم�ــن فــي املشــهد 

الثقافــي تنــاوال النافــذة با��ديــث، وهمــا، املاغــوط و�وزفــور. 

قصة «قوس قزح»:
ترتبــط بالقســوة تجــاه الســارد جــراء تدهــور حالــة بصــره وســ�ره إ�ــ� 
معانقــة العمــ�؛ قســوة مــن طــرف الطب�ــب واألســتاذ واإلخــوة مقابــل 
ذلــك نجــد حــب وعطــف األم الــذي بلطــف املشــاعر. وت�ت�ــي القصــة 
بفقــرة تتضمــن حــرف ا��ــر «إ�ــ�» مــرات عــدة؛ يعبــر عــن األع�ــي إ�ــي 
األســفل؛ وعــن األســفل إ�ــي األع�ــي؛ ثــم عــن ا��ــط املســتقيم، وف��ــا 
حركــة تنطلــق مــن الســارد إ�ــي ا��هــة املقابلــة و�ــي الســر�ر؛ وتحمــل 

مقابلــة ب�ــن العمــودي واملن�ســط؛ كمــا أ�ــى يحمــل مع�ــ� الغايــة.
قصة «�سيج وأسياخ»:

نجــد اســتدعاء �ــ�صية الرســام غر�ــب األطــوار؛ فــان كــوخ؛ وعقــد 
مقارنــة ب�نــھ و��ــن الــذات الســاردة تخلــص إ�ــي االختــالف بي��مــا؛ و�ذا 
كان النــص يبــدأ باســتدعاء النــوم املتأ�ــي؛ فإنــھ ي�ت�ــي بنــوم يحمــل 
الفنــان  تصــرف  يشــبھ  بتصــرف  الســارد  يشــعر  حيــث  فزعــا؛  معــھ 

القاطــع ألذنــھ.
قصة «صليل األقراط»:

تحضر ال��ر�ة في صورت�ن:
1_املطابقــة ب�ــن العنــوان املرتبــط بالصــوت املرتفــع، و��ــن الصمــم 

الــذي أصــاب األخ األصغــر للســارد.
مــرة، وم��كــة  إ�ــي خلــق مشــاهد مؤملــة  أدى  الصمــم  ذلــك   _2
ثانيــة؛ مــن ذلــك تخيــل األم �ســت آذان تمك��ــا مــن ســماع دب�ــب 
النمــل؛ وت�ت�ــي بقيــام األخ بتقليــد صــوت ا��ــراء معبــرا عــن حر�تــھ 
�عــد أن فقــد �عمــة الســمع؛ وهــو مــا أثــر فــي األم وتــرك فــي نفســها 
جرحــا صامتــا، لتغــادر غرفــة النــوم املظلمــة دون تأن�ــب؛ بــل بألــم 
فــي القلــب. وت�ت�ــي القصــة �ســؤال املــا �عــد.؟ ليأ�ــي النــص األخ�ــر 
فــي ا��موعــة حامــال فــي عنوانــھ ذلــك الســؤال الــذي صــار جنائز�ــا.

قصة «ليل ال تجري كواكبھ»:

الــذي يتحــدث عــن ثقــل  �ســتحضر قولــة الشــاعر امــرئ الق�ــس 
وطــول الليــل، ومــا الليــل فــي القصــة إال �عب�ــر مجــازي عــن فشــل 
قصــة حــب الســارد الــذي رأى قلبــھ يخدعــھ، فحــط الظــالم ع�ــ� 
نفســھ وخيــم عل��ــا، ومــا وجــد مــن وســيلة للتخفيــف مــن ضغطــھ 
والقصــة  املرحــة.  والعصاف�ــر  بالصبــاح  املق�ــرن  بالبــوح  ســوى 
ال تقت�ــس مــن امــرئ الق�ــس لوحــده، بــل مــن جر�ــر و�شــار. هــذا 
�عب�ريــة  بطاقــة  القصــص و�مدهــا  ع�ــ� كل  يط�ــ�  الــذي  الشــعر 
كب�ــرة، وخلــق صــور مدهشــة ولذيــذة. الشــعر يحضــر بقــوة بذاتــھ 
تأثــر املبــدع بالشــعر  ومــن خــالل األســلوب، وهــذا يعلمنــا بمــدى 
العر�ــي قديمــھ وحديثــھ فضــال عــن الشــعر الغر�ــي. ولعــل طر�قــة 
مــن  قصصــھ  يخــرج  مــا  هــو  الواحــد  للموضــوع  املبــدع  تنــاول 
النمطيــة والتكــرار؛ فاملوضــوع الواحــد يمكــن تناولــھ مــرات كث�ــرة 
ع�ــ�  يحــث  مســ�نفد،  غ�ــر  و�ظــل  ا��تلفــة،  زوايــاه  خــالل  مــن 

مــرارا. إليــھ  العــودة 

الرســام  �ــ�صية  اســتدعاء  نجــد 
وعقــد  كــوخ؛  فــان  األطــوار؛  غر�ــب 
الســاردة  الــذات  و��ــن  ب�نــھ  مقارنــة 
و�ذا  بي��مــا؛  االختــالف  إ�ــي  تخلــص 
النــوم  باســتدعاء  يبــدأ  النــص  كان 
املتأ�ــي؛ فإنــھ ي�ت�ــي بنــوم يحمــل معــھ 
فزعــا؛ حيــث يشــعر الســارد بتصــرف 
يشــبھ تصــرف الفنــان القاطــع ألذنــھ.

�ستحضر قولة الشاعر امرئ الق�س 
الــذي يتحــدث عــن ثقــل وطــول الليــل، 
ومــا الليــل فــي القصــة إال �عب�ــر مجــازي 
عــن فشــل قصــة حــب الســارد الــذي 
الظــالم  فحــط  يخدعــھ،  قلبــھ  رأى 
ع�ــ� نفســھ وخيــم عل��ــا، ومــا وجــد من 
وســيلة للتخفيــف مــن ضغطــھ ســوى 
بالبــوح املق�ــرن بالصبــاح والعصاف�ــر 

املرحــة. 
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 قراءة أولية لرواية (نهر الصبايا)
  للروائية المغربية سمية البوغافرية

��سن ملوا�ي/ املغرب

بايا  وحل االنتقاِم بلعنِة اْلأنثى َنْهُر الصَّ
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      فــي الروايــة تحــاول الكاتبــة أن ترســم عوالــم غرائ�يــة ��ــا نفحــة 
عنيفــة  األفعــال  خارقــة  �ــ�صيات  مــن  أحــداث  و   ، أســطور�ة 
عــن  ت��زهــن  عواطــف  ال  بفتيــات  األمــر  و�تعلــق   ، التصرفــات 
االق�ــراف وا��ر�مــة املفضيــة إ�ــ� املــوت �عــد قضــاء الوطــر وتحقيــق 
اللــذة. فهــل تصرفــات هــذه ال�ــ�صيات إزاء الذكــور انتقــام ورد مــواز 
ملــا تتعــرض لــھ ال�ســاء مــن عنــف وخشــونة ضــد الرجــل ، أم إثبــات 
�عــض  تلــك  ؟  أخالقهــن  مــن  ت�تقــص  تصرفــات  إزاء  املــرأة  لتجر�ــم 
مــن أســئلة كث�ــرة تضعهــا أحــداث الروايــة ومؤثثــات فضاءا��ــا أمــام 

القــارئ.
ع�ــ�  املنفتحــة  ومرونــة صياغاتــھ   ، الروا�ــي  العالــم   

َ
ْ�ــ�ة

ُ
ف إنَّ       

التجر�ــب والتطلــع مــن أجــل تجــاوز الرت�ــب واملكــرر ، جعــل روائي�ــن 
وروائيــات يطرقــون أبوابــا كث�ــرا مــن أجــل ا��ــروج بنصــوص ممتعــة ، 
اقع و�زاء أحالمهم البديلة ملا ال يس�سيغونھ  وحاملة لرؤاهم إزاء الو
اقعهــم املع�ــش ، وعبــر مســ�ر��ا مــا تــزال الروايــة ســ�يال لالبتــكار  فــي و
ولالك�شــاف واملغامــرة اإلبداعيــة مــن أجــل اإلمتــاع والتعب�ــر �عمــق 
و�مــا يمتلكــھ اإل�ســان الكاتــب مــن ســعة ا��يــال و�مكانيــات التصــور 
أو  مواز�ــة  لعوالــم  ا��لــم  وقــوة  والذاكــرة   الوجــدان  فــي  يعتمــل  ملــا 
معاكســة للمعهــود واملعــروف. ولعــل القــارئ لروايــة « ��ــر الصبايــا 
« سيك�شــف إبداعيــة ، و�ــ�را ســرديا يأســرك فــال تــدع فصــال ح�ــ� 
يســلمك لفصــل آخــر إ�ــ� غايــة االن��ــاء مــن الروايــة ، فهــل �عــود بذلــك 
إ�ــ� مــا ترســمھ مــن عوالــم مفعمــة با��يو�ــة والتيــھ والصــراع وا��ــذر 
والبحــث عــن النجــاة وا��ــالص ....؟ أم أن األمــر يتعلــق بمتانــة حبــك 
األحــداث فــي عالقــة ��ــ�صيات محــددة الوظائــف واألحــالم واملرامــي 
؟ �عتقــد أن املســألة تتعلــق با��انب�ــن ، ف��ــر الصبايــا ��ــر أســطوري 
مخيــف كفضــاء ألحــداث وأحــداث تجمــع ب�ــن األضــداد ، ب�ــن املغــرر 
��ــم ، و��ــن الشرســات املتوحشــات الال�ــي ورثــن هــذا الفعــل اإلجرامــي 

مــن لعنــة ا��ــدة عطــوف القطــوف.
«��ر الصبايا» ، عنوان الرواية ،  وفي ذات الوقت فضاء مركزي 
للتعذيــب  مــكان   ، وال�ســاء   الرجــال  ســ�ي  إليــھ  ي�ت�ــي  جــاذب 
واالبتــالع ، مــكان للمعتقــد القاهــر ، مــكان يحمــل مــن األســرار مــا 
جعلــھ مــدار األحاديــث وا��ــوارات والبحــث والتوجــس واألحالم ...

ســأ��قك  ...اليــوم  املعفــون  أ��ــا  حتفــك  ســتلقى  اليــوم   » ـ 
.1  » القــذر  أ��ــا  مكانــك  هــو  الصبايــا  ��ــر   .. بأجــدادك 

ـ « يقسم لها إن لم تحرر أباه و�عود في وعيدها ، س�سبقها و�لقي 
نفســھ فــي ��ــر الصبايــا ا��يــف . ثــم يلع��ــا و�لعــن ا��ــدة عطــوف 
القطــوف ال�ــي تمدهــا بــكل هــذه القــوة وا��بــروت . تمطــره �شــرر 

عين��ــا وتــرد عليــھ والز�ــد يفيــض مــن طرفــي فمهــا «.2.
ـ «يندفــع إ�ــ� األمــام كالســهم ب�ــن األ�ــ�ار . يصعــد التــالل ل�ســبق 
أمــي إ�ــ� ��ــر الصبايــا ، غ�ــر آبــھ بصرخا�ــي املس�رســلة ..فأســقط 
أرضــا شــبھ مغمــ� ع�ــي مــن شــدة الهلــع ع�ــ� مص�ــر أ�ــي ومص�ــري 

إن ابتعــد ع�ــي « 3 .
��ايــة  يشــهد  ، وفضــاء  لل�ســاؤالت  الصبايــا فضــاء  ��ــر  إنــھ        
الكاتبــة  أشــبعتھ  وقــد   ، لألحــداث  املديــرة  ال�ــ�صيات  ملصائــر 
وصفــا ، مــن حيــث جســارتھ وقوتــھ وغموضــھ ومــا يحيــط بــھ مــن 
معطيــات وهواجــس ا��ــوف املرتبطــة بتار�خــھ وفظاعــة مــا يقــود 

إليــھ . 
فــي الروايــة يظهــر الرجــل باعتبــاره كائنــا ال شــأن وال حــول لــھ ســوى 
أن يص�ر وســيلة تروي عطش الفتيات ا�����ــي ح�� إذا ضعفت 
قــواه صــار لقمــة ســا�غة ل��ــر الصبايــا حيــث ســيص�ر بمثابــة نفايــة 
يلقــى ��ــا فــي قلبــھ ـكـي ينــال عقابــھ أضعافــا مضاعفــة . فهــل هــذا 
انتصــار للمــرأة أم إدانــة لتحــول لطاف��ــا إ�ــ� عنــف وحقــد طافــح ، 

وخشــونة ال محــدودة ؟ .
عطــوف  ا��ــدة   » تد�ــ�  امــرأة  للعنــة  امتــداد  الروايــة  فــي  املــرأة 
أحــداث  مــن  الروايــة  بــھ  ت�ــ�  مــا  منبــع  ف�ــي   ،  » القطــوف 
م�ســارعة ، و�طا�ــع �شــابكي ســم��ا العنــف واالصطيــاد والســطو 



ت
اءا

قر

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 231 (1)ديسمبر 2362022
Issue 231 | (1) Dec. 2022

واالندفــاع ... أفعــال عــززت مــن جاذبيــة الروايــة فجعل��ــا وأنــت تقرأهــا 
وكأنــك أمــام فيلــم مــن نــوع أفــالم الرعــب ال�ــي بقــدر مــا �ــي مخيفــة بقــدر 
مــا تطوقــك ملتا�عــة أطــوار أحدا��ــا ح�ــ� ال��ايــة . و�ذا كانــت الكاتبــة ـ 
باعتبارها أن�� ـ  قد وسمت املرأة  في الرواية بفظا�ع األفعال وشناعة  
التصرفــات إزاء الرجــال ، فإ��ــا حاولــت إعــادة النظــر فــي ذلــك مــن أجــل 
إعــادة األوضــاع إ�ــ� طبيع��ــا بتــآزر ب�ــن ذكــر وأن�ــ� ممثل�ــن فــي �ــ�صية 
رحلــة  ســيواصل  الــذي  ا��فيــد  ��صــوح  وأخ��ــا  ا��فيــدة  شــمس 
البحــث عــن حــل للعنــة ا��ــدة عطــوف القطــوف ، باحثــا عــن ســر ذلــك 
عنــد جــده الــذي لــم يســتطع ��صــوح األب بلــوغ مكانــھ رغــم مــا قطعــھ 

مــن مســافات ورغــم مــا بذلــھ مــن جهــود.
و إذا كانــت ال�ــ�صية فــي الروايــة �ــي منــاط اســتمالة وجــذب ان�بــاه 
ألقــارئ فإ��ــا عنصــر يتطلــب االنتقــاء الدقيــق مــن أجــل األداء امل��ــ�م 
القــارئ.  و�ذلــك فاســتحضار األ�عــاد  إ�ــ�  املــراد توصيلهــا  مــع األفــكار 
 ، املطلو�ــة  اإلبداعيــة  املكانــة  يبو��ــا  بــأن  كفيــل  لل�ــ�صية  الثالثــة  
وفــي   ، وانكفا��ــا  جســار��ا  عناصــر  فــي  تتج�ــ�  الثالثــة  األ�عــاد  وهــذه 
أهدافهــا املتوقــع تحقيقهــا أو عدمهــا ، وفــي مخاوفهــا املتوقعــة لعرقلــة 
 » الصبايــا  ��ــر   » ا��ــددة. و�ــ�صيات روايــة  نحــو مرام��ــا  مســ�ر��ا 
لهــا  اختــارت  افــع  بدو إفعامهــا  و  نح��ــا  املؤلفــة  أحســ�ت  �ــ�صيات 
اقــف املناســبة ، كمــا أحســ�ت فــي ا��طابــات املتنوعــة امل�ســو�ة  املو
إل��ــا. ف�ــي بذلــك بمثابــة ا��رجــة البارعــة فــي إســناد األدوار وا��ــوارات 

إ�ــ� �ــ�صيات كلف��ــا ب��ــ�يص أدوار ملوضوعــات معينــة.
الروايــة مفعمــة بأوصــاف جميلــة �ســري ع�ــ� �ســيج الروايــة فتحولهــا 
إ�ــ� مشــاهد حيــة تنطبــع فــي الذهــن �ســرعة تجعلــك تقــرأ وكأنــك �شــاهد 
تــوا مــا تقــرأه �شــكل مباشــر ، هــذه الســمة ســنجد لهــا شــب��ا فــي رواي��ــا 
ميــاه  مــن  خطــوات  �عــد  ع�ــ�   » تقــول    .» اللبــن  عاشــقة   » األخــرى 
البحــر الرجراجــة ، تــل صغ�ــر مغطــى بالثلــوج ، تتخللــھ خيــوط ملونــة 
المعــة ،كأ��ــا مــن وليفــة قــوس قــزح . يذهلهــا منظــره ا��ميــل و�تملكهــا 
االســتغراب،في اآلن ذاتــھ ، مــن هــذه الثلــوج الالمعــة املقاومــة ألشــعة 
الشــمس ا��ارقــة .��ــرول إل��ــا وعيناهــا ال تحيــدان ع��ــا . و�حســاس 

رهيــب يســ�بد ��ــا بــأن كنــزا ثمينــا ي�تظرهــا هنــاك «٤.
ال�ــي  والفضــاءات  ال�ــ�صيات  ترســم  و�ــي   ، الكاتبــة  أجــادت  ولقــد 
ترتادهــا وصفــا دقيقــا مشــفوعا بجماليــة مث�ــرة . « ب�نمــا قوائــم فرســھ 
تل��ــم الطر�ــق ، والر�ــاح تصفــع وجهــھ ، وشــعره يط�ــر خلفــھ ، كان عقلــھ 
يعيــد رســم ا��ر�طــة فــي ال�ــ�ب البيضــاء أمامــھ ، وفــي ع�ــن الشــمس 
، وفــي الهــواء ، وع�ــ� شــر�ط األ�ــ�ار الدائــر ع�ــ� يســاره ، وع�ــ� رأس 

فرســھ أيضــا ح�ــ� ال ي�ســاها «٥.
واملؤلفــة بارعــة فــي االختيــار الدقيــق للشــكل املوائــم ملضام�ــن وأحــداث 
رواي��ــا فـ»املضمــون فــي الفــن يحــدد ماهيــة الشــكل الــذي يخــدم األفكار 
 . منفــردا  يصــل  ال  االختيــار  عليــھ  يقــع  الــذي  والشــكل   . فيــھ  الكامنــة 
وال يظهــر مــن أجــل نفســھ ، بقــدر مــا يجــب أن يكــون تجســيدا و�عب�ــرا 
أن  �ســتطيع  هــذا  ع�ــ�  منفــردا.  فنيــا  توظيفــا  موظفــة  إيصــال  وأداة 
نضــع أيدينــا ع�ــ� مهمــة الشــكل ا��ط�ــرة فــي مجــال الفــن ، فبدو��ــا ال 
يســتطيع املضمــون أن ينفتــح أو ي�نفــس أو يع�ــر ع�ــ� حيــاة « ٦. وا��ــال 
أن الكاتبــة تمكنــت مــن إيجــاد اتحــاد والتئــام ب�ــن الصياغــة الســردية 
بما �س�بطنھ من أوصاف للفضاء وحوارات ال��صية مع املضام�ن 

أفــكار الروايــة. واألحــداث ا��تــارة وا��املــة لتيمــات و
و�صفة عامة ، وانطالقا من كتابات سمية في القصة القص�رة 
والقص�ــرة جــدا وفــي الروايــة ، فإ��ــا تمتلــك لغــة ســردية جميلــة 
فــي تجســيد وتجليــة عوالــم ســرديا��ا بمــا تحملــھ مــن �ــ�صيات 
و فضــاءات وأحــالم . لغــة س�ســعفها ال محالــة فــي جــذب القــارئ 
القصــة  مجا�ــي  فــي  اإلبداعيــة  منجزا��ــا  و��تظــر  يتا�ــع  وجعلــھ 
بــدءا مــن  والروايــة. وانطالقــا مــن منجزهــا اإلبدا�ــي املتنامــي 
200٩م ، نقــف أمــام كاتبــة تحدوهــا الرغبــة فــي البحــث وتنو�ــع 
يتجــاوز  فــال  القــارئ  يح�ــرم  محــدود  وتجر�ــب  بو�ــي  التيمــات 
املعهــود �شــكل فــج يســقط فــي التعميــة والغمــوض وااللتبــاس 
املف��ــي إ�ــ� التأز�ــم بــدل التجديــد ا��قيقــي املؤســس ع�ــ� نيــة 

وتجر�ــة لهــا أسســها وضوابطهــا الثقافيــة واإلبداعيــة.
ـــــــــــــــــــــــ

هامش :
ـ ��ــر الصبايــا ـ ســمية البوغافر�ــة ـ دار الوطــن للطباعــة وال�شــر ـ 

الطبعــة األو�ــ� 201٤م.
ـ 1 ��ر الصبايا  ص 1٦

ـ 2 نفسھ ص 20
3ـ نفسھ ص20

ـ٤ـ نفسھ ص 1٤1
٥ ـ نفسھ ص 1٤٩

عيــد  كمــال  د.  ـ  الصغ�ــرة  املوســوعة  ـ  املــكان  جماليــات  ـ   ٦ ـ 
.٤٧ ص  �غــدادـ  1٩٨0مـــ   ـ  لل�شــر  ا��احــظ  دار  م�شــورات 
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العود السعيد إلى االورفليسي
هكذا تكلم جبران

حمود ولد سليمان/ غيم ال��راء
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ا��ديــد ألن  بإك�شــاف  العــودة ��بــران خليــل جبــران دائمــا واعــدة 
ا��يــاة  ملهــد  عــودة   إليــھ  .والعــودة  متجــدد  ،فهــو  الينضــب  معينــھ 
ا��برانيــة   �شــكل  .إذ  وا��مــال  وال�ــ�ر  باألحــالم واالســاط�ر  امل�ــرع 
إطاللــة  الفــن ع�ــي الكتابــة ا��ماليــة  فــي أوليا��ــا . ا��برانيــة تبــزغ فــي 
االبجديــات مثــل الفجــر مــن ســ�ي الكلمــات تتو�ــ�  ،.مــن دم القلــب

ليلــة مقمــرة «مســكونة باملســافة  فــي  ،تبــدو كبح�ــرة صافيــة  و�حبــره 
بي��مــا  ،والعالقــة  والرســم  ا��ــرف  ماب�ــن 

امل�ســابة   األخــاذة  وعفو���ــا  و�راء��ــا  الكتابــة  طهرانيــة  ا��برانيــة   
سلســال عذبــا مــن اإللهــام املتفجــر ينابيعــا وأ��ــارا تجــري إ�ــي االبــد ..

ل�ــس غر�بــا أن تف�ــن القــراء  الكتابــة ا��برانيــة ألنــھ بأســلو�ھ االخــاذ 
وخيالــھ الوثــاب ومــا ي�ــراءي فــي ســطوره مــن م�ــ�ات ا��ــزن وعطــش 
ومعانقــة  اليق�ــن  عــن  والبحــث  اإل�ســا�ي  الســمو  وومضــات  الــروح 
املطلــق كل ذالــك يســاهم فــي اســطرة جبــران و�منحــھ عناصــر القــوة 

والبقــاء 
أبد الدهر  ،ا��برانية كتابة مصهرها األلم وهو طاق��ا .

ا��برانية �ي   النزوع إ�ي الكينونة ومعانقة الذات 
ا��برانيــة نزعــة روما�ســية وخياليــة  تنــزع نحــو تحــرر العقــل من ادران 

االرض  .واملاديات نحو االفق الالمحدود الفسيح 
ا��برانية تقف ع�ي مشارف التال�ي  ب�ن االدب والفلسفة والفن .

 ع�ي صعيد آخر تمثل  روحانية األدب العر�ي 
فــي  و�ع�ــش  يغ�ــرب  أن  االقــدار  لــھ  شــاءت  الــذي  العر�ــي  والشــرق 

الغر�يــة  بالثقافــة  و�م�ــزج  امر�ــكا   / بوســطن 
البعيــدة فــي عمقهــا مــن الشــرق ،لذالــك كان �ســمة عذبــة هبــت ع�ــي 

أصقــاع الغــرب فانتعشــت لهــا االرواح 
منحة الشرق للغرب كما يقولون كذالك كان جبران الثائر 

الروحا�ي 
فر�ــد  و�شــكيل  متعــددة  أشــكال  مــن  �ســق  �ــي  ا��برانيــة  الكتابــة 
ورؤ�ــا متجــددة .ألن  جبــران شــاعر حالــم وا��لــم عنــده اليتوقــف عنــد 

حــد واليوجــد وجــود إال بــھ وهــو طاقــة 
���ذ الكتابة 

قلت سابقا في مقال�ي  جبران  األسطورة ا��الدة  
فــي  ا��لــم وا��ــزن وا��يــال و�ــي  بثــالث زهــرات  ا��برانيــة  أ�ــي اري 

. كمــا عرف��ــا  فــي كتابــات جبــران  الســمات االساســية  إعتقــادي 

/2
 الظاهرة ا��برانية فر�دة من نوعها وتأ�ي أهمي��ا من 

الســياق الثقافــي وا��ضــاري الــذي نب�ــت فيــھ إذ كانــت ثــورة جذر�ــة 
و�ــذرت  واالشــكال  األســاليب  غ�ــرت  ا��ديــث  العر�ــي  االدب  فــي 

روحــا جديــدة لــم تكــن معهــودة فــي االدب العر�ــي 
ا��ديــث اليمكــن ان  العر�ــي  نتحــدث عــن االدب  لذالــك عندمــا 
نتجاهــل جبــران او نمــر عليــھ مــر الكــرام ألنــھ  كان مدرســة تجديديــة 

وقــد ر�ــ� تقنيــات جديــدة فــي الكتابــة 
شكال ورؤي وفكرا 

فــي كتابــھ القيــم / هكــذا تكلــم جبــران الصــادر عــن م�شــورات الهيئــة 
العامة الســور�ة للكتاب / دمشــق 2022

يقــدم الشــاعر الدكتــور نــزار بر�ــك قــراءة جديــدة متم�ــزة للمنجــز 
ا��برا�ــي ،وقــد بــدا دراســتھ بمدخــل لــألدب ا��برا�ــي �ســط مــن 
خاللــھ رؤ�تــھ لعالــم جبــران امل�شــعب الظــالل ثــم تنــاول آثــاره كاملــة 
بــدءا مــن اول كتــاب لــھ املوســيقي إ�ــي آخــر اعمالــھ حديقــة الن�ــي 

وقــد تنــاول عبــر محــاور متداخلــة 
_ مجنون جبران واإل�سان الكامل 

_ جبران وعقيدة التقمص 
_جبران وسؤال الهو�ة 

_ ن�ي جبران من يوحنا ا��نون إ�ي املصطفي 
فكر جبران وأدبھ .، في هذا الكتاب 

الدراســات  مــن  ســابقا��ا  عــن  مختلفــة  قــراءة  بر�ــك  نــزار  يقــدم 
الغــاب  وعالــم  جبــران  مواكــب   » فصــل   فــي  فهــو  ا��برانيــة 
فيمــا  املتمايز�ــن  القصيــدة   فــي  الصوتــان  بــان»  يــري   » الفاضــل 
ال�ــي ســيطرت ع�ــي  الفكــرة  الشــيخ والشــاب و�ــي  بي��مــا .صــوت 
اذهــان النقــاد والقــراء �عــد أن قــال ��ــا الشــاعر �ســ�ب عر�ضــة فــي 
مقدمتــھ ،ذالــك ان القــراءة املعمقــة لالبيــات املكتو�ــة ع�ــي وزن 
ا��ــا  بجــالء  افرتب�ــن  الو مجــزوء  ع�ــي   املكتو�ــة  واالبيــات  الرمــل 
جميعهــا تصــدر عــن متكلــم واحــد هــو الشــاعر نفســھ ،فــي حالت�ــن 
متباي�ت�ــن .لك��مــا تتكامــالن والت�ناقضــان فالشــاعر الــذي يالحــظ 

نــزار بر�ــك  يقــدم الشــاعر الدكتــور 
للمنجــز  متم�ــزة  جديــدة  قــراءة 
دراســتھ  بــدا  ،وقــد  ا��برا�ــي 
�ســط  ا��برا�ــي  لــألدب  بمدخــل 
جبــران  لعالــم  رؤ�تــھ  خاللــھ  مــن 
آثــاره  تنــاول  ثــم  الظــالل  امل�شــعب 
لــھ  كتــاب  اول  مــن  بــدءا  كاملــة 
املوســيقي إ�ــي آخــر اعمالــھ حديقــة 

. لن�ــي ا
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اقــع و�ديــن مــا يحفــل بــھ  مــن تناقضــات ومثالــب وشــرور  بــؤس الو
هــو نفســھ الــذي ي�شــر �عالــم أك�ــر نبالوعدالــة وجمــاال ول�ــس فــي 
ذالــك اي تناقــض بطبيعــة ا��ــال ممــا يع�ــي أن هذيــن التيار�ــن 
اليجر�ــان فــي إتجاه�ــن متعاكســ�ن كمــا يقــول ميخائيــل �عيمــة بــل 
همــا يجر�ــان فــي إتجــاه واحــد ألن الرؤ�ــة ال�ــي توجههما�ــي نفســها 

فــي ا��الت�ــن «(1)
حــركات  ثــالث  مــن»  )مركبــة  (املواكــب  قصيــدة  ان  بر�ــك  يــري 
تتجاهلهــا  مــا  غالبــا  الثالثــة  ا��ركــة  وان  بي��ــا  فيمــا  متداخلــھ 

: �ــي  ا��ــركات  وهــذه  لهــا  والتأبــھ  الدراســات 
اقع  1_ ا��ركة األو�ي / وتمثل رؤ�ة جبران للو

2_ ا��ركــة الثانيــة /تمثــل عالــم املثــل / عالــم الغــاب الفاضــل/ 
الت�شــ�ر �عالــم جديــد تختفــي فيــھ كل الفــوارق و�بقــي مــا يتطابــق 
افــق مــع وحــدة الوجــود  مــع متطلبــات اإل�ســانية ا��قــة ومــا يتو

3_ ا��ركة الثالثة /
  تمثــل الطر�ــق ال�ــي يجــب ان �ســلكها مواكــب ال�شــر�ة لتتمكــن 
مــن اإلنتقــال مــن العالــم االول عالــم املــادة والبــؤس واملتناقضات 

إ�ــي العالــم الثا�ــي عالــم النــور والغبطــة ووحــدة الوجــود 
الــذي  يــري الكاتــب  �ــي الفــن ألن الفــن هــو  وهــذه الطر�ــق كمــا 
عوالــم  ماتكنــھ  و�ر�نــا  املــادة  مــاوراء  إ�ــي  يحملنــا  ان  يســتطيع 

(2)» الغيــب 

/3

تحديــده  مهمــة  �غــدو  ولذالــك  الظــالل  وارف  ا��برا�ــي  الفكــر 

صعبــة للغايــة ،مــن خــالل الكاتــب  ثمــة مرتكــزات أساســية فــي مــدار 
هــذا الفكــر و�ــي : 

وحدة الوجود
_ الذات العظمي 

اإل�سان الكامل  (3 )
فــي  كب�ــر  كلهــا و�شــكل  فــي كتابــات جبــران  أ��ــا مركز�ــة  الكاتــب  يــري 

. اال�ســان  ابــن  و�ســوع  الن�ــي  كتــاب 
وعــن كتــاب الن�ــي الــذي يعــد اعظــم آثارجبــران يــرى  انــھ وثيــق الصلــة 
بمؤلفــات جبــران الســابقة مؤكــدا « أن نزعــة النبــوة كانــت متأصلــة 
فــي نفســھ منــذ بداياتــھ االو�ــي وان الرســالة ال�ــي كان يحملهــا كانــت 
تنــو نمــوا طبيعيــا مــن كتــاب إ�ــي آخــر ومــن مرحلــة إ�ــي أخــري ولذالــك 
الن�ــي  يكتــب  لــم  جبــران  كب�ــرأن  بإطمئنــان  يقــول  ان  للمــر�  يمكــن 
تكلــم زرادشــت «كمــا  تأثــره املباشــر بكتــاب ني�شــھ «هكــذا  �ســ�ب 
يذهــب عــدد مــن املؤلف�ــن فقــد ســبق ��بــران أن وقــع تحــت ســيطرة 
العواصــف   » كتــاب  ضم��ــا  ال�ــي  النصــوص  مــن  عــدد  فــي  ني�شــة 
مــع  أفــكاره الت��ــ�م  مــا خــرج عليــھ وناقضــھ ألن  «لكنــھ ســرعان 
ا��ــط العــام للفكــر ا��برا�ــي ،وعندمــا بلــغ جبــران ن��ــھ الفكــري 
هكــذا  كتــاب   مــن  يأخــذ  لــم  أنــھ  «نجــد  الن�ــي   » كتــاب  فــي  والف�ــي 
تكلــم زرادشــت ســوي شــكلھ ا��ار�ــي الــذي تج�ــي فــي وضــع االفــكار 
واملقــوالت ع�ــي لســان ن�ــي يحمــل الصفــات وامللــكات  ممــا يجعلــھ 
شــديد  الن�ــي   كتــاب  فــإن  ذالــك  غ�ــر  وفــي  اآلخر�ــن  عــن  مختلفــا 

اإلختــالف عــن كتــاب ني�شــة بــل و�بــدو مناقضــا لــھ «
(٤)
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/٤
يــري الكاتــب  ان جبــران كان ذا إســهام بــارز ال يقــل عــن جيــل الــرواد و�ن 

لــم يوفيــھ حقــھ دارســوا االدب العر�ــي 
إذكان اول ظهــور لقصيــدة الن�ــر ع�ــي يديــھ كمــا كان ميــالد الروايــة ع�ــي 

يديــھ « األجنحــة املتكســرة « وهــو رأي يــراه  بطــرس حــالق 
و��بران كذالك كتابات او�ي نا��ة في القصة القص�رة

وت�سم كتابتھ بالتنوع واإلنفتاح ع�ي أشكال متعددة  
وهــو مايقــول بــھ بطــرس حــالق إذ (إ�ــي جانــب كتابــة الــذات والكتابــة 
كتابــة  ع�ــي  النــص  انفتــاح   : أخ�ــرة  �ســمة  رؤ�ــة جبــران  تتم�ــز  النبو�ــة 

 (٥)  ( االجنــاس  متعــددة 

/٥

فــي ســياق فكــري  تتا�ــي ع�ــي التص�يــف والتاط�ــر  الظاهــرة ا��برانيــة 
ان  ف��ــا  الباحــث  ع�ــي  و�صعــب  كث�ــرا  متلونــة  زئ�يقيــة  إ��ــا  مع�ــن 
يخــرج م��ــا بب�يــان او �ســق محــدد  وذلــك لطبيعــة الكتابــة ا��برانيــة 
القائمــة ع�ــي التصو�ــر وا��يــال والرؤ�ــة والرؤ�و�ــة واح�شــاد الرمــوز 
واالســاط�ر  الدي�يــة  والنصــوص  الثقافــات  مــن  جبــران  وامتيــاح  ف��ــا 
فــي الكتابــة  .يعــد جبــران بحــق  مجــددا  وتوظيفــھ لفنــون الرســم ف��ــا 
ب�ــن معظــم ومصغــر فممــا  فــي ذالــك  العر�يــة وان اختلــف الدارســون 
الشــك فيــھ ان جبــران كان ثــورة فــي الشــكل واملضمــون فــي االدب العر�ــي

االدب  تار�ــخ  فــي  نوعهــا  مــن  فر�ــدة  ظاهــرة  تبقــي  بذالــك  وا��برانيــة   
العر�ــي ملــا اضافتــھ ورفــدت بــھ الكتابــة العر�يــة يقــول ادون�ــس فــي هــذا 
لــم �عرفهــا  أنــھ ســلك طر�قــا  فــي  الســياق (تبقــي أهميــة جبــران االو�ــي 
بذالــك  فــكان  اإلشــارة  و��ــي  الذاكــرة  هــدم  أنــھ  ،فــي  العر�يــة  الكتابــة 
بدايــة ولذالــك فــإن املســألة االخ�ــرة فــي دراســتھ ل�ســت اإل��ــاح ع�ــي 
شــكلية التعب�ــر بقــدر ما�ــي اإل��ــاح ع�ــي نوعيــة هــذه البدايــة ،وجبــران 
مــن هــذه الشــرفة اليتحــدد إال بالطمــوح الكامــن فــي نتاجــھ : إنــھ يتحــدد 
بتفجراتــھ الب�ناءاتھ،فهــذه التفجــرات التو�ــي بتغي�ــر أشــكال التفك�ــر 
.فلــم  ذا��ــا  األســس  بتجديــد  كذالــك  تو�ــي  و�نمــا  فحســب  والتعب�ــر 
فــي املرايــا اللفظية،بــل  �عــد الكتابــة العر�يــة بــدءا منــھ ،تتامــل ذا��ــا 
امتــالت  هنــا  ومــن  والتطلــع  والبحــث  العــذاب  فــي  تنغمــس  أصبحــت 

بااللفــاظ  يتغــذون  كانــوا  الذيــن  القــراء  وأصبــح  با��يو�ــة 
والتغي�ــر) التجــدد  بقــوة  يتغــذذون 

(٦)

٤/ العــود إ�ــي جبــران فضــال عــن كونــھ اســتعادة وتذكــرا  لــدوره 
الر�ــادي كذالــك يحمــل اك�ــر مــن داللــة ممــا يــدل  ع�ــي ا��ضــور 
امللهــم  هــذا  الزمــن ��بــران خليــل جبــران  مــع  القــوي واملســتمر 
ا��الــد الــذي ��ــر الغــرب كمــا ��ــر الشــرق وال يــزال فــي كل وقــت 

يتجــدد إبداعــھ و��ســط نفــوذه ع�ــي االجيــال
العود ��بران يغري  كث�را و�ب�� 

كلمــا عدنــا لــھ اك�شــفنا أشــياءا غ�ــر عاديــة ،وغمرتنــا  ا��برانيــة 
بروحهــا ا��الــدة املتو��ــة .

هوامش /
العامــة  .الهيئــة  بر�ــك  نــزار  الدكتــور   / تكلــم جبــران  (1)  هكــذا 

11٦ ص   2022 دمشــق    / للكتــاب  الســور�ة 
(2)نفسھ ص12٧
(3)نفسھ ص313
(٤)نفسھ ص2٤٧

(٥) جبــران /حداثــة عر�يــة .ذات تتكــون وأدب يتجــدد/ بطــرس 
ا��ــالق /ترجمــة إيــاس ا��ســن وجمــال �ــ�يد 

املنظمة العر�ية لل�رجمة / الطبعة األو�ي .ب�روت 2013
ص ٤0

(٦) الثابت واملتحول / ج 3/ صدمة ا��داثة / آدون�س 
دار العودة / ب�روت .الطبعة األو�ي 1٩٧٨ ص210

الشــكل  فــي  ثــورة  كان  جبــران 
العر�ــي  االدب  فــي  واملضمــون 
ظاهــرة  تبقــي  بذالــك  وا��برانيــة 
االدب  تار�ــخ  فــي  نوعهــا  مــن  فر�ــدة 
بــھ  ورفــدت  اضافتــھ  ملــا  العر�ــي 

العر�يــة. الكتابــة 
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   (بــاب املنفــى) مجموعــة شــعر�ة تدخــل ضمــن مــا يســم� (أدب 
باب�ــن:  ب�ــن  الــذي جعلهــا  ر�ــاض محمــد  املغ�ــرب  للشــاعر  املنافــي) 
فتــح األول ع�ــ� عالــم املنفــى وعذاباتــھ عــام 1٩٧٩، وأغلــق الثا�ــي 
ع�ــ� تلــك العذابــات عــام 200٩، ومــا بي��مــا بوابــات أخــرى ال تقــل 
عــن الباب�ــن املذكور�ــن أهميــة فــي املع�ــ� واملب�ــ�، وقبــل الدخــول 
العنونــة  عتبــة  عنــد  أتوقــف  بوابا��ــا  أو  ا��موعــة  عالــم  ا�ــ� 
بــل  حســب،  القصيــدة  عنونــة  أع�ــ�  وال  املنفــى)  (بــاب  املركز�ــة 
هــا ال�ــي ارتقــت هامــة الغــالف األول وتر�عــت 

ّ
عنونــة ا��موعــة كل

القديــرة ســعاد هنــدي. ال�شــكيلية  الفنانــة  فــوق لوحــة 
 اســتوح��ا ســعاد مــن أجــواء 

ً
اللوحــة �شــكل عــام تضمنــت رمــوزا

اقــع معايشــ��ا لغر�ــة الشــاعر ر�ــاض محمــد  ا��موعــة أوال، ومــن و
ثانيــا ف�ــي داالت عميقــة ملدلــول يصــب فــي جوهــر املع�ــ� الذي أراده 
ر�ــاض وأبدعــت فيــھ ســعاد فكانــت لوح��ــا متداخلــة مــن حيــث 
الــدال واملدلــول ع�ــ� متضمنــات، ومحمــوالت قصائــد ا��موعــة 
إذ نــرى ف��ــا ��امــة بــاب الغر�ــة، وظــلَّ جســد الشــاعر وهــو ي�تظــر 
فــي  لكنــھ  شاســع  واســع  عالــم  ا�ــ�  الدخــول  لبــدء  البــاب  انفتــاح 
حقيقــة األمــر يبعــث ع�ــ� ال�شــاؤم فســماؤه كابيــة، وشمســھ واهنــة 
ذابلــة صفــراء ولكــن املغــري فيــھ هــو الســالم وا��ر�ــة، رأيــت فيــھ 
حمامت�ــن بيضاو�ــن تحلقــان فــوق أفقــھ الواســع بحر�ــة واطمئنــان 
همــا، ع�ــ� حســب ظ�ــي، الشــاعر املنفلــت مــن قيــود املــكان والفنانة 
املتمــردة ع�ــ� اخ�ــزال األلــوان. لقــد توحــدت التجر�تــان وتكاتفتــا 
إلنتــاج أجمــل األلــوان وأعــذب الكلمــات، وقــد ســبق لنــا أن تناولنــا 
�ــ�ر وجمــال لوحــات الفنانــة ســعاد فــي دراســة معمقــة، وآن لنــا 

أن ن�نــاول جماليــات شــعر ر�ــاض. 

أّم  و�ــي  املنفــى)  (بــاب  بقصيــدة  هــذه  مجموعتــھ  ر�ــاض  يفتتــح 
ا�ــ� عالــم  الدخــول  بوابــة  آن واحــد، و�ــي  فــي  القصائــد وا��موعــة 
ب�ــن الباب�ــن ذاكــرة مشــدودة األواصــر بالوطــن  املنفــى وخاتمتــھ ومــا 
ومــا جــرى لــھ مــن �غي�ــب وقســر وضيــاع للهو�ــة ح�ــ� أم��ــ� بــال هو�ــة، 
و���ــي وتــاه فــي متاهــات خبــر كان، يقــول الشــاعر ع�ــ� الغــالف األخ�ــر: 

كان لنا وطن
فإ�ــ� أي جهــات غــادر أو ا�ــ� أي ظلمــات قذفــوا بــھ ح�ــ� صــار مــاض ال 
أثــر لــھ ع�ــ� مســاحة ا��اضــر، و�عــد (كان لنــا) أن نبكــي ونــذرف دمــوع 
األلــم واملــرارة ع�ــ� مــوٍت حاصرنــا ولــم يكــن أمامنــا إال أن ��ــرب منــھ 
نحــو آفــاق م��مــة ال يكــون ف��ــا القتــل مجانيــا أو القتــل ع�ــ� أســاس 
البعيــد  فــي  بحر�ــة  ر�ــاض  حمامتــا  طــارت  لقــد  إ�ــ�.  أو..  أو  الهو�ــة، 
بــاردة مث��ــة غ�ــر ســمائھ الدافئــة. والســؤال هنــا  فــي ســماء  وحلقتــا 
:
ً
(كيــف) حــدث كل هــذا؟ يجي�نــا الشــاعر ع�ــ� الغــالف األخ�ــر قائــال

أضعنا مفاتيح جناننا
ح�ن أسلمنا رؤوسنا اليا�عة

للسياف

لقــد اشــ�ركنا فــي خلــق تلــك البلــوى، بــل تلــك الكارثــة العظمــ� ال�ــي لــم 
نجــن م��ــا غ�ــر الغر�ــة واالغ�ــراب وكأن ا���ــاج كان ع�ــ� حــق ح�ــن 
أكــد ع�ــ� أن رؤوســنا أينعــت وحــان قطافهــا، ولكــن الطامــة الكبــرى 

نــا و:
ْ

ق
َ
ح�ــن أف

ها 
ّ
وجدنا البالد كل

مقطوعة الرؤوس.
بــال  البــالد  لن�ــرك خلفنــا  ��ــا  ابتلينــا  بلــوى  فــأي كارثــة أصاب�نــا، واي 
رؤوس! طو�ــل الطر�ــق نحــو الغر�ــة، ومنحــرف نحــو اليم�ــن، وســلمھ 
صعــب االرتقــاء ومغامــرة محفوفــة با��اطــر واملــوت. أل�ــس هــذا هــو 
نفــس مــا و��تــھ لنــا ســعاد فــي لوح��ــا؟ أل�ــس هــذا هــو مــا أشــار إليــھ 
ر�ــاض فــي أغلــب لوحاتــھ الشــعر�ة؟ لــن أتنــاول بــاب املنفــى بالتفصيــل 
الدقيــق ألن�ــي ســأركز ع�ــ� صــوت انطلــق مــن داخــل القصيــدة موجهــا 
للشــاعر الــذي اع�ــزم ع�ــ� املغــادرة ومــا مــن ��ــيء قــادر ع�ــ� �ــّي عزمــھ. 

:
ً
يقــول صــوت أخيــھ األكبــر مت��بــا

هــذه  مجموعتــھ  ر�ــاض  يفتتــح 
أّم  و�ــي  املنفــى)  (بــاب  بقصيــدة 
واحــد،  آن  فــي  وا��موعــة  القصائــد 
و�ــي بوابــة الدخــول ا�ــ� عالــم املنفــى 
ذاكــرة  الباب�ــن  ب�ــن  ومــا  وخاتمتــھ 
مشــدودة األواصــر بالوطــن ومــا جــرى 
لــھ مــن �غي�ــب وقســر وضيــاع للهو�ــة 

هو�ــة. بــال  أم��ــ�  ح�ــ� 
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مجنون!
 بوسع سماواِتنا

ً
كيف ي�رك بالدا

ليحشَر جسَدُه النحيل
في مناٍف

 ضيقٍة
باردٍة

صدئة 
 سيكون

ً
غر�با

 سيموت
ً
غر�با

الحــظ شــدة املقارنــة ب�ــن البــالد الواســعة و��ــن املنافــي الضيقــة مــن 
خــالل ال�ســاؤل ع��ــا بــأداة االســتفهام (كيــف) ال�ــي شــددت ع�ــ� 
حــال املقارنــة ومجهوليــة الــرد علمــا أن اإلجابــة تضم��ــا ا��ــال، فــي 
األو�ــ� ��ــم البــالد ال�ــي �ــي بوســع الســماوات، وفــي الثانيــة حالــة 
االســت�تاج  حــال  يأ�ــي  ثــم  والصــدئ،  والبــارد،  الضيــق،  املنفــى 
حــال  هــو  وهــذا  ســيموت.   

ً
وغر�بــا ســيكون،   

ً
غر�بــا املســتقب�ي 

 وال�ــي يتقبلهــا املغ�ــرب ع�ــ� حســاب نفســھ و�شــوش 
ً
الغر�ــة عمومــا

ارتباطــھ باملــكان، وعالقاتــھ ا��ميمــة ال�ــي يضطــر ا�ــ� اســ�بدالها 
�عالقــات جافــة ور�مــا يكتفــي م��ــا باب�ســامات متكلفــة ع�ــ� شــفاه 
غر�بــة، وهــو يخضــع �شــكل دائــم ملقتضيــات املــكان ا��ديــد الــذي 
يرغمــھ ع�ــ� الع�ــش داخــل زنزانــة ذكر�اتــھ عــن املــكان األول الــذي 
 ر�ما �س�ث�ي 

ً
ال يزول أثره ح�� وان م��� ع�� اغ�رابھ دهرا طو�ال

أوالده أو أحفــاده الذيــن ولــدوا فــي املنفــى وتأقلمــوا عليــھ، وصــارت 
لهــم فيــھ ذكر�ــات مختلفــة التفاصيــل، و�ســ�بھ نجــد ر�اضــا يركــز 
طفولتــھ  فــي  ارتادهــا  ال�ــي  األمكنــة  جماليــات  ع�ــ�  قصائــده  فــي 
وشــبابھ األول: الب�ــت، واملدرســة، والشناشــيل، والشــارع، وال��ــر، 

والوز�ر�ــة، واملدينــة، والوطــن.. إ�ــ�. وان كل مــكان جديــد ســيحبھ 
ال بــد وان يرتبــط عنــده بمــكان قديــم وكأن املكان�ــن فــي حالــة صــراع 
تقديــر.  أقــل  ع�ــ�  تحييــده  أو  اآلخــر  إزاحــة  أحدهمــا  ع�ــ�  يصعــب 
ولعــل أول تلــك األمكنــة القديمــة �ــي الغرفــة والب�ــت مــكان ت�ســلق 
جدرانــھ أعــز الذكر�ــات، و��ــرب إل��ــا ا��ــروف، ت�ســلق هار�ــة مــن 
 مــن شــدة 

ً
ثقــل الكتــب حيــث شــقيق الشــاعر يطــارد أفــكاره م�رنحــا

خمر��ــا وابتالئــھ ��ــا داخــل غرفتــھ األث�ــرة. وكمــا الغرفــة ســاحات 
املدرســة ال�ــي كان ر�ــاض يجتمــع ف��ــا لتــالوة �شــيد الصبــاح والوطــن 
مــع مجموعــة مــن أقرانــھ الطلبــة بحــب يحــّول ال�شــيد ا�ــ� وطــن، 
والوطــن ا�ــ� ب��ــة صباحيــة تط�ــر ��ــم ع�ــ� جنــاح فراشــة ملونــة، 
للذهــاب  ��يئــھ  والدتــھ  كانــت  يــوم  كل  املتكــررة  الســاعات  تلــك  فــي 
ا�ــ� املدرســة وهــو الولــد املشــاكس الــذي يرفــض ارتــداء ســ�رة أخيــھ 

الواســعة ف��ــرب ا�ــ� املدرســة بقميــص 
يوشك أن يصرخ من البرد

افيــا املولــع بت�بــع  وفــي املــكان ذاتــھ يســ�رجع ر�ــاض وجــھ معلــم ا��غر
��ــر الفــرات مــن املنبــع ا�ــ� املصــب. والفــرات هنــا صــورة أخــرى مــن 
صــور املــكان األث�ــر. وال غرابــة إن عرفنــا أن ب�ــت الشــاعر كان ع�ــ� 

ضفــة �ــي األقــرب إليــھ مــن نبــض القلــب. 
مــرارة االبتعــاد والنــأي  تفّعلهــا  الغر�ــة واملنفــى ذاكــرة اســ�رجاعية 
والعميقــة  الذهــن  فــي  الرا�ــ�ة  واألمكنــة  واألحبــة،  األهــل،  عــن 
فــي  غــرزت  قاســية  شــوكة  الغر�ــة  والــروح.  القلــب  فــي  أخاديدهــا 
 
ً
و��ييجــا  

ً
وغــزا ازدادت   

ً
أرضــا طرحــت  كلمــا  ال�ــي  املشــاعر  أعمــاق 

وال�ــي   
ً
عمومــا الغر�ــة  حــال  هــو  هــذا 

يتقبلهــا املغ�ــرب ع�ــ� حســاب نفســھ 
و�شــوش ارتباطــھ باملــكان، وعالقاتــھ 
ا��ميمــة ال�ــي يضطــر ا�ــ� اســ�بدالها 
م��ــا  يكتفــي  ور�مــا  جافــة  �عالقــات 
شــفاه  ع�ــ�  متكلفــة  باب�ســامات 
دائــم  �شــكل  يخضــع  وهــو  غر�بــة، 
الــذي  ا��ديــد  املــكان  ملقتضيــات 
زنزانــة  داخــل  الع�ــش  ع�ــ�  يرغمــھ 
الــذي  األول  املــكان  عــن  ذكر�اتــھ 
ع�ــ�  م��ــ�  وان  ح�ــ�  أثــره  يــزول  ال 

.
ً
طو�ــال دهــرا  اغ�رابــھ 
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إراد��ــا  تفــرض  ســلطة  الغر�ــة  ال�ــي.  والضم�ــر  الدفينــة  للمشــاعر 
املشــرعة  والديمقراطيــة  الكــرم  �شــيمة  املتفضلــة  و�ــي  وأجند��ــا 
، فــي عرفهــا، ل�ســوا ســوى 

ً
أبوا��ــا لــكل مــن هــب ودب، فهــم جميعــا

أرقــام مضافــة لكــّمٍ ســابق مــن األرقــام ا��ــردة. و�عــد هــذا وذاك 
ف�ــي ا��فــز املركــزي ل��ن�ــن واالشــ�ياق واج�ــرار املا��ــي. املا��ــي 
التعتيــم عليــھ. ومــا  الــذي ���ــز الذاكــرة عــن محــوه أو �غي�بــھ أو 
ب�ــن الغر�ــة واملنفــى آصــرة قــد تختلــف فقــط مــن حيــث قــوة اإلجبــار 

واالختيــار.
فــي  مــن طعنــة خنجــر غــرس  ت�ــن وتنــزف  القتيلــة  البــالد  لقــد ظلــت 
صدرهــا الــرؤوم فســال دمهــا وا�ســعت بقعتــھ ع�ــ� األرض و�ــي ع�ــ� 

الرغــم مــن ذلــك 
تب�سم في سرها 

وت��ك علنا من هذا العالم ا��نون

وتكبــر بركــة الــدم، تكبــر وت�ســع فــي (�ــي بابــل) قبــل نصــف قــرن أو 
 وكل هــذا كان قبــل أن �ســ�بدل املــدن جلودهــا وقبــل أن 

ً
يز�ــد قليــال

تزعــق أغا�ــي الســبعينات مرنمــة بحــب القائــد الضــرورة الذي حشــر 
النــاس فــي طواب�ــر للمــوت الرخيــص ب�نمــا ظــّل صــوت املغ�ــي يصــدح 
(العز�ــز أنــت) ف�ــردد ا��ناجــر مــن �عــده وكأ��ــا قطيــع فيلــة أضــاع 

الطر�ــق (العز�ــز أنــت)
هكذا كنا �غ�ي 

لطاغية جاء ليبقى
ولتغادرنا البالد...!!

يســ�رجع ر�ــاض فــي منفــاه أو غر�تــھ ال فــرق ســاحات الوطــن، ونكباتــھ 
ثــم  ثمارهــا  أينعــت  �ــ�رة  مثــل  أو  صوفــي  ســبحة  مثــل  املتتاليــة 
راحــت ت�ســاقط واحــدة تلــو أخــرى. و�ســ�رجع صر�ــر البــاب ا��شــ�ي 
وهــو ينفتــح ا�ــ� الداخــل حيــث الر�ــ� ا���ر�ــة أو مطحنــة ا��ــزن 
العرا�ــي ال�ــي ال يشــبع أحــد م��ــا إال و�جــوع آخــر. يســ�رجع النخلــة 
ال��ــوز، وا��رائــب الطي�يــة، والشــهداء املذهول�ــن، والصــور ذات 

و�يو��ــا  ا��لــة،  شناشــيل  مالمــح،  لهــا  ل�ــس  ال�ــي  والصــور  املالمــح 
القديمــة، والفــرات القتيــل، و�غر�ــد البلبــل الشــ�ي، وأغا�ــي ف�ــروز 
القســري  والتغي�ــب  القتــل  وطــن  ا��ز�ــن.  الوطــن  صباحــات  فــي 
اقعــا تحــت تأث�راتــھ ا��تلفــة  الــذي غــادره ر�ــاض، ولكنــھ ال يــزال و
ح�ــ� أن شــبح القتــل الفــردي وا��ما�ــي ال يــزال يالحقــھ وهــو يخطــو 
الفــرات  ا�ــ�  وصــل  الــذي  القتــل  ذلــك  املنافــي  طــرق  فــي  باطمئنــان 
هــو اآلخــر وجفــت  قتــل  الفــرات  الشــاعر أن  بالــدم فيقــرر  ليلطخــھ 
اقيھ وماتــت كمــدا وحســرة، وفقــدت الفراشــات ألقهــا و���ــة  ســو

ســو�عا��ا فحاصرهــا القتــل وعــز عل��ــا الرحيــق:
يا فراش�ي 

ورد�ي القتيلة
مثل بالدي 

أل�س غر�با أن �سلمك الغر�ة ألخرى غ�رها، ور�ما اشد وأمر م��ا؟ 
هــذا هــو حــال الشــاعر أينمــا حــط رحالــھ، وفــي أي محطــة، ترجــل 
الفــردوس  عــن   

ً
دؤو�ــا  

ً
باحثــا وســيظل  املنفــى،  محطــات  مــن  ف��ــا، 

لعذابــات  خلقــا  وناســھ  وكأنــھ  غامضــة،  عشــية  ذات  فقــده  الــذي 
أيــام اغ�رابــھ املر�ــرة.  ســتطول كل 

لقــد هــرب مــن القتــل ليقــع بقتــل آخــر ال يقــل قســوة عمــا ســبقھ وال 
 عمــا فــرض مــن قبــل �عــد أن انــزوى كل ��ــيء جانبــا بمــا فــي 

ً
�غي�بــا

ذلــك املــوت الــذي راح يجهــش بالبــكاء فتحولــت املدينــة بــكل مــا ف��ــا 
ا�ــ� قبــر كب�ــر يســتوعب العديــد مــن الشــهداء ح�ــ� أجــل غ�ــر مســم�. 
و�ذا كان أهــل مكــة أدرى �شــعا��ا فــان ر�اضــا أدرى �شــعاب بــالده 
ال�ــي كف��ــا الذبــح بو�ــالت الغيــاب وتركهــا غافيــة ع�ــ� ترنيمــة الغــدر 
والضيــاع، ومــا مــن ف�ــ�ة نــور تطــل عل��ــا مــن كــوة صغ�ــرة �عيــدة فــي 
 وظــل املــوت 

ً
��ايــة ظلمــات كهــف رهيــب. لقــد توقفــت ا��يــاة تمامــا

وحــده يتجــول طارقــا أبــواب املدينــة.
بحلوهــا  الذكر�ــات  مــن  سلســلة  إذن  محمــد  ر�ــاض  عنــد  املنفــى 
 
ً
اللذيــذ الــذي تصاغــر أمــام مّرهــا القاتــل، ذكر�ــات أشــبعت جلــدا
أعمــاق روحــھ، وفرضــت عليــھ  ا�ــ�  أملهــا  لو��ــا، وتوغــل  ازرق  ح�ــ� 
آفــاق  نحــو  امل��ــي  ع�ــ�   

ً
ثابتــا ظــّل  و�رغمهــا  ا��بريــة،  إقام��ــا 

ا��ــالص، وهــو الهــارب ا��ائــف ع�ــ� وجــوده مــن التغي�ــب والــزوال. 
الــوراء: ا�ــ�  تنظــر  أال  بنفســھ  والصــارخ 

قبل أن تصل ا�� ا��دود
ال تنظر ا�� ا��لف

وطنك الذي كان
وما يزال
يطاردك 

أينما اتجهت...!!
وتلــك �ــي حقيقــة املنفــى ال�ــي ال ت�ــي تفــرض ع�ــ� املنفي�ــن هــذا النــوع 
ا�ــ� آخــر  مــن املطــاردة ال��يبــة ال�ــي ال تنفــك تالحقهــم مــن مــكان 

ومــن بــالد ا�ــ� أخــرى بــال هــوادة، أو ســكينة، أو جنــوح للســلم.

غر�تــھ  أو  منفــاه  فــي  ر�ــاض  يســ�رجع 
ونكباتــھ  الوطــن،  ســاحات  فــرق  ال 
أو  صوفــي  ســبحة  مثــل  املتتاليــة 
ثــم  ثمارهــا  أينعــت  �ــ�رة  مثــل 
تلــو أخــرى.  راحــت ت�ســاقط واحــدة 
ا��شــ�ي  البــاب  صر�ــر  و�ســ�رجع 
وهــو ينفتــح ا�ــ� الداخــل حيــث الر�ــ� 
ا���ر�ــة أو مطحنــة ا��ــزن العرا�ــي 
و�جــوع  إال  م��ــا  أحــد  يشــبع  ال  ال�ــي 

آخــر.
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البريكان: مجهر على االسرار وجذور الريادة
كاظم حسن سعيد/ العراق

ال�راب
قيل �ي انت حفنة من تراب فاقشعرت بكبرياء جرا�ي)
قلت ال لن اكون طينا من الط�ن  انا من ساللة االرواح

افتديت خلودي  وطماح امل�� , باغ�� االضا�ي   و�شددت و
بدمــي با��ب�ــس مــن مــن نازعا�ــي بــرؤى الليــل واب��ــاج الصبــاح.. و�غن�ــت للوجــود �شــعر  اتحــدى بــھ الزمــان 

املا�ــي
وادعيت السمو حقا لقد حلقت لكن  من ال�راب جنا�ي)

< مجلة االديب اللبنانية ــ٦|ا|1٩٤٩
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هــو بــن الســا�عة عشــر ي�شــر فــي مجلــة الفتــة (�ــ�ع�ي املــدرس حينمــا 
قــرا قصيد�ــي وقــال بامكانــك �شــرها فــي مجلــة االديــب فنحــن نقــرا ف��ــا 
شــعرا اقــل جــودة   م) ...هنــا تتذكــر ابــو ما��ــي (���ــي الط�ــن انــھ ط�ــن 
�شــرت  ال�ــي  املبكــرة  يتا�ــع قصائــده  مــن  ت��ــا وعر�ــد)..  حق�ــر فصــال 
البريــكان  بــان  فــي مجلــة االديــب وتا�ــع حركــة تطــوره الشــعري  ســ�رى 
اقــام اساســا ســ�تطور وفــق تلــك  مبكــرا خــط ن��ــا بالكتابــة الشــعر�ة و
ا��ارطــة االو�ــ� ســ�ن�� لكنــھ ي�تمــي ��ــذوره (منــذ البدايــة رســمت 
�ــي مســارا و�قيــت وفيــا لــھ لالخ�ــر  م )..فا��لــود واملــوت واملصائــر  همــھ 
االول .. محــاوال بالشــعر ان يتحــدى الــزوال ...ورغــم انــھ �عــد 11 عامــا 
ي�شــر (انا تخليت امام الضباع والوحش عن ســهمي .. ال مجد للمجد 
فخــذ يــا ضيــاع .. حقيق�ــي واســمي)... اال انــھ ســيعود �عــد ثالث�ــن ســنة 

ليؤكــد < طو�ــى لــك ان كنــت �ســيط القلــب   فســتفهم مجــد االرض 
��ر االشياء املالوفة 

ايقاع الدأب اليومي
وجمال اواصر ال تبقى 

اذار   ـ   البصــرة   الزائلــة    باالشــياء  <احتفــاء  زائــل  هــو  مــا  وســعادة 
<1٩٩3

(فــي الســت�نيات كرهــت ا��يــاة وفــي الســبعي�يات عــدت الح��ــا بقــوة  م) 
فــي ��ظــة قــد ترا�ــي   : ..(انــا ال اســتطيع ان اضمــن طق��ــي النف��ــي 
حازمــا اورا�ــي ومغــروزا فــي جلســة او مهرجــان    م ) .تلتقــط فــي قصائــده 
املبكــرة ال�ــي �شــرت فــي االديــب او الحقــا ذلــك القامــوس ال�ــري املتفــرد 
وااليقــاع املتمــوج ا��رـكـي ال باعتبــاره قوالــب جاهــزة اعيــد تص�يعهــا 
النفســية  الر�ــاح  مــزاج  حســب  تجــري  التاث�ــر  عميقــة  مو�جــات  بــل 
وضرور��ــا.. كانــت قصائــد البريــكان موضــع تنــدر النــھ يكتــب كل يــوم 
قصيــدة <مذكــرات عبــد الــرزاق عبــد الواحــد>). ( كنــت اكتــب كل يــوم 

قصيــدة و لعــل ذلــك دليــل طاقــة   م )
مصرع خيال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مصرع الھ )
يا جنون الر�اح يا ظلمة الفجر و�ا وحشة التخوم املرايا

ما لهذا الوجود ي��د بالنوم و���ار في مطاوي رؤايا ؟
ما لھ كالذبيح يخنقھ الرعب وفي صدره املدمى بقايا 

كانفجــار  وشــظايا  لظــى  ع�ــ�  ت�رامــى  وكفــي  الدخــان  ملــؤه  م��ــري 
البرايــا يف�ــي  الهبــاء  ومثــل  الليــل  يندفــق  الطوفــان 
كل ��يء يغيم والدهر ينماع وفي االرض ثورة وشكايا

و�تحول في املقطع التا�ي من ايقاع ا��فيف ا�� املتقارب ليعود:

عاد ملء الفراغ ي�بض جوع في ضم�ري وحلم دنيا قتيلة 
الطو�لــة  الــدروب  ع�ــ�  ظ�ــي  خلــف  ��ــاوت  ذكر�ــات  وتواب�ــت 

ســدولھ ار�ــ�  ع�ــي  ابــدي  بصمــت           مكفنــات  واغــان 
انا عبد ا��لود كنت بحلم       اتل�� وارت�ي مستحيلة

ا��ميلــة  �عــد  الســراب  وارت�ــي  ��ا�ــي  الفضــاء  قبضــة  مزقــت   
وتناهــت ا�ــي اســطورة الــدن         ومــا فيــھ مــن افــاع جميلــة 

الثقيلــة  الغــروب  غيبو�ــة  قبــل  عرو�ــي  مــلء  الســموم  وغرفــت   
وصليلــھ همســھ  القيــد  ع�ــي  واخفــى      الســكون  �ــي  وتال��ــ� 

و�ع�رت في ال�راب بباب    لكا�ي كنت اش��يت دخولھ 
فتوقفت ��ظة اتم��          عاملا اطفا الوداع طلولھ 
وتم�ي في انتحاب ع�� االقدار لو ابدت ع�ي الطفولة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
�عمــدوا  لقــد   1٩٤٨ االول  كانــون  الب�روتيــة  االديــب  فــي  �شــرت 
فــي التحر�ــر �غي�ــر العنــوان وهــو مــا اصــاب البريــكان بالهلــع فــكان 
عــن  والعــزوف  االدبيــة   العزلــة  قــاع  فــي  لالغــراق  مبكــرا  عامــال 
ال�شــر والتــواري عــن الظهــور فــي املناســبات واملهرجانــات  <طلبــت 
ملهرجــان  املدعو�ــن  قائمــة  مــن  اســمي  يحــذف  ان  صديــق  مــن 
املر�ــد فل�ــس الئقــا ان يــرد اســمي وانــا ال احضــر ... وفــي يــوم مــا 
وفيمــا كان املر�ديــون ي�شــدون  كنــت بنزهــة مــع صديــق او قر�ــب 
فــي ا�ــي ا��ص�ــب فراينــا فالحــا فقــال لنــا : انــا شــاعر وســاقرا لكــم 
<هنــا ســ�ر البريــكان فمــھ بيديــھ كعادتــھ ��ظــة يب�ســم ..> وقــال �ــي 

: تصــور هر�نــا ولــم ننــج)..

 الوجــود ي��ــد و���ــار والليــل يتدفــق كانفجــار بــركان و يف�ــ� البرايــا 
 فــي 

ُّ
�ــُح و�لــزق باألشــياء ، أو ين�ــث ــره الّرِ مثــل هبــاء  ـ غبــار ، تــراب تطّ�ِ

نــاًء ، فهــو 
َ
ــ� ، ف

َ
ــ� فــي َيف�

َ
ــمس ــــ <ف�

َّ
 فــي ضــوء الش

ّ
الهــواء فــال يبــدو إال

�ــّي فيــھ 
ْ

فــاٍن ، واملفعــول َمف
وجوُدهــم>...  انت�ــ�   ، بــادوا   ، هلكــوا   : ا��ــرب  فــي  ــاُس 

َّ
الن ــ� 

َ
ف�

ْمُن ونحُوه : ذاب . امل��م:  َماَع السَّ
ْ
وهنالك الدهر (ينماع ).. < ان

الوســيط) ) امل��ــم 
مثــل  يملــك  عشــرة  الســا�عة  او  السادســة  فــي  شــاعر  امــام  انــت 

تلتقــط فــي قصائــده املبكــرة ال�ــي �شــرت 
القامــوس  ذلــك  الحقــا  او  االديــب  فــي 
ال�ــري املتفــرد وااليقــاع املتمــوج ا��ركــي 
اعيــد  جاهــزة  قوالــب  باعتبــاره  ال 
تص�يعهــا بــل مو�جــات عميقــة التاث�ــر 
النفســية  الر�ــاح  مــزاج  حســب  تجــري 

وضرور��ــا.
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هــذا امل��ــم الزاخــر والدقيــق وامل�ــ�ر بدقــة ل�ســتوعب االفــكار 
الــذي   وموقعــھ  قاموســھ  ي��ــ�  هنــا  مــن  بــدا  انــھ   .. الكونيــة 
طقــس   فــي   االشــياء  وتبــدو   .. ولغــة  وايقاعــا  اســلو�ا  ســيطوره 
وهــو  ابــدي  بصمــت  مكفنــة  واغــان  ذكر�ــات   جنائزي:تواب�ــت 
عبــد ا��لــود لكــن قبضــة الفضــاء كشــفت الســراب  ومــن هنــا 
ت�ســرب االســطورة فــي شــعره < اســطورة الــدن .. > ال�ــي ســ�تطور 
ا�ــ� (اســطورة الســائر فــي نومــھ  وغ�رهــا مــن االســاط�ر )انــھ يقــف 
.. ح�ــ� تم�ــ� ان تكــون  الــوداع طلولــھ   االن ليتم�ــ� عاملــا اطفــا 
اقــع بــكل ذلــك الوضــوح .. واخ�ــرا  الطفولــة مؤ�ــدة وان ال ي�ــي الو
..��ــاوت  الوجــود..  وذاب  ذا�ــي  فيــھ  (فنــت  الــذي  ا��ــب  ح�ــ� 

فــي الظــالم   وغابــت كوهــم )  هياكلــھ 

أدون�س
ع�ــي أحمــد ســعيد املعــروف باســمھ املســتعار أدون�ــس شــاعر ســوري 
ــ� 

ّ
ولــد عــام 1٩30 فــي قر�ــة قصاب�ــن التا�عــة ملدينــة جبلــة فــي ســور�ا. تب�

 بأســطورة أدون�ــس الفي�يقيــة)  .. اثــار ��ــة فــي 
ً
اســم أدون�ــس (تيمنــا

الوســط االد�ــي �عــد �شــره ديــوان : <أغا�ــي مهيــار الدمشــقي وكتــاب 
فــي أقاليــم ال��ــار والليــل>، ولفــت االن�بــاه  واثــار  التحــوالت وال��ــرة 
جــدال بكتابيــھ :مقدمــة للشــعر العر�ــي و الثابــت واملتحــول، بحــث فــي 
اإلبداع واإلتباع عند العرب، غادر سور�ا إ�� لبنان عام 1٩٥٦, حيث 
 مجلــة شــعر فــي مطلــع عــام 

ً
التقــى بالشــاعر يوســف ا��ــال, وأصــدرا معــا

اقــف ب�ــن عامــي 1٩٦٩ و1٩٩٤. 1٩٥٧. ثــم أصــدر أدون�ــس مجلــة مو
اوجھ...كنــت  بادون�ــس  االهتمــام  بلــغ  املا��ــي  القــرن  �ســعي�يات  فــي 
والبريــكان نق��ــي ايامــا ولياليــا ح�ــ� الفجــر احيانــا.... نتحــاور بالثقافــة 
واالدب‘كان قــد نــزل وق��ــا مــن غرفتــھ  فــي العليــة ..�ســ�ب حكــم ا��ســد 
والعمــر (الكــون قر�بــا واســمع مــن يطــرق  م )..كان يســتقر ع�ــ� ســر�ره 
واســ�ريح انــا ع�ــ�  االرض قبالتــھ ..كان لســانھ ح�ــن يتدفــق ال يعينــھ 
ف�ســتع�ن باليديــن ..ف�ــرى فــي حرك��مــا مشــهدا يشــد ان�باهــك..و قــد 

تضيــع منــك �عــض افــكاره ان ركــزت ف��مــا ..

كيــف تمكــن ا�ســان فــي غايــة ا��ساســية لالشــياء ان يقــاوم للســبع�ن 
(ان الشــاعر والفنــان تصاحــب موهبتــھ ارادة صراعيــة ...م).. فــي تلــك 
,تصــدر جلســاتنا ادون�ــس.. مــرارا   , فــي اخــر خمــس ســنوات   .. الليا�ــي 

ايامــا  نق��ــي  والبريــكان  كنــت 
احيانــا....  الفجــر  ح�ــ�  ولياليــا 
قــد  واالدب‘كان  بالثقافــة  نتحــاور 
فــي العليــة  نــزل وق��ــا مــن غرفتــھ  
والعمــر  ا��ســد  حكــم  ..�ســ�ب 
(الكــون قر�بــا واســمع مــن يطــرق  
ســر�ره  ع�ــ�  يســتقر  )..كان  م 
واســ�ريح انــا ع�ــ�  االرض قبالتــھ .

مهــدي  ســامي  الشــاعر  ع�ــ�  كان 
املوجــة  النمــط  حداثــة  كتابــھ(   فــي 
فــي  الســت�نيات  شــعر   - الصاخبــة 
الدراســة  هــذه  يكمــل  ان  العــراق) 
ادون�ــس  ب�ــن  العالقــة  و��نــاول 
والشــعر الفر���ــي النــھ يعــرف اللغــة 
ادون�ــس   ع��ــا..  وترجــم  الفر�ســية 
بحاجــة ا�ــ� دارس متمــرس فــي النقــد 
والشــعر متمكــن مــن الفر�ســية وغ�ــر 

. متح�ــز 

أدون�س

محمود البريكانمحمود البريكان
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أدون�س

مــع رنــة ملعقة..واهتمــام باالشــياء الصغ�ــرة .. لقــد كان مصط�ــ� 
(الظاهــرة االدون�ســية )قــد تر�ــ� .ورد فــي < دف�ــري > الــذي كنــت 
ا�ــ�ل فيــھ �عــد املغــادرة صــورة مكبوســة ��واراتنــا (وملــاذا هــذا 
التحامــل ع�ــ� <مــدن الغزا�ــي> ادون�ــس يشــتغل بــذكاء ..نتكلــم نحــن 
عنــھ كث�ــرا ال��ــم يطلقــون عليــھ االن (الظاهــرة االدون�ســية )وقــد 
ســ�� باج��ــاد لنيــل جائــزة نو�ــل ال�ــي لــن تمنــح لــھ .. فعــال نجيــب 
العر�يــة   باالصالــة  االور�ي�ــن  اهتمــام  ان   .. يســتحقها  محفــوظ 
والتصــوف م��ــا , هــو مــا دفــع ادون�ــس ملثــل هــذه الكتابــة   : محمــود 
حداثــة  كتابــھ(   فــي  مهــدي  ســامي  الشــاعر  ع�ــ�  )..كان  البريــكان 
النمــط املوجــة الصاخبــة - شــعر الســت�نيات فــي العــراق) ان يكمــل 
الفر���ــي  والشــعر  ادون�ــس  ب�ــن  العالقــة  و��نــاول  الدراســة  هــذه 
ا�ــ�  ادون�ــس  بحاجــة  الفر�ســية وترجــم ع��ــا..  اللغــة  يعــرف  النــھ 
دارس متمرس في النقد والشعر متمكن من الفر�سية وغ�ر متح�ز 
.. (ســامي مهــدي تجنــب ان يحلــل قصائدهمــا ..انــھ وضــع اصبعــھ 
ع�ــ� نقــاط حساســة فــي مجلــة شــعر   م ) علينــا ان نــدرك مــاذا انجــز 
االدبــاء والشــعراء الشــباب فــي فر�ســا فــي تلــك ا��قبــة .. نحــن هنــا 
, فــي الوطــن العر�ــي نبــدا بنقــد وتحليــل واالســتفادة مــن الظاهــرة 
االدبيــة �عدمــا تكــون قــد غــادرت محطا��ــم او ذوت ..فيمــا نكــون 
بامــس ا��اجــة ا�ــ� اســ�يعاب ظواهــر واتجاهــات جديــدة : دائمــا 
نتاخــر .ادون�ــس شــاعر صياغــات , مهتــم بــكل مــا لــھ اصــل فار��ــي 
>اللــون  التحــوالت  <كتــاب  ديوانــھ  فــي  مــا  افضــل  ..ان  ؟  ملــاذا   ...
الصوفــي .. وهــذا مــن النفــرى ..لــدي  رســائل خطيــة مــن ادون�ــس لــم 

ارد عل��ــا.. ومــا كنــت متحمســا القتنــاء احــد دواو�نــھ.. م )
<الروح ا��ية > و< املوجة الصاخبة)

(..الكتــاب االول رد ع�ــ� الكتــاب الثا�ــي  رد ع�ــ� ســامي مهــدي الــذي 
فــي <افــق ا��داثــة وحداثــة النمــط  .. لــم يكــن   كتــب �شــكل جيــد 
بتاكيــد  منــھ  رغبــة  اال  الكتــاب  هــذا  مثــل  يكتــب  العــزاوي  فاضــل 
زعامتھ  الشعر�ة.. يغيض�ي ما في الكتاب من افكار سياسية تو�ي 
بــان صاح��ــا قــد و�ــ� مثــل هــذه املفاهيبــم فــي تلــك املرحلــة املبكــرة 
مــن عمــره : ا��قيقــة  ان عــددا مــن تلــك االفــكار تــم تحليلهــا  الحقــا 
و�شــرت فــي ا��ــارج  ومــن املؤســف ان يقودنــا <البيــان الشــعري > 
ا�ــ� ـ قصائــد آليــة ـــــ اال ان ســامي مهــدي اراد ان يث�ــت زعامتــھ ايضــا 

.. فلــم يتجــرد مــن التح�زفــي كتابــھ <املوجــة الصاخبة>وصراعهمــا  , 
ســامي والعــزاوي, ايديولو�ــي واد�ــي .. لقــد ذكر�ــي العــزاوي فــي كتابــھ 
هــذا  فقــال (شــاعر واعــد مــن البصــرة   م) ..ان قصائــد العــزاوي 
فــي  االحتجاجيــة   الشــباب  وموجــة    <> االمر�ـكـي  بالشــاعر  متاثــرة 
فر�ســا . كانــوا ير�ــدون ان يقولــوا  : ال رواد ونحــن البدائــل .. ومنــا 
اراد  ..مــرة  ومهتــم  م�ــي  ودود  مهــدي  ...ســامي  التجديــد  ينطلــق 
احدهــم ان يؤكــد بــان قصيــدة ار�ســامات خاصــة املقطــع  <املطعــم 
الصاخــب >قــد ســرق��ا مــن قصيــدة ب��يكيــة  وعندمــا قــرا النــص 
ســامي   اجابــھ ــــ نحــن نح�ــرم البريــكان وهــذا اال��ــام باطــل ـ  ورفــض 
�شــرها ... ومــرة اراد ان يصور�ــي تلفز�ونيــا ل��فــظ ..فلــم يمتعــض 
مــن اعتــذاري   و فــي مــرة قــال �ــي : نحــن مســتعدون فــي الــوزارة ان 

نطبــع ديوانــك م�ــ� �شــاء  ... م)

 تجارب شعر�ة 
من دف�ري <��ل ما في هذه الورقة 22ـ12 ـ1٩٩1 .. >

  ــ البريكان يتحدث �ي ــ
((ســر ا��يــاة والكــون والتار�ــخ  وا��هــول مفاهيــم تح�ر�ــي .. ر�مــا 
هــذا مــا دفع�ــي ا�ــ� دراســة الفلســفة ..انــا اول مــن كت�ــت القصيــدة 
الطو�لــة واملكثفــة ت�نــاول الهمــوم الوجوديــة  , فيمــا كان الشــعر 
قضيــة  ل�ســت  وهــذه  والروما�ســية  االعــم  فــي  الذاتيــة  فــي  غارقــا 
مفتعلــة م�ــي  بــل احســاس كيا�ــي عميــق اع�شــھ يوميــا وهــو جــزء 
مــن تركي�ــي وتجر��ــي , مبكــرا كت�ــت قصيــدة الن�رونوعــا مــن الكتابــة 
الصوفيــة اال ان لهــا جــذرا حياتيــا.. وكت�ــت القصيــدة ذات املنح�ــ� 
باالنكســارات  تو�ــي  بحــور  فــي  وكت�ــت   , بــدات  حيــث  ت�ت�ــي  ال�ــي 
وال��ــور    والقبــور  املطــر   شــعري  فــي  وجــد  ومبكــرا   .. النفســية 
وتناولــت الهمــوم ا��ياتيــة  فكت�ــت عــن اللقيــط والهائمــات ال�ــي 
��ايــة  فــي  الب�ــت  وتكــرار   ( املومــس  (معانــاة  ســواي  ��ــا  ســبقت 
القصيــدة وقــد ســبقت غ�ــري بكتابــة االســاط�ر ال�ــي اســتفاد م��ــا 
الســياب لقــد اســتخدمت �عــض االســاط�ر اليونانيــة عرضــا  وشــ�ئا  
لــم  لك�ــي  وايــوب    والســندباد    , عرضــا  الدي�يــة  االســاط�ر  مــن 

. اســتخدمها اال �شــكل خاطــف  بمــا يخــدم غر��ــي 
بلنــد  .ان  بــھ  احتفــظ  لــالن  ن�ــري  شــعر  ديــوان  �ــي  االر�عي�يــات  فــي 
ضــرب  لقــد   .......... ا��ديــث  بالشــعر  البيا�ــي  ســبق  ا��يــدري 
الســياب الطاولــة بقبضتــھ عندمــا قــرات لــھ قصيد�ــي <املســوخ > 
وقــال (مــا اغبا�ــي  لقــد حــدث حر�ــق رايتــھ .. كيــف لــم اكتــب عنــھ 

)..   م).

سامي مهدي
الطو�لــة  القصيــدة  كت�ــت  مــن  اول  انــا 
 , الوجوديــة   الهمــوم  ت�نــاول  واملكثفــة 
فــي  الذاتيــة  فــي  غارقــا  الشــعر  كان  فيمــا 
االعم والروما�ســية وهذه ل�ســت قضية 
مفتعلــة م�ــي  بــل احســاس كيا�ــي عميــق 
تركي�ــي  مــن  جــزء  وهــو  يوميــا  اع�شــھ 

البريــكان) (محمــود  وتجر��ــي 
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صديقي ا��ميل أسامة ر�ان. 
لنجعــل مــن أعمالنــا وســائط مــودة، نناقشــها بصــدق. مؤخــرا 
التقيــت بكــم و�ــا ��ظــي ا��ميــل، بدايــة فــي أتيليــھ القاهــرة، ثــم 
فــي ورشــة الز�تــون، و فــي صالــون بث�نــة مـكـي األديبــة الســودانية 

ا��ميلــة. 
صديقــي العز�ــز مــن خــالل تواصلنــا الدائــم حدثتكــم عــن شــو�ي 
��ديدكــم القص��ــي، لتفاجئ�ــي عنــد لقانــا بإهدا�ــي  «بجعــات 
نصــا.   1٨ احتــوت  ال�ــي  القصصيــة  ا��موعــة  حــزم».  ابــن 

القاهــرة. 2021.  فــي  ال�ســيم،  والصــادرة عــن دار 
قرأ��ــا �شــغف، لي�ب�ــن ميلكــم اســتخدام ضم�ــر املتكلــم لســرد 
يشــعرون  حيــث  الكتــاب،  أك�ــر  إليــھ  يميــل  مــا  وهــو  قصصــك، 
القــارئ عنــد قــراءة النصــوص بحميمــة الــذات ا��ــكاءة، وكأن 
فــي  الكاتــب  أن  مــع  وتطلعاتــھ،  ��مومــھ  يبــوح  صديقــا  الكاتــب 
ثــم اســتخدمت  فــي حــاالت الســ�رة.  العــادة ال يمثلــھ الســارد إال 
وأم   ، الضف�ــرة  �ــي:  فقــط،  قصــص  أر�ــع  فــي  العليــم  الســارد 
هشــام ، ور�يــع خر�فــي، وكذلــك فــي قصــة �ــ�ر الغرفــة. وهــو مــن 
أســهل الــرواة، لكليــة معرفتــھ بظواهــر األمــور و�واط��ــا، وكذلــك 
قدرتــھ ع�ــ�  ا��كــي فــي أك�ــر مــن مســار مختلــف فــي أمكنــة وأزمنــة 

فــي وقــت واحــد. مختلفــة، 
«بجعــات ابــن حــزم» عنــوان يث�ــر ال�ســاؤل، وهــو عنــوان مســتعار 
بألوانــھ  الغــالف  ا��موعــة،.  نفــس  مــن  الثامنــة  القصــة  مــن 
وثو��ــا  قبيــل  أو  الكمــون،  وضــع  فــي  باليــھ  اقصــة  فر الغامقــة. 
راقصــة. صــورت مــن األع�ــ�، ليبــدو شــعر رأســها املكلــل بالزهــور 
وذراع��ــا املتصالبت�ــن برشــاقة ورقــة الفتــة، ثو��ــا  املن�شــر ع�ــ� 
فــي  يظهــر،  ولــم  غافــي  وجههــا  أن  إال  مقلو�ــة.  وردة  ورق  شــكل 
افها وكأ��ا ع�� وشــك ال��وض. املقابل برزت رشــاق��ا ورقة أطر

العتبــة الثالثــة اإلهــداء -جــاء تقليديــا- مفعمــا بمفرداتــھ الشــوق 
بــذور  تبــذر  م�ــن �ــ�ابة  با��بــة، وكأنــك ع�ــ�  واللوعــة، م�رعــا 

ح�ــن  أحبتــك،  ثــم  زوجتــك.  الراحلــة،  أحبتــك  قلــوب  ت��ــيء  قلبــك، 
أســرتك  أفــارد  مــن  ورعايتــھ  محب��ــم  يولونــك  ل�زالــوا  مــن  تحيــط 

فــي قلبــك كل عرفــن ومــودة.   مــودة  لهــم  الصغ�ــرة والكب�ــرة ومــن 
أســمح �ــي ياصديقــي أن أناقشــك كقــارئ شــغوف بكتاباتــك، ول�ــس 
كناقــد. إذ أن النقــد األكاديمــي الــذي يدبجــھ البعــض باملصط��ــات 
القديمــة وأســماء ألدبــاء مــن الغــرب والشــرق اســ��لكت أراءهــم. وال 
يــدرك مــن يس�شــهد ��ــا بــأن عليــھ أن يقــدم أراءه ال�ــي تخصــھ، لي�ــرك 
لقرائــھ بصمــة تخصــھ، قــد تتحــول إ�ــ� مــادة يس�شــهد ��ــا الغ�ــر مــن 
األكاديمي�ــن، ففــي تصــوري أن ع�ــ� املتخصــص أن يأ�ــي با��ديــد، أو 
أن يكــف عــن االدعــاء بالدك�ــره. إذ أن الدرجــة العلميــة تحتــم عليــھ 
التجديــد واالبتــكار، ول�ــس  ترديــد أراء األخر�ــن. أن يأ�ــي بمــا يعبــر عــن 
فكــره، ال أن يضــل صــدى ألصــوات أفلــت فــي مواط��ــا.  ورأ�ــي  أن زمــن 
التقليديــة،  ملنابــره  فقدانــھ  �عــد  خاصــة  أفــول،  فــي  املتقعــر  الناقــد 
كال��ف وا��الت الورقية، ال�ي كانت حكرا عليھ،  مقابل ان�شــار 
صفحــات التواصــل االجتما�ــي، ال�ــي ت�ســع يومــا �عــد يــوم، متيحــھ 
إ�ــ�  أراءه  لتصــل  ير�ــد،  ير�ــد وكيفمــا  بمــا  يغــرد  أن  للقــارئ  الفرصــة 

العشــرات بــل واملــآت وأحيانــا األالف مــن القــراء. مروجــا ملــا يقــرأه.
بالعــودة ياصديقــي إ�ــ� قصــص ا��موعــة، أجدهــا وقــد تنوعــت ب�ــن 
 
ً
االجتما�ــي والتار��ــي والســ�ري. بحيــث حملــت �عــض القصــص نقــدا

 ألوضاع غ�ر ســو�ة، مثل قصة «أم هشــام»، إال أن الفقد أخذ 
ً
الذعا

النص�ــب األكبــر مــن تلــك النصــوص، ففــي قصــة الغرفة املقابلة، و�ي 
مــن روا�ــع القــص، حيــث مزجــت العاطفــي باإل�ســا�ي، الروما���ــي 
باأللــم، املتعــة وا��ميمــة غ�ــر املصــرح ��ــا ب��ظــات رفــض ملــا يوجــع. 
إذ نجــد الــزوج يفقــد زوجتــھ فــي ��ايــة تلــك األيــام املفعمــة بالســعادة 
عضــال  مــرض  فــي  يتمــازج  ��ظــات  املــوت.  فـكـي  ب�ــن  مــن  املســروقة 
األمــر،  بدايــة  فــي  طم��ــم  قــد  كان  الطب�ــب  ســعادة.  خلــق  ب��ظــات 
وهــو يتفــرس فحوصــات املر�ضــة، إال أن غرفــة ا��ــاالت املســتعصية 

كانــت بانتظارهــا ��ايــة املطــاف. 
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اقع برحل األستاذ  في قصة «الرؤ�ا»، ي�ت�ي تطابق ا��لم بالو
جــرس. وهكــذا فــي قصــة «الصامــت الــذي مــأل حياتنــا ��بــا»، 
قصــة تتمــاس مــع فــن ســرد الســ�رة، ح�ــن �ســتد�ي ذات الكاتــب 
ما��ــي العمــر، وكأ��ــا ��ظــات ال تنم�ــي، وال ت���ــ� مــع أب مثــل 
لــك ولآلخر�ــن مثــاال عظيمــا، رغــم اإلقصــاء املتعمــد مــن ســلطة 
الضبــاط. ورغــم رفــض �شــر نصوصــھ القصصيــة، إال أنــھ ظــل 
فــي ا��موعــة  الوحيــدة  القصــة  ل�ســت  حيــا وســيظل. وهــذه 
مــع  م��ــا  عــدد  فهنــاك  الســ�رة.  مالمــح  ف��ــا  اســتخدمت  ال�ــي 
األحفــاد ومــع األب واألم. تلــك القصــص لون��ــا بلغــة وجدانيــة 

شــاعر�ة تق�ــرب مــن شــغاف القــب. 
 و�ستمر قصص الفقد في ا��موعة من  قصة «النصيحة»، 
إ�ــ� «نبــرة زاجــرة « و»عــزاء الوجــوه»، وغ�رهــا. جســدت حــاالت  
إ�ــ�  ذهبــت  بــل  الصديــق.  أو  للقر�ــب  فقــد  ل�ــس  الفقــد،  مــن 
الــذات،  فقــد  �شــمل  قصصــك  فــي  فالفقــد  ذلــك،  مــن  أ�عــد 

الــدفء، والرفقــة...  النبــل، العطــاء 
وسالســة  وجدانيــة،  بدفقــات  ا��موعــة  قصــص  تم�ــزت 
قرأ��ــا  القلــب،  مــن  قر�بــة  قصصــا  مكونــا  جعلهــا  مــا  لغو�ــة، 
فــي الكث�ــر م��ــا، وهكــذا أتخيــل كل قــارئ ســيجد  ألجــد نف��ــي 

املمتنــع. الســهل  مــن  �ســاط  فــي  ذاتــھ،  مــن  مالمــح 
جــاءت  ولذلــك  قلبــك.  بحبــر  لهــا  مازجــا  قصصــك  ��ــ�ت  
وصفــك  إ�ــ�  اضافــة  وصــادق.  �ــي  نبــض  ذات  نا��ــة 
ل�ــ�صياتك، تصرفا��ــا وعالقا��ــا. كمــا هــو وصفــك لألمكنــة  
ل�ــس كجــدران أو أثــاث، بــل ككائنــات �شــع با��يــاة، مــا يدخــل 
قارئــك إ�ــ� إيقــاع القــص كمشــارك ف��ــا، مثــل «�علــو حاجبــھ 

ي�ســلل  مكرمــش،  قص�ــر  بطر�ــوش  ا��يــط  شــالها  أصفــر  عمامــة 
شــعره أســفلها مهوشــا أشــهب، يمتــد ملتفــا ح�ــ� أذنــھ الكب�ــرة. ثقــوب 
دقيقــة تبــدو فــي كتــف ا��بــة كا��ــة االحمــرار، وأزرار كث�ــرة م�زاحمــة 
فــي طــرف الصدير�ــة ابيــض الظاهــر مــن فتحــة صــدر جبتــھ...». ذلــك 
الوصــف للشــيخ أن�ــس �ــ�صية  قصــة «عــزاء الوجــوه». الــذي ي�ــردد 
ع�ــ� املآتــم واملقابــر، يمثــل البركــة والغفــران، لكنــھ فــي الوقــت نفســھ 

ال يمــت إل��ــن بصلــة. 
��ــا  الر�ــاش،  رقيقــة  صغ�ــرة  «الغرفــة  املقابلــة:  الغرفــة  قصــة  وفــي 
فــراش مفــرد ومقعــدان حــول مائــدة صغ�ــرة.. علقــت ســارة ا��اليــل 
فــي  زوجتــھ  غرفــة  يصــف  البــاب...»  وأغلقــت  خرجــت  ضبط��ــا..   ..
املس�شــفى. تلــك ال�ــي قضــا وزوجتــھ املر�ضــة ��ظــات مســروقة مــن 

عزرائيــل. أنيــاب  ب�ــن 
ومــن قصــة أم هشــام: «طابقــان ع�ــ� أضــالع مر�ــع، بــكل طرقــة أر�عــة 
مســافات،  تفصلهــا  بــارزة،  أســطور�ة  نقــوش  عل��ــا  خشــ�ية  أبــواب 
با�ســاع الغرفــة الوســيعة عاليــة ا��ــدران، وم��ــق ��ــا غرفــة صغ�ــرة 
دخــول  مــع  �عــد  فيمــا  حمامــا  (صــارت  مطبخــا،  األصــل  فــي  كانــت 
ا��ما�ــي  بنــاه  قديــم  مب�ــ�  مــن  ��ــزء  وصــف  واملــاء)...»  الكهر�ــاء 
كمجمــع للقنصليــات، أهمــل فــي وقتنــا، وأم��ــ� شــبھ مدمــر. «الغر�ــب 
يــا بنــات»، وفــي صفحــة أخــرى مــن نفــس القصة»-والغر�ــب يابنــات 
أن كل هــذه الــوكاالت عاليــة ا��ــدران رقيقــة النقــوش، وعل��ــا شــعار 
هيئــة  ت�بــع  كلهــا  الشــارع..  جان�ــي  ع�ــ�  ال��مــة  ببواب��ــا  الدولــة، 
األثــار وع�ــ� كل م��ــا لوحــة تحمــل أوصــاف وأرقــام.. لكــن بقــدرة قــادر 
يقومــون  وال  يخر�و��ــا  لتجــار  يــد)  أو(وضــع  مؤجــرة  �ــي  وغمــوض 
للبلطجيــة  ومــأوى  رخيصــة  لبضا�ــع  مخــازن  عملوهــا  بصيان��ــا، 
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وا��م�ــر...».
 مــا يم�ــز معظــم القصــص ذلــك التالحــم ب�ــن بداي��ــا و��اي��ــا، قــد 
تت��ــب صديقــي العز�ــز مــن قو�ــي، إذ أن لــكل نصــوص، أي نــص،  

هنــا  لك�ــي  �عضــا،  �عضــھ  يكمــل  النــص  كــون  مؤكــدة،  عالقــة 
ولذلــك   تفك�ــرك،  أســلوب  عــن  ناتجــة  العالقــة  تلــك  بــأن  الحظــت 
بــدأت كتابــة كل قصــة وأنــت تفكــر بتحديــد صيغــة  أســألك: هــل 
قبــل  والبدايــة  ال��ايــة  حــددت  أنــك  بمع�ــ�  ونوعي��ــا؟.  ال��ايــة 
الشــروع  فــي الصياغــة.  ولذلــك أســمح �ــي باســتعراض �عــض ��ايــات 
«أخبر�ــي  النصيحــة:  قصــة  ��ايــة  مثــل   . القصــص  �عــض  و�دايــة 
الف�س بوك صباح أمس بمرور خمس ســنوات ع�� رحيلھ، وتصر 
يجلــس  (كان  تقــول  مكانــھ،  فــي  املقعــد  ��ــذا  االحتفــاظ  ع�ــ�  أمــي 
عليــھ املرحــوم.. يؤ�ســ�ي فــي شــغل الب�ــت)». و�العــودة إ�ــ� بداي��ــا: 

ا��مــام،  إ�ــ�  املؤديــة  الطرقــة  فــي منتصــف  «يجلــس ع�ــ� مقعــده 
أشــعة شــمس غار�ة تميل لالحمرار ت�ســلل عبر زجاج شــرفة غرفتھ 
لتغمــر كتبــھ... مــررت بــھ أحمــل جهــاز الكمبيوتــر النقــال وشاشــتھ 
معــھ...».  با��ديــث  هممــت  النظــرات  تبادلنــا  مض�ئــة،  مفتوحــة 
حضــور األب بقــوة، أســطر ال��ايــة و�دايــة النــص، ذلــك ا��ضــور 

مــن خــالل أدوات كان ي�ــ�دمها، وكأ��ــا جــزء ال يتجــزأ منــھ. 
و��ايــة قصــة الضف�ــرة: «راح يقلــب فــي صفحــات ا��لــة مــع نانــا، 
عــادت ا��ــدة مــن املطبــخ تحمــل ص�نيــة فناج�ــن الشــاي، تب�ســم 
وضف�ر��ــا مرســلة خلفهــا.. تتخللهــا شــعرات بيضاء(إحنــا كــده فــي 
زمــن واحــد)». بديــة نفــس القصــة «لــم يســتغرب صــوت الكعــب 
الدقيــق ع�ــ� أرضيــة غرفــة التحشــ�ر خلفــھ.. يعــرف أ��ــا �ــي، تلمــع 

�ســاؤالت كث�ــرة فــي عي�يــھ، تكثفــت فــي الف�ــرة األخ�ــرة...».
بأنــك  يــدرك  غ�رهــا،  أو  ا��موعــة  هــذه  فــي  ســواء  لــك  يقــرأ  مــن 
مســكون باألســرة ، بتفاصيــل حيــاة عشــ��ا، تلتقــط أفــكار وأحــداث 
وأســماء عاشــها من حولك لتصيغ بأســلوب حميمي قصصا قر�بة 
مــن القلــب، تــدل ع�ــ� قــارأك االلتفــات إ�ــ� مــا يع�شــھ. ل�ــرى أن كل 

ذلــك ما�ــي إال قصــص ت�تظــر مــن يســبكها فــي قوالــب مناســبة. 
واتقــاد  قلبــك،  و�ســامح  روحــك   �ســماحة  أنــت.  هــو  أســلو�ك 
فكــرك. و�ــي دعــوة منــك أن نكتــب ل��مــال وا��ر�ــة والســالم كمــا 

وتدهشــنا. أنــت.  تصنــع 
�ي تحية من القلب إ�� قيمك اإل�سانية أ��ا الن�يل.

تم�ــزت قصــص ا��موعــة بدفقــات 
مــا  لغو�ــة،  وسالســة  وجدانيــة، 
مــن  قر�بــة  قصصــا  مكونــا  جعلهــا 
فــي  نف��ــي  ألجــد  قرأ��ــا  القلــب، 
الكث�ــر م��ــا، وهكــذا أتخيــل كل قارئ 
ســيجد مالمــح مــن ذاتــھ، فــي �ســاط 

املمتنــع. الســهل  مــن 

هــذه  فــي  ســواء  لــك  يقــرأ  مــن 
بأنــك  يــدرك  غ�رهــا،  أو  ا��موعــة 
مســكون باألســرة ، بتفاصيــل حيــاة 
وأحــداث  أفــكار  تلتقــط  عشــ��ا، 
وأســماء عاشــها مــن حولــك لتصيــغ 
بأســلوب حميمــي قصصــا قر�بــة مــن 

. لقلــب ا
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توطئة
فــي البــدء كانــت الكلمــة ، كان اإلبــداع وكانــت نظرتنــا وتحليلنــا لهــذا 
اإلبــداع ، مــا قــد �ســميھ نقــدا ، لكــن قبــل الغــوص فــي ماهيــة النقــد 
والنظر�ــة النقديــة العر�يــة وفقــا ملــا طرحــھ املؤتمــر فــي دورتــھ الثالثــة 
الــدورة  لهــذه  اختيــاره   تــم  الــذي  العنــوان  ع�ــ�  وعــودا  والعشــر�ن 
ملــا  واملكونــات  وا��غرافــي  املعرفــي  بالتحديــد  يو�ــي  كان  وان  والــذي 
قــد �ســميھ نظر�ــة إال أن كلمــة نحــو تظــل الفيصــل املتحكــم ملــا جــاء 
�عدهــا، بمع�ــ� فــي الطر�ــق - فــي اتجــاه-  فالوصــول إ�ــ� نظر�ــة نقديــة 
عر�يــة و�التا�ــي إثبــات وجودهــا مــن عدمــھ ب�ــن قوســ�ن يقت��ــي منــا 
جميعــا، املشــارك�ن فــي هــذه الــدورة ، أن نقطــع هــذه املســافة – نحــو-  
القناعــات املوقنــة وا��ــددة لنظر�ــة  إ�ــ�  ، الوصــول  اتجــاه  فــي  أي  

نقديــة عر�يــة .
أو   ، رافضــا  أو  مقتنعــا  نظــره  وجهــة  مــن  كل  النقــاد  يقــف  قــد 
لكــن   ، املف�رضــة  النظر�ــة  لهــذه  الكلمــة  هــذه  جــازت  إن  متعاطفــا 
موقــف املبــدع وأنــا م��ــم بمــا أن�ــي جئــت للنقــد أو لطــرح وجهــة النظــر 
انطالقــا مــن خلفي�ــي كمبدعــة تم��ــن ا��ــرف ، و�التا�ــي الغــوص فــي 
مــا يوغل�ــي  نتائــج بقــدر  تبريــرات أو  املوضــوع ال يحتــاج م�ــي لتقديــم 
فــي طــرح اإلشــكاليات ، فاملبــدع الــذي يراهــن ع�ــ� املشــاركة فــي طــرح 
تلقاهــا  ال�ــي  املــدارك  بــكل   * عر�يــة  نقديــة  نظر�ــة  نحــو   * موضــوع 
يخ�ــرق   ، جعبتــھ  فــي  جمعهــا  ال�ــي  الفكر�ــة  ا��لفيــة  و�ــكل  ســابقا 
املوضــوع وهــو محمــل بأطنــان األســئلة والبراه�ــن والشــكوك وهــذا 
مــا جعل�ــي باألســاس أراهــن ع�ــ� طــرح تجر�ــة الدكتــور ســعد الباز�ــي 
وااليدولوجيــا واملصا�ــ� واألهــواء كموضــوع ملداخل�ــي ، فاإلبــداع هــو 
األصــل ، وامليــل إ�ــ� تقبــل النــص اإلبدا�ــي ورفضــھ ال يخــرج عــن هــذه 
الســياقات الثــالث حســب رأي الدكتــور ســعد الباز�ــي ، وهــو رأي إن 
تــردد فــي قبولــھ �عــض النقــاد ، قــد ال يختلــف عليــھ مبدعــان ، فمــن 
منــا لــم يشــكك فــي جائــزة منحــت لعمــل مــا   مهمــا بلغــت قيم��ــا  وتــم 

افــق  تقز�ــم العمــل و�عتــھ إيديولوجيــا ، أو مص��يــا ، أو ألنــھ ال يتو
مــع هــواه . 

و�ن كان يصعــب ا��كــم ع�ــ� نــص إبدا�ــي كيفمــا كان ج�ســھ مــن 
خالل موقع املتلقي ،  فال يمكن تحليلھ وال دراستھ إال باستحضار 
النــص و��ــن  املتلقــي كيفمــا كان موقعــھ  ب�ــن  القواســم املشــ�ركة 
يكــون  ال  والرفــض  القبــول  و�التا�ــي   ، واملعرفــي  الفكــري  وعمقــھ 
متفقا عليھ باإلجماع ، ولنأخذ مثل رواية  * الغر�ب * أللب�ر كامو 
لــم يطلــع  ، الكاتــب ا��زائــري املولــد، الفر���ــي األصــل ومــن منــا 
ع�ــ�  مــا ترو�ــھ الروايــة حــول ظــروف مقتــل ذالــك الشــاب ا��زائري 
والتناقضــات أو الفكــر العب�ــي الــذي اتصفــت بــھ �ــ�صية البطــل 
مــن مرتكــزات  الــذي  كان  العمــل اإلبدا�ــي  ، وهــو  النــص  هــذا  فــي 
لــآلداب ، لكــن أال يخامــرك الشــك ولــو قليــال   الفــوز بجائــزة نو�ــل 
بــأن مــن منحــھ ا��ائــزة لــم يكــن إال الفكــر الكولنيا�ــي الــذي راهــن 
فــي البحــث وراء الدافــع ا��فــي  ع�ــ� مص�ــر البطــل ولــم ��تــم ح�ــ� 
ل��ر�مــة وال ح�ــ� عــن اســم ال��يــة ؟ والــذي قــد نجــازف و�علــن 
انھ  كان يرمز للبلد املغتصب ، و�التا�ي ملا جاء �عد ســنوات  كمال 
داوود املبــدع ا��زائــري املقيــم فــي فر�ســا ليعيــد كتابــة النــص مــن 
وجهــة نظــر عائلــة املقتــول كنــوع مــن رد االعتبــار مــن خــالل عمــل 
ال��يــة  عائلــة  ع�ــ�  فيــھ  وركــز  املضــاد  بالتحقيــق  عنونــھ  روا�ــي 

ا��زائــري  .
و�ن كنــت هنــا لســت بصــدد تحليــل أحقيــة فــوز ألب�ــر كامــو بجائــزة 
نو�ــل وال فــي ال�شــكيك فــي قيمتــھ اإلبداعيــة ، ولكــن اإلبــداع إنتــاج 
ام��ــن  مهمــا  والناقــد  ال�شــر�ة،  املشــاعر  فيــھ  وتتحكــم  �شــري، 
املنا�ــ�  تطبيــق  فــي  وفيــا  كان  ومهمــا  النصــوص  تحليــل  فــي  الدقــة 
النقديــة – حســب وجهــة نظــر ســعد الباز�ــي – ال يخــرج عــن ثــالث 

إمــا إيديولوجيــا أو مصا�ــ� أو أهــواء  .
لكــن قبــل أن نتعــرف أك�ــر ع�ــ� وجهــة نظــر الدكتــور ســعد الباز�ــي 
، علينــا أن �عــرج ع�ــ� تحليــل النظر�ــة النقديــة العر�يــة مــن خــالل 
افض�ــن وقــد نتجــھ أيضــا إ�ــ� تحليــل مــا  �عــض املؤمن�ــن ��ــا و��ــن الر
قــد ســماه ميلــر بالب�ئــة النقديــة ومــدى تقبلهــا االنتقــال مــن محيــط 
إ�ــ� محيــط بخلفيا��ــا الفكر�ــة وال�ربــة ال�ــي أن�ت��ــا ، العقليــات ال�ــي 

أنتج��ــا وغ�ــر ذلــك . 

النظر�ة النقدية العر�ية 
الســؤال املــؤرق رغــم شــرعيتھ هــو هــل كانــت لدينــا مرتكــزات نقديــة 
قــد �شــكل األرضيــة لنظر�ــة نقديــة عر�يــة ، فأينمــا كان هنــاك إبداع 
إال وكان هناك قبول أو رفض أو تحليل لهذه النصوص و�التا�ي ما 
�ســتخلصھ هــذه اآلراء �ــي مــا قــد نجــزم ع�ــ� أنــھ نقــد ولــو مــن وجهــة 
نظر محدودة �س�يا ، فالنقد هو عملّية دراسة و�صدار أحكام ع�� 
 يعتمــُد ع�ــ� النقــاش العميــق ألســاليب 

ُ
النصــوص األدبّيــة، حيــث

النقــد األد�ــّي وأهدافــھ، وهــو أحــد الفنــون األدبّيــة ال�ــي يرتبــط ف��ــا 
ذوق الناقــد وفكــره فــي محاولــة للكشــف عــن جمالّيــة النــص األد�ــّي 
أو العيــوب ال�ــي توجــد فيــھ. �عــد �عر�فهــا للنقــد فــي العصــر ا��اه�ــي 
ــھ 

ّ
إن  

ُ
، حيــث

ً
تقــول الدكتــورة ســمر ســليمان  : *كان النقــد �ســيطا

، فلــم يتجــاوز األخــذ بمعاي�ــر ا��تمــع وتفســ�رها، 
ً
 انطباعّيــا

ً
كان نقــدا

وهــو يمثــل ا���ــر األســاس ل�شــأة النقــد العر�ــّي كمــا قــال �عــض 

لي�� مهيدرة
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ً
 �ســيطا

ً
 إنمــا نقــدا

ً
 من��ّيــا

ً
ــھ ال يعتبــر نقــدا

َّ
 أن

ّ
العلمــاء اللغو��ــن، إال

ســس ومعاي�ــر معينــة، وقــد ســاعدت الب�ئــات الشــعرّ�ة فــي 
ُ
يقــوم ع�ــ� أ

العصــر ا��اه�ــّي وم��ــا األســواق األدبّيــة كســوق عــكاظ، وســوق ذي 
ا��ــاز ع�ــ� وضــع اللبنــة األو�ــ� للنقــد فقــد كان الشــعراء يجتمعــون 
فــي هــذه األســواق و�قولــون الشــعر و��تقدهــم كبــار الشــعراء فــي ذلــك 
الوقــت، ونذكــر مثــال مــا جــرى ب�ــن ا���ســاء وحســان بــن ثابــت عندمــا 
 واحتكمــا إ�ــ� النا�غــة الذبيا�ــّي فيمــن هــو أشــعر مــن اآلخــر، 

ً
قــاال شــعرا

 قــال النا�غــة إّ��ــا أشــعر مــن 
ُ

فــكان ا��كــم لصا�ــ� ا���ســاء، حيــث
حســان.*1

أمــا فــي اإلســالم وحســب نفــس الناقــدة فقــد *أجمــع أغلــب النقــاد ع�ــ� 
 للنقــد ا��اه�ــّي، فقــد 

ً
أن النقــد فــي عصــر صــدر اإلســالم كان امتــدادا

كانــت معظــم األحــكام النقدّيــة فــي هــذا العصــر قليلــة ومؤقتــة ووليــدة 
ساع��ا؛ ألن الناقد كان ح�ن يسمع قول شاعر يستحسنھ و�ن سمع 
قــول شــاعر آخــر تــرك األول واستحســن الثا�ــي، باســت�ناء أحــكام عمــر 
بــن ا��طــاب، فقــد طــّور عمــر معاي�ــر النقــد فــي هــذا العصــر، فقــد كان 
ي�تقــد الشــعر ع�ــ� املع�ــ� أك�ــر مــن النقــد للصياغــة واأللفــاظ كمــا كان 
 
ً
 إ�ــ� أن النقــد فــي هــذا العصــر تأثــر تأثــرا

ً
فــي العصــر ا��اه�ــّي، إضافــة

 بالقــرآن الكر�ــم.*2
ً
وا��ــا

 لنمــر �عــد ذلــك إ�ــ� مــا صــار عليــھ * النقــد فــي العصــر األمــوي ظهــرت 
فــي هــذا العصــر ثــالث ب�ئــات رئ�ســّية و�ــي: ا���ــاز، والعــراق، و�ــالد 
فيــھ  يع�ــش  الــذي  اقــع  للو  

ً
ا�عكاســا األدب  ُيعتبــر   

ُ
حيــث الشــام، 

ال�ــي  والسياســّية  االجتماعّيــة  الظــروف  الختــالف   
ً
ونظــرا الشــاعر، 

كانــت ســائدة فــي كل ب�ئــة مــن الب�ئــات الســابقة اختلفــت املوضوعــات 
إ�ــ�  أدى  ممــا  أشــعارهم،  نظــم  فــي  الشــعراء  اتبعهــا  ال�ــي  واألســاليب 
فــي ا��كــم ع�ــ� العمــل األد�ــّي،  �بــع 

ُ
ت اختــالف املعاي�ــر النقدّيــة ال�ــي 

 أك�ــر ممــا هــو عليــھ فــي العــراق 
ً
 فــي ب�ئــة ا���ــاز كان غزليــا

ً
فالشــعر مثــال

قــاد املعروف�ــن فــي هــذا 
ُّ
و��ئــة بــالد الشــام. كمــا وظهــر عــدد كب�ــر مــن الن

العصــر وم��ــم ُســكينة ب�ــت ا��ســ�ن، وابــن أ�ــي العتيــق، فقــد وضعوا 
 إ�ــ� ظهــور العديــد مــن الظواهــر األدبّيــة 

ً
معاي�ــر معّينــة للنقــد، إضافــة

كالســرقات  نقدهــم،  فــي  إل��ــا  ــاد 
ُّ

النق التفــت  ال�ــي  العصــر  هــذا  فــي 
واملع�ــ�.*3 اللفــظ  الشــعرّ�ة، وظاهــرة 

ال  إجمــاال  للنقــد،  العر�يــة  والرؤ�ــة  العر�ــي  التوجــھ  إجمــاال   هــذا 

ع�ــ�  االنفتــاح  ومــع  العصــور  عبــر  اإلبــداع  بتطــور  ألنــھ  تفصيــال 
ال�رجمــات ســواء مــن ال�ــراث اليونا�ــي فــي العصــر العبا��ــي أو مــن 
التنو�ــر  إ�ــ� عصــر  املــدارس األخــرى وصــوال  التعــرف ع�ــ�  خــالل 
العر�ــي  الناقــد  ينفتــح  أن  مــن  بــد  ال  كان  الفكر�ــة،  والبعثــات 
افيــة أكبــر، مــدارس  ع�ــ� مــدارس نقديــة تحلــل النصــوص باح�ر
متعــددة ومتباينــة شــكلت صراعــات ورهانــات حســب تطــور الفكــر 
الغر�ــي، وقبولــھ أو رفضــھ ملــا حولــھ ممــا اســ�ر�� تجــاوز جماليــة 
النقــد  فمــن  والدال�ــي،   املعرفــي  عمقهــا  إ�ــ�  األدبيــة  النصــوص 

وغ�رهــا  األ�ســاق  إ�ــ�  ألتفكيـكـي  إ�ــ�  الب�يــوي 
إ�ــ�  فــي تحليــل املــدارس النقديــة الغر�يــة، ســنعبر  وح�ــ� ال �غــرق 
الب�ئــة املنتجــة لهــذه املــدارس ومــدى  قبولهــا بمنــح هــذه النظر�ــات 
النقديــة جاهــزة ع�ــ� طبــق مــن ذهــب لــكل ا��ضــارات ال�ــي تقبــل 
عل��ــا ب��ــم و�عتمــد ال�رجمــة ا��زئيــة والكليــة ملــا اســتخلصتھ هــذه 

املــدارس .

الدكتــور  نظــر  وجهــة  خــالل  مــن  األمــر  عــرض  اخ�ــرت  أن�ــي  و�مــا 
ســعد الباز�ــي وهــو الناقــد وامل�رجــم واألكاديمــي ، واملهتــم باملنجــز 
عشــر�ن  مــن  أك�ــر  لــھ  صــدر  حيــث  و�ال�رجمــات  العر�ــي  النقــدي 
مؤلفــا أهمهــم دليــل الناقــد األد�ــي وقلــق املعرفــة وأيضــا مؤلفــھ 
مو��ــا  فيــھ  يقــول  الــذي  االختــالف  وثقافــة  الثقافــي  االختــالف 
ملفهــوم النظر�ــة *النظر�ــة النقديــة بتعب�ــر آخــر �ــي محاولــة النقــد 
 ، العلــم  ح�ــز  إ�ــ�  ير�ــ�  أن  البعــض  يقــول  وقــد  ي�تقــل  أن  األد�ــي 
املتمثلــة  با��قيقــة  مطــاردة  دائمــا  ظلــت  ا��اولــة  تلــك  ولكــن 
بمتغ�ــرات  متصلــة  األدبيــة  النظر�ــة  أو  النقديــة  النظر�ــة  بكــون 
كث�ــرة أهمهــا صعو�ــة ضبــط الظواهــر اإل�ســانية ع�ــ� النحــو الــذي 
يمكــن مــن خاللــھ ضبــط ظواهــر الطبيعــة ، فالظواهــر اإل�ســانية 
متغ�ــرة تخضــع للعواطــف واألفــكار والظــروف التار�خيــة والبي�يــة 
ع�ــ� اختالفهــا ، ومــن هنــا فقــد ظلــت النظر�ــة النقديــة األدبيــة ، 
، مرتبطــة  علميــة  تكــون  أن  املتكــررة  مــن محاوال��ــا  الرغــم  ع�ــ� 

قــاد 
ُّ
الن مــن  كب�ــر  عــدد  ظهــر 

املعروف�ــن فــي هــذا العصــر وم��ــم 
ُســكينة ب�ــت ا��ســ�ن، وابــن أ�ــي 
معاي�ــر  وضعــوا  فقــد  العتيــق، 
 إ�ــ� ظهــور 

ً
معّينــة للنقــد، إضافــة

العديــد مــن الظواهــر األدبّيــة فــي 
ــاد 

ُّ
هــذا العصــر ال�ــي التفــت النق

نقدهــم. فــي  إل��ــا 

�ــي  آخــر  بتعب�ــر  النقديــة  النظر�ــة 
محاولــة النقــد األد�ــي أن ي�تقــل وقــد 
يقــول البعــض أن ير�ــ� إ�ــ� ح�ز العلم 
دائمــا  ظلــت  ا��اولــة  تلــك  ولكــن   ،
بكــون  املتمثلــة  با��قيقــة  مطــاردة 
النظر�ــة النقديــة أو النظر�ــة األدبيــة 
أهمهــا  كث�ــرة  بمتغ�ــرات  متصلــة 
صعو�ــة ضبــط الظواهــر اإل�ســانية 
ع�ــ� النحــو الــذي يمكــن مــن خاللــھ 

الطبيعــة. ظواهــر  ضبــط 
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ت
سا

درا بإ�ســاني��ا متغ�ــرة بتغ�ــر اإل�ســان وأحــوال ا��تمــع والثقافــات *٤
تبــدو موضوعيــة  قــد  النظر�ــة  مــن أن  الرغــم  أنــھ *ع�ــ�  كمــا يشــ�ر 
وعامليــة مثــل أي اخ�ــراع تق�ــي ، فإ��ــا فــي حقيقــة األمــر تنمــو فــي مــكان 
املــكان  ذلــك  إ�ــ�  مر�وطــة  وتبقــى   ، محــددة  ولغــة  وثقافــة  وزمــان 
واللغــة *٥ مضيفــا أنــھ  * عندمــا ت�رجــم النظر�ــة أو تنقــل ، عندمــا 
�عبر ا��دود ، فإ��ا تحضر معها ثقافة من أسســها *٦وهو ما ذهب 
إليــھ الناقــد األمر�ـكـي  يلــر ح�ــن قــال * جهــودا ��مــة مــن ال�رجمــة 
ضرور�ــة لفــك تركيــب نظــري مع�ــن مــن أصولــھ اللغو�ــة والثقافيــة ، 
ع�ــ� اف�ــراض أن هنــاك مــن ير�ــد أن يفعــل ذلــك . وفــي ا��قيقــة قــد 

يكــون ذلــك مــن املســتحيل *٧

مــن هنــا كان الســؤال املشــروع الــذي طرحــھ الدكتــور ســعد الباز�ــي 
ح�ــن قــال  مؤكــدا ومثمنــا ع�ــ� مــا قالــھ الناقــد األمر�ـكـي ملــر * مــا 
بالب�ئــة  لصيقــة  تظــل  النقديــة  النظر�ــة  أن  هــو  كلــھ  هــذا  يؤكــد 
ال�ــي أن�ت��ــا ع�ــ� الرغــم مــن وجــود تلــك الســمات ال�ــي تمك��ــا مــن 
االنتقــال مــن ب�ئــة إ�ــ� أخــرى ، الســمات ال�ــي تحملهــا بوصفهــا منتجــا 
إ�ســانيا يحمــل خصائــص عامــة تتقــارب الثقافــات بموج��ــا �عضهــا 
تتطــور ح�ــ�  لــم  إذا  ملــاذا  ا��ــال  هــو  هــذا  فــإذا كان   ، البعــض  مــن 
اآلن نظر�ــة أو نظر�ــات نقديــة تحمــل ســمات الثقافــة العر�يــة ؟ *٨

لكــن رغــم ذلــك كان هنــاك نقــل للنظر�ــة الغر�يــة لكنــھ نقــل مشــوه  
وغ�ــر مــدرك ملــا قــد يخلفــھ نقــل نظر�ــة مــن خــالل ال�رجمــة ال�ــي قــد 
فــي بلورتــھ  النــص األص�ــي أو غ�ــر متحكمــة  فــي حــق  تكــون م��فــة 
ملــا ي�ناســب مــع الب�يــة النصيــة لــألدب العر�ــي  وهــذا مــا أشــار إليــھ 
الدكتــور الباز�ــي ح�ــن قــال * لكــن حمــل النظر�ــات للســمات العر�يــة 
جــاء فــي �عــض األحيــان ، وأخ��ــ� أن أقــول أك�رهــا ، متضمنــا لعــدد 
تلــك املشــكالت  مــن املشــكالت ال�ــي شــوهت عمليــة التمثــل ، مــن 
ســوء فهــم النظر�ــة فــي �عــض النمــاذج ، والســ�ي ، فــي نمــاذج أخــرى 
هاتــان   . أصــال  ذلــك  بإمكانيــة  االعتقــاد  أو  �ــي  كمــا  تطبيقهــا  إ�ــ�   ،
املشــكلتان ، ولر�مــا وجدنــا غ�رهمــا ، كافيتــان ��عــل التم�ــز املشــار 
إليــھ ع�ــ� غ�ــر الوجــھ ا��ــالق املف�ــرض فــي تلــك ا��الــة ، الوجــھ الــذي 
يتــم بمقتضــاه تب�ئــة النظر�ــة أو �غي�رهــا بحيــث �ســتوعب متغ�ــرات 

اقــع مختلــف *٩ و
*الن مــن يقــوم �عمليــة التفســ�ر ال يفعــل ذلــك ب�يــة ســ�ئة و�نمــا يــرى 

أن ذلــك هــو الصــواب وذلــك مــا يخــدم الثقافــة مــن وجهــة نظــره ، 
قــد يخــدم ا��تمــع لكــن مــن زاو�ــة أخــرى مــن ال يقبــل ��ــذا األمــر قــد 
يــرى فيــھ عكــس ذلــك*10 مــا يع�ــي أن أي انتقــال للنظر�ــة النقديــة 
مرتبطــة  و�يديولوجيــات  ومعتقــدات  ألفــكار  انتقــال  هــو  الغر�يــة 
بالب�ئــة املنتجــة لهــذه النظر�ــة مضيفــا *فالنقــد األد�ــي ظــل طيلــة 
محكــوم   ، باملصا�ــ�  محكــوم   ، بااليدولوجيــا  محكــوم  حياتــھ 

11*، باألهــواء 

النقد وااليديولوجيا ، سؤال العالقة  
قــد ال يغــدو ر�ــط النقــد باإليديولوجــا أمــرا جديــدا أو غر�بــا كمــا جــاء 
ع�ــ� لســان العديــد مــن النقــاد فــي الغــرب  قبــل العــرب ور�مــا عنــد 
الغــرب أك�ــر ، أوال ر�طهــم لهــا بــاألدب وصــوال إ�ــ� املمارســة النقديــة 
كن�يجة طبيعية بما أن النقد هو اشتغال ع�� هذا األدب وغوص 

فيــھ وفــي االيدولوجيــا ال�ــي يعبــر ع��ــا.  

 حيــث يقــول روالن بــارط : أن النــص األد�ــي ال ينفلــت مــن قبضــة 
تقاطــع  هــو  األدب  أن  تــودوروف  البلغــاري  و�عــرف   * االيدولوجيــا 
�شــكل  أن  البدي�ــي  مــن  إذن   * والفــن  اإليديولو�ــي  ا��طــاب 
االيديولوجيــا مســارا فاعــال فــي تأكيــد ص�رور��ــا النصيــة ونتاجا��ــا 
ال�ســقية ، انطالقــا مــن فكــرة الهيمنــة ذا��ــا وااليدولوجيــا بوصفهــا 
�ســقا، مظهــر مــن مظاهــر الثقافــة * تمتلــك قيمــة ســيمولوجية ، 
كمــا أن معظــم الظواهــر املف�رضــة ع�ــ� الرغــم مــن أ��ــا مســتعارة 
يمكــن أن توظــف كإشــارات أي بوصفهــا عناصــر فــي أنظمــة االتصــال 
مدركــة  تكــون  ال  وشــيفرات   ، دالليــة  قوان�ــن  بوســاطة  محكومــة 
�شــكل مباشــر فــي التجر�ــة وال شــك فــي أن هــذه اإلشــارات عــادة مــا 
تكــون م��مــة �ســ�ب الروابــط االجتماعيــة ال�ــي تصورهــا مــن خــالل 
جمــل وعبــارات متمايــزة أو متغايــرة إذ أن هنــاك �عــدا إيديولوجيــا 
ا�ــ� ذلــك الدكتــور يوســف محمــود  للــدالالت كلهــا *12 كمــا أشــار 

ال  التفســ�ر  �عمليــة  يقــوم  مــن 
يفعــل ذلــك ب�يــة ســ�ئة و�نمــا يــرى 
مــا  وذلــك  الصــواب  هــو  ذلــك  أن 
يخــدم الثقافــة مــن وجهــة نظــره ، 
قــد يخــدم ا��تمــع لكــن مــن زاو�ــة 
أخــرى مــن ال يقبــل ��ــذا األمــر قــد 

ذلــك. عكــس  فيــھ  يــرى 

من البدي�ي أن �شكل االيديولوجيا 
ص�رور��ــا  تأكيــد  فــي  فاعــال  مســارا 
 ، ال�ســقية  ونتاجا��ــا  النصيــة 
ذا��ــا  الهيمنــة  فكــرة  مــن  انطالقــا 
�ســقا،  بوصفهــا  وااليدولوجيــا 
مظهــر مــن مظاهــر الثقافــة * تمتلــك 
قيمــة ســيمولوجية ، كمــا أن معظــم 
الظواهــر املف�رضــة ع�ــ� الرغــم مــن 
توظــف  أن  يمكــن  مســتعارة  أ��ــا 
فــي  عناصــر  بوصفهــا  أي  كإشــارات 
أنظمــة االتصــال محكومة بوســاطة 

دالليــة. قوان�ــن 
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ت
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عليمــان فــي كتابــھ النقــد ال�ســقي مضيفــا تحــت عنــوان تجليــات درا
الهامــش والســواد فــي خطــاب مــا �عــد الكولونياليــة ا�ــ� مناقشــة 
فكر��ــن  �ســق�ن  حــول  مفاهيمــي  تصــور  *خــالل  مــن  العنــوان 
Post-Strcturalism الب�يو�ــة  �عــد  مــا  نقــد  فــي  متصادم�ــن  

کمــا  املســتعمر  الهام��ــي  و�ســق  املســتعمر  املركــزي  :�ســق  همــا 
يتمظهــران فــي أدب الكولونياليــة ومــا �عدهــا. ففــي حالــة ال�ســق 
يجنــح  الغر�ــي،  األورو�ــي  وتحديــدا  املســتعمر،  أن  ن��ــظ  األول 
والسياســية  الثقافيــة  إمبراطور�تــھ   / مرکز�تــھ  �شــکیل  إ�ــ� 
 / الهام��ــي  اآلخــر  ع�ــ�  الهيمنــة  عبــر  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 

آن*13 فــي  ومســ�بعدا  مســتعبدا  بوصفــھ  الدو�ــي 
وقــد أدت هــذه النظر�ــة االســتعمار�ة ا��ديــدة إ�ــ� ردات أفعــال 
وكتابــات مناوئــة لهــذا االســتحواذ القهــري الــذي يفــرض أ�ســاقھ 
عنصر�ــة  وسياســات  ســلطو�ة  مفاهيــم  وتكر�ــس  القــوة  بفعــل 
تجعــل مــن ال�ســق املضــاد / املســتعَمر خاضعــا مجــردا مــن هو�تــھ 

ومهــددا فــي وجــوده .

سعد الباز�ي : سياسيات النقد األد�ي  
ســواء ذهبــت إ�ــ� ال�ــراث العر�ــي أو إ�ــ� املا��ــي فــي الثقافــات األخرى 
فســوف تجــد نمــاذج مــن هــذه السياســيات  لكــن املهــم هــو الو�ــي 
النظري ��ا ، تحليلها ودراس��ا والكشف ع��ا . *فاإليديولوجيات 
فــي املعرفــة عــادة تكــون خفيــة ، فــال أحــد يقــول أنــا مؤد�ــ� أو أن�ــي 
تحــت  أحيانــا  تحفــر  عندمــا  لكنــك   ، االيدولوجيــا  هــذه  أخــدم 
ا��طــاب  و�ن كان علميــا فــي ظاهــره أو ثقافيــا أو فكر�ــا فــي ظاهــره 
، قــد تجــد تحتــھ خبايــا مصا�ــ� ، نــوازع ، خالفــات ، صراعــات ، 
مخت�ئــة تحــت ســطح ا��طــاب وهــذا معــروف*1٤ هــذا يع�ــي أنــھ  
ل�ــس فقــط ألنــھ موجــود ولكــن ع�ــ� مســتوى الدراســة والتحليــل 
أيضــا  ، وهــو معــروف فــي الثقافــة الغر�يــة �شــكل واســع ، خاصــة فــي 
العقديــن أو الثالثــة األخ�ــرة ، حيــث ظهــرت دراســات كث�ــرة حــول مــا 
يعــرف بالبولي�يكــس ، حيــث هنــاك مثــال كتــاب سياســات التفســ�ر 
أو التأو�ــل ، فعمليــة تحليــل النــص تخضــع لهــذه املصا�ــ� أحيانــا ، 
فاملفســر قــد يخــدم ول�ــس بالضــرورة إيديولوجيــة معينــة ير�ــد أن 
يكرســها، *فالصــورة ال�ــي تقــول إن املفســر يبحــث عــن ا��قيقــة  
إيديولوجيــات حيــث  لذلــك هنــاك   ، �ــي الصــواب  ل�ســت دائمــا 
ن�يــل  الهــدف  يكــون  قــد  ســ�ئة  دائمــا  ل�ســت  السياســيات  أن 
ولكــن تحقيقــھ يحتــاج إ�ــ� صــراع واســ�راتيجيات معينــة بمع�ــ� 
قــد تكــون النيــة ســليمة لكــن األســلوب قــد يكــون فيــھ ا��طــط أو 

األســاليب أو األالعيــب الغ�ــر معلنــة *1٥
املفســر  ب�ــن  كث�ــرا  يختلــف  ال  األمــر  إن  إ�ــ�  اإلشــارة  تجــدر  وهنــا 
  ، امل�رجــم  ح�ــ�  أو  ا��لــل  أو  الباز�ــي  ســعد  الدكتــور  يقــول  كمــا 
فال�رجمــات تكــون ضمــن ســياق معرفــي لــھ غــرض مع�ــن  ، ســواء 
التحليــل  .فكمــا  مع�ــن  نظــام  أو  أو جماعــة  امل�رجــم �ــ�ص  كان 
والتفســ�ر والنقــد ، ال�رجمــة أيضــا كل هــذه األمــور تجتمــع لتخــدم 

مــا ســواء بو�ــي أو بدونــھ . ايديولوجيــا 
هــو  األد�ــي  النقــد  سياســيات  عــن  كتــب  واحــد  أشــهر  ولعــل 
منطلــق  مــن   أوال    ، ســعيد  ادوارد  الفلســطي�ي   واملفكــر  الناقــد 

السيا��ــي  و�الشــأن  الفلســطي�ية  بالقضيــة  ومع�ــي  فلســطي�ي  أنــھ 
منظمــة  فــي  عضــوا  أيضــا  كان   ، لــألدب  كأســتاذ  وجــوده  طــوال  فهــو 
الصهيونيــة   وضــد  فلســط�ن  عــن  و�حاضــر  الفلســطي�ية  التحر�ــر 
واعيــا  يكــون  أن  الطبي�ــي  مــن  لــذا  السياســية  بالقضيــة  مع�ــي  فهــو 
بإشــكالية ا��طــاب الثقافــي �شــكل عــام والنقــد األد�ــي �شــكل خــاص 
ال�ســاري  والفكــر   ، يســاري  كان مفكــر  أنــھ  باإلضافــة  ألنــھ تخصصــھ 
ســواء كان ماركســيا أو غ�ــر ذلــك أي يســار�ة مخففــة هــو األقــرب إ�ــ� 
ا��ديــث عــن هــذه املواضيــع ، الن املاركســية �ــي ال�ــي وعتنــا بمفهــوم 
ال  وان  االس�شــراق  عــن  ســعيد  ادوارد  كتــب  فعندمــا   . االيدولوجيــا 
اليدولوجيــا  تحليــل  انــھ  إال  نقــدي  كتــاب  انــھ  ع�ــ�  تص�يفــھ  يمكــن 
ا��طــاب ولسياســيات ا��طــاب الثقافــي �شــكل عــام ألنــھ يكشــف عــن 
تح�ــز اإلس�شــراق ومــا لــھ مــن ميــول ومصا�ــ� وكيــف ينحــاز املس�شــرق 

. سياســية  نخبــة  ��دمــة 
*هنــاك مقــال الدوارد ســعيد كتبــھ فــي التماني�يــات مــن القــرن املا��ــي  
ال�ســار��ن  النقــاد  إن  فيــھ  يقــول  األمر�ـكـي  ال�ســاري  النقــد  حــول 
بأ��ــم  و���مهــم  عــام  �شــكل  السياســة  مــع  مشــكلة  لهــم  األمر�كي�ــن 
ممالئــون للمصا�ــ� السياســية األمر�كيــة ، هــم نقــاد أدب لكــن هنــاك 
ســعيد  ادوارد  الناقــد  أن  معنــاه  هــذا    1٦*. ع��ــا  يســكتون  قضايــا 
و�ركــزون  األمر�كيــة  بالثقافــة  ومهتم�ــن  نقــاد  باعتبارهــم  يســائلهم 
ع�ــ� ا��ماليــات و�غفلــون مــا تفعلــھ أمر�ــكا مــن حــروب فــي أفغا�ســتان 
الب�يــوي  النقــد  ف��ــا  يطرحــون  ال�ــي  ال��ظــة  ففــي   ، أنــداك  وغ�رهــا 
املعتمــد ع�ــ� جماليــات النصــوص هنــاك أنــاس يموتــون ، ومــن هنــا 
جــاء لــوم ســعيد ادوارد لهــم فاملثقــف عليــھ أن يكــون حاضــرا وفاعــال في 
ا��يــاة العامــة وا��تمــع ومــن هنــا جــاء مؤلفــھ « العالــم النــص الناقــد 
« الكتــاب الــذي تمــت  ترجمتــھ مــن طــرف  عبــد الكر�ــم محفــوض  .

ا��طــاب  درســوا  الذيــن  األوائــل  النقــاد  مــن  ســعيد   فايــدوارد   
الغر�يــة  للمركز�ــة  الذعــا  نقــدا  مشــروعھ  عبــر  قــدم  إد   ، الكولونيا�ــي 
وممارســا��ا القمعيــة متأثــرا فــي هــذا ا��ــال بأفــكار فوكــو.* وقــد خلــص 
فــي الفكــر  ادوارد ســعيد �عــد دراســتھ لعــدد مــن النمــاذج اإلبداعيــة 
الغر�ــي إ�ــ� أن الثقافــة الكولونياليــة ثقافــة تمي�زيــة إقصائيــة ، �عتمــد 
االســتعمار  وأن   ، هيمن��ــا  �عز�ــز  أجــل  مــن  املضــاد  ال�ســق  صناعــة 
األورو�ــي حــدث بفعــل �عــض الوســطاء كاألكاديمي�ــن فــي فــروع املعرفــة 
واألدب من خالل توظيف فكرة « الشرق أو إفر�قيا املظلمة بوصفها 
ا��صائــص الســالبة واملتمثلــة مــن أجــل �عز�ــز االيجا�ــي كمــا يبــدوان 

فــي فكــرة أورو�ــا «*1٧
وقــد أشــار إ�ــ� ذلــك  واتكنــز فــي معــرض �عليقــھ ع�ــ� أطروحتــھ قدمهــا 
إدوارد ســعيد فــي نــدوة جمعيــة جمعتــھ معــھ وغ�ــره مــن أشــهر النقــاد 
كر�غــو  ومــري  فــش  وســتان�ي  كلــر  كجوناتــان  املعاصر�ــن  األمر�كي�ــن 
وغ�رهــم ملناقشــة تطــورات النقــد فــي مرحلــة مــا �عــد الب�يو�ــة . وكانــت 
كتابــھ  ذلــك  �عــد  ض��ــا  ال�ــي  مقالتــھ  النــدوة  فــي  ســعيد  مســاهمة 
فــي  تأمــالت   * عنــوان  حملــت  وال�ــي  الناقــد  النــص  العالــم  املعــروف 
النقــد األمر�كــي ( ال�ســاري) ال�ــي يو�ــ� فــي بدايا��ــا أن مــا يســ�� إليــھ 
النقــد ا��ديــد (أي مــا �عــد الب�يو�ــة ) يخفــي أو لعلــھ ال يو�ــ� بدقــة ، 
أفــكاره وممارســاتھ ال�ــي، فــي ��ايــة املطــاف ، تضمــن وتز�ــد مــن صالبــة 
الب�يــة االجتماعيــة والثقافــة ال�ــي أنتجــت تلــك األفــكار واملمارســات * 
اقــف معارضــة ،  ومــا يعنيــھ هــذا ب�ســاطة هــو أن النقــد الــذي يتخــذ مو
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درا أو يســار�ة في مجتمع رأســما�ي غر�ي ، ال يســتطيع في ��اية األمر أن 
ينجــو مــن التصا�ــ� مــع معطيــات الثقافــة فــي ذلــك ا��تمــع أو مــا 
يمكن أن يسم� املصا�� العليا للب�ية االجتماعية والثقافية فيھ 
.ل�ــس هــذا فحســب ، يقــول ســعيد ادوارد أنــھ نقــد مما�ــ� لثقافتــھ 
مهمــا اد�ــ� الوقــوف فــي وجههــا . وهــذه �ــي األطروحــة ال�ــي يواجــھ 
��ــا ســعيد منظومــة ال�شــاط اإلس�شــرا�ي فــي كتابــھ املعــروف حــول 
تلــك الظاهــرة ال��مــة، مســتمدا �عــض أساســيات أطروحتــھ 
من الفر���ــي م�شــيل فوكو الذي طرح مفهوم ( شــفرات الثقافة 
) كقــوى ��يمــن ع�ــ� الفــرد  ضمــن ثقافتــھ وتجعلــھ معبــرا عــن تلــك 
الثقافــة مدافعــا عــن مصا��هــا العليــا، ســواء ثــم ذلــك  بو�ــي أم 
بــدون  و�ــي ، بــل وح�ــ� إن كان معارضــا لبعــض مــا فــي الثقافــة *1٨

مســاءلتھ  ســياق  فــي  هــذا  �ســاؤلھ  يطــرح  الــذي  نفســھ  واتكنــز  
�ســ��  ومــا  النقديــة  املمارســات  لبعــض  السيا��ــي  للمضمــون 
املســؤولية  عــن  تخــل  مــن  ضمنيــا  املمارســات  تلــك  �عــض  إليــھ 
السياســية كمــا فــي أطروحــة د يمــان حــول العمــ� والبص�ــرة حيــث  
ســتكون  البصائــر  أفضــل  أن  الناقــد  يعــرف  أن  بمجــرد   * يقــول 
بص�رة عمياء ، وأن أفضل الفهم هو سوء فهم وأن أك�ر املقوالت 
قر�ــا مــن �ــ�صية الناقــد مجهولــة االنتمــاء ( كمــا يشــ�ر مفهــوم 
مــوت املؤلــف ) فــإن اإل�ســان يكــون قــد تحــرر مــن أيــة مســؤولية 
تحــدد الو�ــي الفع�ــي �غــرض خار�ــي .ص3٥ . بتعب�ــر أخــر ، ت�يــح 
مفاهيم النقد املشــار إل��ا للناقد مظلة تقيھ مســؤولية الدالالت 
االجتماعيــة والسياســية فــي خطابــھ أو ممارســتھ النقديــة وتبعا��ــا 
*1٩  نمــوذج آخــر أشــار اليــھ الدكتــور ســعد الباز�ــي هــو الناقــد 
إ�ــ�  هــو اآلخــر  أشــار   والــذي  بابــا،  بأمر�ــكا هومــي  املقيــم  الهنــدي 
التواطــؤ القائــم ب�ــن كل مــن النمــط الســردي والتار�ــخ وذلــك مــن 
خــالل قــراءات للنصــوص فــي خطــاب مــا �عــد الكولونياليــة ع�ــ� 
اق�ــي ي�ســم با��ــاكاة.   حيــث ذهــب هومــي بابــا فــي دراســتھ  نحــو و
Representation and الكولونيا�ــي  والنــص  التمثيــل  القيمــة 
بوصفــھ  النــص  فــي  ا��ــاز  قــراءة  تفضيــل  إ�ــ�    Colonial Text
تلــك  مالمحهــا  خــالل  مــن  تقــرا  و  النــص،  أمــارات  تحــدد  كنايــة 
العوامــل  االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية ال�ــي تمتــد عبرهــا.

لكــن هــؤالء النقــاد نفســهم لــم يســلموا مــن نقــد آخــر موجــھ إل��ــم 
مــن نقــاد آخر�ــن ولعــل خ�ــر مثــال هــو الناقــد إ��ــاز أحمــد الــذي 
ألــف كتــاب * فــي النظر�ــة * و الــذي ي�تقــد فيــھ خاصــة نقــاد العالــم 
بابــا ،  فــي الغــرب وم��ــم ادوارد ســعيد وهومــي  الثالــث املقيمــون 
الهــم  عــن  تبعدهــم  قــد  ��مــوم سياســية  بأنــھ م�شــغلون  ي��مهــم 
ل�ســوا  كانــوا   وان  العر�يــة   النقديــة  للنظر�ــة  وتطو�ــر  الثقافــي 

مدرك�ــن لذلــك . 
كيــف  لنــا  يو�ــ�  الــذي  الباز�ــي  ســعد  الدكتــور  رد  يكــون  وهنــا 
مــن  دام  مــا  الفــخ  نفــس  فــي  يســقط  أحمــد  إ��ــاز  *الناقــد  أن 
خــالل ا��امــھ للنقــاد اآلخر�ــن بالسياســيات هــو نفســھ يتكلــم فــي 
قــد يظــل متأثــرا بمصا�ــ� وايديولوجيــا  السياســيات ، فالناقــد 
الناقــد  مــع  يحصــل  األمــر  نفــس    20* يع��ــا  ال  وقــد  يع��ــا  قــد 
كتــاب  لــھ  كب�ــر   ناقــد  وهــو   ، اليوســفي  لطفــي  محمــد  التو���ــي 
عنونــھ ب» فتنــة املتخيــل « مؤلــف مــن ثالثــة أجــزاء وهــو دراســة  
للثقافــة العر�يــة مــع ال�رك�ــز ع�ــ� النقــد العر�ــي ، فاليوســفي يــرى 

أن خطــاب ا��داثــة و�الضبــط  خطــاب أدون�ــس الشــاعر والناقــد �ــي 
رؤ�ــة مؤد��ــة وقمعيــة إزاء حــركات أخــرى أك�ــر وعيــا با��ركــة األدبيــة 
والثقافيــة بصــورة عامــة و�قــول أن تلــك التنظ�ــرات �ســللت إ�ــ� النقــد 
األد�ــي ســواء فــي تنظ�ــرات ادون�ــس أو غ�ــره مــن النقــاد العــرب فشــكلت 
رؤ���ــم ألنفســهم ولــألدب العر�ــي وللثقافــة والتار�ــخ العر�ــي بأكملــھ 
 وهنا أيضا يرد الدكتور سعد الباز�ي  قائال: *اليوسفي في نقده هذا 
ال يصــرح انــھ اتــكأ فــي عملــھ هــذا ع�ــ� أطروحــات أفــاد م��ــا فــي قراءتــھ 
للنقــد العر�ــي فهــو يوظــف مفهــوم ا��طــاب ومفهــوم التفكيــك ولكنــھ 
ال يشــ�ر إ�ــ� ذلــك ، و���ــم منظــري ا��داثــة أ��ــم يســتلهمون النظر�ــات 

الغر�يــة فــي ح�ــن هــو أيضــا يســتلهمها *21
*اليوســفي يســتخدم مصط��ــات قو�ــة جــدا مثــل مصط�ــ� مؤامــرات 
ســر�ة ع�ــ� الثقافــة العر�يــة  ومكائــد وفضائــح و�قــول هنــاك شــ�ئا 
عاليــة  لغــة  و�ــي  مؤد�ــ�  و�يــان  سيا��ــي  خطــاب  وهــو   ، مندســا 

22* ال�ســي�س 
ســعد  الدكتــور  الســعودي  الناقــد  لنــا  يقدمــھ  الــذي  األخــر  املثــال 
الباز�ــي  هــو الناقــدة اللبنانيــة أمينــة غصــن ، وقــد صــدر لهــا كتــاب 
عنوانــھ «نقــد املســكوت عنــھ فــي خطــاب املــرأة وا��ســد والثقافــة» 
الذيــن  العــرب  النقــاد  عــن  فيــھ  وتتكلــم    .2002 ســنة  صــادر  كتــاب 
يل�ســون أقنعــة وت�تقــد الكث�ريــن وت��مهــم با��طــاب املــزدوج  فــي ح�ــن 
التفكيــك  �عتمــد   ، الباز�ــي  الدكتــور ســعد  رأي  حســب  نفســها   �ــي 
ونقــد ا��طــاب كمــا يفعــل النقــاد اآلخر�ــن. وهــذا مــا أشــار إليــھ أيضــا  
الناقــد الســوري محمــد بــارود الــذي يقــول * أمينــة غصــن أخــذت ع�ــ� 
الناقــد  الغدامــي جوانــب قــد تكــون محقــة ف��ــا لكــن النقــد الــذي 
وجهتــھ للغدامــي يوجــھ إل��ــا �ــي أيضــا، فاملشــكلة تتمحــور فــي تقديرنــا 
فــي محــاورة فكــر �ســقي مضمــر تكــون فــي إطــار املن�ــ� التار�خا�ــي املــراد 
منــھ تقو�ــض ال�ســقية ومــن هنــا تــرى �ــي محقــة أن نقــد الغدامــي هــو 
نقــد ل�ســق أفقــي ول�ــس عمــودي  وهــو ��ــ�يص معقــول غ�ــر أن مــا 
�شــ�رك بــھ غصــن نفســها مــع غ�رهــا هــو إعــادة  االعتبــار إ�ــ� الفكــر 

اليومــي املهمــش وهــذا هــو أحــد أبــرز مشــروع الغدامــي*23
النمــوذج األخــر الــذي يقدمــھ لنــا الدكتــور ســعد الباز�ــي هــو الناقــد 
فــي  «دراســات  عنوانــھ  كتــاب  لــھ  ضيــف  شــو�ي  الكب�ــر  املصــري 
الشــعر العر�ــي املعاصــر» وهــو ناقــد متمــرس وأ�عــد مــا مــن أن  تجــد 
فــي  السيا��ــي  التأث�ــر  أو  النقديــة  بالسياســيات  �ســميھ  قــد  مــا  لديــھ 
للســلطة  الناصــر  عبــد  جمــال  تو�ــي  فبعــد  ذاك  رغــم  لكــن  دراســاتھ 
بــھ إال أن نخبــة املثقف�ــن  ورغــم اإلجمــاع ا��ماه�ــري ع�ــ� ال�رحيــب 
كان لهــم رأي مخالــف خاصــة �عــد أن قــرر جمــال عبــد الناصــر حــل 

أدون�س
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األحــزاب السياســية ممــا يع�ــي تفــرده بالســلطة ، فلمــا أعــاد الناقــد درا
باألحــرى  أو  الكتــاب  فــي  غ�ــر   1٩٥٩ ســنة  فــي  كتابــھ  طبــع  املصــري 
حافــظ  الشــاعر  وخاصــة  الشــعراء  ببعــض  ا��اصــة  با��زئيــة 
ب�نمــا  الطبعــة األو�ــ�  فــي  إشــارة خفيفــة  إليــھ  أشــار  الــذي  إبراهيــم 
ركــز ع�ــ� وطن�تــھ كث�ــرا وأســهب فــي ا��ديــث عــن مقاومتــھ لإلنجل�ــز 
مســتخدما مصط��ــا تــردد كث�ــرا وهــو يتكلــم عــن الشــاعر املذكــور 
وأيضــا فــي مقدمــة الكتــاب أال و�ــي كلمــة *االســ�بداد* واســتخدم 
الكلمــة أيضــا وهــو يتكلــم عــن الشــاعر خليــل مطــران وكأنمــا جعــل 
مصــر  فــي  يقــع  ملــا  ا��اصــة  مقاومتــھ  الشــاعر�ن  عــن  كالمــھ  مــن 
بمــا   أنــداك وهــو �ســي�س وا�ــ� جــدا ، وهــو توظيــف إيديولو�ــي 
أنــھ يعبــر عــن رأيــھ ا��ــاص وان باحتيــاط فكمــا يشــ�ر إ�ــ� أن حافــظ 
إبراهيــم والطبقــة املتوســطة عمومــا تتعامــل باحتيــاط و�ــي تواجــھ 
االســ�بداد*يحس القــارئ أن الناقــد الكب�ــر شــو�ي ضيــف هــو مــن 
اجــل  مــن  األد�ــي  للنــص  توظيــف  وهــذا  الشــاعر  ول�ــس  يتحــدث 
وميولــھ  هــواه  عــن  و�عبــر  نفســھ  الناقــد  يعان��ــا  رؤ�ــا  عــن  التعب�ــر 
فالنقــد قــد يتجــاوز الــكالم عــن جماليــات النــص إ�ــ� أهــواء ومصا�ــ� 
هــو كشــف  مــا  بقــدر  أمــرا ســ�ئا  ل�ــس  ��ــا  والو�ــي  و�يديولوجيــات 
ال�عــكاس النفــس ال�شــر�ة ال�ــي تحلــل النــص األد�ــي واملقاصــد مــن 
وراء عمليــة الدراســة النقديــة لهــذا النــص أو ذاك * فشــو�ي ضيــف 
ح�ــن يؤد�ــ� و�ســ�س ا��طــاب فلقصــد ن�يــل ع�ــ� األقــل مــن وجهــة 

هــو*2٤ نظــره 
فالناقــد ســعد الباز�ــي حيــث يقــارب املــدارس النقديــة مــن خــالل 
مصط�ــ� السياســيات وهــو مصط�ــ� غر�ــب �ســ�يا أو لنقــل قليــل 
الغر�يــة  الثقافــة  فــي  حاضــر  فإنــھ   ، العــرب  النقــاد  ب�ــن  التــداول 
باألســاس *ولعلــھ مــن املهــم هنــا اإلشــارة إ�ــ� أنــھ �عــض األفــكار ال�ــي 
يناقشــها د. الباز�ــي ال زالــت لدينــا نحــن العــرب فــي طــور االختمــار ولــم 
تكتمل فكرة كاملة وج��ة وم��ا موضوع النظر�ة النقدية العر�ية، 
وموضــوع ا��مــوالت الثقافيــة املتنوعــة داخــل النظر�ــات الغر�يــة 
وهــو موضــوع يحتــاج إ�ــ� مز�ــد البحــث والتدقيــق فــي كل نظر�ــة ع�ــ� 
ِحــدة وفــي أ�عادهــا الثقافيــة وا��لفيــات ال�ــي ســاهمت فــي تأس�ســها، 
بــر فيــھ هــذه الصراحــة والوضــوح فــي الفكــرة ال�ــي طاملــا 

ْ
ك

ُ
إال أن�ــي ا

داهــن كث�ــرون ولفــوا حولهــا دون أن يمتلكــوا القــدرة أو ا��ــرأة ع�ــ� 
، ر�مــا �ســ�ب ذلــك التكو�ــن الفكــري 

ً
خوضهــا �شــكل مباشــر غالبــا

والرؤ�ــة اإليديولوجيــة ال�ــي ينطلقــون م��ــا، أو �ســ�ب ��ــم ســطوة 
حضــور اآلخــر الغالــب فــي كافــة منا�ــي حياتنــا، كذلــك ��ــم حضــور 
تالميــذ تلــك املــدارس الغر�يــة منــذ عصــر التنو�ــر وح�ــ� اآلن، كمــا 
أنــھ مــن املهــم اإلشــارة قــد يكــون مــن تلــك األســباب تلــك الطبيعــة 
جيــدا  املســبوك  الفلســفي  والتأســ�س  النظر�ــات  لتلــك  العلميــة 

ضم��ــا.*2٥
وهــذا  واألهــواء،  املصا�ــ�  عــن  يقــال  االيديولوجيــا  عــن  يقــال  ومــا 
ل�ــس باألمــر املشــ�ن فالناقــد ينطلــق نحــو النصــوص األدبيــة محمــال 
اتجاهاتــھ ودراســاتھ ومــن  فــي  بخلفيــات فكر�ــة و�ي�يــة تظهــر جليــا 
بــن كــراد شــارحا  هــذا املنطلــق يطــل علينــا الناقــد املغر�ــي ســعيد 
قــام  الــذي  األهــواء  ســيميائيات  كتــاب  مقدمــة  فــي  الهــوى  لكلمــة  
ب�رجمتــھ للعر�يــة  قائــال : *أن ظاهــرة الهــوى كمــا يمكــن أن تتجســد 

فــي صفــات يتداولهــا النــاس و�صفــون �عضهــم �عضــا اســ�نادا إ�ــ� 
ممكنا��ــا فــي الداللــة والتوقــع االنفعا�ــي ، فالبخــل والغ�ــرة وا��ســد 
والغضــب وغ�رهــا مــن الصفــات �ــي كيانــات �ع�ــش بي�نــا ضمــن مــا 
تحــدده العتبــات ال�ــي يقيمهــا ا��تمــع و�قــي مــن خاللهــا الفائــض 
الكيمــي فــي االنفعــال املوجــود ع�ــ� جنبــات *اعتــدال* هــو ذاتــھ ل�ــس 
ســوى صيغــة مف�رضــة ال يتحــدد مضمو��ــا إال ضمــن التقطيعــات 
الثقافيــة ا��صوصــة ال�ــي يتحقــق داخلهــا هــذا الهــوى أو ذاك *2٦
و�ضيــف  * وهــذا البعــد ل�ــس باآلمــر اله�ــن فــي حيــاة النــاس فالهــوى 
ل�س عارضة أو مضافا أو طارئة يمكن االســتغناء عنھ أو التخلص 
منــھ ، كمــا يمكــن أن نتوهــم ونحــن نحتفــي �عقــل ال يأتيــھ الباطــل 
مــن كل ا��هــات ، إنــھ جــزء مــن كينونــة اال�ســان وجــزء مــن أحكامــھ 
وميوالتــھ وتص�يفاتــھ ، و�اعتبــاره كذلــك فقــد كان دائمــا محــط ذم 

وتحذيــر وشــ��ة،*2٧ .
و�ن كان كانــط يــرى أن األهــواء �ــي * جنونــا يســ�ر ضــد العقــل فــإن 
فــإن     * يداهمهــا  الــذي  ل��ســد  الــروح  *انصيــاع  يعتبــره  ديــكارط 
الهــوى ذاتــھ يخضــع لســ�رورة تقــوده مــن حالــة ســديمية بــال ملمــح 
أو أفــق وســابقة ع�ــ� أيــة معرفــة ، إ�ــ� تحققــات ضمــن أدوار �عي��ــا 
، فقبــل أن تكــون هنــاك * ذات عارفــة * لــم تكــن هنــاك ســوى كثلــة 
انفعاليــة موجــودة خــارج أي تمفصــل و�تعب�ــر املؤلف�ــن ، نحــن فــي 
أجــل  مــن  الــذات  توجــد  حيــث  أو�ــي  إحســاس  أمــام  ا��الــة  هــذه 
العالــم و�وجــد العالــم مــن أجــل الــذات وفــق ترابــط وثيــق ، ا��ــس 
األد�ــى ، أو الظاهــر األد�ــى للكينونــة وهــذا أمــر أسا��ــي   فــي تحديــد 
حــاالت مف�رضــة فــي الوجــود االن ، ا��ــس يبــدو عامــة باعتبــاره نمــط 
ال يحتاج إ�� تفس�ر ، فهو سابق ع�� كل بصمة أو هو ن�يجة إقصاء 
واألهــواء  واملصا�ــ�  االيدولوجيــا  فمرتكــز  لــذا   2٨* عقالنيــة  لــكل 
بقــدر  الســ��  باألمــر  ل�ســت  الباز�ــي  ســعد  الدكتــور  يطرحهــا  ال�ــي 
ما�ــي إشــراك للقــارئ الضم�ــي لفهــم أعمــق ل��طــاب النقــدي الغ�ــر 
بــريء تمامــا وهــذا مــا أشــار اليــھ الدكتــور عبــد ا��كيــم املالكــي قائــال 
:*يطــرح دكتــور الباز�ــي مــن نفــس الهواجــس مــا يســميھ سياســيات 
السياســية  املكونــات  مــع  بو�ــي  للتعامــل  يدعــو  هنــا  وهــو  النقــد 
القــارئ  فكــرة  تأســ�س  ع�ــ�  يحــرض  نجــده  كمــا  األد�ــي  النــص  فــي 
الضم�ــي ضمــن نفــس جدليــة التلقــي. الطر�ــف فــي عمــل د. الباز�ــي 
محاولتــھ الدائمــة للتأســ�س ملصط��اتــھ مــن خــالل اشــتغال يدمــج 
ال�ــي  الضم�ــي  للقــارئ  رؤ�تــھ  مثــل  مختلفــة،  نقديــة  نظر�ــات  ب�ــن 
شــكلها مــن خــالل تضافــر اشــتغال الهرمونطيقــا وكذلــك نظر�ــات 

التلقــي مــع اســتجابة القــارئ*2٩

خاتمة 
املفاهيــم  �شــغلهم  الذيــن  النقــاد  مــن  الباز�ــي  الناقــد ســعد  يعتبــر 
الن  بدي�ــي  أمــر  وهــذا  املعرفــة  وقلــق  الثقافــي  واالختــالف  النقديــة 
االهتمــام باالنتمــاء والهو�ــة يجعــل األنــا الناقــدة تلتفــت دائمــا إ�ــ� 

. وتناقشــھ  وتتا�عــھ  اآلخــر 
نجدهــا  ال�ــي  األســئلة  عديــد  إ�ــ�  هنــا  اإلشــارة  املهــم  مــن  ولعــل   
األســئلة  تلــك  وم��ــا  الباز�ــي  د.  كتابــات  فــي  متوار�ــة  أو  مطروحــة 
ال�ــي تــدور حــول محــاور كمــا ي�ــي: حــول طبيعــة العالقــة ب�ــن البعــد 
بــاألدب،  الديــن  وعالقــة  با��ر�ــة،  الفــن  وعالقــة  والفكــر،  اإلث�ــي 
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درا كمــا  ي�تجهــا،  ال�ــي  والنظر�ــة  والكلمــة  باملفــردة  الغالــب  وعالقــة 
نجــد أســئلتھ ال�ــي شــكلت كتابــات كث�ــرة لــھ، عــن عالقــة ا��ــذور 
وا��لفيــات بالكتابــة، وعــن عالقــة الشــعارات الرنانــة با��قيقــة 
تفك�رنــا  وتحكــم  حكمــت  ال�ــي  األطروحــات  تلــك  وعــن  املتوار�ــة، 
ملــا  فــي األدب. ولعــل خ�ــر اس�شــهاد  املتــواري وا��فــي  ذلــك  وعــن 
يقــوم بــد الدكتــور الباز�ــي ومــا يمكــن أن  نختتــم بــھ هــذه الورقــة 
قدمــاء  كتــاب  مــن  عبــود  مــارون  اللبنا�ــي  للناقــد  اس�شــهاد  هــو 

 : فيــھ  يقــول  ومج�ــرون  ص 13 
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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 القص�ــر 

بالصو�ــرة.
الصو�ــرة  مــن  فجعــل  تحقــق،  حلــم  ع�ــ�  انصرمــت  ســنوات  عشــر 
والفنــون  اإلبــداع  دائــرة  لتكتمــل  القص�ــر،  الســرد  لعشــاق  قبلــة 
�عاصمــة النــوارس. فالتنــوع الســكا�ي وا��غرافــي الــذي حظيــت بــھ 
هــذه املدينــة، ا�عكــس ع�ــ� اهتمــام شــبا��ا؛ فكانــت املوســيقى وكان 
ال�شــكيل واملســرح، وكان ال بــد مــن أن يكــون اإلبــداع األد�ــي حاضــرا 
ب�نــوع أ�ســاقھ، وكان ال بــد للســرد القص�ــر أن يؤســس أيضــا موعــدا 
ســنو�ا كل منتصــف شــهر دجنبــر. فكانــت الصو�ــرة م��ــا نؤمــن بــھ 
املهتم�ــن  مــن  أر�عــة أجيــال  الرهــان هــو حضــور  لــھ، وكان  ونؤســس 
��ــذا ا���ــس األد�ــي الرا�ــي لــذا حــرص املنظمــون ع�ــ� تقديــم محــاور 
يشــاركوننا  رواد  وكتــاب  متمرســون  نقــاد  مــرة  كل  عل��ــا  يشــرف 

القصصيــة. إبداعا��ــم 
فبعــد االحتفــاء بالهو�ــة وال�رجمــة والتخييــل وجماليــة اللغــة وســلطة 
ارتــأت  الــدورات؛  ب�نــوع  تنوعــت  ال�ــي  ا��ــاور  مــن  وغ�رهــا  الســرد 
جمعيــة التواصــل للثقافــة واإلبــداع أن تتوقــف فــي دور��ــا التاســعة 
عنــد مســار قــاص شــكل حلقــة ر�ــط ب�ــن مرحلت�ــن مهمت�ــن مــن تار�ــخ 

القصــة املغر�يــة .
مســار  قــاص..  *مســ�رة  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  الصغ�ــر  وادر�ــس  بوزفــور 
القص�ــرة  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 القص�ــر  املغر�ــي 

ملاذا  ادر�س ا��وري؟ 

الــدورة  لهــذه  كعر�ــس  ا��ــوري  إدر�ــس  ل�ــ�صية  اختيارنــا  ي�ــيء 
كتــاب  ومــن  باملغــرب،  القص�ــرة  القصــة  ر�برتــوار  فــي  املهمــة  ملكانتــھ 
الســردية  الكتابــة  فــي  ا��ني�يــة  ا��ــاوالت  �عــد  الثا�ــي  ا��يــل 
وعبدا��الــق  جلــون،  بــن  عبدا��يــد  الفا��ــي،  عبدالرحمــن  عنــد 
الطر�ــس، وعبدالكر�ــم غــالب، ومحمــد زنيبــر، وأحمــد الصفر�ــوي، 
إذ ملــع نجمــھ كســارد فــي عقــد الســت�نيات، مشــكال مــع محمــد زفــزاف 
وواحــدا  املغر�ــي،  الســردي  املشــهد  أثــت  ثالوثــا  شــكري  ومحمــد 
باملغــرب  القص�ــرة  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 تحر�ــره للعديــد مــن املقــاالت 

ا��تلفــة. وا��ــالت  ال��ــف  مــن  مجموعــة  لفائــدة 
املغر�يــة، وح�ــ�  القص�ــرة  بالقصــة  يكتمــل عقــد االحتفــاء  وح�ــ� 
يظــل املهرجــان العر�ــي للقصــة القص�ــرة بالصو�ــرة فــي مســتوى مــا 
نطمــح إليــھ دائمــا؛ كان لزامــا علينــا أن �شــيد جســرا ب�ــن الكتــاب 
الشــباب  و��ــن  الصو�ــرة،  ضيــوف  والعــرب  املغار�ــة  املبدع�ــن 
القصصيــة  بالورشــات  املمثــل  وا���ــي  الوط�ــي  الصعيديــن  ع�ــ� 
ال�ــي آثرنــا هــذه الســنة أن �شــمل أر�ــع مؤسســات �عليميــة داخــل 
املــدار ا��ضــري ملدينــة الصو�ــرة وخارجهــا باإلضافــة ا�ــ� املســابقة 
الدكتــورة  املرحومــة  دورة  الســنة  هــذه  �عــرف  وال�ــي  ا��امعيــة 

الســابقة الــدورة  رئ�ســة  تكفراســت  �شــرى 
ــا ع��ــا هــذه الســنة، فقــد عرفــت 

ّ
 و�خصــوص املســابقة ال�ــي أعلن

عــدة مشــاركات مــن ا��امعــات واملعاهــد الوطنيــة، كمــا توصلنــا 
أيضــا بنصــوص قصصيــة مــن طلبــة �عــض الثانو�ــات املغر�يــة ممــا 
ي�شــر با���ــر، و�ا��ضــور القــوي للقصــة القص�ــرة، و�مســتقبلها 

املشــرق فــي املغــرب.
ـكـي  محفــزة  خطــوة  واملســابقة  الورشــات  ان  إ�ــ�  االشــارة  تجــدر 
نؤســس لفعــل جمعــوي مــزدوج يؤلــف مــا ب�ــن االهتمــام باإلبــداع 

والكتابــة.  القــراءة  ع�ــ�  وح��ــم  الناشــئة  ��ــ�يع  و��ــن  األد�ــي، 

عن ال��نة التنظيمية

ادر�س ا��وري
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ا��ق درع القوة وسالح الباطل.
من لم �سعھ كآبة نفسھ، لن �سعھ فرحة اآلخر�ن.

ال�رك�ز ع�� االقناع يؤدي ا�� الشك.
ولــدت، وم�ــي ولــدت كرام�ــي، ول�ــس ألي ا�ســان كائنــا مــن كان، أن 

يحظــى برمشــة اح�ــرام مــا لــم تكــن كرام�ــي عقيــدة مــن عقائــده.
أل��ــم  حولــك،  مــن  النــاس  انفــض  كلمــا  ثقافتــك،  ا�ســعت  كلمــا 

معرفــة. أ��ــاب  بأ��ــم  يظنــون 
تــرد  او  بحــوار،  تواجههــم  ح�ــن  ي�شــأ  األصدقــاء  ب�ــن  العــداء  أك�ــر 

فيــھ. واجهــوك  الــذي  باألســلوب  عل��ــم 
الصديق مطلب معقول، ل�س أك�ر من ذلك.

اياك ان �سند ظهرك ألحد، ح�� ال تندم ح�ن �سقط.
ان��ــاء، وقــد  تار�ــخ  لهــا  مــع األصدقــاء واألهــل كأي بضاعــة  �عامــل 

يكــون هنــاك مــن ال ي�ت�ــي تار�خــھ قبــل الوفــاة أو �عدهــا.
إذا رأيــت بصديقــك إ��ــاب بالنفــس يصــل ا�ــ� حــد التطــاول عليــك 
طر�ــق  لــھ  افــرش  ضغينــة،  غ�ــر  او  بضغينــة  مهمــوس،  بحــرف  ولــو 

املغــادرة بالــورود.
�عــض األصدقــاء االوفيــاء، يكرهــون نجاحــك وتفوقــك عل��ــم، ال 

أك�ــر. ليكرهــوك  أكمــل املســ�رة  تحــزن، 
هــل هنــاك أنــاس أحــب اإلبقــاء عل��ــم فــي حيا�ــي؟ بــكل تأكيــد، لكــن 
فــي  االســتقالل  قدســية  بــادراك  بــل  شــروطي،  أو  �شــروطهم  ل�ــس 

ال�ــ�يصة.
قد أهزم مائة مرة، لك�ي ال اس�سلم.

ا��ق بدون قوة تحميھ، فلسفة محضة ال قيمة لها ع�� اإلطالق.
نحن امة منقلبة ع�� تار�خها، منكرة ألبطالها، عابدة ألصنامها.

�ــ�ص�تنا  مكونــات  ســمات  مــن  ســمة  أض�ــ�  الــذل،  اســتمراء 
ا��اليــة.

خيانــة  لهمــا،  واحــد  تبريــر  رصــد  األرض  أهــل  يســتطيع  ال  أمــران 
والوطــن. وخيانــة  الديــن، 

املــوت،  أو  املــوت،  و�كــون خيــارك  املــوت،  حــدي  ب�ــن  توضــع  ح�ــن 
تمــوت. أن  يجــب  مــاذا  اجــل  مــن  عليــك أن تختــار، فقــط، 

بأســا  النــاس  اشــد  إال  فيــھ  يف�ــ�  ال  علــم  الرفــض،  ع�ــ�  القــدرة 
عقــال. وأوســعهم 

 ب�ن الفطرة وا��ق، مسافة، رابطها الصفاء والنقاء.
لة.

ً
 صدور الرجال صناديق مقف

تأجيــل  يفضــل  لــذا،  ال�ــ�صيات،  مــن  كب�ــرة  مجموعــھ  الفــرد 
ومحــكات  الزمــن  بفعــل  بال�ســاقط  األقنعــة  تبــدأ  ح�ــ�  ا��كــم 

األحــداث.
 با��سوس يبدأ إدراكنا لالمحسوس والتيقن منھ.

أعط�ــي أي رأي أو أي قضيــة تر�ــد، أعطيــك لهــا وجهــان متناقضــان، 
قــرارة قل�ــي أعــرف وجــھ  فــي  الســلب، ووجــھ اإليجــاب، ولكــن  وجــھ 

ا��ــق وا��قيقــة و�ن اســتأثرت با��طــأ أو التدل�ــس ألســباب مــا.
ب�ــن  املتنقلــة  املتحركــة  ال�ــ�وص  مــن  مجموعــة  ال�ــ�ص، 

وا��شــع. وا��ســد  األنانيــة  و��ــن  املص��ــة 

النقــود محــك الرجــال، والســر محــك األبطــال، واإلخــالص محــك 
اإل�ســان.

لغباء، أن تقبل مناقشة الغ�ي.
قيــل بــان البحــر غــدار، وان ال��ــراء تــأكل مستكشــفها، والغابــات 
تخفــي مرتادهــا، لكــن لــم يقــل، بــان اإل�ســان أك�ــر غــدرا مــن البحــار 
وا��يطــات، وأك�ــر رعبــا مــن ال��ــارى، وأك�ــر غرابــة مــن الغابــات 

واألدغــال.
ع�ــن ا��ماقــة، أن تقبــل با��يــاة مــع ا��مقــى، ��كــم ضــرورة، أو 

حكــم وحــدة.
ح�ــن تنظــر للعالــم وتــرى فيــھ ا��ــق املد�ــ� والباطــل املف�ــرى، اعلــم 

أن عصرنــا الــذي �ع�ــش هــو عصــر الغبــاء بــال منــازع.
ثقافة العصر الذي نحيا، الغباء.

الن  والوضيــع،  املنحــط  ثمنــھ  يدفــع  مــا  مقــدار  يســاوي  البخيــل 
لــھ. ثمــن  ال  ملــن  ثمنــا  تدفــع  ال  الكــرام 

كــم هــو محظــوظ ذلــك اال�ســان الــذي ال يضطــر أبــدا أن يواجــھ مــا 
يســتطيع حقــا أن يفعلــھ.

انــا أحــب األشــياء، لوحــات، تحــف، أ�ــ�ار، أ��ــار، أل��ــا �ــي كمــا 
�ــي عليــھ تمامــا، ال تتغ�ــر، ال تخيــب األمــل، ف��ــا نقــاء، صفــاء، ال 

يمكنــك أن تجــده فــي ا���ــس ال�شــري.
ح�ــن  العاتيــة،  األمــواج  ركــوب  مثــل  تجر�ــة،  عــن  عبــارة  ا��يــاة 
�علــق ف��ــا عنــد تكســر امواجهــا، عليــك اال�ســالل مــن تح��ــا برفــق 
وحنكــة، ألنــك ال �عــرف مــا الــذي تحملــھ املوجــة التاليــة. فــإن ملكــت 
اإليمــان واإلرادة، يصبــح كل ��ــيء ممكــن تحقيــق ولــو جــزء يســبر 
فــي املعــدة وجــروح  منــھ، اي ��ــيء ع�ــ� االطــالق، رغــم ال�شــنجات 

األطــراف، وتقلــص العضــالت الــذي يشــبھ وخــز اإلبــر.
مــن  أســهل  ال�ــ�صية،  اســتعادة  يــأن  ا��هــالء،  �عــض  «يظــن 
ح�ــن  فأنــت  تمامــا،  ذلــك  عكــس  �ــي  وا��قيقــة  عل��ــا،  ا��فــاظ 
مــن  مبــدأ  عــن  ت�نــازل  انمــا  �ــ�ص�تك،  مــن  جــزء  عــن  ت�نــازل 
املبــادئ ال�ــي صقلتــك منــذ �عومــة وعيــك و�دراكك، وح�ــن تقــدم 
التنــازل األول، ســتكون جاهــزا لتقديــم التنــازالت وأنــت تظــن بأنــك 

تنازلــت عنــھ. ملــا  العــودة  قــادر ع�ــ� 
هــذا غ�ــر ��يــح، ألننــا ال نملــك الســيطرة ع�ــ� مــا تصنعــھ ا��يــاة 
بنــا، ف�ــي تفاجئنــا ع�ــ� ح�ــن غــرة، وم�ــ� وقعــت يتــم ارغامــك ع�ــ� 
ال��ايــة يحــول كل ��ــيء  مــن تكو�نــك، وفــي  تكــن  لــم  بأمــور  القيــام 

ب�نــك و��ــن الرجــل الــذي كنــت تر�ــد ان تكونــھ.»
«فــي أمر�ــكا الوســطى، هنــاك فراشــات زرقــاء و�رتقاليــة وصفــراء، 
طائــر.  قلــب  إليقــاف  كافيــة  الســم  مــن  كميــة  جناح��ــا  فــي  تحمــل 
وتوقــن  وتدركــھ  ذلــك  �عــرف  وغامضــة  مجهولــة  بطر�قــة  الطيــور 
الفراشــات. تلــك  مــن  أبــدا  تق�ــرب  لذلــك ف�ــي ال  بحتميــة حتفهــا، 
وفــي نفــس املــكان، هنــاك فراشــات تحمــل نفــس األلــوان، دون أي 
ســم فــي جناح��ــا، لك��ــا تط�ــر بحر�ــة وثقــة و�صــرار، دون خــوف أو 
مخيفــة  تراهــا  أيضــا،  ومجهولــة  غامضــة  بطر�قــة  الطيــور  وجــل، 
ومرعبــة �ســ�ب شــكلها وتكو���ــا، لذلــك ف�ــي ال تق�ــرب م��ــا أيضــا».
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السلطان سليمان القانوني يضم مدينة 
بغداد إلى الدولة العثمانية بعد أن كانت 

تحت سيطرة الدولة الصفوية

القانو�ــي  ســليمان  بقيــادة   1٥3٤ �غــداد  فتــح 
ســلطان الدولــة العثمانيــة وان�زاعهــا مــن أيــدي 
الدولــة الصفو�ــة تحــت حكــم شــاه طهماســب 
كانــت جــزءا مــن ا��ــرب العثمانيــة الصفو�ــة 
مــن 1٥32-1٥٥٥، ال�ــي �ــي جــزء مــن سلســلة 
الطو�لــة.  الفارســية  العثمانيــة  ا��ــروب  مــن 
االس�يالء تم دون مقاومة ا��كومة، وا��امية 
الصفو�ــة هر�ــت وتركــت املدينــة بــدون دفــاع. 
نظــرا  كب�ــرا  انجــازا  �غــداد  كان االســ�يالء ع�ــ� 
للســيطرة ع�ــ� ��ــري دجلــة و الفــرات وتجار��ــا 
إ�ــ�  جنبــا  تمثــل،  و�ــي  واإلقليميــة.  الدوليــة 
فــي 1٥٤٦، خطــوة  البصــرة  مــع ســقوط  جنــب 

��ايــة املطــاف وحكــم  فــي  هامــة نحــو النصــر العثما�ــي 
ا��زء السف�ي أيضا من بالد ما ب�ن ال��ر�ن، والتحكم 
تجــاري  منفــذ  وفتــح  والفــرات،  دجلــة  ��ــري  بمنفــذي 
فــي ا��ليــج العر�ي.أم��ــ� العثمانيــون فصــل الشــتاء 
اقــد  هنــاك ح�ــ� 1٥3٥ لإلشــراف ع�ــ� إعــادة بنــاء املر
الصفو��ــن  دمــر  (حيــث  والشــيعية  الســ�ية  الدي�يــة 
اقــد اإلســالمية الســ�ية) ومشــار�ع الــري الزراعيــة.  املر
عــاد الســلطان ســليمان القانو�ــي إ�ــ� إســطنبول، �عــد 
القليلــة  العقــود  مــدى  وع�ــ�  قو�ــة.  حاميــة  تــرك  أن 
املنطقــة،  ع�ــ�  ســيطر��م  العثمانيــون  عــزز  املقبلــة، 
وأدرجوهــا فــي إمبراطور���ــم ح�ــ� ســقطت فــي يــد الفــرس 

مــرة أخــرى فــي 1٦23 .
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اليوم الوطني ا�ماراتي

بذكــرى  املتحــدة  العر�يــة  اإلمــارات  دولــة  فيــھ  تحتفــل 
اإلمــارات   .1٩٧1 عــام  تأســس  الــذي  اتحادهــا  قيــام 
العر�يــة املتحــدة دولــة اتحاديــة تأسســت فــي 2 ديســمبر 
أبــو ظ�ــي، ود�ــي،  1٩٧1 وتتكــون مــن ســبع إمــارات �ــي: 
ا��يمــة،  ورأس  القيو�ــن،  وأم  و��مــان،  والشــارقة، 
األك�ــر  الــدول  مــن  واحــدة  الدولــة  و�عــد  والفج�ــرة. 
ا��ديــث،  التار�ــخ  فــي  العالــم  مســتوى  ع�ــ�  اســتقرارا 
واالســتقرار  االقتصــاد  مجــاالت  فــي  ر�اد��ــا  إ�ــ�  إضافــة 

واألمــن. االجتما�ــي 
فــي  كانــت االنطالقــة التار�خيــة لهــذا االتحــاد قــد بــدأت 
ام ســت إمــارات مــن 

ّ
1٨ يوليــو 1٩٧1م، عندمــا قــّرر حــك

والشــارقة،  ود�ــي،  أبوظ�ــي،  �ــي:  املتصا��ــة  اإلمــارات 

دولــة  تكو�ــن  والفج�ــرة،  القيو�ــن،  وأم  و��مــان، 
اإلمــارات العر�يــة املتحــدة. وفــي 2 ديســمبر 1٩٧1م تــّم 
 عــن تأســ�س دولــة اتحاديــة مســتقلة 

ً
اإلعــالن رســميا

1٩٧2م  عــام  فبرايــر  مــن  العاشــر  وفــي  ســيادة.  ذات 
أعلنت إمارة رأس ا��يمة انضمامها لالتحاد ليكتمل 
عقد اإلمارات الســبع في إطار واحد، ثم أخذت تندمج 

بــكل إمكانا��ــا. تدر�جيــا �شــكل إيجا�ــي 
باالســتقالل  املتحــدة  العر�يــة  اإلمــارات  دولــة  تتمتــع 
اإلمــارات  كافــة  وشــعب  الكاملــة،  والســيادة  التــام 
واحــد، وملواطنيــھ ج�ســية واحــدة و�ــي ج�ســية دولــة 
وشــعاره  علمــھ  ولالتحــاد  املتحــدة.  العر�يــة  اإلمــارات 

الوط�ــي. و�شــيده 



مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 230 (15)نوفمبر 2702022
Issue 230 | (15) Nov. 2022

ث
حدا

أ
ث

حدا
أ

حدث في مثل 
هذا الشهر
٨ ديسمبر 1٩٥٨

صدور العدد ا²ول من مجلة العربي في الكويت 
والتي ترأس تحريرها أحمد زكي عاكف

انطلقت فكرة ا��لة من مبادرة من �عض 
شــباب الكو�ــت الــذي تخــرج مــن ا��امعــات 
بالثقافــة  �ع�ــ�  مجلــة  إل�شــاء  املصر�ــة 
مكتــب  ع�ــ�  الفكــرة  طرحــت  العر�يــة. 
الصبــاح،  ا��ابــر  األحمــد  صبــاح  الشــيخ 
املطبوعــات  لدائــرة  مديــرا  كان  والــذي 
وال�شــر آنــذاك، والــذي ت�ناهــا ونقلهــا ألم�ــر 
أصــدرت  عل��ــا.  افــق  و والــذي  الكو�ــت 
علميــة  ثقافيــة  مجلــة  إل�شــاء  مذكــرة 
قبــل  مــن   

ً
ماليــا مدعومــة  تكــون  متنوعــة 

ســميت  الكو��يــة  واألنبــاء  اإلرشــاد  وزارة 

ا��لــة بـ«العر�ــي» ا�عكاســا للتيــار القومــي 
العر�ــي فــي ذلــك ا���ــن، وهــو مــا يبــدو جليــا 
إذا تحمــل حاليــا شــعار  فــي طــي صفحا��ــا 
«يكت��ــا عــرب ليقرأهــا كل العــرب». شــكلت 
��نة عام 1٩٥٧، يرأســها أحمد الســقاف، 
لتأســ�س ا��لــة، والــذي بــدأ بالبحــث عــن 
العــراق ولبنــان وســور�ا  فــي  للتحر�ــر  رئ�ــس 
ومصــر، إ�ــ� أن اســتقر ع�ــ� اختيــار الدكتــور 

للمجلــة. تحر�ــر  رئ�ــس  أول  زـكـي  أحمــد 
وصــدر العــدد األول مــن ا��لــة فــي ديســمبر 

عــام 1٩٥٨. 
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12 ديسمبر 1٩٩0

بدء إرسال القناة الفضائية المصرية، وهي 
أول قناة فضائية عربية

بــث  بــدأ   1٩٩0 عــام  مــن  ديســمبر   12 فــي 
كانــت  ال�ــي  املصر�ــة،  الفضائيــة  القنــاة 
شــبكة  وت�بــع  عر�يــة،  فضائيــة  قنــاة  أول 
ي�بــع  الــذي  التليفز�ــون املصــري،  قنــوات 
اتحــاد اإلذاعــة والتليفز�ــون، و�عــد القنــاة 
مصــر  ��مهور�ــة  الرســمية  الفضائيــة 
العر�يــة، واهتمــت القنــاة ب�ــث كل األخبــار 
بجانــب  املصر�ــة،  الدولــة  تخــص  ال�ــي 
ال�رف��يــة  البرامــج  مــن  للكث�ــر  عرضهــا 

املتنوعــة. الغنائيــة  والفقــرات 

أخبــار  لعــرض  شاشــة  كأهــم  القنــاة  انطلقــت 
مصــر فــ� ا��ــارج واهتمــت بتقديــم العديــد مــن 
إ�ــ� البرامــج  برامــج ال�شــرات اإلخبار�ــة إضافــة 
ال�رف��يــة كذلــك، ولك��ــا لــم تواكــب التغي�ــرات 
الفضائيــة  القنــوات  ظهــور  مــع  حدثــت  ال�ــ� 
الســوق  فــ�  حدثــت  ال�ــ�  والتطــورات  ا��اصــة 
اإلعالمــى، حيــث أهمــل القائمــون ع�ــ� ماســب�رو 
رغــم  األمــور  وكل  بالقنــاة  ا��ــاص  ا��تــوى 
لهــم  مــن  كل  مــن  بالتظو�ــر  الكب�ــرة  النصائــح 

باإلعــالم. عالقــة 
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 للشــباب للف�ــرة 
ً
أقيمــت مســابقة القّصــة القص�ــرة جــدا

مــن 1- 1٥ �شــر�ن الثا�ــي/ نوفمبــر 2022 حيــث شــارك فــي 
العر�يــة  الــدول  مــن مختلــف  املســابقة شــباب وشــابات 
و�لــغ عــدد املشــارك�ن حــد يــوم ان��ــاء اســتالم املشــاركات 
عــدة  الوقــت  ان��ــاء  �عــد  وصلــت  فيمــا  مشــاركة   3٨
مشــاركات لــم يتــم ادخالهــا ضمــن املســابقة فضــال عــن ان 

�عــض املشــاركات ال تتوفــر ف��ــا شــروط املســابقة.
وقــد شــكلت ��نــة تحكيــم مــن أســاتذة أدبــاء ونقــاد وهــم 
ســور�ا  مــن  يو�ــس  الرحمــن  عبــد  محمــد  البروف�ســور 
واألديبــة  املهــدي  نقــوس  املغر�ــي  والناقــد  واالقــاص 
املغر�يــة لي�ــ� مهيــدرة وكان مــن املؤمــل أن تكــون األديبــة 
اقيــة وفــاء عبــد الــرزاق ضمــن ��نــة التحكيــم لبكــن  العر

ذلــك. دون  حالــت  ال��يــة  ظروفهــا 
االســلوب  حيــث  مــن  متقار�ــة  املرســلة  القصــص  أغلــب 
ذكرتــھ  الــذي  و�التقييــم  ف��ــا  نركــز  أن  جعلنــا  مــا  وهــذا 

ا��كــم. ��نــة 

عــن  املســابقة  نتائــج  وأعلنــت 
مـكـي  هاشــم  ســها  املشــاركة  فــوز 
عــن  الســودان  جمهور�ــة  مــن 
باملركــز  ضيــاع  و  مــاٍض  قّص��ــا 
األول فيمــا جــاءت املشــاركة هنــد 
جمهور�ــة  مــن  حلمــي  محســن 
مصــر العر�يــة عــن قّص��ــا ارض 
وحصــل  الثا�ــي  باملركــز  وســماء 
املشــارك  الثالــث  املركــز  ع�ــ� 

جمــاد. قصتــھ  عــن  املغر�يــة  اململكــة  مــن  النامــوس  أحمــد 
هــارون  املشــارك  للطفــل  تقديــر  شــهادة  ا��لــة  وقدمــت 
هــذه  فــي  مشــارك  كأصغــر  املغر�يــة  اململكــة  مــن  بوشــري 
حصــرا. للشــباب  مخصصــة  املســابقة  ولكــون  املســابقة 

تتقــدم أســرة تحر�ــر مجلــة بصر�اثــا الثقافيــة األدبيــة بأجمــل 
ال��ا�ــي والتبريــكات ��ميــع الفائز�ــن واملشــارك�ن مــع تأكيدنــا 

ع�ــ� أن املســابقة �ــي تحف�ــز لقــدرات الشــباب. 

االعالن 
عن نتائج مسابقة القّصة القصيرة جدا للشباب
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كتب الشكر والتقدير الخاصة بالمشاركين في 
مسابقة القّصة القصيرة جد	 للشباب
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لجنة تحكيم مسابقة القّصة القصيرة جدا للشباب

المشاركون في المسابقة
1- احمد النامو��ي- املغرب (جماد)

2- حسام املوسوي- العراق (ا��رف الوفي وال��ر الغادر)
3- سها هاشم مكي- السودان (ماٍض و ضياع)

٤- ق��ي محمد عيون السود- سور�ا(الراجم واملرجوم)
٥- هند محسن حلمي-  مصر(ارض وسماء)

٦- سناء قص�بة- املغرب(اس�رة الوحدة)
٧- زه�ر بوعزاوي/ املغرب.(نقاش)

٨- يوسف الراشدي / املغرب(الكهف املظلم)
٩- محمد حامد/ مصر(تمرد)

10- مصطفى السعيدي / املغرب (أحالم)          
11- ياس�ن اليعݣو�ي/ املغرب (ضائقة)     

12-  أم�ن قزدار /املغرب (صهيل الوجود)       
13-  آالء عصام مصطفى/ السودان (حلم ممطر) 

1٤- طھ املد�ي، السودانطھ املد�ي، السودان (إ�عطافة)
��ــب  (عصبــة  فلســط�ن   / حمــادة  ياســ�ن  مر�ــم   -1٥

( ��قيقــة ا
1٦- ڤوامي نور االسالم/ ا��زائر (إدراك)

1٧- شرف الدين عبابنة/ االردن  (انتحار روتي�ي)
1٨- : عمارة يوسف/ ا��زائر ( ا��ائزة)

1٩- بلغيث عبد الهادي/ ا��زائر (كاتب الس�نار�و)

20- محمد قصدس/ املغرب (اع�راف)
21- هارون بوشري/املغرب (��اعة) اصغر م�سابق ٨ سنوالت

22- نورهان محمد توفيق / مصر   (في غرفة العناية)
23- �س�يم املرو�ي/ اليمن   (ظل)

2٤- عمر الدجيوجة/ املغرب (جمال البدايات)
2٥-- زكر�اء الشناوي/ املغرب(نو�ل)

2٦- عا�شة اخب�ز/ املغرب (دين)
2٧- ز�نــة ب�ــت راشــد بــن ع�ــي ا��ماديــة/ ســلطمة عمــان (ع�ــ� ��لــة 

الصداقــة)
2٨- عبدالرحمن صفوت محمود/ مصر (ن�تة ابل�سية)

افية) 2٩- غادة عبد ا��الق احمد محمد/ مصر (صور فوتوغر
30- آية الراشدي/املغرب/ لم يحدث ��يء

31: خديجة بن القايد/ املغرب (شمعة أطفأ��ا دموعها)
32- حس�ن ا��سن/ العراق (العبوس)

33- م�� فت�ي حامد// مصر (غصن ا��ر�ف)
3٤- اب�سام الكومي/ املغرب (فوائد ومصائب)

3٥- نب��ة محضور/ اليمن (غدر)
3٦- دينا محمد يو�س/ مصر (في أي عالم �ع�ش)

3٧- شر�ف الكردي/مصر (اختيار)
3٨-ر�م بكار/ املغرب (قصة نجاح)
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كت�ت هيام فهيم:
صدر_حديثــا الطبعــة الثانيــة مــن ا��موعــة 
للكاتــب  هنــا“،  الزمــن  ”توقــف  القصصيــة 
نجــاح  �عــد  القائــد،  ا��ميــد  عبــد  البحر��ــي 
دار  عــن  الصــادرة  األو�ــ�  لطبع��ــا  متم�ــز 
اســكرايب قبــل شــهور. و�ســتعد اســكرايب 
معــرض  فــي  ا��ديــدة  الطبعــة  لتدشــ�ن 

.2023 للكتــاب  الدو�ــي  القاهــرة 
اقتباس :

لك ال�ي كان يتم�� فقط لو تنظر إليھ، يختلق 
اقــف والصــدف كــي يلتق��ــا لك��ــا لــم تكــن  املو
وطــأة  عنــھ  يخفــف  كان  مــا  بوجــوده.  �شــعر 
هــذه الصــدود أ��ــا كانــت تــزوره فــي أحالمــھ مــا 
فــي قمــة  كانــت  فــي األســبوع.  مــرة  يقــل عــن  ال 
ثدي��ــا  نافــر  األنوثــة. عينــان ســوداون. صــدر 

تــكادان أن تنعتقــا مــن حاملــة صدرهــا ال�ــي 
ــا لتفاحت�ــن متمردت�ــن. 

ً
كانــت �شــبھ قضبان

�ســ�ر مثــل فــرٍس �شــعرها األســود الطو�ــل 
ــا أ��ــا 

ً
وكأ��ــا عارضــة أز�ــاء. ي�ــراءى لــھ أحيان

وتنظــر  بفتن��ــا  ت�با�ــ�  مت��رفــة،  إ�ســانة 
الناظر�ــن مــن فضــاءات عاليــة. ولكنــھ  إ�ــ� 
أقــض  و تلّ�ســھ  اشــ��اٍء  وأي  يشــ����ا  كان 

م��عــھ. 
 وتفاجــأ بوجودهــا 

ً
دخــل إحــدى املقا�ــي مــرة

عندمــا  يصــدق  لــم  الش�شــة.  تدخــن  و�ــي 
رأســها  وحّركــت  و�ب�ســمت  إليــھ  نظــرت 
أع�ــ�،  مــن  نفســھ  فــي  ســقط  تحيــة.  عالمــة 
غ�ــر مصــّدٍق، ح�ــ� ظــن أنــھ يحلــم أو أن مــا 
أحــالم  أضغــاث  أو  هلوســة  مجــرد  شــاهده 

��ار�ــة.

الطبعة الثانية من ”توقف الزمن هنا“ 
للبحريني عبد الحميد القائد 
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حســن نجمي وســاملة الرا�ي  يكتبون ســ�رة الشــاعر، 
أفــق  ر�ــ�ت  شــعر�ة  تجر�ــة  تفاصيــل  و�تأملــون 

ا��ديثــة. املغر�يــة  القصيــدة  وأســئلة 
ا��ــاري  نونبــر   2٥ ا��معــة  يــوم  بمراكــش،  الشــعر  دار  تنظــم       
ع�ــ� الســاعة السادســة مســاء، فقــرة جديــدة مــن برنامــج «تجــارب 
شــعر�ة». الفقــرة ال�ــي تحتفــي بتجــارب شــعر�ة مــن �ــ�رة الشــعر 
مداخــالت  تقديــم  يشــهد  خــاص  احتفــاء  ضمــن  الوارفــة،  املغر�ــي 
نقديــة وشــهادات وعــرض ف�ــي �شــكي�ي �ــي، ا�ــ� جانــب املصاحبــة 

املوســيقية.
«تجــارب شــعر�ة»، وال�ــي ســبق لهــا أن اســتقصت تجــارب الشــعراء: 
العاصمــي،  مليكــة  وارهــام،  آيــت  ب��ــاج  أحمــد  بنط��ــة،  محمــد 
مســار  تأمــل  إ�ــ�  اليــوم  �عــود  الرا�ــي،  ومبــارك  الشــي�ي،  محمــد 
الشــعر�ة  الوجــوه  أحــد  يشــكل  والــذي  أمــاش،  جمــال  الشــاعر 
املغر�يــة ال�ــي أســهمت فــي ترســيخ أفــق القصيــدة املغر�يــة ا��ديثــة، 

املا��ــي. القــرن  ثماني�يــات  مــن  ابتــداء 
والباحــث حســن  الشــاعر  «تجــارب شــعر�ة»،  برنامــج  فــي  و�شــارك 
نجمــي، الــذي راكــم تجر�ــة إبداعيــة متم�ــزة وخبــر عــن قــرب تجر�ــة 
الشــاعر جمــال أمــاش، إ�ــ� جانــب الناقــدة الدكتــورة ســاملة الرا�ــي 
أســتاذة التعليــم العا�ــي مســاعدة، �شــتغل حاليــا باملركــز ا��هــوي 
اللقــاء  هــذا  و�ســ��  آســفي.  مراكــش  والتكو�ــن  ال�ربيــة  ملهــن 
أمــاش وتحديــد ســما��ا  الشــاعر جمــال  تجر�ــة  اســتقصاء معالــم 
لوحــة  رســم  ع�ــ�  مــكاوي  داود  الفنــان  يشــرف  فيمــا  وأســئل��ا. 
حيــة، ضمــن فعاليــات اللقــاء، و�ــي الفقــرة الفنيــة املصاحبــة ال�ــي 

أطلق��ــا الــدار منــذ التأســ�س (201٧) مــع ا��روفــي والفنــان ��ســن 
الفرســيوي، إ�ــ� جانــب ا��ضــور املوســيقي، والــذي س�ســهر الفنــان 

تفاصيلــھ. اســتكمال  ع�ــ�  أغــراي  إســماعيل 
عضــو  بمراكــش)،   1٩٥٧ (مواليــد  أمــاش  جمــال  الشــاعر  و�عتبــر 
املكتــب التنفيــذي لب�ــت الشــعر فــي املغــرب واتحــاد كتــاب املغــرب، 
شــعراء  جانــب  إ�ــ�  الثماني�يــة،  املغر�يــة  القصيــدة  رمــوز  مــن 
اســتطاعوا أن يعبــروا بالشــعر املغــرب إ�ــ� أســئلة جديــدة، فــي ��ظــة 
املغر�يــة  للقصيــدة  جديــدة  آفــاق  فتــح  فــي  أســهمت  فارقــة  تجــاوز 
ا��ديثــة. كمــا ســبق للشــاعر جمــال أمــاش، أن انخــرط فــي مشــروع 
«أصــوات معاصــرة»، و�ــي مجلــة كانــت مؤسســة فــي مرحلــة عرفــت 
حــراكا الفتــا ع�ــ� مســتوى اإلصــدارات، بمــوازاة انخــراط مجموعــة 
مــن األصــوات الشــعر�ة ا��ديــدة، وال�ــي ت�تمــي ��يــل الثماني�يــات، 

فــي حركيــة الشــعر املغر�ــي.
مــن  ابتــداء  الشــعر�ة،  دواو�نــھ  عبــر  أكــد  أمــاش  جمــال  الشــاعر 
فــي  وقــوة  تجر�تــھ  خصوصيــة  ع�ــ�  الث�ــ�»،  «اشــتعال  ديــوان 
صياغــة و�لــورة منجــزه الشــعري، والــذي اســتمر إ�ــ� اليــوم بنفــس 
الث�ــ�» 1٩٩٨،  قبــل دواو�ــن: «اشــتعال  مــن  أمــاش  األلــق. أصــدر 
ثــم «خطــوات تتقــدم املوكــب» 200٥، و«حــارس النبــض» 2010، 
و»ســأم املســافات» 2022. وســيحتضن مقــر الــدار، باملركــز الثقافــي 
الداوديــات ع�ــ� الســاعة السادســة مســاء، لقــاء «تجــارب شــعر�ة» 
ضمــن موعــد ثقافــي جديــد، تواصــل مــن خاللــھ دار الشــعر بمراكــش 
برمج��ــا ا��اصــة باملوســم الســادس، فــي انفتــاح دائــم ع�ــ� أســئلة 

املغر�ــي وقضايــاه. الشــعر 

فقرة تجارب 
شعرية تحتفي 
بتجربة الشاعر 

جمال أماش
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العاصمــة،  بتو�ــس  الكتــاب  دار  عــن  مؤخــرا  صــدر 
مجموعــة قصصيــة للكاتــب املغر�ــي عبــدهللا املتقــي 
اختــار لهــا مــن العناو�ــن «يعطيــك دودة»، وأهداهــا 
فــي  لــروح صديقــھ «ســديف برنـكـي»، تقــع ا��موعــة 
غالفهــا  و�ز�ــن  املتوســط،  القطــع  مــن  صفحــة   1٩2
رســم كار�كاتــوري مــن إنجــاز الفنــان املغر�ــي عبدالغ�ي 

الدهــدوه، و�شــتمل ع�ــ� قصــة قصــة قص�ــرة جــدا
«أكتــب  الكاتــب  لــھ  اختــار  ال\ي  املفتتــح  فــي  نقــرأ 
أت�ــت  أيــن  مــن  «نقــرأ»  الكث�ــر  أعــرف  أل�ــي  القليــل 

التقط�ــر القص��ــي؟ جئتــھ مــن الصفعــات البرقيــة 
القرصــات  مــن  وا��فــر،  واملدرســة  الب�ــت  فــي 
ا��ارقــة وا��اطفــة للفقيــھ الضر�ــر فــي الكتــاب مــن 
األفــالم  فــي  للصــوت  الكاتمــة  املسدســات  طلقــات 
مدونتــھ  الكاتــب  يســدل  أن  وقبــل  الســ�نمائية» 
القصصيــة، يعلــن عــن صــدور محكياتــھ قر�بــا عــن 
نفــس دار الكتــاب �عنــوان «املــرأة أكلــت صاح��ــا»، 
التو���ــي  ال��فــي  أجــره  قــد  كان  حــوار  أخ�ــرا  ثــم 

الشــروق» «بجر�ــدة  ا��تــار  وســام 

عبداº المتقي يصدر ( اº يعطيك دودة )
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قراءات قصصية بنادي القصة التونسي
القصــة  نــادي  نظــم   ، القصــة  تــداول  فــي  منــھ  مســاهمة 
العر�ــق بالورديــة مســاء يــوم  يــوم الســ�ت 2٦ دجنبــر 2022

، قــراءات قصصيــة ، ســاهمت فــي تأث�ث��ــا مجموعــة مــن 
، القصصيــة  األســماء 

بكلمــة  صا�ــ�  بــن  ر��ــ�  والقــاص  الناقــد  اللقــاء  افتتــح 
و�جماليــة  الكلمــة  �عــده   تنــاول  ثــم   ، بالصــور  ترحيــب 
عــن  نبــذة  اعطــى  الــذي  ج���ــي  ال�شــ�ر  الناقــد  شــعر�ة  
منــھ،  ثواالك�ــر   ، وجهو�ــا  محليــا  القصــة  نــادي  مناشــط 
االحتفــاء برمــوز قصصيــة تو�ســية ،  واخ�ــرا ، عزمــھ تنظيــم 

. با��مامــات  قر�بــا  دوليــة  قصصيــة  نــدوة 
وقد ســاهم في تأث�ت هذه األمســية كل من : مســعودة ابو بكر 
، عبــدهللا املتقــي ، احمــد القاســمي ، رضــا بــن صا�ــ� ، نــورا 

الورتا�ــي ، حب�بــة ا��ــرزي .
�عد القراءات القصصية  فتح باب النقاش ، وقبل ان يسدل 
صــدرت  ال�ــي  ��موعتــھ  املغر�ــي  القــاص  توقيــع  تــم  الســتار 
مؤخــرا عــن دار الكتــاب بتو�ــس العاصمــة ،ثــم  التقطــت صــور 
للذكــرى ، واخ�ــرا توز�ــع  الشــواهد ع�ــ� املســاهم�ن فــي إخــراج 
هذه األمســية ،  وختاما كل أمســية ونادي القصة بدم جديد 
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مقدمة

هنــاك  ضعيــف.  اقتصادهــا  و مســتقرة  غ�ــر  دولــة  العــراق 
ذلــك،  جانــب  إ�ــ�  البــالد.  فــي  السيا��ــي  لالســتقرار  ا�عــدام 
فــي قبضــة عميقــة مــن االضطرابــات السياســية  فــإن البــالد 
املســتمر،  الطائفــي  والصــراع  امل�زايــد،  والعنــف  امل�زايــدة، 
كل  االقتصــادي.  والتدهــور  االجتما�ــي،  االســتقرار  وعــدم 
نظــام  نتــاج  مباشــر  غ�ــر  أو  مباشــر  �شــكل  �ــي  املشــاكل  هــذه 
العــراق  يواجــھ  موحــد.  وغ�ــر  مســتقطب  ضعيــف  �عليمــي 
األمــن  وا�عــدام  الفقــر  مثــل  املشــاكل  مــن  العديــد  اليــوم 
وأســباب  واالداري.  املا�ــي  والفســاد  والفو��ــ�  والطائفيــة 
واألميــة،  العــام،  الو�ــي  وقلــة  التطــرف،  �ــي  املشــاكل  هــذه 
تــم  فعــال.  غ�ــر  �عليمــي  نظــام  يعززهــا  ال�ــي  املقنعــة  واالميــة 
إهمــال الــدور ا��يــوي لل�ربيــة والتعليــم فــي العــراق ممــا أدى 
إ�ــ� تدهــور االقتصــاد وال��ــة وجميــع مجــاالت ا��يــاة. لقــد 
تــم التعامــل مــع التعليــم بصــورة طائفيــة و�عقليــة متخلفــة. لــم 
توضــع م�زانيــة التعليــم فــي خدمــة ال�ربيــة والتعليــم وا�شــاء 
نظــام  فــي  ا��ــودة  أســاس  أضعــف  ممــا  وتجه�زهــا  املــدارس 
التعليــم. و�التا�ــي، فشــل نظــام التعليــم فــي إخــراج البلــد مــن 

امل�زايــد. واالجتما�ــي  والسيا��ــي  االقتصــادي  املســ�نقع 
الفســاد  �ــي  العــراق  فــي  التعليــم  بنظــام  املرتبطــة  املشــاكل 
الكافيــة،  املــوارد  إ�ــ�  واالفتقــار  الكفــاءة  وا�عــدام  اإلداري، 
والسياســات ال�ربو�ــة والتعليميــة ا��اطئــة، ونظــام ا��ــودة 
كفــاءة  ونقــص  التعليميــة،  افــق  املر وســوء  الضعيــف، 
بــال  والتعليــم  التعليــم،  سياســات  تنفيــذ  وعــدم  املــدرس، 
فلســفة او اتجــاه، وانخفــاض معــدالت االلتحــاق، وال�ســرب 
القديمــة  واملنا�ــ�  السيا��ــي،  والتدخــل  واســع،  نطــاق  ع�ــ� 
واإلشــراف،  اإلدارة  وســوء  ا��قيقــي،  للتعلــم  املالئمــة  وغ�ــر 

املشــاكل  حــل  يمكــن  واألكاديمــي.  واإلداري  ال�ربــوي  البحــث  ونقــص 
وعــن  عقالنيــة  وخطــط  سياســات  صياغــة  خــالل  مــن  أعــاله  املذكــورة 

للسياســات. الســليم  التنفيــذ  ضمــان  طر�ــق 

أهداف التعليم في العراق

اقيــة بموجــب مؤتمــر القاهــرة فــي مــارس 1٩21 وفــي  تأسســت الدولــة العر
يعتمــد  بلــدا فق�ــرا  العــراق  املعــارف. وكان  تأســ�س وزارة  تــم  العــام  هــذا 
الــدول  مــن  كان  العــراق  وألن  أسا��ــي.  كدخــل  الزراعــة  ع�ــ�  اقتصاديــا 
العثمانيــة ملــا يقــرب مــن ٤00 عــام، فــإن �ســبة األميــة عــام 1٩20 كانــت 
فــي التعليــم العا�ــي  أك�ــر مــن ٩0٪ مــن الشــعب العرا�ــي. وكان أهــم إنجــاز 
والهندســة  الطــب  مثــل:  املــدارس  �عــض  تأســ�س  هــو  املرحلــة  تلــك  فــي 
والقانــون والفنــون ال�ــي كانــت تا�عــة ��امعــة �غــداد �عــد إ�شــا��ا فــي وقــت 
النظــم  أك�ــر  مــن  بأنــھ  العرا�ــي  التعليــم  نظــام  ُعــرف  الحــق. ومنــذ �شــوئھ 
مــن  م��وظــة  بمســتو�ات  تمتــع  حيــث  املنطقــة،  فــي  تقدمــا  التعليميــة 
ث�ــي ع�ــ� البلــد ألدائــھ النموذ�ــي فــي ا��ــد 

ُ
اإلنجــاز وقاعــدة علميــة قو�ــة. وأ

مــن األميــة والفــوارق ب�ــن ا���ســ�ن. ومــع ذلــك، منــذ بدايــة الثمان�نــات مــن 
القــرن املا��ــي، انخفــض أداء نظــام التعليــم وركــدت معــدالت االلتحــاق 
اقتصاديــة  صعو�ــات  مــن  عل��ــا  ترتــب  ومــا  واالزمــات  ا��ــروب  �ســ�ب 
ناجمــة عــن العقو�ــات الدوليــة ومــا ��قهــا مــن حصــار ذا�ــي ن�يجــة العزلــة 
الدوليــة واال�غــالق عــن العالــم. ومنــذ بدايــة تأس�ســھ اعتبــر نظــام التعليــم 
باحتياجــات  و�ارتباطــھ  التنمو�ــة  األهــداف  جميــع  وراء  الدافعــة  القــوة 
الشــعب العرا�ــي. اعتبــر اول رئ�ــس ��امعــة �غــداد عبــد ا��بــار عبــد هللا 
الهــدف الرئ���ــي لنظــام التعليــم العا�ــي فــي العــراق هــو تطو�ــر ال�ــ�صية 
االكاديميــة والعلميــة للفــرد العرا�ــي. احتــوت هــذه ال�ــ�صية الوطنيــة 
ع�ــ� إحســاس عــاٍل باملســؤولية والنزاهــة االجتماعيــة واألخــالق االكاديمية 

وا��دمــة املتفانيــة للبــالد.
قــرارات  واخــذت  مختلفــة  تر�و�ــة  ��ــان  ــكلت 

ُ
ش التعليــم،  دور  ولتعز�ــز 

مشاكل التعليم
في العراق وحلولها

أ.د. محمد الر�ي�ي/ العراق
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تر�و�ــة. ولكــن مــن املفارقــات أن نــرى أن التنفيــذ كان ســ�ئا للغايــة. 
 
ً
و�ســ�ب هــذا، عانــت جــودة التعليــم فــي البــالد مــن ازمــة حــادة بــدال

 ع�ــ� النظــام التعليمــي 
ً
مــن إحــراز تقــدم. مشــكلة أخــرى أثــرت ســلبا

واملؤسســات  الســلطة  ب�ــن  واملســافة  الفجــوات  ا�ســاع  �ــي 
ا��تمــع. و��ــن  وقيادا��ــا  التعليميــة 

تحليل نقدي ملشاكل التعليم

املطالبــات  مــن  الرغــم  ع�ــ�  العــراق  فــي  التعليــم  نظــام  يواجــھ 
والســ�راتيجيات وا��طــط املشــاكل التاليــة ال�ــي يمكــن تحليلهــا 

كاال�ــي: نقــدي  �شــكل 

1. منا�� قديمة

املن�ــ� هــو األداة ال�ــي يتــم مــن خاللهــا تحقيــق أهــداف التعليــم. 
منا�ــ� التعليــم فــي العــراق ال تل�ــي متطلبــات العصــر ا��ا�ــي. إنــھ 
وأرقــام  حفــظ حقائــق  ع�ــ�  الطــالب  يجبــر  وتقليــدي  قديــم  من�ــ� 
الشــاملة  التنميــة  هــو  التعليــم  أن  حقيقــة  مراعــاة  دون  معينــة 
للطالــب. إنــھ يركــز كث�ــرا ع�ــ� فرديــة املتعلــم لكنــھ ال ��تــم ��التــھ 
والتعلــم.  التعليــم  عمليــة  فــي  إنكارهــا  يمكــن  ال  وال�ــي  النفســية 
يجــب تطو�ــر أهــداف التعليــم ع�ــ� األســس النفســية والفلســفية 
هــذه  تل�ــي  ال  ا��اليــة  التعليميــة  املنا�ــ�  للتعليــم.  واالجتماعيــة 
املن�ــ� ال  هــذا  فــإن  ثــم  للتعليــم والبحــث. ومــن  ا��ديثــة  املعاي�ــر 
يعــزز اهتمــام املتعلــم بالعمــل العم�ــي والبحــث واملعرفــة العلميــة 
ا��فــظ  ع�ــ�  يركــز  بــل  املســتقل،  والتفك�ــر  والتحليــل  والنقــاش 

النظر�ــة. واملواضيــع  والذاكــرة 

2. قلة التطو�ر امل�ي للمدرس�ن

التدر�ــب ضــروري ألداء ا��ــودة. التدر�ــس فــي العــراق مهمــة صعبــة. 
هنــاك نقــص فــي فــرص التدر�ــب و�عــادة التدر�ــب للمعلم�ــن فــي العراق 
لتدر�ــب  مختلفــة  كليــات  وجــود  مــن  الرغــم  ع�ــ�  شــك.  أد�ــى  بــدون 
إ�ــ�  تفتقــر  إمــا  ف�ــي  اقيــة  العر ا��امعــات  فــي  واملعلم�ــن  املدرســ�ن 
املوارد الكافية أو أ��ا تدار �شكل س�� �س�ب نقص التمو�ل واملوارد 
ال�شــر�ة املدر�ــة مثــل التدر�ســي�ن واملدر��ــن واإلدار��ــن الذيــن درســوا 
فــي ا��امعــات ومعاهــد ال�ربيــة والتعليــم العامليــة. ال توجــد  وتدر�ــوا 
املعلم�ــن  تدر�ــب  إلعــادة  ال�ربيــة  كليــات  فــي  مناســبة  تدر�ــب  معاي�ــر 
فــي العالــم، وال توجــد  ع�ــ� التطــورات واألســاليب ال�ربو�ــة ا��ديثــة 
فــي  املعلم�ــن  تدر�ــب  ومعاهــد  جامعــات  مــع  وثيقــة  تر�و�ــة  عالقــات 
دول معروفــة بتفــوق أنظم��ــا ال�ربو�ــة، وال توجــد عالقــات تر�و�ــة ب�ــن 
اقيــة ونظ�را��ــا االجن�يــة. الــدورات ال�ــي يتــم إجراؤهــا فــي  املــدارس العر
حــدس �عليــم املعلم�ــن وطــرق التدر�ــس قديمــة وتقليديــة للغايــة وال 

�عــزز مهــارات وجــودة املعلم�ــن.

3. قلة املعلم�ن األكفاء

فــي  املعلم�ــن  جــودة  التعليــم.  لنظــام  الفقــري  العمــود  هــو  املعلــم 
جــودة  فــإن  ا��بــراء،  لتقار�ــر  وفقــا  مؤســفة.  اقيــة  العر املــدارس 
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أك�ــر  الوضــع  هــذا  منخفضــة.  املــدارس  فــي  والتعليــم  املعلم�ــن 
كآبــة فــي األجــزاء النائيــة مــن ا��افظــات ا��نو�يــة حيــث ال يوجــد 
ح�ــ� معلمــون بصــورة كافيــة فــي املــدارس. مــن ب�ــن أك�ــر مــن 3٩٤

ألــف معلــم فــي العــراق، هنــاك حوا�ــي 2٩2 ألــف فقــط مؤهل�ــن 
معرفــة  لد��ــم  معلــم  ألــف   100 حوا�ــي  أن  ح�ــن  فــي   ،

ً
أكاديميــا

أظهــرت  تأهيــل.  و�عــادة  تدر�ــب  إعــادة  إ�ــ�  و�حتاجــون  قديمــة 
دراســة أجر��ــا اليون�ســف حــول التعليــم فــي العــراق أن مشــاركة 
 فــي التعليــم االبتدا�ــي والثانــوي قــد 

ً
املعلم�ــن املؤهل�ــن أكاديميــا

انخفضــت ب�ســبة 3 إ�ــ� ٤٪ فــي عــام 201٦. ال يســتخدم املعلمــون 
يعــرف  ال  والتعلــم.  للتعليــم  جديــدة  واســ�راتيجيات  أســاليب 
غالبيــة املعلم�ــن شــ�ئا عــن تخطيــط الــدروس ممــا يجعلهــم غ�ــر 
قادر�ــن ع�ــ� التعامــل مــع املشــكالت ا��تلفــة فــي عملية التدر�س 
فــي املؤسســات  والتعلــم. ال يعــرف الطــالب اســتخدام املكتبــات 
ع�ــ�  وال  اســتخدامها  ع�ــ�  ي�ــ�عون  وال  خارجهــا  او  التعليميــة 
القــراءة ا��ارجيــة. و�التا�ــي فــإن عــادات القــراءة ت�ناقــص ب�ــن 
الطــالب. املعلمــون مســؤولون �شــكل كب�ــر عــن كل هــذه الفو��ــ� 
حيــث تقــع ع�ــ� عاتقهــم املســؤولية املهنيــة لتوجيــھ الطــالب نحــو 
ال�ــي  ا��اضــرات  طــرق  ع�ــ�  املعلمــون  يعتمــد  الكتــب.  قــراءة 
كعضــو  التعليــم  عمليــة  فــي  للمشــاركة  للطــالب  فرصــة  توفــر  ال 
فقــط  املعلومــات و�حفظو��ــا  فقــط  الطــالب يالحظــون  �شــط. 
أســاس  ع�ــ�  الطــالب  تقييــم  يتــم  و�التا�ــي  االمتحــان.  الجتيــاز 

األداء. مــن   
ً
بــدال ا��قائــق واملعلومــات  حفــظ 

٤. التعليم بدون اهداف سليمة

دولــة  كل  العالــم.  فــي  بلــد  لــكل  ضــروري  الســليم  التعليــم  نظــام  إن 
تطــور شــع��ا ع�ــ� أســاس التدر�ــب والتعليــم ال�شــط�ن وع�ــ� أســس 
�ســ�ب  العرا�ــي  التعليــم  نظــام  اقتصاديــة.  و وسياســية  اجتماعيــة 
كونــھ يفتقــر ا�ــ� اهــداف مناســبة او فلســفة هــو �عليــم ضعيــف غ�ــر 
قــادر ع�ــ� تطو�ــر وتوجيــھ الشــعب ع�ــ� أســس سياســية واجتماعيــة 
فــي  التعليــم  لنظــام  تفصيليــھ  اســتطالعية  دراســة  بي�ــت  ســليمة. 
�ســ�ند  �عليــم  سياســة  إ�ــ�  ا��اجــة   2010 عــام  فــي  اجر�ــت  العــراق 
إ�ــ� األدلــة ول�ــس الــرأي لتوجيــھ ممارســات التعليــم. هنــاك نقــص فــي 
الــذي  العــام  النظــري  بالتعليــم  النظــام، واهتمــام كب�ــر  فــي  التماســك 
معــدل  ارتفــاع  إ�ــ�  أدى  ممــا  للســوق  ماهــرة  عاملــة  قــوى  يصنــع  ال 
البطالــة. هــذا الوضــع قــد يعــزز الشــعور با��رمــان عنــد النــاس و�ــؤدي 
ا�ــ� اضطرابــات ثقافيــة وسياســية فــي ا��تمــع. إ�ــ� جانــب ذلــك، هنــاك 
و�فتقــر  والتكنولوجيــا.  العلــوم  ملــواد  التعليميــة  الفــرص  فــي  نقــص 
النظــام ا�ــ� أســلوب تر�ــوي ســليم لصقــل وتطو�ــر التفك�ــر واالســتدالل 

الطــالب. لــدى  واإلبــداع 

٥. ال�سرب

يعتبــر ال�ســرب املدر��ــي والرســوب الدرا��ــي مــن أبــرز أســباب الهــدر 
االقتصــادي. هنــاك أســباب عديــدة لل�ســرب م��ــا ضعــف التحف�ــز أو 
الب�ئــة املدرســية غ�ــر ا��ذابــة وجزئيــا �ســ�ب ضعــف اهتمــام االســرة 
وضعف اإلمكانية املادية لها، والرسوب املتكرر، وعدم تلبية املنا�� 
األطفــال  عمالــة  وهوايا��ــم.  األطفــال  مليــل  اململــة  التدر�ــس  وطــرق 
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�عــود  كمــا  املــدارس.  مــن  ال�ســرب  أســباب  أحــد  أيضــا  هــو  والفقــر 
أســباب ال�ســرب ا�ــ� ضعــف النظــام التعليمــي فــي املــدارس االبتدائيــة 
و��ــزه عــن تحقيــق األهــداف ال�ربو�ــة، وكن�يجــة ا��ــروب وغيــاب 
األطفــال  �ســب  وازديــاد  القســر�ة،  ال��ــرة  إ�ــ�  أدت  وال�ــي  األمــن 

اليتامــى وفقــدان الرعايــة األبو�ــة.
 .٪٩1 العــراق  فــي  االبتدائيــة  باملــدارس  االلتحــاق  �ســبة  تبلــغ 
وتنخفــض هــذه ال�ســبة �شــكل م��ــوظ لتصــل إ�ــ� 3٦٪ فــي املــدارس 
�ســبة  الثانو�ــة.  املــدارس  فــي   ٪1٨ إ�ــ�  أك�ــر  وتنخفــض  املتوســطة 
الطــالب امللتحق�ــن با��امعــات 1٤٪ فقــط. وهكــذا، فــإن �ســبة ٧3٪ 
الدراســة. مــن  �ســر�وا  االبتدائيــة  باملــدارس  امللتحق�ــن  �ســبة  مــن 

وفقــا لليو�ســكو واليون�ســيف والبنــك الدو�ــي، فــإن أع�ــ� معــدالت 
ال�ســرب �ــي ب�ــن اإلنــاث. 11٫٤٪ مــن اإلنــاث ي�ســر�ن مقابــل ٥٫٤٪ 
فــي  اإلنــاث  إ�ــ�  الذكــور  �ســبة  �غ�ــرت  و�ذلــك  الذكــور.  مــن  فقــط 
املرحلــة املتوســطة إ�ــ� 1٤2: 100. ن�يجــة لهــذا العــدد مــن الطــالب 
مــن  يقــرب  مــا  العــراق  فقــد  الدراســة،  ســنوات  و�عــادة  امل�ســر��ن 
٨٥0 مليــون دوالر فــي عــام واحــد. فــي عــام 201٦، أدى فشــل الطــالب 
فــي االختبــارات إ�ــ� وجــود أك�ــر مــن 10٧ آالف طالــب �عمــر أكبــر مــن 
النازح�ــن  بلــغ عــدد األطفــال  العــام  نفــس  وفــي  فــي الصــف.  أقرا��ــم 
معظمهــم   ،

ً
ألفــا  3٥٥ باملــدارس  االلتحــاق  مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن 

مــن الفتيــات. ضمــن الفئــة العمر�ــة مــن 10 إ�ــ� 1٤ عامــا، لــم يذهــب 
يكــون  الغر�ــب أن  مــن  يبــدو  إ�ــ� املدرســة. و�التا�ــي، ال  مــن كل ٥   1
العــراق مــن ب�ــن أع�ــ� �ســبة مــن البالغ�ــن الذيــن ال يجيــدون القــراءة 

بــدول الشــرق األوســط وشــمال إفر�قيــا.  
ً
وال الكتابــة، مقارنــة

٦. نظام االمتحانات

االمتحــان هــو تقييــم �علــم الطالــب. يجــب أن يعتمــد ع�ــ� التقنيــات 
النوعيــة والكميــة لتقييــم أداء الطــالب �شــكل شــامل. و�جــب أن 
تضمــن املعاي�ــر ��ــة وموثوقيــة اإلجــراءات املســتخدمة فــي عمليــة 
التقييــم. الهــدف األسا��ــي لالمتحــان هــو تقييــم أداء الطــالب. إن 
أيضــا ال  ل�ــس فقــط قديمــا ولكنــھ  العــراق  فــي  نظــام االمتحانــات 
يتمتع با��ودة الالزمة لتقييم أداء املتعلم�ن �شــكل شــامل. يختبر 
نظــام االمتحانــات فــي العــراق ذاكــرة الطــالب فقــط فــال تقييــم لهــم 
فــي جميــع جوانــب التعلــم. عــالوة ع�ــ� ذلــك، فــإن االمتحانــات تتأثــر 
مثــل  املشــروعة  غ�ــر  املمارســات  ��ــ�ع  وداخليــة  خارجيــة  بقــوى 
الغــش. ون�يجــة لذلــك، ي�ــ�ع نظــام االمتحانــات التعلــم عــن ظهــر 
للمتعلم�ــن  العاليــة  الفكر�ــة  القــوة  ينفــي دور  قلــب وا��شــو ممــا 
فــي العمليــة التعليميــة مثــل التفك�ــر النقــدي، والتفك�ــر املســتقل، 
واملهــارات التحليليــة ومــا إ�ــ� ذلــك وال يق�ــس االمتحــان اإلنجــازات 

الفعليــة وأداء الطــالب ا��قيقــي.

٧. معاي�ر إشراف ضعيفة

أخطــاء  أو  ضعــف  نقــاط  استكشــاف  فــي  اإلشــراف  دور  يتمثــل 
املعلم�ــن و�ظهــار املعاملــة القاســية فــي شــكل عمليــات قطــع راتــب 
ذلــك.  فــي  دورا  وامل�ســو�ية  ا��ســو�ية  وتلعــب  ال�رفيــع  تأخ�ــر  او 
تقنيــات  خــالل  مــن  والتعلــم.  التدر�ــس  اقبــة  مر هــو  اإلشــراف 
اإلشــراف الفعــال يمكــن تحســ�ن عمليــة التدر�ــس والتعلــم. حاليــا 
فــي  بــال هــدف. ل�ــس هنــاك فقــط نقــص  نظــام اإلشــراف املدر��ــي 
افية فــي املــدارس ولكــن عمليــة اإلشــراف نفســها  األ�شــطة اإلشــر
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نظــام م ��تــم  والطــالب.  للمعلم�ــن  إيجابيــة  نتائــج  أي  تحقــق  ال 

 مــن تقديــم 
ً
اإلشــراف بالســيطرة ع�ــ� املعلم�ــن ومضايق��ــم بــدال

املســاعدة واإلرشــاد لتحســ�ن األداء. لقــد أصبــح فشــل ا��كومــة 
فــي اإلشــراف الفعــال ع�ــ� املعلم�ــن - فــي تحميلهــم املســؤولية عــن 
التدر�ــس غ�ــر الفعــال، والعالقــات الســ�ئة مــع الطــالب، و�همــال 
امل�ــ�  كشــف   ،2012 عــام  فــي  خط�ــرة.  مشــكلة   - الواجبــات 
التعليمــي للعــراق (مهــارات) أن األداء غ�ــر املالئــم للمدرســ�ن تــرك 
اقي�ــن يفتقــرون إ�ــ� مهــارات القــراءة والر�اضيــات  الطــالب العر

املشــكالت. حــل  مهــارات  ذلــك،  مــن  واألهــم  األساســية، 

٨. التأث�رات الداخلية وا��ارجية

ا��ارجيــة  التأث�ــرات  مــن  العــراق  فــي  التعليــم  نظــام  يخلــو  ال 
، أصبــح النظــام رهينــة للتدخــل السيا��ــي، 

ً
والداخليــة. خارجيــا

 يعا�ــي مــن التالعــب الب�روقراطــي. هنــاك قــدر كب�ــر مــن 
ً
وداخليــا

ا��ســو�ية وا��ســو�ية فــي مســائل النقــل والتعي�نــات وال�رقيــات. 
ن�يجــة لذلــك تأثــرت الب�يــة التحتيــة األساســية لنظــام التعليــم.

٩. تنفيذ السياسات

السياســات  مــن  عــدد  وضــع  تــم  اقيــة،  العر الدولــة  �شــأة  منــذ 
جانــب  مــن  السياســية  اإلرادة  فــي  نقــص  هنــاك  كان  التعليميــة. 
ا��كومــات املتعاقبــة لتنفيــذ السياســات �عضهــا كانــت سياســات 
وروحــا  نصــا  تنفيذهــا  باإلمــكان  يكــن  لــم  ولكــن  للغايــة  طموحــة 
وايديولوجي��ــا.  الدولــة  هيمنــة  لفــرض  كانــت  االخــر  والبعــض 
وعــدم  األمــوال  ونقــص  الفســاد  مشــكلة  أيضــا  هنــاك  كانــت 
األنظمــة  جانــب  مــن  املتتا�ــي  التخطيــط  فــي  الفــادح  اال�ســاق 
فــي  تــم تجاهــل املعلم�ــن  السياســية ا��تلفــة. عــالوة ع�ــ� ذلــك، 
صياغــة السياســة العامــة واعتبارهــم عنصــرا غ�ــر مهــم ممــا أدى 

التعليــم. ونظــام  املعلم�ــن  ب�ــن  العزلــة  إ�ــ� 

10. انخفاض مخصصات م�زانية التعليم

يعتبــر التمو�ــل محــرك أي نظــام. أص�ــب نظــام التعليــم فــي العــراق 
بالشلل �س�ب قلة التمو�ل حيث ينفق العراق ع�� التعليم أقل 
ــا لبيانــات منظمــة التعــاون االقتصــادي 

ً
مــن أي بلــد فــي العالــم. وفق

ب�نمــا  طالــب،  لــكل  دوالًرا   21320 لوكســمبورغ  تنفــق  والتنميــة، 
تنفق إندون�سيا 120٩ دوالر ع�� كل طالب. في العراق، ينخفض 
اإلنفــاق، فــي أحســن األحــوال، إ�ــ� حوا�ــي ٦00 دوالر لــكل طالــب. 
لكــن  للتعليــم،  دوالر  مليــار   ٥٫٧ العــراق  خصــص   201٦ عــام  فــي 
٩1٪ مــن م�زانيــة التعليــم تذهــب لتغطيــة الرواتــب، فــي ح�ــن أن 
 �ســ�يا، حيــث بلــغ قرابــة ٦00

ً
االســ�ثمار فــي التعليــم كان ض�يــال

مليــون دوالر، وقــد تــم ��ــب معظمــھ.

11. الفساد

مــن ب�ــن األســباب األخــرى، يعــد الفســاد العامــل الرئ���ــي املســاهم 
الــذي أثــر �عمــق ع�ــ� نظــام التعليــم فــي العــراق. هنــاك نظــام ضعيــف 
فــي قمــة  العناصــر اإلجراميــة  مــن  العديــد  للرقابــة واملســاءلة �ــ�ع 
النظام ع�� اختالس األموال واستخدام السلطة �شكل غ�ر قانو�ي 
والتحو�ــالت  األمــوال  تخصيــص  فــي  ضرور�ــة  غ�ــر  مزايــا  و�عطــاء 
وال�رقيــات واتخــاذ القــرار. وفقــا ملنظمــة الشــفافية الدوليــة، فــإن 
العــراق مــدرج فــي قائمــة أك�ــر دول العالــم فســادا. �ســ�ب ا��اصصــة 
املعلمــون  يســ��  األجــور،  وتد�ــي  واملا�ــي  اإلداري  الفســاد  وشــيوع 
الذيــن يبحثــون عــن معاي�ــر ا��يــاة الكر�مــة وا��فــاظ ع�ــ� ارواحهــم 
املتعلقــة  واملســائل  االمتحانــات  فــي  نز��ــة  غ�ــر  وســائل  طــرق  إ�ــ� 

إ�ــ� ذلــك. بالشــهادات والدرجــات ومــا 

12- الب�� التحتية

املناطــق  فــي  املوجــودة  تلــك  ســيما  ال  املــدارس،  مــن  العديــد  �عا�ــي 
��ــة  ��ــدد  ال�ــي  مبان��ــا  تدهــور  مــن  الفق�ــرة،  واملناطــق  الر�فيــة 
فــي العــراق أك�ــر مــن 1٥ الطــالب وســالم��م وفــرص �علمهــم. يوجــد 

لد��ــا  ل�ــس  املــدارس  هــذه  مــن   ٪3٥ لكــن  ابتدائيــة،  مدرســة  ألــف 
فــي  متوســطة  مدرســة  آالف   ٤ مــن  أك�ــر  ب�ــن  مــن  ��ــا.  خاصــة  مبــاٍن 
ألفــي  مــن  أك�ــر  ومــن  ��ــا،  خاصــة  مبــاٍن  لد��ــا  ل�ــس   ٪30 العــراق، 
افقهــا املالئمــة. وهــذا ي�ــرك ��ــزا  مدرســة ثانو�ــة، 30٪ تفتقــر إ�ــ� مر
فــي أك�ــر مــن ٨٥00 م�شــأة مدرســية ع�ــ� جميــع املســتو�ات. عــالوة 
بحاجــة  ابتدائيــة  مدرســة  مب�ــ�   ٤٥00 مــن  أك�ــر  هنــاك  ذلــك،  ع�ــ� 
إ�ــ� إعــادة تأهيــل، كمــا هــو ا��ــال بال�ســبة ملبا�ــي املــدارس الثانو�ــة 
والبلغ عددها 12٨0، وهناك أك�ر من 1٨00 مب�� مدر��ي غ�ر مالئم 
فــي املــدارس  ع�ــ� اإلطــالق. �عا�ــي املناطــق الر�فيــة مــن نقــص حــاد 
واملدرســ�ن وا��دمــات األساســية مثــل الكهر�ــاء وامليــاه و�مــدادات 
ال�شــغيل األخــرى. باإلضافــة إ�ــ� ذلــك، فــي ح�ــن أن املــدارس فــي املــدن 
��ــا مــا يصــل إ�ــ� 2٤ صفــا دراســًيا، فــإن املــدارس الر�فيــة ��ــا مــا يصــل 
اقــص فــي تقليــص  إ�ــ� ٦ صفــوف دراســية فقــط. ســاهمت هــذه النو
اقيــة، حيــث يتلقــى الطــالب  عــدد ســاعات الدراســة فــي املــدارس العر
فــي  فــي اليــوم مقارنــة بالطــالب  إ�ــ� ٤ ســاعات فقــط  التعليــم ملــدة 3 
أمر�ــكا والص�ــن وكور�ــا ا��نو�يــة الذيــن يتلقــون ٨ و10 و1٤ ســاعة 
ع�ــ� التوا�ــي. كل هــذه العوامــل أثــرت ســلبا ع�ــ� العمليــة التعليميــة 

ومخرجا��ــا. اقيــة  العر
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�ســت�تج هــذه الدراســة أن التعليــم يطــور النــاس فــي جميــع مجــاالت 
والسياســية  والروحيــة  واألخالقيــة  االجتماعيــة  مثــل  ا��يــاة 
تحقيــق  مــن  شــعب  كل  تمكــن  ديناميكيــة  قــوة  إنــھ  واالقتصاديــة. 
أهدافــھ الوطنيــة الشــاملة. مــن ا��قائــق الثابتــة أن البلــدان ال�ــي 
طــورت نظامــا �عليميــا ســليما لد��ــا نظــام اجتما�ــي وسيا��ــي ســليم. 
مــع وجــود أنظمــة �عليميــة فعالــة، تلعــب العديــد مــن الــدول دورا 
أحــرار  وهــم  بحر�ا��ــم  االفــراد  و�تمتــع  الدو�ــي  ا��تمــع  فــي  قياديــا 
فــي  التعليــم  نظــام  يتمكــن  لــم   .

ً
اقتصاديــا و  

ً
سياســيا ومتطــورون 

هــذا  ســاهم  وقــد  الدولــة.  بنــاء  فــي  بفعاليــة  دوره  أداء  مــن  العــراق 
جيــل  العرا�ــي.  ا��تمــع  لــدى  اإلحبــاط  حالــة  تنميــة  فــي  العامــل 
املســتقبل فــي العــراق بــال اتجــاه �ســ�ب نظــام التعليــم املعيــب الــذي 
اقتصاديــة  أســس  ع�ــ�  البلــد  اســت��اض  فــي  جــذري  �شــكل  فشــل 

ســليمة. وأخالقيــة  وسياســية  واجتماعيــة 
الذيــن  الشــهادات  حام�ــي  مــن  قــوى  الزائــف  التعليــم  نظــام  ي�تــج 
يعانــون مــن نقــص فــي املهــارات ا��يــة عاليــة املســتوى مثــل التفك�ــر 
 مــن ذلــك، ركز 

ً
والتفك�ــر النقــدي والتحليــل والبحــث واإلبــداع. و�ــدال

نظــام التعليــم ع�ــ� �غذيــة الفــرد بمعلومــات ومعرفــة قديمــة ال صلــة 
لهــا بالعالــم ا��ا�ــي ســر�ع التغ�ــر. مخرجــات نظــام التعليــم العرا�ــي 
ســليمة مــن الناحيــة النظر�ــة ولكــن ال تمتلــك مهــارات لتطبيــق مــا 
التقليديــة  األســاليب  �ســ�ب  وا��امعــات  املــدارس  مــن  تتعلمهــا 

للتعليــم والتعلــم.
أخ�ــرا، خلصــت هــذه الدراســة إ�ــ� أن هنــاك حاجــة م��ــة إلصــالح 
الدراســة  هــذه  تقــدم  الغــرض  ولهــذا  العــراق  فــي  التعليــم  نظــام 

التاليــة: التوصيــات 

التوصيات

اإلجما�ــي  ا���ــي  الناتــج  فــي  للتعليــم  كافيــة  موازنــة  توف�ــر  يجــب   -1
الوط�ــي. ســتمكن هــذه املــوارد الالزمــة مــن ال��ــوض بالتعليــم و�نــاء 
مــا يحتاجــھ العــراق مــن 20 ألــف مدرســة فــي عمــوم العــراق هــذا إذا 

مــا تــم القضــاء ع�ــ� فســاد مشــار�ع األب�يــة املدرســية.
2- يجب أن تكون هناك مؤسسات نوعية للتطو�ر امل�ي للمعلم�ن 
الغــرض،  لهــذا  العليــا.  املســتو�ات  إ�ــ�  االبتدائيــة  املســتو�ات  مــن 
باملــوارد  املعلم�ــن  �عليــم  ملؤسســات  ا��ا�ــي  النظــام  تزو�ــد  يجــب 
أســاس  ع�ــ�  املعلم�ــن  تدر�ــب  برامــج  ل�شــغيل  املؤهلــة  ال�شــر�ة 

دوري.
املرتبط�ــن  املهني�ــن  جميــع  وتثقيــف  املســاءلة  نظــام  �عز�ــز  يجــب 
بنظــام التعليــم لتحمــل مســؤوليا��م ع�ــ� أســاس فــردي وجما�ــي. 

هــذا يســاعد فــي خلــق شــعور بملكيــة النظــام ووظائفــھ.
هــذا  فــي  ســنوي.  أســاس  ع�ــ�  الدراســية  املنا�ــ�  تقييــم  يجــب   -3
الصــدد، يمكــن إجــراء م�ــ� واســع ل��صــول ع�ــ� آراء املعلم�ــن 
ومالحظا��ــم.  بتوقعا��ــم  يتعلــق  فيمــا  وا��تمــع  األمــور  وأوليــاء 
فــي ضــوء ذلــك وتوصيــات ا��بــراء ال�ربو��ــن، يجــب إعــادة تحديــد 
والدولــة  ا��تمــع  احتياجــات  يل�ــي  من�ــ�  و�عــداد  املن�ــ�  أهــداف 

واالث�يــة. املذهــب  فــي  تمي�ــز  أي  دون 
٤- يجــب أن يكــون هنــاك أقــل قــدر ممكــن مــن التدخــل السيا��ــي. 
خلــق  تمي�ــز.  أي  ودون  �سالســة  بالعمــل  للنظــام  هــذا  س�ســمح 
فــي  ســ�ئة  �غــرات  ا��اصصــة  ونظــام  املتكــرر  السيا��ــي  التدخــل 

والفســاد. ال�راجــع  إ�ــ�  أدت  النظــام 
٥- ي�ب�ــي تنفيــذ سياســات صائبــة باالســتعانة بخبــراء دولي�ــن دون 

أي تأخ�ــر مــن حيــث الوقــت واملــوارد.
٦- يجــب أن تكــون هنــاك إرادة سياســية قو�ــة مــن جانــب ا��كومــة 
التنفيــذ  فــي  التلكــؤ  أدى  تأخ�ــر.  أي  دون  السياســات  لتنفيــذ 
والتنفيــذ الســ�� للسياســات إ�ــ� خلــق فجــوات و��ــز فــي الثقــة مــن 

قبــل أبنــاء الشــعب
الوســائل  مافيــا  مــن  خــال  االمتحانــات  نظــام  يكــون  أن  يجــب   -٧
غ�ــر العادلــة والفســاد واإلكراميــات غ�ــر القانونيــة. لهــذا الغــرض، 
يمكــن تحســ�ن نظــام اإلشــراف والتفت�ــش ماديــا ونظر�ــا. يجــب ع�ــ� 
ا��كومــة �عز�ــز رواتــب العامل�ــن فــي مجــال التعليــم ح�ــ� ال تنحــرف 

ميولهــم نحــو الوســائل غ�ــر النز��ــة لز�ــادة مدخال��ــم.
٨- ��ــ�يع حملــة الشــهادات العليــا مــن الولــوج فــي ســلك التدر�ــس 
الثانوي وتقديم االغراءات الوظيفية لهم كوسيلة لدعم املدارس 

�عناصــر تر�و�ــة عاليــة التدر�ــب واملعرفــة.
التعليميــة.  املؤسســات  داخــل  البحــث  ثقافــة  �عز�ــز  يجــب   -٩
لهــذا الغــرض، ي�ب�ــي �ســر�ع وت�ــرة البرامــج املوجهــة نحــو البحــث 
التعليميــة  املؤسســات  فــي  والتعلــم  التدر�ــس  بيدوغوجيــات  فــي 
فــي جميــع أنحــاء البــالد وخاصــة فــي املســتو�ات العليــا. يجــب ع�ــ� 

الغــرض. لهــذا  العلمــي  البحــث  تمو�ــل  ��ــم  ز�ــادة  ا��كومــة 
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وهــو  واألكاديمــي،  العلمــي  البحــث  عمــاد  هــو  ا��ام�ــي  األســتاذ 
الركن األساس الذي تقوم عليھ العملية التعليمية في ا��امعات 
كلهــا، و�ذا أصبــح هــذا األســتاذ عاجــزا عــن أداء مهمتــھ ع�ــ� أكمــل 

ــى مســتوى التعليــم تدنيــا كب�ــرا فــي ا��امعــات.
ّ
وجــھ، تد�

فــي  التعليــم  ضعــف  مســؤولية  ا��ام�ــي  األســتاذ  يتحّمــل  فهــل 
وتراجعــھ؟ العر�ــي  الوطــن 

ــھ يتحمــل 
ّ
إذا كان األســتاذ ا��ام�ــي عمــاد العمليــة التعليميــة فإن

العر�ــي،  فــي عاملنــا  التعليــم وتأخــره  فــي ضعــف  بــھ  بــأس  جــزءا ال 
 هنــاك أجــزاء أخــرى كث�ــرة �ســهم فــي ضعــف هــذه العمليــة، 

ّ
غ�ــر أن

م��ــا: النظــام اإلداري املؤسســا�ي ا��ام�ــي الــذي يتحكــم فــي ب�يــة 
ا��امعــة وعالقا��ــا وقيمهــا وســ�ر التعليــم ف��ــا، فا��امعــة عندنــا 
والضوابــط  املعاي�ــر  مــن  بمجموعــة  محكومــة  لعر�ــي  عاملنــا  فــي 
ــره. إن رئ�ــس 

ّ
ــف التعليــم العا�ــي، وتؤخ

ّ
ال��يبــة ال�ــي �ســهم فــي تخل

لــھ وألبيــھ  أي جامعــة عر�يــة أو مديرهــا يظــّن أن ا��امعــة ملــك 
ولزوجتــھ و��يــھ، وعميــد الكليــة فــي هــذه ا��امعــة أو تلــك يعتقــد 
 كليتــھ عقــار مــن عقاراتــھ وأمالكــھ ا��اصــة، ورئ�ــس أي قســم 

ّ
أن

 ع�ــ� جميــع 
ّ

ــھ أهــّم عضــو ف��ــا، وأن
ّ
فــي هــذه الكليــة أو تلــك يــرى أن

أعضــاء قســمھ أن يقّدمــوا لــھ والء الطاعــة و االح�ــرام والتبجيــل، 
التحــف  مــن  تحفــة   

َ
إال ل�ــس  القســم  وأن  للقســم،  ســيد  وأنــھ 

تحفــھ  ضمــن  و�عــرض  لــھ،  ملــكا  تكــون  أن  يجــب  ال�ــي  الفنّيــة 
ا��اصــة داخــل منزلــھ.

فــي  ق 
ّ
ا��ــال األكاديمــي  ا��ــوار  وروح  الديمقراطيــة  غيــاب   

ّ
إن

ــف التعليــم ا��ام�ــي العا�ــي 
ّ
جامعاتنــا �ــي مــن أهــم أســباب تخل

عندنــا فــي مؤسســاتنا ا��امعيــة العامــة وا��اصــة، وهــذا الغيــاب 

أو  ا��امعــة  إدارة  تمارســھ  الــذي  االســ�بداد  مــن  نوعــا  ــد 
ّ
يول بــدوره 

الكلية ضد أســاتذ��ا وطال��ا في آن، و داخل هذا ا��ّو يظّل األســتاذ 
فــي  اإلســهام  عــن  وعاجــزا  ��ر�تــھ،  وفاقــدا  ومتوتــرا  قلقــا  ا��ام�ــي 
عاملنــا  فــي  ا��امعيــة  اإلدارات  اســ�بداد  وأمــام  والتطو�ــر.  التغي�ــر 
العر�ــي ت�شــكّل فــي أعمــاق األســتاذ ا��ام�ــي رغبــة عارمــة بتقو�ــض 
هــذه اإلدارات، وكراهيــة دفينــة تجاههــا، وألنــھ ال يســتطيع  أن يقابــل 
هــذا االســ�بداد بحــوار علمــي أخال�ــي ، تكــون فيــھ عالقــة النــد للنــد 
�ــي الســائدة، فإنــھ يكبــت رغبتــھ العارمــة بتقو�ــض هــذا االســ�بداد، 
و�نزوي ع�� نفسھ، و�تقاعس في عملھ، و تتعطل طاقاتھ اإلبداعية، 
والبح�ــي  واملعــرف  العلمــي  العطــاء  ع�ــ�  الكث�ــرة  وقدراتــھ  وملكاتــھ 
ــم، ال�ــي اك�ســ��ا بفضــل مســ�رتھ الطو�لــة فــي البحــث العلمــي، 

ّ
املنظ

و بالتا�ــي يجــد نفســھ عاجــزا عــن العطــاء بأع�ــ� درجاتــھ، وكمــا ي�ب�ــي.
و مــع رغبــة اإلدارات ا��امعيــة العر�يــة بتطو�ــع كل أســاتذ��ا، فإّ��ــا 
ع�ــ�  يقــوم  اســ�بداديا  نظامــا  آن  فــي  و�عــّزز  مهزومــة،  نفوســا  تخلــق 
تكر�ــس الوشــاية  والنميمــة و األحقــاد ب�ــن أعضــاء هيئــة التدر�ــس مــن 
جهــة، و ب�ــن الطــالب و��ــن هــؤالء األعضــاء مــن جهــة أخــرى،إذ �عمــل 
هــذه اإلدارات ع�ــ� توظيــف جواســ�س لهــا مــن الطــالب ومــن أعضــاء 
هيئــة التدر�ــس ـ خس���ــي النفــوس وصغارهــا ـ ، وداخــل هكــذا أجــواء 
مســّممة بالوشــاية واألحقــاد تصبــح ا��امعــة أو الكيــة أشــبھ بثكنــة 
الطــالب  لنفــوس  مدّمــر  مرعــب  كابــوس  إ�ــ�  وتتحــول  عســكر�ة،  
االســ�بداد  نزعــة  تــزداد  األجــواء  هــذه  داخــل  ومــن  معــا,  واألســاتذة 
أمامهــم  وت�ــراءى  تلــك،  أو  ا��امعــة  هــذه  مســؤو�ي  عنــد  وال�ســلط 
مجموعــة مــن األوهــام والعقــد املرضّيــة املزمنــة ، ال�ــي تدفعهــم إ�ــ� 
الشــّك بــكل مــن حولهــم، وعــدم الثقــة بــأي عضــو مــن أعضــاء هيئــة 
التدر�ــس مهمــا كان ن�يــال ومخلصــا ووفيــا، و�جميــع املوظف�ــن مهمــا 

كانــوا أكفــاء.
إ�ــي أعــرف �ــ�صيا عمــداء كليــات ورؤســاء أقســام فــي هــذه الكليــات 
املشــّوهة،  االســتالبية  الوضعّيــة  هــذه  يكّرســون  العر�ــي،  عاملنــا  فــي 
فرئ�ــس ا��امعــة يعّ�ــن عيونــا لــھ فــي جامعتــھ، وعميــد الكليــة، ورئ�ــس 
مــا تــرى رؤ�ــة نظيفــة، بــل تــرى األمــور 

ّ
القســم كذلــك، وهــذه العيــون قل

كمــا يخّيــل لهــا، ومــن داخــل رؤ�ــة قاصــرة، تنقــل بدورهــا تقار�ــر قاصــرة 
قــة وكيديــة فــي معظــم األحــوال، و هكــذا تصبــح ا��امعــة 

ّ
و كاذبــة وملف

حقــال مــن التجســس والوشــايات واملكايــد و املؤامــرات، بــدال مــن أن 
تكــون حقــال لإلبــداع والعطــاء ، والبحــث العلمــي املوضو�ــي الن�يــل.

و داخــل هــذا الوســط امل�ــ�ون بالدســا�س وامللــّوث بجميــع أنــواع 
اللوثات  ، يبدو من الطبي�ي أن ي��أ �عض أساتذة ا��امعةـ  ضعيفي 
النفــوس ـ إ�ــ� قبــض الرشــاوى مــن الطــالب، ألن إدارة هــذه ا��امعــة 
أو تلــك حطّمــت ف��ــم كل نبــرة اع�ــزاز وكرامــة وكبريــاء نظيفــة، فا��ــاروا 
مثــل نظــام هــذه ا��امعــة، وانحرفــوا عــن طر�ــق املعرفــة و الفضيلــة 
والبحــث العلمــي املبــدع، إ�ــ� طر�ــق الرشــاوى والفســاد والصغائــر فــي 
افــات األســاتذة مــع طال��ــم، و بخاصة  أحيــان كث�ــرة، إضافــة إ�ــ� انحر
ــى مســتوى ا��ــس األخال�ــي وا��ما�ــي عندهــم، 

ّ
مــع طالبا��ــم، إذ تد�

الرشــاوى،  فــي  ليتورطــوا  لد��ــم،  الدي�ــي  واألخال�ــي  الــوازع  و ضعــف 
وفــي عالقــات ج�ســّية أو شــبھ ج�ســّية محرمــة مــع هاتــھ الطالبــات، 
واألدلــة كث�ــرة جــدا ووا��ــة فــي كث�ــر مــن ا��امعــات العر�يــة. يضــاف 
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فــون علميــا ومعرفيــا، و ال 
ّ
 �عــض أســاتذة ا��امعــة متخل

ّ
إ�ــ� ذلــك أن

شــهادة  ع�ــ�  يحصلــوا  أن  فبعــد  العلمّيــة،  قدرا��ــم  تطو�ــر  يحاولــون 
الدكتــوراه ال يقــرأون كتابــا واحــدا ـ و�طبيعــة ا��ــال هنــاك اســت�ناءات 
ـ ، و اليكتبــون بحثــا واحــدا، بــل يلقنــون طال��ــم ممــا بقــي فــي ذاكر��ــم 

مــن معــارف ســابقة.
فــي  العا�ــي  التعليــم  ــف 

ّ
تخل فــي  �ســهم  خط�ــرة  أخــرى  ظاهــرة  وهنــاك 

الســرقات  إ�ــ�  ا��امعــة  أســاتذة  �عــض  ��ــوء  و�ــي  العر�ــي،  وطننــا 
األدبّيــة، إذ يســطون ع�ــ� أبحــاث غ�رهــم، و��شــرو��ا بأســما��م. و فــي 
ظــّل هكــذا أجــواء يطفــو ع�ــ� الســطح األســتاذ ا��ام�ــي الهز�ــل علميــا، 
غ�ــر املعطــاء، و ي�راجــع األســتاذ ا��ام�ــي املبــدع الباحــث ال�شــيط، 

اإلحبــاط. و  با��يبــة  و�صــاب 
جدليــا  يرتبــط  العر�ــي  وطننــا  فــي  العا�ــي  التعليــم  مســتوى  تد�ــي   

ّ
إن

اقتصاديــا  بب�يــة ا��تمعــات العر�ّيــة املعاصــرة سياســيا وأخالقيــا و
اجتماعيــا وثقافيــا، فــإذا كانــت �عــض ا��امعــات العر�يــة تقــّدم إ�ــ� 
أعضــاء هيئــة التدر�ــس ف��ــا رواتــب مغر�ــة تكف��ــم متطلبــات ا��يــاة ، 
 كث�ــرا مــن ا��امعــات 

ّ
مــن مــأكل ومشــرب ومل�ــس ونفقــات عديــدة، فــإن

األخــرى تقــدم لهــم رواتــب  هز�لــة ال �ســّد أ�ســط حاجا��ــم ا��ياتيــة 
رواتــب  هكــذا  ظــّل  وفــي  ال�رف��ّيــة؟  بالكماليــة  فكيــف  الضرور�ــة، 
هز�لــة ال يســتطيع األســاتذة شــراء املصــادر واملراجــع ال�ــي تخدمهــم فــي 
معطيــات  تفــرزه  مــا  مــع  العلمــي  التواصــل  يســتطيعون  وال  أبحا��ــم، 
ا��ضارة ا��ديدة في أفقها املعرفي و ا��ضاري، ومن هنا ي��أ �عض 
ضعــاف النفــوس مــن األســاتذة إ�ــ� قبــول الرشــاوى بأشــكالها كافــة، 
ــت روات��ــم 

ّ
غ�ــر أنــھ ي�ب�ــي القــول أن هنــاك �عــض األســاتذة ـ ومهمــا عل

ـ يقبلــون الرشــاوى دون خــوف و ال وجــل ال مــن عقو�ــة وظيفيــة، و ال 
مــن هللا عــّز وجــّل يــوم لقــاء وجهــھ األعظــم، وقبولهــم هــذا يســهم بــدوره 
فــي تكو�ــن جيــل مــن الطــالب عابــث، ال مبــال، مغــرور، عديــم االك�ــراث 

بالدراســة والبحــث، والتحصيــل العلمــّي، فــإذا كان هــذا الطالــب 
أو ذاك قــادرا ع�ــ� النجــاح فــي مقــرر مــا مــن املقــررات الدراســّية عــن 
طر�ــق شــراء ذّمــة األســتاذ ا��ام�ــي وضم�ــره امل�ــي، فلمــاذا يتعــب 

نفســھ بالبحــث والتحصيــل العلمــي املعرفــي؟
األســتاذ  مــن  بأفضــل  العر�يــة  جامعاتنــا  فــي  الطالــب  ول�ــس 
ا��ام�ي، بل هو أسوأ منھ ، ألنھ من داخل الوسط االس�بدادي 
املكــّرس فــي هــذه ا��امعــة أو تلــك ي��ــأ هــذا الطالــب إ�ــ� أســاليب 
غ�ــر نظيفــة ل��صــول ع�ــ� الدرجــة والنجــاح مــن دون أي جهــد 
علمــي أو معرفــي، إذ ي��ــأ إ�ــ� الغــّش فــي االمتحانــات، و�أســاليب 
إ�ــ�  ومعرفــة  علــم  طالــب  مــن  نفســھ  و�حــّول  وحديثــة،  مبتكــرة 
بلط�ــي فــي �عــض األحيــان، إذ يقــوم ب��ديــد األســتاذ ا��ام�ــي، إن 
قــام هــذا األخ�ــر ب�رســ�بھ فــي مادتــھ، و���ــأ �عــض ضعــاف النفــوس 
مــن أســاتذة ا��امعــة إ�ــ� أن يشــكلوا حولهــم عصابــة مــن الطــالب 
الســ�ئ�ن املتخلف�ــن علميــا، و الفاشــل�ن دراســيا، و�حثو��ــم ع�ــ� 
إيــذاء زمال��ــم الذيــن يختلفــون معهــم فكر�ــا أو من��يــا، أو رؤ�ــة 
أو تصــورا ل��يــاة والكــون والعالــم، و�ج�ــزون ألنفســهم فــي �عــض 
الطــالب،  هــؤالء  ع�ــ� موائــد  ثقــالء  يكونــوا ضيوفــا  أن  األحيــان 
لهــؤالء  أقســامهم  اجتماعــات  فــي  يــدور  مــا  نقــل  فــي  و�تورطــون 
الطــالب، بــل يبلــغ ��ــم االنحطــاط األخال�ــي إ�ــ� قبــول أ�ســط رشــوة 
أو وجبــات طعــام  تكــون مبالــغ ماليــة،  الطــالب، كأن  مــن هــؤالء 
�عــض  و�عمــل  علنــا،  أو  ســرا  األســاتذة  هــؤالء  منــازل  إ�ــ�  تنقــل 
هــؤالء األســاتذة أحيانــا ع�ــ� ��ــ��ر هــؤالء الطــالب كأن ينقلو��ــم 
وزوجا��ــم وأوالدهــم مــن مدينــة إ�ــ� مدينــة �عيــدة أخــرى، وذلــك 

ا��اّصــة. �ســيارا��م 
العر�ــي أن هنــاك  فــي الوطــن  العا�ــي  التعليــم  ــف 

ّ
فــي تخل و يســهم 

�عطــي  املعروفــة،  العر�يــة  األجن�يــة,  العامليــة  ا��امعــات  �عــض 
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م هــذه  ت�يــع  أو  مســتحق��ا،  لغ�ــر  الدكتــوراه  و  املاجســت�ر  درجــات 

الشــهادات أحيانــا للطــالب العــرب،  فيعــود هــؤالء الطــالب إ�ــ� 
بلدا��ــم بأبحا��ــم املســروقة أو املــزّورة، ليصبحــوا أعضــاء هيئــة 
تدر�ــس فــي جامعــات بلدا��ــم، فكيــف لهــم أن يســهموا فــي تطو�ــر 
التعليــم العا�ــي؟ إن فاقــد ال��ــيء ال يعطيــھ ، وهــؤالء يفتقــدون 
العمليــة  تخصصا��ــم  فــي  الضرور�ــة  و  األساســية  املعــارف  إ�ــ� 

أل��ــم أخــذوا شــهادا��م بطــرق ملتو�ــة وغ�ــر شــرعّية.
ومــن أهــّم أســباب ضعــف التعليــم العا�ــي فــي جامعاتنــا العر�يــة 
واملســاواة  العــدل  م�ــزان  تقيــم  ال  ا��امعــات  هــذه  أن  وتراجعــھ 
ب�ــن أعضــاء هيئــة التدر�ــس، إذ تقــّرب هــذه ا��امعــات املوال�ــن 
لهــا و املطّبل�ــن، والنافخ�ــن بأبــواق رؤســاء ا��امعــات و عمــداء 
لهــا،  املنتقديــن  جميــع  وتبعــد  األقســام،  ورؤســاء  الكليــات 
باعتبارهــم معارض�ــن، و ت��مهــم باملشــاغب�ن أحيانــا، و�أ��ــاب 

عل��ــا. و�املارق�ــن  املشــاكل، 
ــف جامعاتنــا العر�يــة علميــا ومعرفيــا ضعــف 

ّ
وممــا يســهم فــي تخل

وتد�ــي مســتوى  ا��امعــات،  هــذه  فــي  العلمــي  البحــث  إمكانيــات 
�عــض الدور�ــات ال�ــي تصدرهــا كليــات هــذه ا��امعــات، وعــدم 
إذ  ا��كمــة،  األكاديميــة  األبحــاث  �شــر  فــي  والعــدل  املســاواة 
ت�شــر هــذه الدور�ــات أبحاثــا علمّيــة للمقر��ــن مــن هيئــة تحر�ــر 
هــذه الدور�ــة أو تلــك ع�ــ� الرغــم مــن هشاشــ��ا املعرفيــة، وتمنــع 
مــن ال�شــر أبحاثــا قــد تكــون أهــم بكث�ــر مــن تلــك امل�شــورة ال�ــي 
كت��ــا أعضــاء هيئــة تحر�ــر موال�ــن لتحر�ــر هــذه الدور�ــة أو تلــك، 
و�ذا كان تحكيــم البحــث العلمــي يحتــاج إ�ــ� أمانــة ونزاهــة وروح 
انطالقــا  واملتبايــن  املتغايــر  بفكــره  اآلخــر  تقبــل  ن�يلــة،  أكاديميــة 
مــن �غايــر الثقافــات وتباي��ــا نفســھ، فــإن كث�ــرا مــن أعضــاء هيئــة 
التحكيم في هذه الدور�ة أو تلك سرعان ما يس�نفرون عداوا��م 
ال�ــ�صية أو حساســيا��م القبليــة ة ضــد كاتــب البحــث  الــذي 
يخالفهــم فــي آرا��ــم وتوجها��ــم املعرفيــة، فيعمــدون زورا و��تانــا 
فيــھ  ألن  ل�ــس  عيــب،  ألــف  فيــھ  و�ضعــون  البحــث،  رفــض  إ�ــ� 
أخطــاء من��يــة، بــل أل��ــم يعــادون صاحبــھ فكر�ــا وأحيانــا قبليــا 
و�دو�ــا، مــع العلــم أن هــذا البحــث قــد يكــون متم�زا وكاشــفا لكث�ر 
مــن القضايــا ال�ــي لــم تبحــث �عــد. فكيــف يتطــور البحــث العلمــي 
أوضــاع  ظــّل  فــي  واملعرفــة  ا��تمــع  خدمــة  ع�ــ�  قــادرا  و�كــون 

كهــذه؟!
يضــاف إ�ــ� ذلــك أن كث�ــرا مــن رؤســاء األقســام يكافئــون األســاتذة 
بــأن ينقصــوا  الذيــن يكتبــون لهــم تقار�ــر رســمية ضــد زمال��ــم، 
لهــم مــن نصا��ــم التدر���ــي كأن يعطــوا ســاعات أقــل مــن زمال��ــم 
فــي مســ�نقع اللوثــات  الذيــن ي�رفعــون  بأنفســهم عــن الســقوط 

العــام الــذي يــدور فــي دهال�ــز األقســام وأروق��ــا.
وممــا يحــّول �عــض جامعاتنــا وكلياتنــا فــي العالــم العر�ــي إ�ــ� قــالع 
الديمقراطيــة  االنتخابــات  عــدم  هــو  والظــالم  االســ�بداد  مــن 
إذ  األقســام،  ورؤســاء  الكليــات  وعمــداء  ا��امعــات  لرؤســاء 
ي�رّ�ــع هــؤالء كرا��ــي املناصــب اإلدارّ�ــة بقــرارات خارجّيــة عليــا، 
تصوغهــا األحــزاب السياســية أحيانــا، أو الــوزراء أحيانــا أخــرى، 
أو ا��هــات األمنيــة التا�عــة لســلطة الدولــة نفســها أحيانــا أخــرى. 

اإلدار�ــة  املناصــب  هــرم  إ�ــ�  تدفــع  ال  ا��ارجيــة   التعي�نــات  وهــذه 
ومعرفــة  وحكمــة  عقــال  املتم�زيــن  األســاتذة  مــن  األكفــاء  ا��امعيــة 
وغ�ــر  املوهو��ــن  غ�ــر  األ�ــ�اص  �عــض  تدفــع  قــد  بــل  جــادا،  و�حثــا 
ا��دير�ــن إ�ــ� مثــل هــذه املناصــب، تأس�ســا ع�ــ� عالقــات �ــ�صّية 
عائليــة أو قبليــة أو طائفيــة أو بدو�ــة، ال عالقــة لهــا بــأي قيمــة علميــة أو 

العا�ــي عندنــا؟ التعليــم  ــف 
ّ
يتخل أكاديميــة. فكيــف ال  أو  حضار�ــة 

ــد أنــھ إذا فســد القضــاء وفســد التعليــم فــي أّمــة مــن 
ّ

هنــاك مقولــة تؤك
لفت هذه األمة ، وشّوه هذا الفساد  معظم عالقات ا��تمع 

ّ
األمم تخ

اإل�ســا�ي أل��ــا تقــوم ع�ــ� الظلــم واالســ�بداد وا��هــل، وعــّدت هــذه 
فــة حضار�ــا ومعرفيــا. والتعليــم العا�ــي 

ّ
الــدول املتخل فــي عــداد  األّمــة 

فــي عاملنــا العر�ــي، فــي بن�تــھ العميقــة، وتركي�تــھ هــو فاســد، وال يخــّرج 
طالبــا أكفــاء متم�زيــن، بــل هز�ل�ــن علميــا، غ�ــر قادر�ــن ع�ــ� اإلســهام فــي 
تطو�ر مجتمعا��م اإل�سانية، فع�� س�يل املثال ال ا��صر لو أجر�نا 
ســبرا موضوعيــا عــادال ��وعــة الطــالب  ـ خر��ــي �عــض أقســام اللغــة 
 معظــم هــؤالء الطــالب ال يعرفــون 

ّ
العر�يــة فــي جامعاتنــا ـ  لوجدنــا أن

قــراءة ســطر واحــد �شــكل ســليم، وال يعرفــون قــراءة ب�ــت شــعري واحــد 
قــراءة ســليمة، و لوجدنــا أن معظمهــم ال يعــرف إال القليــل القليــل مــن 
النحــو واإلمــالء، وال�ركيــب األســلو�ي والبال�ــي، فقــد ســأل�ي  قواعــد 
أحــد  الطــالب فــي الســنة الثالثــة مــن التعليــم العا�ــي الســؤال التا�ــي: 
إذا قلنــا: ذهبــت إ�ــ� الكليــة، فلمــاذا تكــو ن الكليــة مجــرورة بالكســرة؟ 
وتأكــدت أن الطالــب ال ي�ســاءل مــن بــاب ال�ــ�ر�ة، بــل هــو جــاد فــي 

ســؤالھ.
وزارات  �علــن  حينمــا  و�ــي:  جــدا،  مهمــة  ظاهــرة  ذلــك  إ�ــ�  يضــاف  و 
رؤســاء   لتعي�ــن  مســابقات  عــن  العر�ــي  عاملنــا  فــي  العا�ــي  التعليــم 
ح�ــ�  الروســاء  هــؤالء  يحققهــا  أن  يجــب  شــروطا  تضــع  و  جامعــات، 
يراعــون  ال  التعي�نــات  هــذه  ع�ــ�  القائم�ــن  فــإن  �عيي��ــم،  إ�ــ�  يصــار 
أي جانــب مــن جوانــب العــدل وا��ــق واملســاواة فــي اختيــار األعضــاء 
األكفــاء، وال يعينــون مــن يســتحق التعي�ــن حقــا، بــل تتدخــل الوســاطة 
واملعــارف ال�ــ�صّية وا��ســو�يات والعالقــات غ�ــر النظيفــة فــي هــذه 
التعي�نات، و�عمل ��ان االختبار ع�� خرق هذه الشروط و��م�شها، 
و�عّ�ــن مــن ال يســتحق، وتبعــد ا��دير�ــن واملتم�زيــن علميــا ومعرفيــا. 
ومــن هنــا نفهــم ملــاذا تمت�ــ� جامعــات العالــم األورو�ــي والشــرق آســيوي 
وأمر�ــكا باألســاتذة العــرب الكث�ريــن الذيــن لــم يحصلــوا ع�ــ� وظائــف 
فــي جامعــات بلدا��ــم. إن جامعاتنــا العر�يــة ��اجمهــم بضــراوة وترفــض 
 

ّ
أن �عط��ــم الفرصــة لـكـي يبدعــوا و�طــّوروا مجتمعا��ــم، فــي ح�ــن أن
مــن خبرا��ــم، و�عــّد  �ســتفيد  العالــم األخــرى تحتض��ــم، و  جامعــات 
و�فيــدوا   ، و�بدعــوا  بتم�ــز،  يبحثــوا  لـكـي  املناســبة  الظــروف  كل  لهــم 

ب�يمــز. طال��ــم 
فســادة  فــي  و�ســهم  بامتيــاز،  فاســد  جامعتنــا  فــي  العا�ــي  التعليــم  إن 
اال�ســ�يمولوجية  والب�يــة  والطالــب،  ا��ام�ــي  واألســتاذ  ا��امعــة 
اقتصادا، و�است�ناءات  ��تمعاتنا العر�ية، فكرا وثقافة وسياسة و

جــّد طفيفــة.

د. محمد عبد الرحمن يو�س- قاص وروا�ي و�احث وأستاذ جام�ي
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اإلنسانية يف ظل حياتنا
الدنيوية

م�� فت�ي حامد/ مصر
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تحيا�ــي للمــرأة األم ا��ــدة الزوجــة األخــت و إ�ــ� جميــع �ســاء 
......... األرض جمعــاء 

 
ٓٓ
دائمــا نناشــد  والعصــور  باألزمنــة  وا��اضــر  التار�ــخ  مــر  ع�ــ� 

وننــادي بنعــم ل��ر�ــة، ال للــرق و للعبوديــة، دائم�ــن اإلمــالق 
بالنظــر تجــاه العائلــة وال�ربيــة واألخــالق واملشــاعر اال�ســانية 
األ�ــ�اص  ب�ــن  املعامــالت  تحــدد  ال�ــي  �ــي  أل��ــا  اقيــة،  الر

... البعــض  �عضهــم 
فا��ر�ــة تــؤدي بنــا إ�ــ� الشــعور بالســعادة، ومنــذ بداي��ــا ت�شــأ 
ألبنا��ــم،  اآلبــاء  مــن  التوجيــھ  و  باإلرشــاد  ال�ربيــة  خــالل  مــن 

 ل�ربيــة ال�ســاء خاصــة ...
ٓٓ
بالتا�ــي تكــون أساســا

ا��ر�ة ال��صية قوامها ��ياة اإل�سان كلما كانت مصانة 
كان عطــاء اإل�ســان أك�ــر و أكبــر و أعظــم، و قــد شــغلت قضيــة 
وحديثــا،  قديمــا  والفالســفة  واملفكر�ــن  العلمــاء  ا��ر�ــة 
��ماي��ــا  والقوان�ــن  والنظر�ــات  الدراســات  حولهــا  فك�ــرت 
بالــرأي و�التعليــم و�العمــل و�اختيــار الــزوج و�ا��فــاظ ع�ــ� 

حقــوق املــرأة واإل�ســان ...

البي�يــة  بالظــروف  مقيــد  اإل�ســان  أن  نــرى  قــد 
واإلجتماعيــة وا��ياتيــة ا��يطــة بــھ و ال�ــي تفــرض عليــھ 

.. حركتــھ  مــن  تحــد  و  معينــا  مســارا 
ففــي يومنــا هــذا املــرأة لــن تبــاع أو �شــ�رى، فلمــاذا النظــرة 
كانــت إل��ــا بأ��ــا ل�ســت ا�ســانا تامــا وأن مــن حــق الرجــل 
�عامالتــھ  خــالل  مــن  وا��ــا  كان  هــذا  عل��ــا،  الســيادة 
الســماح  عــدم  نــرى  ا��تمعــات  ببعــض  كان  قــد  إل��ــا، 
للمــرأة با��لــوس مــع الرجــال أثنــاء الطعــام و تقبيــل يــد 
الرجــل عنــد الســالم عليــھ خاصــة فــي املناطــق الر�فيــة و 

ع�ــ� العكــس تمامــا باملدينــة .... 
لكــن باملــدن كان الرجــل باملا��ــي يتحكــم فــي خــروج املــرأة 
مــن املنــزل وأن يكــون ع�ــ� حســب رغبتــھ ذهابــا و�يابــا و 

... 
ٓٓ
 ��ر�ــة املــرأة تمامــا

ٓٓ
هــذا كان منافيــا

 زواج املــرأة عــن طر�ــق األهــل مــن �ــ�ص ال �عرفــھ 
ٓٓ
أيضــا

و ل�ــس لهــا األحقيــة بالقبــول أو الرفــض، فتكــون ��ايــة 
هــذا االرتبــاط حتميــة بالفشــل والطــالق أو الــدوام لألبــد 

باإلســتعباد ..
رق  نظــرة  الــوالدة  يــوم  مــن  املــرأة  إ�ــ�  النظــرة  كانــت 
بــل  بنفســها ولنفســها،  �ع�ــش  املمــات ال  وعبوديــة ح�ــ� 
�ع�ــش بالرجــل و للرجــل، تفكــر �عقلــھ وتنظــر �عي�يــھ و 

.. بإرادتــھ  تتحــرك 
هل كانت �ي الذات النكرة لو تمتعت با��ر�ة !؟ 

قــد أصبحــت اآلن لهــا ا��ر�ــة بالســفر والتنقــل وال�رحــال 
والتصــرف بكامــل اإلرادة واإلل�ــزام واإلتــزان ..

واملبــاديء  القيــم  ظــل  فــي  ا��ر�ــة  إ�ــ�  الســ�ي  كان  قــد 
واألخالق، بالتا�ي ضرورة تحر�ر املرأة و اعطا��ا حقوقها 

.. املســلو�ة  وحر���ــا 
االجتماعيــة  العدالــة  بإنتظــار  صعبــا،  يكــون  هــل  األمــر 

واألخالقيــة واال�ســانية 
ال�ــ�  و  الشــرعية  األمــور  الوقــت إلتخــاذ  ِلســ�ب ضيــق  و 

.. ا��ــرام  املمنــوع  مــن  املبــاح  ا��ــالل  تب�ــن 
القــرار  إتخــاذ  ع�ــ�  والقــدرة  الــرأي  اح�ــرام  مــن  البــد 
واح�ــرام الرجــل للمــرأة والتعامــل معهــا بالعقــل واألدب 

... واإلنكســار  بــاإلذالل  ال  واألخــالق،  واال�ســانية 
مــن  األيــام  بتلــك  واملــرأة  الرجــل  ب�ــن  املســاواة  صــارت 
واألخــالق  والعلــم  والثقافــة  العقــل  رايــة  تحــت  الزمــان 

.. واألحاســ�س  واملشــاعر 
ال إلســتعباد ال�ســاء ع�ــ� مختلــف الطبقــات و بإختــالف 

العقــول ...

العلياء الع�ي

م�� فت�ي حامد
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ال ترتقــي البــالد اال �علما��ــا، أمــر بدي�ــي، وال يمك��ــا ان تتقــدم 
بالدنــا  وفــي  األمــة،  نوا�ــغ  مــن  ا����ــدة  العقــول  تلــك  دون 
العر�يــة كث�ــر مــن الطاقــات واالبداعــات ال يمكــن حصرهــا ولــو 
التفتــت ا��كومــات لتلــك الطاقــات وقدمــت الدعــم لهــا بالوجــھ 
ال��يــح املطلــوب لصرنــا فــي مقدمــة األمــم، كيــف ال وتأر�خنــا 
العر�ــي يشــهد بأســماء علمــاء ك�ــر مــن أمثــال، عالــم الر�اضيــات 
ا��سن بن الهيثم الذي يعد من مؤس��ي البصر�ات ا��ديثة، 
وعالــم الفلــك والر�اضيــات ناصــر الديــن الطو��ــي الــذي حــدد 
حركــة الكواكــب �شــكل دقيــق والعالــم الطب�ــب أبــو بكــر الــرازي 

وابــن ســ�نا والكيميا�ــي جابــر بــن حيــان وغ�رهــم كث�ــر.
وفــي عصرنــا ا��ديــث هنــاك علمــاء لــم يســلط عل��ــم الضــوء �شــكل 
جيد، وارتأينا في مجلتنا ان نقدم االيوم واحد من علماء هذه االمة 
ومخ�رع��ــا وهــو الدكتــور محمــد صــالح حســن�ن ابراهيــم وهــو صاحب 
1٨ بــراءة اخ�ــراع و1٥0 ابتــكار و٦ مشــروعات قوميــة وتنمو�ــة ��ــل 

كث�ــر مــن املشــاكل األساســية فــي مصــر وفــي البــالد العر�يــة أيضــا.
ال�ــي  واملناصــب  باملنجــزات  حافلــة  صــالح  محمــد  الدكتــور  ســ�رة 
ســابقا  بالقليو�يــة  والر�اضــة  بالشــباب  عــام  مديــر  م��ــا:  تبوأهــا 
 ـــوهو عضــو مجلــس علمــاء مصــر وعضــو 

ً
ومحــال ع�ــ� التقاعــد حاليــا

للمخ�رع�ــن  العر�ــي  االتحــاد  وعضــو  للمخ�رع�ــن  العالمــي  االتحــاد 
البحــث  ��نــة  ورئ�ــس  للمخ�رع�ــن  الدو�ــي  الفر���ــي  املركــز  وعضــو 
العلمــي با��لــس املصــري واإلفر�قــي للتنميــة والرخــاء ورئ�ــس قطــاع 
والعــرب  املصر��ــن  ا���رع�ــن  وا��بــراء  العلمــاء  بنــادي  ا���رع�ــن 
وعضــو ال��نــة االس�شــار�ة العليــا باتحــاد العباقــرة العــرب وعضــو 
لنقابــة  مؤســس  وعضــو   ا���رع�ــن  للعلمــاء  العلميــة  ا��معيــة 

شيخ المخترعين العربشيخ المخترعين العرب
 الدكتور محمد صالح حسنين ابراهيم الدكتور محمد صالح حسنين ابراهيم

علماء من بالدي
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املركــز  مديــر   ) املصر��ــن  والباحث�ــن  التأســ�س  تحــت  ا���رع�ــن 
البدنيــة  واللياقــة  األثقــال   ورفــع  األجســام  لكمــال  الر�ا��ــي 
للكليــات العســكر�ة) بطــوخ وامللقــب �شــيخ  واملالكمــة والتأهيــل 

 . والعــرب  مصــر  مخ�رع�ــن 
اخ�ــراع  بــراءة   1٨ هنــاك  بــأن  صــالح  محمــد  الدكتــور  يحدثنــا 
20 مــن  أك�ــر  ��ــا  بــراءة  وكل  العلمــي  البحــث  باكاديميــة  م�ــ�لة 

ابتــكار، مشــ�را ا�ــ� انــھ حصــل ع�ــ� ســت بــراءات اخ�ــراع  فضــال عــن 
12 بــراءة اخ�ــراع أخــرى تحــت الفحــص فــي مجــال توليــد الطاقــة 
وتوليــد  الب�ــرول  مشــاعل  مــن  البحــر  ميــاه  وتحليــة  الكهر�ائيــة 
الطاقــة الكهر�ائيــة وا��ركيــة مــن قــوة الر�ــاح. واخ�ــراع ��مايــة 
الطبي�ــي  العــالج  أجهــزة  واخ�ــراع  والغــرق  االنقــالب  مــن  الســفن 
لعــالج آالم الظهــر والرقبــة والن�يجــة فور�ــة واخ�ــراع لتدو�ــر ميــاه 
الصــرف بــكل املبا�ــي والهيئــات ا��كوميــة يقــوم بتوف�ــر أك�ــر مــن 
ثمانيــة مليــارات م�ــر مكعــب مــن ميــاه الشــرب ســنو�ا وهنــاك عــدة 
اخ�راعــات فــي مجــال األجهــزة الر�اضيــة متعــددة األغــراض وأجهــزة 
مســتوى  ع�ــ�  مســتحدثة  بأســاليب  اآلليــة  واملالكمــة  املصارعــة 
العالــم. و�ّ�ــن أنــھ قــام باخ�ــراع قنــاع واٍق مــن الف�روســات للمر��ــ� 
املصاب�ــن واألطبــاء وأطقــم التمر�ــض ا��الط�ــن للمر��ــ� واخ�ــرع  
وكر��ــي  الضــارة  الش�شــة  بــدل  للف�روســات  العالجيــة  الش�شــة 
وترو�ــي متعــدد األغــراض يســاعد املر��ــ� ع�ــ� الوقــوف ونقلهــم 

وحملهــم ع�ــ� الســر�ر . واخ�ــراع �عديــل ع�ــ� جهــاز رســم القلــب.
واضاف أنھ اخ�رع إسلو�ا مستحدثا  إلطفاء ا��رائق  والسيطرة 
ع�ــ� النــار عــن �عــد فــي أقــل زمــن و�أقــل ا��ســائر واخ�ــراع آخــر وهــو 
اخ�ــراع  بــراءة  كل  أن  مؤكــدا  القطــارات  جــرارات  ع�ــ�  التعديــل 
تحتـــوي ع�ــ� أكــــ�ر مــن خمســ�ن تصميــم مبتكــر بأشــكال وأ��ــام 

وطـــرق أداء متنوعــة.
يعتبر شــيخ ا���رع�ن واحد من أبطال حرب أكتو�ر ا��يدة وكان 
معلمــا لفنــون القتــال واالشــ�باك أثنــاء ف�ــرة التجنيــد وأول ابتــكار 
قــام بــھ كان ملعــدة عســكر�ة ل�شــغيل محطــات الــرادار والصوار�ــخ 

أثنــاء ف�ــرة ا��ــرب .
مشــكلة  ��ــل  باســمھ  م�ــ�لة  قوميــة  مشــروعات   ٦ وصاحــب 

ميــاه الــري والزراعــة وتوفــــر أك�ــر مــن عشــر�ن مليــار م�ــر مكعــب مــن 
تلــوث  امليــاه ســنو�ا وحــل مشــكلة والوقــود والكهر�ــاء وحــل مشــكلة 
وارتفــاع  واملواصــالت  الطــرق  مشــكلة  وحــل  والشــرب  الــري  امليــاه 
أســعار املنتجــات الزراعيــة . كذلــك حــل مشــكلة التكــدس الســكا�ي 
والبطالــة.  الفقــر  الزراعيــة وحــل مشــكلة  األرا��ــي  ع�ــي  والتعديــات 
مشــاعل  مــن  الكهر�ــاء  وتوليــد  البحــر  ميــاه  لتحليــة  آخــر  ومشــروع 

الب�ــرول. حقــول 
حاصــل ع�ــ� ثــالث شــهادات دكتــوراه فخر�ــة وشــرفية بتقديــر امتيــاز 
مــع مرتبــة الشــرف و�جــدارة وحاصــل ع�ــ� الدكتــوراه الفخر�ــة الثالثــة 
مــن جامعــة دليفــورد  األمر�كيــة،  وتــم ترشــيحھ ضمــن أفضــل مائــة 
�ــ�صية مؤثــرة ع�ــ� مســتوي الوطــن العر�ــي  وهــو حاصــل ع�ــ� أك�ــر 
مــن أر�ع�ــن دراســة مــن الدراســات الدوليــة واألكاديميــة فــي التدر�ــب 
الر�ا��ــي مــن األكاديميــة العر�يــة واإلفر�قيــة واألكاديميــة األوملبيــة 
للقــادة الر�اضي�ــن ودراســات أكاديمــة أساســية ومتقدمــة فــي التحكيم 
والتدر�ــب مــن معاهــد ومراكــز إعــداد القــادة واالتحــادات ومدير�ــات 
الشباب في التدر�ـــب والتحكيــم واللياقــة البدنيــة و�صــابات املالعــب 
الر�ا��ــي  التدر�ــب  فــي  متقدمــة  دراســات  ـ  املوهــو�يـــن  واك�شــــاف 
ـ  دراســــات صــــقل للقــــادة الر�اضي�ــن مــن معهـــد  بتقـديـــرعام امتيــاز 
إعــداد القــادة الر�اضي�ــن بتقديـــر عــام امتيــاز ــــ  دراســـات مـــن معاهــــد 

إعــــداد القــــادة بالقليو�يـــة الك�شـــاف املوهـــو��ن تقـديـــر امتيـــاز.
وعــن اصداراتــھ أشــار ا�ــ� أنــھ مؤلــف كتــاب أســـس التدر�ـــب ا��ديــــث 

واللياقــــة البدنيــــة وموســــوعة تمر�نات ا��يــــم . 
و�حدثنــا بزهــو أنــھ كان لــھ عظيــم الشــرف والفخــر بــان تخــرج مــن ب�ــن 
عــن  فضــال  واملدنيــة  واألمنيــة  العســكر�ة  القيــادات  مــن  كث�ــر  يديــھ 
الدولي�ــن  الر�اضي�ــن  واألبطــال  وا��ــكام  املدر��ــن  مــن  كث�ــر  تخــرج 

أخــرى. عمليــة  بخبــرات 
وهــو بطــل ســابق فــي كمــال األجســام واللياقــة البدنيــة واملالكمــة ورفــع 
األثقــال ع�ــ� مســتوي ا��مهور�ــة فــي الفــــــ�رة مــن 1٩٦٥ ح�ــي 1٩٨٥ . 

وصاحــب مواهــب وهوايــات متعــددة فــي شــ�ي ا��ــاالت األخــرى. 
ا.

ّ
 فذ

ً
تحية للدكتور محمد صالح حسن�ن ابراهيم ونفتخر بھ عاملا
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مراكــش، الفج�ــرة، 22 نوفمبــر ا��ــاري - شــارك وفــد مــن دولــة 
اإلمــارات فــي فعاليــات الــدورة الـــ 1٩ مــن املهرجــان الدو�ــي للفيلــم 
مــن  الف�ــرة  خــالل  املغر�يــة  مراكــش  مدينــة  احتض�تــھ  الــذي 
ا��ب�ــر  ترأســھ  الــذي  الوفــد  ا��ــاري، وضــم  نوفمبــر  إ�ــ� 1٩   11
 
ً
نــادي الفج�ــرة للســ�نما، كال الثقافــي خالــد الظنحا�ــي مؤســس 

مــن الفنــان وا��ــرج أزل إدر�ــس، والباحــث ع�ــي امل��ا�ــي، والســيد 
حا�ــي. محمــود 

وشــهدت املشــاركة اإلماراتية توقيع اتفاقية �عاون ب�ن مؤسســة 
اإل�ســان  حقــوق  أفــالم  مهرجــان  و�دارة  اإلماراتيــة  غ�شــة 
املغر�ــي ��ــدف تطو�ــر صناعــة األفــالم ال�ــي �عــزز ثقافــة ال�ســامح 
 
ً
عــددا الدولــة  وفــد  حضــر  كمــا  اإل�ســانية،  واألخــوة  والتعايــش 

التطبيقيــة  والنــدوات  والتكر�ميــة،  االحتفاليــة  العــروض  مــن 
النوعيــة. األفــالم  مــن  مجموعــة  ومشــاهدة 

وقــال خالــد الظنحا�ــي: «ســررنا بحضــور هــذه الــدورة االســت�نائية 
مــن مهرجــان الفيلــم بمراكــش �عــد توقــف عام�ــن �ســ�ب جائحــة 
مختلــف  مــن  الســا�ع  الفــن  صنــاع  جمعــت  وال�ــي  كوفيــد-1٩، 
دول العالــم، وكانــت مناســبة لاللتقــاء بمخرج�ــن وممثل�ــن عــرب 
عمــل  إنتــاج  بفكــرة  نخــرج  جعلتنــا  مباشــر،  �شــكل  وعاملي�ــن 
ســ�نما�ي مشــ�رك ب�ــن اإلمــارات واملغــرب وأملانيــا برعايــة مؤسســة 

.«
ً
غ�شــة، والــذي ســ�رى النــور قر�بــا

فــي  املتتاليــة  مشــاركاتنا  خــالل  مــن  «�ســ��  الظنحا�ــي:  وأضــاف 
مســتدام،  إمارا�ــي  ســ�نما�ي  حــراك  خلــق  إ�ــ�  الســ�نما  مهرجانــات 
ب�نظيــم عــدد مــن التظاهــرات اإلماراتيــة ا��اصــة بالفــن الســا�ع وهــو 
مــا يعــزز حضــور ومكانــة دولــة اإلمــارات ع�ــ� خر�طــة الثقافــة العامليــة، 
فــي صناعــة ا��تــوى الف�ــي   عــن إبــراز دورهــا الرائــد واملســتمر 

ً
فضــال

والثقافــات». الشــعوب  مســتوى  ع�ــ�  وتأث�راتــھ  اإلبدا�ــي 
من جهتھ، أو�� ا��رج أزل إدر�س أن مهرجانات الس�نما �ي بمثابة 
توط�ــن ب�ــن ثقافــات العالــم والتعــرف ع�ــ� العالــم وهمــوم النــاس مــن 
 أن حضــور هــذه املهرجانــات يســاعد 

ً
خــالل لغــة الفــن الســا�ع، مؤكــدا

 كيفيــة التعايــش معهــا 
ً
فــي التعــرف ع�ــ� اإلبداعــات الصور�ــة وأيضــا

 عــن إ��ــا رســالة مهمــة وســر�عة 
ً
والتخلــص مــن األفــكار الســلبية، فضــال

 فــي التأث�ــر ع�ــ� أفــراد ا��تمــع.
ً
جــدا

أضــاف  بمراكــش  الفيلــم  مهرجــان  فــي  حضــوري  «إن  إدر�ــس:  وقــال 
 أنــھ جــاء �عــد تجر��ــي املتم�ــزة كعضــو ��نــة 

ً
الكث�ــر ملســ�ر�ي خصوصــا

تحكيــم فــي املهرجــان الدو�ــي ألفــالم حقــوق اإل�ســان بالر�ــاط، وذلــك 
ضمــن برنامــج ز�ــارة وفــد اإلمــارات إ�ــ� اململكــة املغر�يــة والــذي يعكــس 
ا��ضــور القــوي للســ�نما والثقافــة اإلماراتيــة ع�ــ� املســتو��ن العر�ــي 

والعالمــي».

حضور إماراتي في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
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تقــنية اإلخـراج ا��معـوي:
مع�ــن؛  إخرا�ــي  ملن�ــ�  جاهــزة،  وصفــة  هنالــك   ل�ســت  بداهــة 
يمكــن أن يتــم تطبيقــھ بحـــذاف�ره، باعتبــار أن اإلخــراج أساســا 
إبــداع وخطــاب بصــري/ جما�ــي ، ول�ــس بمثابــة معادلــة ر�اضيــة 
عمليــة  فــي  أســاس  مبــادئ  هنالــك  لكــن  كيمــاوي؛  تركيــب  أو 
اإلخــراج ��ظــة التعامــل مــع توجــھ إخرا�ــي ( مــا ) لكــن فــي حالــة 
لغيــاب  نظــرا  ؛  مســتعصية  جـــد  فاملســالة  ا��ما�ــي؛  اإلخــراج 
�ــ�ص مع�ن(مخــرج) يســ�ند ع�ــ� قدراتــھ الذهنيــة  والتخيليــة 
وتجار�ــھ الســالفة وموضعــة خطــط فنيــة وابداعيــة وفكر�ــة فــي 
صناعــة العــرض املســر�ي؛ باعتبــارأن تنميــة الرؤ�ــة اإلخراجيــة 
ع�ــ�  القــدرة  لــھ  ت�يــح  أدوات  مجموعــة  تتطلــب  ا��ــرج  عنــد 
�ــ�ص  هنالــك  كان  و�ن  بحيــث   . املســر�ي  العــرض  صناعــة 
فإنــھ  جوانيــا.  ؛  اإلخراجيــة  العمليــة  فــي  املتحكــم  هــو  واحــد 
ينصهــر ضمــن ا��ماعــة برانيــا، وذلــك لتحقيــق مفهــوم الفعــل 
ال�ــي  ا��معيــات  لكــن  ا��معــوي؛ وتبديــد ســلطو�ة «ا��ــرج» 
انطلــق  الغالــب  فــي  ا��معــوي؛  اإلخــراج  عمليــة  فــي  انخرطــت 
أفرادهــا والذيــن كانــوا يشــكلون القاعــدة التالمذيــة / الطالبيــة / 
أســاتذة / مــن منظور�ــن [ السيا��ــي/ الف�ــي] ارتباطــا بالتجــارب 
املســرحية  الســاحة  فــي  يقــع  كان)   ) عمــا  بمْعـــزل  تكــن  لــم  ال�ــي 
أعمــال  أبــرز  ترجمــت  وال�ــي:  ال�رجمــة  ر�ــ���ا  وال�ــي  العامليــة، 
وفــي  العر�يــة؛  إ�ــ�  األملــان  والفالســفة  والشــعراء  الكتــاب  كبــار 
مقدمــة أولئــك امل�رجم�ــن يأ�ــي غـــوتة وماركــس وني�شــة وهيــكل 
فــي  االشــ�راكي  ال�ســاري/  الفكــر  بــروز  وكــذا  و�ر�خــت...(1) 
العالــم العر�ي(وقتئــذ) وامل�شــر با��ر�ــة والعدالــة اإلجتماعيــة 
مــن األقطــار  فــي العديــد  بــل  فــي املغــرب وحــده  ل�ــس  والتقــدم، 
العر�يــة؛ باســت�ناء ( ا��ليــج) وهــذا: فــي إطــار الو�ــي بالتار�ــخ تأثــر 
املثقفــون واملفكــرون باألفــكار االشــ�راكية ال�ــي تدعــو األدبــاء إ�ــ� 
أن يضعــوا أنفســهم ومواه��ــم فــي خدمــة ا��تمــع وهــو مــا ســم� 

باالل�ــزام بمع�ــ� أن يتحمــل األديــب مســئوليتھ أمــام ا��تمــع ح�ــ� ال 
يصبــح األدب والفــن ترفــا ينعــم بــھ ا��ــواص و�ــدور فــي فــراغ (2)ممــا 
أدى بالَعـــديد مــن املســرحي�ن/ املثقف�ــن للبحــث عــن بدائــل إبداعيــة 
وثقافيــة مواكبــة للثــورات الثقافيــة و اإلجتماعيــة واالقتصاديــة ، فلــم 
ستا�سالفســكي/  ب�ســكاتور/  مســرح  فــي  إال  ومر�عهــم  ضال��ــم  يجــدوا 
مايرهولــد/ برشــت/...وخاصة هــذا األخ�ــر تـــم ال�رك�ــز عليــھ �شــدة ممــا: 
كانــت فلســفة الدرامــا امل��ميــة وصنع��ــا كأســلوب مغايــر؛ قــد تركــت 
 ) وفــي ضــوء حالــة 

ً
 وعرضــا

ً
مالمحهــا ع�ــ� مجمــل النتــاج املســر�ي (نصــا

التجديــد ال�ــي حقق��ــا نظر�ــة املســرح امل��مــي، فقــد أخــذت تأث�رهــا 
ع�ــ� مســا رات املســرح العالمــي والعر�ــي(3) إلنجــاز تصورا��ــم الفنيــة 
املقرونــة با��مــاس واالندفــاع ِعـــند أغلبيــة شــباب املســرح املغر�ــي ، 
بحكــم أن بر�شــت :جعــل مســرحھ مدرســة للتنو�ــر الفكــري والعق�ــي، 
الو�ــي  ضــد  الكفــاح  هــو  الفكــري  التنو�ــر  هــذا  أركان  أحــد  أن  كمــا 
ال�ــي �ســتغلها السياســة. وال�ــي تحــدد  ا��اطــئ وضــد اإلیدیولوجیــة 
النظــري  التصــور  هـــذا  فمــن   (٤) البورجواز�ــة  لصا�ــ�  التار�ــخ  مســار 
مــن  جملــة  انطلقــت  التجر�ــب،  ح�ــز  دخــل  الــذي  امل��مــي؛  للمســرح 
ا��معيــات لتوظيــف تقنيــة اإل��ام/التغر�ــب/ التكســ�ر/ الالندمــاج/ 
فيمــا  مســر�ي  مختبــر  شــبھ  إقامــة  خــالل  مــن  وذلــك  االرتجــال/.../ 
ــدرب ع�ــ� 

َّ
بي��ــم ؛ لتفعيــل تلــك التقنيــات ومحاولــة تطو�رهــا، عبــر الـتـ

العديــد مــن عناصــر العــرض كتقنيــات التمثيــل والفنيــات وأســاليب 
النــص املســر�ي املق�ــرح. هنــا اإلشــكالية تز�ــد  اإلخــراج. انطالقــا مــن 
ومارســت  جر�ــت  ال�ــي  النمــاذج  مــن  العديــد  نجــد  بحيــث  �عقيــدا؛ 
إخــراج:  عــالل/  (تأليــف:   = هكــذا  صيغت�ــن  ا��معــوي.  اإلخــراج 
:هــل  األو�ــ�  الصيغــة  ففــي  جما�ــي)؟  و�خــراج:  تأليــف  جما�ــي)أو( 
فــي العديــد  الــذي ألــف النــص؛ هــو مخرجــھ ( عمليــا) كمــا هــو ســائد 
 مــع التيــارات السياســية واألســاليب الفنيــة 

ً
مــن األعمــال؛ لكــن تماشــيا

ذات املنظــور» اإلشــ�راكي» ي�نــازل [املؤلــف] ل��ماعــة، و�نصهــر ف��ــا 
لتصر�ــف وتفعيــل مفهــوم « اإلشــ�راكية « ؟ أم بحكــم أن املســرح عنــد 
بر�شــت، ل�ــس خادمــا للمؤلــف؟ أم إيمانــا �َعـــدم قدرتــھ ع�ــ� ممارســة 
يحتــاج  فإنــھ  ؛  نوعيتــھ  كانــت  كيفمــا  اإلخــراج  باعتبــارأن  ؟  اإلخـــراج 
/ا��ماليــة  الفنيــة  حــدوده  وترســم  عملــھ  إيقــاع  تضبــط  لضوابــط 
املعايشــة  بحكــم  لكــن  املســر�ي،  للفعــل  التلقــي  ماهيــة  لتحقيــق   ،
فــي  عضــو  أبــرز  باختيــار  األول:  ؛باملقــام  رهينــة  كانــت  املســألة  فــإن  ؛ 
ا��معيــة أوأحســن ممثــل لــھ تأث�ــر قــوي فــي إدارة ا��موعــة و�ســي�رها. 
أدواتــھ  ل�شــغل  ؛  با��موعــة  (ت�ســيقيا)  اإلخــراج  مهمــة  لــھ  �ســند 
ا��ســية واإلبداعيــة ��لــق مشــاهد وصــورة فنيــة / جماليــة ؛ تخــدم 
تجر�ــة ا��معيــة ابداعيــا / سياســيا ، وللقضــاء ع�ــ� مفهــوم النجــم 
يتوفــرون  ا��معيــة  أفــراد  مــن  العديــد  أن  ،علمــا  ا��ــرج  وســلطو�ة 
إمــا ع�ــ� موهبــة ، أوع�ــ� مقومــات المحــدودة مــن األبتكارواإلبــداع ؛ 
و�التا�ــي يتأطــر اإلخــراج فــي إطــار» جمعــوي» عمليــا؛ ومــن خاللــھ تتــم 
ممارســة ال�ســي�س؛ والطمــوح لتحقيــق ر�ــاح التغي�ــر عبــر املســرح كمــا 
�شــر < بر�شــت >: كــون مســرح بر�خــت مســرح �غي�ــر ونضــال يجعــل منــھ 
الثالــث ومناهضــة  العالــم  فــي  النفــوذ اإلمبريا�ــي  أداة فعالــة ملواجهــة 
دونمــا   (٥) والسياســية  والثقافيــة  اإلقتصاديــة  بأشــكالھ  االســتعمار 
إغفــال مــا طرحــھ ا��ــرج ارو�ــن ب�ســكاتور/بي�ر فايــس/.../ فــي تقنيــات 
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ــذت 
َ
ومفاهيــم املســرح السيا��ــي. ع�ــ� وجــھ التحديــد ، ِممــا �غـ

افــد جديــدة . ارتباطــا باالنفتــاح الثقافــي  األجــواء املســرحية برو
بلــدان أورو�ــا االشــ�راكية وتنوعــت الثيمــات  واإلبدا�ــي ، ع�ــ� 
الصــراع  تصــدر  بحيــث   ، والتجــارب  والصراعــات  واألشــكال 
بكث�ــر  االشــ�راكي  التحــول  عصــب  بوصفــھ  األولو�ــة،  الطبقــي 
مــن اهتمــام. و�التا�ــي فــكان الفعــل ا��معــوي هــو األس فــي تلــك 
ا��معيــات؛ مــن هنــا كانــت الصيغــة الثانيــة (( تأليــف و�خــراج: 
جما�ي )) لها حضور قوي في املشهد املسر�ي، فكان االرتجال/ 
التحــاور/ النقــاش/ مــن الســمات الغالبــة ب�ــن أفــراد ا��معيــة؛ 
فكــرة) طارئــة   ) تجــاه  عـــدة.  العمــل شــهورا  ــرق 

ْ
يستغـ كان  ممــا 

أو تــم طرحهــا ســلفا، وكث�ــرا مــا كانــت صياغــة اإلخــراج تتعــدل 
ب�ــن م�ســق وم�ســق آخــر. ومــن هــذا املنطلــق نــرى أن التغ�ــرات 
تؤثــر  األفـــراد  ب�ــن  املتبادلــة  والعالقــة  ا��تمعيــة  الب�يــة  فــي 
ع�ــ� اإلنتــاج الف�ــي �شــكل عــام. وال غـــرابة بــأن املســرح ألصــق 
الفنــون با��تمــع؛ وحاضــن  لــروح ا��ماعــة فــي بن�تــھ . وتبــدو 
هـــذا املضمــار،  فــي  تكــون  مــا  ا��ما�ــي أو�ــ�  ظاهــرة اإلخــراج 
لكن ل�ست كل ا��معيات مارست اإلخراج ا��ما�ي ، ألسباب 

تتأطــر فيمــا ُهـــو سيا��ــي صــرف. 

ب�ن املشاَهـدة والـوثيقة :
اإلمســاك  الصْعـــب  مــن  ا��معــوي  اإلخــراج  بــأن  أشــرنا  كمــا   
لالتجــاه  ال�ســ�ية  املطابقــة  ومــدى  ميكنزماتــھ  لتحليــل  ؛  بــھ 

خيــوط  ب��ــ�  يرتبــط  اإلخــراج  أن  نظــرا   ، عليــھ  املعتمــد  اإلخرا�ــي 
الفرجــة وعمليــة التمســرح ؛ لكــن ا�عــدام التوثيــق ل��ركــة املســرحية 
بــھ  قــام  ملــا  متناســيا،  أو  م�ســيا  تار�خــا  يصبــح  ا��معــوي؛  فعلهــا  فــي 
�عــض الشــباب والفعاليــات ، باع�ــزاز دونمــا طمــع فــي أي ��ــيء . يُعـــوق 
الــواردة  اإلشــارات  �عــض  فــي  وال�شــكيك  العمــل؛  ومن��يــة  البحــث 
هنــا وهنــاك بحيــث: وا��ــال أن ال�زييــف والتضليــل الــذي بــدأ يطــال 
العمــل  وتار�ــخ  املســتقل عمومــا،  املغــرب  لتار�ــخ  ا��ماعيــة  الذاكــرة 
ا��معــوي خــالل العقــد األخ�ــر مــن القــرن املا��ــي، مــع التكاثــر العــددي 
ومتجاهلــة  م��افتــة  ألقــالم  أو�ــ�  تالو���ــا؛  وتنــوع  الشــباب  ملنظمــات 
أوجاهلــة بحقيقــة اإلرث ا��ما�ــي باســتلهام الكتابــة، فــي َهـــذا الشــأن، 
�شــكل تمخضــت ع��ــا صياغــة تار�ــخ مشــوه يل�ــي ا��قائــق و�عــرض 
األراجيــف، و��يــل ع�ــ� منجــزات الشــباب (٦) وخاصــة الذيــن يتكلمــون 
عــن تار�ــخ ا��ركــة املســرحية الهاو�ــة ! يقفــزون ع�ــ� ظاِهـــرة اإلخــراج 
اقــع السيا��ــي(  ا��معــوي ، إمــا ��هلهــم ��ــا أوخوفــا مــن مالمســة الو
ا�عكاســا  كانــت  الظاهــرة  أن  والســيما  باملســرح؛  �عالقتــھ  الســبعي�ي) 
؛  واالجتماعيــة  واالبداعيــة  السياســية  ا��يــاة  لعناصــر  موضوعيــا 
كانــت  وال�ــي  يســاري  طا�ــع  ذات  السياســية  التنظيمــات  مــن  للَعـــديد 
�شــتغل فــي الســر؛ لتحقيــق ر�ــاح التغي�ــر، حـــسب منطلقا��ــا. فاتخــذت 
من املسرح واجهة نضالية ل�رسيخ مفهوم الصراع الطبقي ؛ ومدخال 
ف��ــا  تمركــز  ال�ــي  املــدن  أهــم  ومــن  آنــذاك)  الشــبا�ي(  لالســتقطاب 
اإلخــراج ا��معــوي مراكــش/ فــاس/ ا��م�ســات/ الدارالبيضــاء/.../ 
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لكــن كمــا أشــرنا ؛ بــأن املنطلــق لتجر�ــة اإلخــراج ا��ما�ــي ترتبــط 
اقعية االشــ�راكية؛ �عد [الهز�مة  جدليا باملســرح امل��مي و�الو
العر�يــة  1٩٦٧] نجــد فــي مدينــة وجــدة ظهــور الظاهــرة مــن خــالل 
نــادي الكشــفية ا��ســ�ية التا�ــع مــع ��معيــة ( ســيدي بو�كــر) 
عمــل  ب:  للشــغال�ن  العــام  لالتحــاد  لنقابــة  تا�عــة  كانــت  وال�ــي 
م�ــري  تأليــف  مــن  ســنة1٩٦٧  بايــزا»   » �عنــوان  قص�ــر  مســر�ي 
عزالديــن واخــراج جما�ــي (..) وفــي ســنة 1٩٨2 وقــع ســوء تفاهــم 
املطلــق  أعضا��ــا  �ْعـــض  انحيــاز  �ســ�ب  ا��معيــة  أعضــاء  ب�ــن 
«جمعيــة  ا�ــ�  اســمها  �غ�ــر  ان  نتائجــھ  مــن  كان  وط�ــي  ��ــزب 
،�عـــض  م��ــا   ا��ــ�ب  ان  �ْعـــد  والفــن»  للمســرح  الشــعلة 
كور�ــوالن»   » مســرحية  بإْعـــداد  إبداعاتــھ  واصــل  األعضــاء... 
عـــن برتولــد بر�خــت واخــراج جما�ــي ، فــي نفــس الســنة . و�فضــل 
مــن  آخــرون  رواد  ؛  ا��مَعـــية  إ�ــ�  انضــم  لقيتــھ  الــذي  النجــاح 
هنــا   (٧) والتالميــذ  الطلبــة  مــن  وأغل��ــم  املتحمــس  الشــباب 
ا��معيــة  ا��ما�ــي  اإلخــراج  اخ�ــرق  كيــف  ن�ســاءل  أن  يمكــن 
إ�ــ� نــادي الكشــفية؟ منطقيــا أنــھ �ســرب مــن ا��زائــر؛ بحكــم 
ا��ــوالت ال�ــي كانــت تقــوم ��ــا ا��معيــة هنــاك؛ علمــا أن اإلخــراج 
الثنا�ــي وا��معــوي مارســتھ أغلــب ا��معيــات املســرحية إبــان 
اقعيــة االشــ�راكية فــي أعمالهــا.  االســتعمار و�عــده ؛ متب�يــة الو
مســرحية  نمــوذج  ا��ما�ــي  اإلخــراج  مارســوا  ا���رف�ــن  فح�ــ� 

(املائــدة) لعبــد القــادر علولــھ ســنة 1٩٧2 .                                                               
ب�ــن   إذن بحكــم التقــارب ا��ــدودي؛ والتأث�ــر والتأثــر اإلبدا�ــي 
ســنة  للمســرح  والطال��ــي   برومثيــوس   جمعيــة  نجــد  األفــراد، 
عنــوان  يحمــل  العــرض  وكان   : الظاهــرة  مــع  يتعامــالن   1٩٧٦
«الكــراب والديمقراطيــة» وهــو عمــل جما�ــي ...والســنة املواليــة 
قدمــت ا��معيــة مســرحية « مأســاة األشــباح ا��يــة مــن تأليــف 
املســرح  أن  وال��يــب   (٨) جما�ــي  و�خــراج  بن�ــس  العز�ــز  ع 
�شــكل  ولكــن  الظاهــرة،  تب�ــ�  الناضــور)   ) بمنطقــة  األماز��ــي؛ 
مح�شــم ؛ ومــن خــالل األســطر التاليــة ، يمكــن للقــارئ املف�ــرض 
فــي  ا��ما�ــي؛  باإلخــراج  املرتبطــة  ا��يــوط  �عــض  يســت�تج  أن 
 ) أمی�نــاغ  إیرحاگــد   ) مســرحية   : تقديــم  تــم  بحيــث  املنطقــة 
[وصــل اب�نــا ] :ُعـــرضت ھــذه املســرحية ســنة 1٩٧٨ فــي میضــار 
والعــروي وزایــو، وقدمــت كذلــك لصا�ــ� عمــال مناجــم ا�َ�ـــدید 
بوكســان...  ر�ــف»  ســیف   » ا��ديديــة  الســكة  شــركة  وعمــال 
مــن تأليــف و�خــراج جما�ــي، وقــد أِعـــدت فــي إطارجمعیــة  « أْھـــل 
غاپاســاپور�ي) أوكامپــاوي  (إیھــواد  ومســرحية   (...) الدر�الــة». 

الســفر]  جــواز  ع�ــ�  ل��صــول  املدینــة  إ�ــ�  القــروي  [ذهــب 
:عرضــت ســنة 1٩٧٩ بقاعــة العــروض بمقــر االتحــاد االشــ�راكي 
و كذلــك �ســ�نما الر�ــف بمدينــة الناظــور، مــن تأليــف و�خــراج 
جما�ــي. وقــد تب�ــت جمعیــة» زر�ــاب للموســيقى واملســرح» (٩) 
لكن الظاهرة �شعشعت وتقوت وتطورت في العديد من املدن؛ 
ال�ــي تمركــز ف��ــا ال�ســارا��ضور» آنــذاك» لكــن مــا لفــت ان�با�ي 
أنــھ بمدينــة [ العرا�ــش] ســنة 1٩٦٩-1٩٧0 -  بــرزت الظاهــرة 
 ( للمســرح  لوكــوس  شــب�بة  (جمعيــة  طــرف  مــن  واحــدة  مــرة 
بمســرحيت�ن « لالخي�ــي « و» لالشــو�كة « تأليــف حســن ملرا�ــي/ 

إخــراج جما�ــي (10) للعلــم أن ا��معيــة كانــت تا�عــة ��ــزب االصــالح 
بحــزب  ا��ــزب  اندمــاج  رغــم  حاضــرة  النزعــة  تلــك  والزالــت  الوط�ــي؛ 
االســتقالل ســنة 1٩٥٦؛ ألن الفنــان ملرا�ــي أحيــا ا��معيــة �ْعـــد رجوعــھ 
مــن إســبانيا «الفرنكو�ــة» فر�مــا تأثــر بالورشــات املســرحية ال�ــي تدعــو 
للعمــل ا��معــوي؟ أو ر�مــا املســألة وردت عرضــا وعفو�ــا ؟...... [    ي�بــع    

[

اإلســتـئـناس :
العصــر  ح�ــ�  البدايــة  مــن  األملا�ــي  األدب  مــن  خالــدة  صفحــات   (1

  (٦٨0 إ�ــ�   ٦23 (ص  وخاصــة  ا��اضــر- 
    ملصطفى ماهر- دار صادر - ب�روت /1٩٧0

2) املسرحية ب�ن النظر�ة والتطبيق :��مد عبد الرحيم عنبر ص21٩- 
الدار القومية /القاهرة: 1٩٦٦

3) مالمح امل��مية في النص املسر�ي األرد�ي (نماذج مختارة)- (دراسة 
جماعيــة) في مجلة: 

د ٤٨ / العدد 
ّ
 دراســات العلوم اإل�ســانية واالجتماعية- ص 2٨1- ا��ل

3- م��ــق 2021/1 / ا��امعــة األردنيــة.
جميــل  ترجمــة  بر�شــت-  لبرتولــد  امل��مــي  املســرح  نظر�ــة   (٤

نصیف،ص٨1 دار ا��ر�ة للطباعة �غداد 1٩٧3   
الرشــيد  للطالــب:  العر�ــي  املشــرق  مســرح  فــي  بر�خـــت  برتولـــد  آثــر   (٥

لنيــل  أطروحــة  ص٦٤  بوشــع�ر 
    الدكتورة من جامعة دمشق/1٩٨3    

م�شــورات  ص٥/٤  والهو�ــة  التار�ــخ  باملغــرب  ا��معــوي  العمــل   (٦
الشــب�بة  ل�ربيــة  املغر�يــة  ا��معيــة 

     سنة 200٤ أعدها لل�شر حسن أمي�ي
٧) ا��ركــة املســرحية بوجــدة: ملصطفــى رمضا�ــي (انظــر- ص٧٥- ٧٩) 

م�شــورات كليــة اآلداب/ وجــدة  
     رقم1٥/1٩٩٦                   

٨) نـــفـــســــھ – ص112
بمنطقــة  املتعلقــة  األماز�غيــة  املســرحية  العــروض  افیــا  ببلیوغر  (٩

دنيــا  ��يفــة  حمــداوي  ��میــل  الر�ــف: 
    الوطن في-  2٩  /  0٥ / 200٧

الز�ا�ــي  املو�ــ�  لعبــد  مســرحا  �ســميھ  الــذي  هــذا  لكتــاب:  انظــر   (10
الر�ــاط   – بر�ــس  طــوب  مطبعــة  ص132 

    ط 1/ 2002
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المعادل المسموع في الموسيقى مسرحية:“كاروك“
قراءة وتحليل للمعادل املسموع في موسيقى مسرحية كاروك

الدكتور ق�س عودة قاسم الكنا�ي
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مسرحية كاروك :
الدكتــور حميــد صابــر وال�ــي  العامــري وأخرجهــا  الكر�ــم  تأليــف عبــد 
عرضــت ع�ــ� مســرح الرشــيد عــام 2001فــي مهرجــان املســرح العرا�ــي 
ا��امــس وكانــت املوســيقى مــن تأليــف (محمــد كر�ــم / ق�ــس عــودة) 
و�ــي موســيقى حيــة ومباشــرة واســتخدم ف��ــا اآلالت املوســيقية ( عــود 

وكمــان وطبــول) لغــرض املؤثــرات الصوتيــة.

م��ص املسرحية:

تدور أحداث مســرحية كاروك في ورشــة نجارة تا�عة ل�ي شــع�ي �ســيط 
والدة  أيــِة  ال�ــي  هــذا  يشــهد  ولــم  والعــوز  الفقــر  ناســھ 

ُ
أ اغلــب  يعا�ــي 

جديــدة منــذ زمــن �عيــد، إذ حــل بأهلــھ القهــر وفقــدان األمــل �ســ�ب مــا 
عا�ــى هــذا املــكان األمــن ا��ــرب والدمــار والفو��ــ� والتخر�ــب فأصبــح 

املــكان كابــوس يالحــق النــاس.
لذلــك تجســد العــرض ب�نائيــات … الــوالدة واملــوت .. الســالم وا��ــرب 
هــذه  والفــرح…..كل  …األلــم  واألبديــة  …البدايــة  واليــأس  األمــل   …
الصراعات تجسدت بصورة الكاروك والتابوت وال�ي كانت املوسيقى 
جــزءا مهمــا فــي تصو�ــر املــكان الدرامــي تصو�ــر اف�را��ــي ح��ــي وتخي�ــي، 
مــن خــالل إيقاعا��ــا و�غما��ــا وأســلو��ا وقدر��ــا فــي التصو�ــر والتعب�ــر 

للمــكان الدرامــي فــي العــرض املســر�ي.
املهــد  درامــا  واألبديــة  البدايــة  ب�ــن  صــراع  �ــي  (كاروك)  فمســرحية 
والتابــوت حيــث تــدور أحدا��ــا فــي ورشــة نجــارة  فــي �ــي شــع�ي �ســيط 
والدة  أيــِة  ال�ــي  هــذا  يشــهد  ولــم  والعــوز  الفقــر  ناســھ 

ُ
أ اغلــب  يعا�ــي 

جديــدة منــذ زمــن �عيــد، إذ حــل بأهلــھ العقــر وفقــدان األمــل �ســ�ب مــا 
عا�ــى هــذا ال�ــي مــن و�ــالت ا��ــرب.

يصنــع  ال�ــي  هــذا  فــي  صغ�ــرة  ورشــة  فــي   
ً
نجــارا يعمــل  كب�ــر  رجــل 

ا��يــاة �ســ�ب ظروفــھ،  مــن  اليا�ــس  التواب�ــت وأبنــھ (مــروان) 
ورغباتــھ ال�ــ�صية، ال�ــي اندثــرت �عــد أن أخــذت ا��ــرب منــھ 
 عودتــھ مــن ا��ــرب 

ً
إبنــة عمــِھ (ياســة) ال�ــي كان يعشــقها، منتظــرا

العــوز  �ســ�ب  آخــر  ��ــ�ص  تزوجــت  قــد  ��ــا، فوجدهــا  لي�ــزوج 
أهلهــا. لتعيــل  نفســها  فباعــت  لعائل��ــا،  املــادي 

ــَد طفــل معافــ� فــي هــذا ال�ــي ليصنــع 
َ
يتم�ــ� هــذا النجــار بــأن ُيول

) ولــو ح�ــ� مــن خشــب التابــوت إذ يقــول: لــو لــم يبقــى 
ً
لــھ (كاروكا

يــدي ليخــرج الطفــل معافــ�.. الــكاروك لعلقــت   لهــذا 
ً
خشــبا

�عــد أن أخــذت ا��ــرب مــن األطفــال الكث�ــر، وم��ــم (نــور) طفلــة 
 يركــض فــي أزقــة ال�ــي و�قــول:

ً
ال�ــي ال�ــي تركــت أباهــا مجنونــا

نور من يأتي�ي بنور…
سقط السقف عل��ا …

ديروا بالكم من السكف…
ديروا بالكم من السكف…

 يحمي أهل الــــــــــــــــــــدار …
ً
كيف يكون الب�ت اآلمن قبرا

يأمــل هــذا النجــار ��ــذه الــوالدة، ولكــن أيــة والدة وا��ــرب أخــذت 
 ألنــھ 

ً
مــن ســعيد ســاقھ ورجولتــھ ح�ــ� زوجتــھ ال�شــز تركتــھ وحيــدا

لــم يعــد ينفعهــا.
القاتــل ممــا حتــم عليــھ  العــوز  مــن  نفــذ صبــره  الــذي  املعلــم  إمــا 
ان ي�يــع كتبــھ وأن يــدور فــي الطرقــات ي�يــع ال�ــ�ائر ليجــد لقمــة 
الع�ــش ألبنائــھ… و�ــدور فــي صــراع ب�ــن العــوز والعلــم الــذي حملــھ 
ليكــون أمانــة ينقلهــا ألجيــال مــن �عــده أيــة علــم ال يمنحــھ لقمــة 
الــذي  الكســول  الطالــب  وذلــك  أجيــال  وأيــة  البنــاءه،  الع�ــش 
قطعــة  و�رمــي  معلمــِھ  بوجــھ  الســوداء  الفارهــة  �ســيارتھ  يقــف 

النقــود و�قــول لــھ :
أيھ الطالب الكسالن….!!

كلهــم ي�تظــرون األمــل ا��ديــد بــإرادات حاملــة وُمــرة ح�ــ� يغســل 
املــرأة  مــن  املوعــود  األمــل  ا��ديــد  الطفــل  بــوالدة  ال�ــي  أدران 
املصابــة �ســرطان اليورانيــوم، إال أن املــوت يالحقهــم وال يمنحهــم 
الراحــة فالــكل بانتظــار الفــرج واألمــل والــوالدة ا��ديــدة … ولكــن 
أيــٍة والدة…. لطفــل ميــت …حيــث تتفجــر اآلمــال وتمــوت اإلرادات 

. 
ً
 مث�ــرا

ً
وت�ت�ــي الرغبــات لتخلــق صراعــا

�ــ�صيات  مــن  جعلــت  ال�ــي  يع�شــها  ال�ــي  الصراعــات  هــذه 
ف�ــي  الــذات  وا�شــطار  الثنائيــات  ب�ناقــض  ا��ــوض  املســرحية 
�عا�ــي مــن عــوق الذات..فســعيد مقطــوع الســاق، واملعلــم مصاب 
بمــس مــن ا��نــون، ومــروان يا�ــس األمــل، وأبــو نــور مجنــون، و�الم 
مصابــة �ســرطان اليورانيــوم، لذلــك تجســد الصــراع ب�نائيــة … 
.. الســالم وا��ــرب … األمــل واليــأس …البدايــة  الــوالدة واملــوت 
تجســدت  الصراعــات  هــذه  والفــرح…..كل  …األلــم  واألبديــة 

….التابــوت.. الــكاروك  بصــورة…. 

الرؤ�ة اإلخراجية ملسرحية كاروك:

املســرح ال يتعامــل مــع مــا هــو ســائد ومألــوف وتقليــدي، ودائمــا 

د. ق�س عودة الكنا�ي
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يقــف ع�ــ� املشاكســة واملعارضــة واملواجهــة والتناقــض، و�حــاول 
 ع�ــ� 

ً
أن يكســر كل مــا هــو مألــوف وســائد، و�التا�ــي يكــون قائمــا

الصــراع. جدليــة 
الــذي  املــوروث  توظيــف  دراميــة  كاروك  مســرحية  عــرض  إن 
 عــن 

ً
جســد حيــاة الشــعب العرا�ــي فــي ف�ــرة ا��صــار والدمــار �عيــدا

األســلو�ية  ع�ــ�  أرتكــز  و�نمــا  املباشــرة  اقعيــة  والو ال��ــ�يلية 
التجر��ية في التعب�ر عن تلك املرحلة الصعبة ال�ي مر ��ا العراق 
ال�ــ�صيات  عالقــات  مســتوى  ع�ــ�  الظــروف  تلــك  أفرزتــھ  ومــا 
اإل�ســانية وصراعا��ــا مــن خــالل التصــادم مــع األخــر، مــع نوا��ــا، 

مــع ظروفهــا، باحثــة عــن حيــاة جديــدة عبــر ا��طــام والــركام.
العــرض املســر�ي اعتمــد املنظــور الســيميا�ي واملن�ــ� الــذي يرتكــز 
ع�ــ� األســاليب املتعــددة فــي اإلخــراج املســر�ي امل��ميــة والرمز�ــة 
 لهــذه االتجاهــات و�نمــا �عــدت أســاليبھ 

ً
ولــم يبــَق ا��ــرج أســ�را

لتصــل إ�ــ� االج��ــاد والتجر�ــب فــي التكو�ــن وال�شــكيل والتعب�ــر 
الدرامــي.

بتعــدد  كاروك  مســرحية  فــي  املســر�ي  اإلخــراج  صــورة  تجســدت 
خــالل  مــن  ا��ــرج  نقــل  إذ  اإلخراجيــة  واألســاليب  االتجاهــات 
بطر�قــة  ا��ــزن  وكثافــة  املأســاة  ��ــم  اإلخراجيــة  رؤ�تــھ 
عالماتيــة   

ً
أداة والتكتــالت  ال�شــكيالت   

ً
مســتخدما ســيميائية 

ثنائيــة  ع�ــ�   
ً
العبــا النــص  فلســفة  مــن   

ً
منطلقــا الطر�قــة،  لتلــك 

الــوالدة واملــوت ال�ــي جســدها عبــر صــراع ب�ــن ا��يــاة (الــكاروك) 
ب�ئــة  لينقــل  وال�رم�ــز  ال�شــف�ر   

ً
مســتخدما (التابــوت)  واملــوت 

 
ً
مســتخدما متناثــر،  هشــيم  فــي  ليصورهــا  م��مــي  �شــكل  العــرض 

القطــع الديكور�ــة الثابتــة واملتحركــة �شــكل ســيميا�ي ممــا جعــل لهــا 
االشــتغال  وكذلــك  العــرض،  فــي  والرغبــات  اإلرادات  ترجمــة  فــي   

ً
دورا

 ��ــا لوحاتــھ 
ً
ع�ــ� تكتــالت ا��اميــع ال�شــر�ة مــن خــالل ا��وقــة راســما

ال�شــكيلية التعب�ريــة و�ــي فــي تصــادم و�عــارض مــع ال�ــ�صيات بــل 
جعــل مــن هــذه ا��اميــع أن �ســيطر فــي �عــض األحيــان بــل وتأخــذ دور 
 ب�ــن الفنــاء والبقــاء ب�ــن ا��يــاة واملمــات 

ً
 مث�ــرا

ً
البطولــة، لتمثــل صراعــا

 العلــل النفســية لتلــك ال�ــ�صيات، مــن 
ً
و��ــن الهــدم والبنــاء مصــورا

خلفيــة  فــي  املتنقلــة  ا��ركيــة  وال�شــكيالت  االنفعا�ــي  البنــاء  خــالل 
ا��ــدث، إذ لعــب ا��ــرج ع�ــ� خاصيــة التث�يــت وال�ســف باألفــكار مــن 
خــالل املــزج والتداخــل بال�ــ�صيات واملشــاهد بطر�قــة (مونتاجيــة) 
 الرقيــب (هو)الــذي يخــوض موقــف التعــارض لل�ــ�صيات 

ً
موظفــا

 معــھ أدواتــھ 
ً
فهــو متمثــل باملــوت .. الدمــار ..ا��ــراب ..العبء..حامــال

 بفضــاء العــرض، لذلــك اعتمــد ا��ــرج فــي بنــاءِه الف�ــي ع�ــ� 
ً
ومتخفيــا

الالســكوتوالالثبات، فــكل ��ــيء متحــرك وكل ��ــيء متغ�ــر شــأنھ شــأن 
ا��يــاة.

تحليل املوسيقى وفق املعادل املسموع :

يبــدأ العــرض بصــوت ضر�ــات إيقاعيــة حماســية خافتــة جــدا تق�ــرب 
 مــن املــكان بـ(طبــل كب�ــر) و�ــي معادلــة ملــا يــراه ا��مهــور فــي 

ً
 فشــ�ئا

ً
شــ�ئا

صالــة العــرض وكأنــھ مســ�ر عســكري قــادم للمدينــة، اذ كان العازفــون 

عبد الكر�م العامريد. حميد صابر
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ع�ــ� اإليقاعــات فــي العــرض املســر�ي يتالعبــون بطبيعــة الضر�ــات 
املوســيقى  كانــت  وهنــا  للمدينــة  ا��يــوش  قــدوم  لنــا  ليصــوروا  
قامــت  و�التا�ــي  للمشــهد  مســموع  معــادل  بمثابــة  �ــي  االيقاعيــة 
هــذه اإليقاعــات بتصو�ــر املــكان قبــل حدوثــھ ع�ــ� خشــبة املســرح 
اســ�باقية  وظيفــة  إيقاعا��ــا  خــالل  ومــن  هنــا  املوســيقى  وكانــت 
للصــورة الدراميــة، مــن خــالل الشــعور �عظمــة وقــوة هــذا الصــورة 
املدينــة   ملــكان  القادمــة  ا��يــوش  بصــورة  تمثلــت  ال�ــي  اإليقاعيــة 
ا��ماســية  املارشــية  اإليقاعــات  فصيلــة  مــن  هــو  اإليقــاع  وهــذا 
واألناشــيد  األغا�ــي  افــق  ير مــا   

ً
غالبــا فهــو  املركبــة  غ�ــر  ال�ســيطة 

أداة  ليكــون  التدر�ــب  ســاحات  فــي  ا��نــود  واســتعراض  الوطنيــة 
تمنــح ا��انــب ا��ما��ــي قــوة وعز�مــة و�التا�ــي فهــو قــادر ع�ــ� ان 
يف�ــرض صــورة املــكان الدرامــي فــي العــرض املســر�ي، هــذا التدفــق 
اســتعارة  فهــو  بالرهبــة وا��ــوف  الشــعور  يث�ــر  ا��ما��ــي  اإليقا�ــي 

هــذا يعــد  ، وكذلــك 
ً
اف�راضيــا املــكان تصو�ــرا  لتصو�ــر  خياليــة 

ســمعية  ورمــوز  كإشــارات  املســر�ي  العــرض  فــي  اإليقا�ــي  النمــط   
تحــاول تفعيــل املــكان املســر�ي كمــكان اف�را��ــي ل��ــرب مــن خــالل 
ضر�ــات ذات صــوت عــاٍل وثقيــل او ��ــم وال�ــي �ســم� باملســميات 
املوســيقية بـ(الــدم) وال�ــي تضــرب بوســط الغشــاء ا��لــدي لآللــة 
اإليقاعيــة الكب�ــرة، وهــذا اإليقــاع يســاعد فــي كشــف وتحديــد نــوع 
املســر�ي،  العــرض  فــي  الدرامــي  ل��ــدث  ا��غرافــي  املــكان  وطبيعــة 
اذ �ســتمع إ�ــ� الضر�ــات اإليقاعيــة البعيــدة بصيغــة مارشــية و�ــي 
 للمــكان حيــث يصــور لنــا مصمــم اإليقــاع هــذه 

ً
 فشــ�ئا

ً
تق�ــرب شــ�ئا

الصــورة اإليقاعيــة ح�ــن يضــرب اإليقــاع مــن ا��فــوت متصاعــد ا�ــ� 
(crescendo كرشــاندو) املوســيقي فــي االصطــالح  الشــدة و�ســم� 

املؤلــف  يصــور  ان  اســتطاع  املصط�ــ�  هــذا  توظيــف  خــالل  ومــن 

تق�ــرب  الســمعية  االف�راضيــة اإليقاعيــة و�ــي  املوســيقي الصــورة 
شــ�ئا فشــ�ئا مــن املــكان، ون�يجــة لذلــك التوظيــف الدقيــق لصــورة 
اإليقــاع بــرز املــكان الدرامــي بصــورة اف�راضيــة فــي العــرض املســر�ي 
مــن خــالل اإليقــاع املار��ــي، الــذي يمثــل لنــا صــورة حماســية وكأ��ــا 
ترجــل عســكري قــادم، يســ�� مصمــم املوســيقي عبــر هــذه ا��مــل 
املــكان االف�را��ــي وان  اإليقاعيــة ان يســلط الضــوء ع�ــ� تصو�ــر 
لهــذه  القــادم  والدمــار  العــذاب  تمثــل  ال�ــي  الصــور  تلــك  يكشــف 
�ســتمع  اذ  الدرامــي  ا��ــدث  ملــكان  اف�راضيــة  صــورة  و�ــي  املــكان 
لصــوت اإليقــاع ولكننــا ال �شــاهد مســ�ر تلــك ا��نــود بــل نتخيلهــا 
ونف�رضهــا مــن خــالل تصو�ــر اإليقــاع العســكري, الن إيقــاع املــارش 
هــو بطبيعتــھ الفنيــة يمثــل مســ�ر ا��نــود فــي ســاحات ا��ــرب، تلــك 
القادمــة  والو�ــالت  وا��ــرب  العنــف  جســدت  اإليقاعيــة  الصــورة 
لهــذه املدينــة، فاإليقــاع ا��ما��ــي يســهم فــي كشــف وتحديــد املــكان 
افيــة  جغر اإليقــاع  حــدد  وكذلــك  الدرامــي،  للمشــهد  االف�را��ــي 
ا��ــدث الدرامــي و�ــي ســاحات ا��ــرب وصورهــا كمــكان اف�را��ــي 

فــي العــرض املســر�ي.
ومــن ثــم مشــهد دخــول (ســعيد) ع�ــ� خشــبة املســرح الــذي قطعــت 
ســاقية فــي ا��ــرب وهــو يزحــف و�حمــل ســاق�ن اصطناعي�ــن بيــده 
و�زحــف متجهــا ا�ــ� قبــره الــذي دفنــت فيــھ ســاقيھ اثــر ا��ــرب و�ــردد 

بحــوار مــع صديقــھ مــروان بألــم شــديد:
مروان :   لم أرك منذ سن�ن ؟

سعيد : ال أ���� انك أنقذت حيا�ي .
مروان : وجهك كان ي��يء الليل ونجن ع الساتر.

سعيد : كان ي��يء الليل اما أالن فصار أك�ر عتمة .

الوسيط املادي:

افيا دور كب�ــر فــي رســم معالــم املــكان الدرامــي وتصو�ــره  للســ�نوغر
ا�ــ�  �شــ�ر  ال�ــي  الديكور�ةواإلكسســوارات  الكتــل  خــالل  مــن 
�ــ�صية املــكان وهي�تــھ الشــكلية الصور�ــة، حيــث تحــددت صــورة 
وهــو  املمثــل  يحملهــا  مقطعــة  �ســيقان  اف�راضيــا  الدرامــي  املــكان 
يزحــف فــي وســط املســرح ليعبــر مــن خاللهــا مــدى األلــم الــذي ســ�بھ 
ذلــك املــكان (ســاحة ا��ــرب) املــكان االف�را��ــي، وهــو نتــاج عالقــة 
باملمثــل  تمثلــت  ال�ــي  البصر�ــة  الصــورة  ب�ــن  ومنتظمــة  م��ــ�مة 
وهــو يحمــل ســاقيھ و��ــن الصــورة الســمعية ال�ــي تتمثــل باملوســيقى 
عــن  �عبــر  املوســيقى  كانــت  حيــث  االف�را��ــي،  للمــكان  التصو�ر�ــة 
خطــوات املمثــل وهــو يزحــف وكأنــھ عائــد مــن ا��ــرب، تلــك ا��ــرب 
او ذلــك املــكان االف�را��ــي الــذي ب�ــرت فيــھ ســاقيھ وحولتــھ ا�ــ� رجــل 
املشــهد  مــع صــورة  املوســيقى  تناســقت  و��ــذا  ا��ركــة  عــن  عاجــز 
�شــكل أســهم فــي دفــع املــكان الدرامــي ا�ــ� صــورة جماليــة متناســقة 

�شــكل كب�ــر  .

: 
ً
االستعارة الصور�ة: ال�ي ترسم معالم املكان االف�را��ي تخيليا

املــكان االف�را��ــي هــو نتــاج صــورة خياليــة متناســقة ب�ــن العنصــر 

تجسدت صورة اإلخراج املسر�ي في 
مســرحية كاروك بتعــدد االتجاهــات 
نقــل  إذ  اإلخراجيــة  واألســاليب 
ا��ــرج مــن خــالل رؤ�تــھ اإلخراجيــة 
ا��ــزن  وكثافــة  املأســاة  ��ــم 
 
ً
مســتخدما ســيميائية  بطر�قــة 
 
ً
أداة والتكتــالت  ال�شــكيالت 
 
ً
منطلقــا الطر�قــة،  لتلــك  عالماتيــة 
ع�ــ�   

ً
العبــا النــص  فلســفة  مــن 

ثنائيــة الــوالدة واملــوت ال�ــي جســدها 
(الــكاروك)  ا��يــاة  ب�ــن  صــراع  عبــر 

(التابــوت). واملــوت 
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و��ــن  البصــري)  املســرح(العنصر  خشــبة  ع�ــ�  املتجســد  البصــري 
تناســق  فــي  كب�ــر  دور  ولــھ  الســم�ي)  (العنصــر  واإليقــاع  املوســيقى 
وتصو�ــر املــكان مــن خــالل تنظيــم وضبــط اإليقــاع ا����ــي وا��رـكـي، 
�شــكل  يزحــف  وهــو  املســرح  ع�ــ�  املمثــل  يظهــر  املشــهد  هــذا  وفــي 
ومرتبــة  منتظمــة  خطــوات  يرســم  الــذي  املــارش  إيقــاع  مــع  متناســق 
 اف�راضيــا لســاحة ا��ــرب، و�ــي 

ً
و�التا�ــي أصبــح املشــهد يمثــل مكانــا

التناســق  مــن خــالل  ا��ــرب وال�ــي تحــددت  ملــكان  اســتعارة صور�ــة 
وموســيقاه. املشــهد  ب�ــن  ا��اصــل 

و�التا�ــي ســاهمت املوســيقى فــي هــذا املشــهد مــن وســم صــورة متخيلــة 
 ســاقيھ ب�نقــالت 

ً
للمــكان املف�ــرض اذ تــرى املمثــل وهــو يزحــف حامــال

فــي   
ً
حقيقيــا  

ً
مشــهدا وكأنــُھ  املشــاهد  حفيظــة  يث�ــر  �شــكل  تتموســق 

املعركــة. ســاحة 
للمــكان كصــورة  يــرم  او   يشــار  مــن خاللهــا  ال�ــي  اإلشــارات والرمــوز: 

: الدرامــي   ا��ــدث  فــي  اف�راضيــة 
حــدد ا��ــرج اإلشــارة والرمــز فــي هــذا املشــهد مــن خــالل تصو�ــر املــكان 
دالالت  مــن  لهــا  املف�ــرض  املــكان  تمثــل  ال�ــي  املقطعــة  بالســيقان 
و�شــارات �عكــس األلــم وا��ــزن ذلــك املــكان الــذي ســقط فيــھ ســعيد 
مقطــع األرجــل، فالســيقان املقطعــة ال�ــي يحملهــا املمثــل وهــو يلقــي 
ا��ــرب والقتــال,  يمثــل ســاحة  الــذي  املــكان  ا�ــ�  إشــارة  �ــي  حــواره، 
املــكان الــذي ســلب منــھ أجــزاءه، املــكان الــذي جعلــھ يفقــد رجولتــھ 
و�فقــد ب�تــھ وزوجتــھ، و�التا�ــي وظــف ا��ــرج األطــراف االصطناعيــة 
يحملــھ  الــذي  الثقــل  ا�ــ�  �شــ�ر  ال�ــي  باإلشــارة  املمثــل  يحملهــا  ال�ــي 
(ســعيد) الثقــل الــذي يعبــر بــھ عــن الهــم وا��ــزن واأللــم الــذي �ســلق 
بأدواتــھ  يشــ�ر  ان  ا��ــرج  اســتطاع  ثــم  ومــن  (ســعيد)  أكتــاف  ع�ــ� 
اإلخراجيــة ا�ــ� كميــة األلــم الــذي ســ�ب��ا ســاحات ا��ــرب كـــ (مــكان) 
اي بمع�� ان ا��رج أراد ان يســتع�ن بصورة املكان (ا��رب) بإشــارة 
دقيقــة جــدا و�ــي تلــك األطــراف املقطعــة ن�يجــة تلــك ا��ــرب ن�يجــة 
ذلــك املــكان، ومــن خــالل هــذه الرؤ�ــة للمخــرج تــم توظيفهــا كرمــز يعبــر 

عــن خســارة اإل�ســان ا�ــ� حياتــھ.
الســياق الن��ــي  (ا��ــوار) :  الــذي مــن خاللــھ يتحــدد او يرســم املــكان 

او الب�ئــة املكانيــة
سعيد : (أيعلم الناس ان الزائر للقبر هو صاحبھ)

ان الســياق الن��ــي للعــرض املســر�ي والــذي اســهم فــي تصو�ــر املــكان 
صاحبــھ؟  هــو  للقبــر  الزائــر  ان  ايعلــم  يقول(ســعيد)  ح�ــن  الدرامــي 
و�ــي إشــارة نصيــة كالميــة تو�ــ� مــكان ا��ــدث وهــو (القبــر) و��ــذا 
مــن  اإلخراجيــة  رؤ�تــھ  ليؤســس  ا��ــرج  انطلــق  الكالمــي  الوصــف 
كمــكان  املشــهد  ورســم  للمــكان  وا��ــواري  اللغــوي  البنــاء  مفهــوم 
 
ً
ل��ــرب الــذي دفنــت فيــھ ســا�ي ســعيد، فرســم املــكان رســما اف�راضيــا

الن��ــي  الســياق  وفــق  جــاءت  املفــردة  وهــذه  القبــر  كلمــة  ع�ــ�  مب�ــي 
وقــد كررهــا (ســعيد) و�ــي رغبــة مــن ا��ــرج ح�ــ� ت�ر�ــ� ب�ئــة العــرض 
فــي أذهــان متلقــي العــرض، ومــن خــالل ا��ــوار يكشــف املــكان وهــو( 
القبــر) ان املــكان االف�را��ــي هــو مــكان القتــال او مــا �ســم� بـ(ســاحة 
مــكان  تكــون  ا��ــرب وال�ــي  فــي  ف��ــا ا���شــان  ال�ــي يشــ�رك  ا��ــرام) 
فالوصــف  وا��ــرب،  القتــال  ن�يجــة  املقطعــة  األجســاد  لبقايــا 
 بأنــھ مــكان املعركــةـ 

ً
الكالمــي لطبيعــة الب�ئــة َحــددت املــكان اف�راضيــا

و�التا�ــي ســاهم الســياق الن��ي(ا��ــوار) فــي رســم معالــم املــكان 
. الســمعية املنطوقــة  اللغــة  مــن خــالل  االف�را��ــي 

مــن خــالل  الدرامــي  املــكان  ال�ــي تحــدد صــورة  العــرض:   طبيعــة 
املشــهد: موضــوع 

للمــكان  الدرامــي  البنــاء  طبيعــة  ا��ــرج  يحــدد  املشــهد  هــذا  فــي 
ث�ــرات ع�ــ� الرؤ�ــة 

ُ
مــن خــالل تأث�ــرات النــص و�ســقاط تلــك التأ

فــي   الدرامــي  املشــهد  طبيعــة  أســهمت  وقــد  للعــرض  اإلخراجيــة 
طبيعــة  ذو  انــھ  ي�ب�ــن  املشــهد  هــذا  وفــي  الدرامــي  املــكان  تصو�ــر 
فــي العــرض املســر�ي  فــي تصو�ــر املــكان  حماســية وهــو مــا أســهم 
مــا  دائمــا  ا��ماســية  فاملشــاهد  ـــــــــ  اف�را��ــي  ــــــــــ  حما��ــي  كمــكان 
تفــرض علينــا صــورا حر�يــة وحماســية تتمثــل �ســاحات ا��ــروب 
 
ً
والقتــال و�ــي امكنــة اف�راضيــة فــي العــرض املســر�ي، وانطالقــا

املــكان  وتصو�ــر  تحديــد  يتــم  املســر�ي  العــرض  طبيعــة  مــن 
الدرامــي  ا��ــدث  مــكان  تمثــل  اف�راضيــة  كصــورة  االف�را��ــي 

. اف�راضيــا  تصو�ــرا  وتصــوره 

املوسيقى التصو�ر�ة

مــن خــالل تصو�ــر ال�ــ�صية ال�ــي تحمــل الســاق�ن والوســائط 
املاديــة للمــكان واملوســيقى التصو�ر�ــة للمشــهد الدرامــي (القبــر 
وســاحة ا��ــرب) اذ جــاءت املوســيقى التصو�ر�ــة �شــكل حما��ــي 
فــي  املســتخدم  واإليقــاع  املقــام  وج�ــس  نــوع  خــالل  مــن  وحر�ــي 

التصو�ــر املوســيقي للمشــهد الدرامــي وال�ــي جــاءت كاأل�ــي:
للســاللم  التكو�ــن  أســاس  و�عــد  �غمــي  �ســق  هــو  املقاميــة: 
املوســيقية، اذ يظهــر فــي هــذا املشــهد يظهــر ال��ــن املوســيقي مــن 
مقــام (ال��ــم) هــو مــن املقامــات ال�ــي تمتــاز با��مــاس والبطولــة 
واملقطوعــات  األغا�ــي  املؤلفــون  يؤلــف  مــا  ودائمــا  والقــوة 
والوطنيــة  للبطولــة  رمــز  فهــو  ال��ــم،  مقــام  مــن  ا��ماســية 

والعســكر�ة. والقتاليــة 
املقــام  اف�را��ــي معبــر، حيــث شــكل  املــكان �شــكل  جــاء تصو�ــر 
ان  كــون  املــكان،  تصو�ــر  فــي  دورا  و��عــاده  وأجناســھ  املوســيقي 

ال�ــي  ال�ــ�صية  تصو�ــر  خــالل  مــن 
املاديــة  والوســائط  الســاق�ن  تحمــل 
التصو�ر�ــة  واملوســيقى  للمــكان 
وســاحة  (القبــر  الدرامــي  للمشــهد 
املوســيقى  جــاءت  اذ  ا��ــرب) 
وحر�ــي  حما��ــي  �شــكل  التصو�ر�ــة 
مــن خــالل نــوع وج�ــس املقــام واإليقــاع 
املوســيقي  التصو�ــر  فــي  املســتخدم 

الدرامــي. للمشــهد 
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املقــام املوســيقي املســتخدم فــي هــذا املشــهد هــو مقــام (ال��ــم) 
وهو من اقرب املقامات في تصو�ر الب�ئة او ما �سم� بـ (املوسيقى 
البي�يــة�) ال�ــي تمتــاز با��ــروب والصراعــات السياســية، و�التا�ــي 
واملــكان  بصر�ــة  كصــورة  املــكان  ب�ــن  افــق  يو ان  املؤلــف  حــاول 
للموســيقى  اثنــاء ســماعنا  كصــورة حســية متخيلــة �س�شــعرها 
افــق العــرض املســر�ي، واملــكان بوصفــھ حصيلــة ابداعيــة  ال�ــي تر
ال�ــي  املوســيقى  مــن  ا�ســاق  مــن  ت�تــج  ال�ــي  ا��ســية  للمــدركات 
افــق للعــرض  تتمثــل بـــنوع املقــام ومــدى مالءمتــھ مــع ال��ــن املر
وكذلــك باألجنــاس املتداخلــة فــي هــذا املقــام املوســيقي وطبيعــة 
ودرجــة  االجنــاس  هــذه  فــي  املوســيقية  والتنقــالت  التحــوالت 
صعــود وهبــوط الصــوت املوســيقي املتمثــل بالدرجــات النغميــة 
اي بمــا يســكى باملــدى الصو�ــي ل��ــن الــذي يصــور املــكان الدرامــي 
افــق مع  ، و�التا�ــي ظهــر املــكان االف�را��ــي متناســق ومتو

ً
اف�راضيــا

املــكان الدرامــي للمشــهد.
اإليقاع املوسيقي الذي يصور املكان االف�را��ي :

إيقــاع املوســيقى التصو�ر�ــة للمــكان فــي املشــهد الدرامــي جــاء ع�ــ� 
النحــو اآل�ي:

الضــرب اإليقا�ــي: (مــارش) وهــذا الــوزن �ســيط ومســافتھ نــوار 
ومدتــھ ار�ــع مــن النــوارات و�كتــب بمقيــاس (٤|٤) و�ســتخدم فــي 

معظــم األغا�ــي الوطنيــة واملقطوعــات ا��ماســية .
و�ــي ســرعة معتدلــة تحاكــي الســ�ر واملواكــب العســكري وعــادة مــا 
ينضبــط خطــوات الســ�ر مــع إيقــاع موســيقى املــارش، وهــو غايــة 
ب�ــن الضر�ــة املوســيقية وحركــة القــدم،  افــق  باال��ــ�ام والتو
و�التا�ــي يصــور إيقــاع املــارش عنــد ســماعھ مــع جمــل موســيقية 

ت�ناســب معــھ صــور مــكان ا��ــرب وا���ــش وا��مــاس.
 فــي تصو�ــر 

ً
 فاعــال

ً
كمــا يشــكل إيقــاع املــارش فــي هــذا املشــهد دورا

بذاكــرة  اق�رنــت  ال�ــي  ا��ــرب  ســاحة  وهــو  االف�را��ــي  املــكان 
وســاهمت  (كمــكان)  ا��ــرب  فــي  ســاقيھ  طعــت 

ُ
ق ح�ــن  (ســعيد) 

املوســيقى التصو�ر�ــة فــي نقــل الصــورة املكانيــة بصيغــة اف�راضيــة 
�ســتحضرها ذاكرتنــا ح�ــن �ســمع املوســيقى ا��ماســية و�يقــاع 
 
ً
مســتعينا ا��ــرب  لســاحة  مف�ــرض  مــكان  يصــور  الــذي  املــارش 
�ســند  صــور  اســتعارة  ا��ــرج  حــاول  ال�ــي  املكانيــة  بالصــورة 
حقيقــة املــكان الدرامــي الــذي تطلبــھ ا��ــدث الدرامــي، وفــي هــذا 
املفهــوم يق�ــرب تصو�ــر املــكان الدرامــي ليأخــذ شــكلھ مــن الصــور 
االف�راضيــة املتخيلــة ال�ــي �ســتعيدها الذاكــرة كصــورة اف�راضيــة 

.
للعــرض  املكانيــة  الب�ئــة  تحو�ــل  فــي  الدرامــي  املشــهد  اعتمــد 
حيا�ــي  اقــع  لو اف�راضيــة  رؤ�ــة  و�ــي  حــرب  ســاحة  ا�ــ�  املســر�ي 
طبي�ــي مــن خــالل اســتخدام اآلالت العســكر�ة ا��ر�يــة، وكذلــك 
اســتخدام الغــاز املســيلة للدمــوع، كمــا اســتعان بأجهــزة الدخــان 
اقعيــة مف�رضــا مــن خاللهــا غــازات مســيلة  ومطافــ� ا��ر�ــق الو
الن  األحــداث  ف��ــا  تــدور  ال�ــي  الب�ئــة  بصــور  مســتعينا  للدمــوع، 
اختارهــا  ال�ــي  الب�ئــة  صــورة  مــن  اســتعارة  �ــي  املكانيــة  الصــورة 
ا��ــرج، كمــا يتحــدد املــكان �ســياقات سياســية واجتماعيــة مــن 

فــي العــرض املســر�ي . يتــم تصو�ــر املــكان االف�را��ــي  خاللهــا 
الشــكل املوســيقي : الــذي يســهم فــي تصو�ــر املــكان االف�را��ــي فــي 

العــرض املســر�ي مــن خــالل صنــف وشــكل املوســيقى التصو�ر�ــة :
بــھ  جــاءت  الــذي  املار��ــي  الشــكل  ن�يجــة  االف�را��ــي  املــكان  ظهــر 
�شــكل  املوســيقية  النغمــات  انطلقــت  وقــد  التصو�ر�ــة  املوســيقى 
هــذا  فــي  املوســيقى  جــاءت  اذ  ومعبــر،  متناســق  مار��ــي)  (حما��ــي 
تمتــاز  وال�ــي  ا��ر�يــة  ا��ماســية  املوســيقى   صنــف  مــن  املشــهد 
بإيقاعــات و�غمــات صاخبــة وقو�ــة، مــع ضر�ــات إيقــاع املــارش وهــو مــا 
يتم�ــز فــي ضبــط خطــوات الســ�ر ال�ــي �عكــس صــورة املــكان العســكري 

. ا��ــرب  وســاحات 
تنقــل  وان  ا��ــرب  مــكان  تصــور  ان  املوســيقى  اســتطاعت  و�التا�ــي 
املــكان املســر�ي ا�ــ� ســاحة حــرب اف�راضيــة مــن خــالل البنــاء الشــك�ي 
املمثل�ــن،  وأداء  املشــهدية  افيا  الســ�نوغر و�معاونــة  للموســيقى 
و�التا�ــي يتحــدد تصو�ــر املــكان االف�را��ــي �ســياقات وطبيعــة العــرض 
وا��ما��ــي  السيا��ــي  وســياقھ  طبيعتــھ  خــالل  مــن  الــذي  املســر�ي 

املــكان. يتحــدد 

الطا�ع الصو�ي (نوع اآللة املوسيقية)

يتم�ــز الطا�ــع الصو�ــي بصفــة صوتيــة تختلــف مــن آلــة موســيقية ا�ــ� 
 الختــالف اآلالت املوســيقية وطبيع��ــا وال�ــي تنقســم ا�ــ� 

ً
أخــرى، تبعــا

أر�عــة أقســام رئ�ســية ( وتر�ــة قوســية.. تر�ةنقر�ة…هوائيــة خشــ�ية 
املوســيقى  مؤلــف  او  مصمــم  وع�ــ�  إيقاعيــة)  نحاســية..  هوائيــة   ..
فــي  ا��اصيــة  هــذه  مــن  يســتفد  ان  املســر�ي  للعــرض  التصو�ر�ــة 

املســر�ي. املــكان  تصو�ــر موســيقاه 
املذكــورة  بــاآلالت  موســيقية  افقــة  مر املشــهد  هــذا  فــي  ظهــر  لذلــك 
املتكــررة واملتدفقــة  تم�ــز بضر�اتــھ  الــذي  الكب�ــر  الطبــل  و�مصاحبــة 
بحيو�ــة واســتمرار�ة مــن خــالل عــزف إيقــاع املارش،الــذي صــور لنــا 
واملارشــية  ا��ماســية  ضر�اتــھ  خــالل  مــن  اف�را��ــي  حما��ــي  مــكان 
ب�نمــا ظهــرت آلــة (الكمــان والعــود ) بضعــف فــي األداء ن�يجــة لطبيعــة 
اآللــة املوســيقية فـــ( الكمــان) مــن اآلالت الوتر�ــة ذات القــوس، ولهــا 
مكان��ــا فــي املوســيقى الشــرقية والغر�يــة، و�ــي ذات إحســاس و�ــ�ن 
افــق املشــاهد الروما�ســية والعاطفيــة ومشــاهد ا��ــزن  ودائمــا مــا تر
ولهــا دور  إيقا�ــي  نقــري  تتم�ــز بصــوت  (العــود)  آلــة  واأللــم، وكذلــك 

صوتيــة  بصفــة  الصو�ــي  الطا�ــع  يتم�ــز 
 
ً
تختلــف مــن آلــة موســيقية ا�ــ� أخــرى، تبعــا

الختــالف اآلالت املوســيقية وطبيع��ــا وال�ــي 
وتر�ــة   ) رئ�ســية  أقســام  أر�عــة  ا�ــ�  تنقســم 
 .. خشــ�ية  تر�ةنقر�ة…هوائيــة  قوســية.. 
هوائيــة نحاســية.. إيقاعيــة) وع�ــ� مصمــم 
للعــرض  التصو�ر�ــة  املوســيقى  مؤلــف  او 
املســر�ي ان يســتفد مــن هــذه ا��اصيــة فــي 

املســر�ي. املــكان  موســيقاه  تصو�ــر 



ون
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نتخيــل  خاللهــا  مــن  والعاطفية،ال�ــي  الهادئــة  األماكــن  تصو�ــر  فــي 
 األمكنــة الهادئــة، لذلــك لــم يوفــق نــوع اآللــة املوســيقية 

ً
اف�راضيــا

ضعــف  هنــاك  فــكان  اآللت�ــن  هات�ــن  ناحيــة  مــن  املشــهد  هــذا  فــي 
افــق  املر املوســيقى  وطبيعــة  اإليقــاع  دور  لــوال  املشــهد  تصو�ــر  فــي 
لتصو�ــر املــكان املشــهدي، فــكان مــن األفضــل ان يســ�بدل املؤلــف 
املوســيقي اآلالت ال�ــي اســتخدمها بــاالت أخــرى مثــل آلــة (ترومب�ــت 
 
ً
النحا��ــي) والــذي يعــد مــن اآلالت الهوائيــة وال�ــي �ســتخدم كث�ــرا

املارشــية  الضر�ــات  ان  اال  األمــراء  وســالم  العســكر�ة  املراســيم  فــي 
فــي تصو�ــر الب�ئــة  لــألداء الدرامــي كان قــد اســهم  افــق  لإليقــاع املر
مــع  املوســيقى  صــورة  تقار�ــت  حيــث  للمــكان  املناســبة  ا��ماســية 

ا��ــرب). الدرامــي (ســاحة  املــكان  صــورة 
اإليقاعــات  تب��ــا  ال�ــي   : التصو�ر�ــة  للموســيقى  والرمــوز  اإلشــارات 
والنغمــات املوســيقية �شــكل خطابــات  م��نــة بقصديــة واشــار�ة 
وال�ــي تحــاول مــن خــالل شــفرا��ا الدالليــة ان ترمــز او �شــ�ر ا�ــ� صــورة 

املــكان املف�ــرض:
فــي   (

ً
 و�يقاعــا

ً
ان اإلشــارات ال�ــي تب��ــا املوســيقى التصو�ر�ــة( ��نــا

العرض املسر�ي جاءت �شكل إشارات رمز�ة ذات دالالت وا��ة، 
مب�يــة ع�ــ� ا��ــس املوســيقي او مــا يســم�  بال��ــن الــدال وهــو ال��ــن 
افق �ــ�صية من �ــ�صيات العرض املســر�ي  الذي يصاحب و�ر
او مــكان او اي حــدث ع�ــ� خشــبة املســرح،  والــذي يســتمر مــع كل 
اشــارة  �شــكل  يأ�ــي  إذ  األماكــن،  هــذه  او  ال�ــ�صية  لهــذه  ظهــور 
حســية ســمعية مــن خــالل ��ــن �ســيط يرتبــط مفهومــھ بموضــوع 
ال�ــ�صية الدراميــة وطبيعــة العــرض وكذلــك يأ�ــي ال��ــن الــدال 
ومصمــم  ا��ــرج  يحددهــا  ب�ئــة  او  مــكان  عــن  معبــرا  رمز�ــة  بصــورة 
املوســيقى، بمع�ــ� ان هــذا النــوع مــن األ��ــان ال يرتبــط باأل�ــ�اص 
فقــط بــل لــھ القــدرة إن يجعــل األماكــن الســاكنة والصامتــة تتكلــم 
اإلشــارات  تتكــرر  املعلــم  مشــهد  ففــي  االشــار�ة،  املوســيقى  بلغــة 
ف�ــي  العســكري)  (اإليقــاع  مارشــية  حماســية  و�يقاعــات  بنغمــات 
ملســ�ر  إشــارة  إال  �ــي  مــا  املــارش  إيقــاع  فضر�ــات  مرمــزة،  إشــارات 
ا��نــود وهــذه اإلشــارة يقصــد ��ــا ا��ــرج ان هنــاك قتــال والقتــال 
املــارش  بإيقــاع  ا��ــرج  اســتعان  و�التا�ــي  حــرب،  ســاحة  يتطلــب 
العســكري ليتــم تصو�ــر املــكان بطر�قــة خياليــة اف�راضيــة موســيقية 
إيقاعيــة تحيــل لنــا صــورة مكانيــة لســاحة ا��ــرب، وهــذه الصــورة 
املوســيقي  اال��ــ�ام  ��ظــة  نتخيلهــا  اف�راضيــة  بــل  عيانيــة  غ�ــر 

افــق ا��ــوار اوم الصــورة البصر�ــة مــع املشــهد الدرامــي. الــذي ير
فــي وســط يســار املســرح  وفــي مشــهد دخــول املعلــم يجلــس (املعلــم) 
 علــب ال�ــ�ائر، 

ً
وعليــھ عالمــات الذهــول والتعــب واليــأس، ناشــرا

وقد �شــكلت صورة املكان الدرامي من خالل لوحة بيضاء(ســبورة) 
فــي ا��لــف وهــو جالــس أمامهــا، هــذه اللوحــة ال�ــي تمثلــت بجلــوس 
املعلــم وعلــب ال�ــ�ائر املن�شــرة أمامــھ واللوحــة البيضــاء فــي خلفــھ 
خلقــت �ســق جما�ــي للمــكان االف�را��ي(الصــف الدرا��ــي)ال ســيما 

حــواره الــذي بــدأ بــھ عنــد دخولــھ املســرح :
ان�بھ ان�بھ ..

درسنا لهذا اليوم هو الفاعل..
ُصــور هــذا الفضــاء ا��ما�ــي صــورة املــكان (صــف الدراســة) ذلــك 
العــوز  ســ�ي  خــالل  للمعلــم  وعذابــات  آالم  تــرك  الــذي  الصــف 

اقــع  والقحــط، فقــد تــم تصو�ــر املــكان اف�راضيــا خــارج مألــوف الو
درســنا  ان�بــھ  (ان�بــھ  ا��ــوار  بفعــل  التصو�ــر  تج�ــ�  وقــد  ا��يا�ــي 
لهــذا اليــوم هــو الفاعــل ) وكذلــك بفعــل الســبورة االف�راضيــة وأز�ــاء 
املعلــم (بدلــة ور�ــاط)، لذلــك تــرك (ا��ــرج املســر�ي) املعلــم يلعــب 
 منــھ 

ً
فــي مســاحة ضيقــة مــن املســرح ال تتجــاوز مــكان الســبورة رغبــة

فــي ان يحيــل املتلقــي ا�ــ� الــدرس ا��قيقــي للمعلــم ومــا عانــاه خــالل 
م�ــرف ومتنعــم  ا��اهــل  فيــھ  كان  الــذي  الزمــن،  ذلــك  فــي  وظيفتــھ 
با��يــاة ب�نمــا صاحــب الرســالة اإل�ســانية يبحــث عــن لقمــة ع�ــش 

�عــد عملــھ.
للمشــهد  والفكر�ــة  الفلســفية  الرؤ�ــة  خــالل  ومــن  ا��ــرج  حــاول 
الدرامــي ان يجمــع املشــهد بمــكان واحــد وان يســتع�ن باملوســيقى 
ترســيخ  فــي  دورهــا  يكــون  وان  للمــكان  داعمــة  كأداة  التصو�ر�ــة 
ا��ــزن العميــق ل��الــة ال�ــي يع�شــها املعلــم، وان يطــرح مــن خاللهــا 
ـــــــــــ ذلــك املــكان املؤلــم الــذي كان يع�شــھ كل يــوم دون  ــــــــ املوســيقى 
جــدوى و�التا�ــي جــاءت املوســيقى لتؤكــد (املــكان ا��ز�ــن ..املــكان 
بــل اصبــح دورهــا  املؤلــم) ولــم تكــن مجــرد عنصــر جما�ــي فحســب 

الدرامــي. املشــهد  فــي  اف�را��ــي  ملــكان   
ً
كاشــفا

افيا  الســ�نوغر املتمثــل  الدرامــي  للمشــهد  املــادي:   الوســيط 
البصر�ــة: املشــهد  ومتعلقــات  واإلكسســوارات 

تجمــع  بلوحــة   
ً
متمثــال للمــكان   

ً
بصر�ــا ماديــا  وســيطا  ا��ــرج  رســم 

مــن  اف�راضيــة  يم��ــن، و�ــي صــورة  ال�ــي  البا�ــس والســبورة  املعلــم 
اقعيــة ال�ــي يمارســها املعلــم، حيــث تــم تصو�ــر املــكان مــن  ا��يــاة الو
خــالل �شــكيل محتــوى املكان(الســبورة وعلــب ال�ــ�ائر املتناثــرة 
أمــام الســبورة) وكذلــك مــكان جلــوس املعلــم، و�كــون املــكان ناتــج 
البصر�ــة  املــدركات  هــذه  وترت�ــب  تنظيــم  فــي  �ســهم  ا�ســاق  مــن 
افية  الســ�نوغر الكتــل  مــن  ال�ــ�ائر و�ــي جــزء  كالســبورة وعلــب 
ال�ــي ا��ــ�مت ا�ــ� حــد �عيــد مــع املــدركات الســمعية ال�ــي تتمثــل 
باملوســيقى املصاحبة و�التا�ي أســهمت في تصو�ر املكان االف�را��ي 

كمــكان ا��ــزن واأللــم الــذي عا�ــى منــھ املعلــم .
الصورة املستعارة:  ال�ي متخيلها في املشهد الدرامي  :

و�ــي صــورة خياليــة تــدرك بالذهــن والتخيــل والتأمــل بحيــاة املعلــم 
فــي ذلــك الزمــن البا�ــس حيــث العــوز الــذي ا��ــك املعلــم ورثاثــة حالــھ 
هــذه  كل  عملــھ  ان��ــاء  �عــد  لي�يعهــا  يحملهــا  ال�ــي  ال�ــ�ائر  وعلــب 
األمــور ت�تــج صــورة لأللــم وا��ــزن و�ــي صــورة مســتعارة مــن اآلالم 
معالــم  رســم  فــي  التصو�ر�ــة  املوســيقى  ســاهمت  وقــد   ، ا��يــاة 
الصــورة املســتعارة فــي املشــهد الدرامــي مــن خــالل تناســق العناصــر 

فــي تبلــور الصــورة املســتعارة االف�راضيــة. ال�ــي ســاهمت 
اإلشــارات والرمــوز: البصر�ــة والســمعية وا��ســية ال�ــي مــن خــالل 

نتحســس املــكان االف�را��ــي فــي املشــهد الدرامــي:
وقــد  والرمــز  اإلشــارة  ثنائيــة  ع�ــ�  ا��ــرج  يشــتغل  املشــهد  هــذا  فــي 
جمعهــا فــي عــدة عناصــر مرئيــة وحســية فالســبورة �ــي رمــز التعليــم 
والثقافة، ب�نما بيع ال�ــ�ائر من قبل معلم �ي إشــارة ا�� التدهور 
العلمــي والثقافــي للمجتمــع فــي ذلــك الوقــت، ب�نمــا املوســيقى فقــد 
جــاءت �شــكل رمــزي يحيــل مداركنــا الســمعية وتخيالتنــا االف�راضية 
ا�ــ� تصو�ــر مــكان األلــم وا��ــزن الــذي كان يع�شــھ ذلــك املعلــم مــن 
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افــق للمشــهد . خــالل رمز�ــات ال��ــن وطبيعــة اإليقــاع املر
السياق الن��ي(ا��وار) : الذي يفسر املكان او الب�ئة ال�ي تدور 

ف��ــا األحــداث الدرامية:
مــن  الكث�ــر  كشــف  الدرامــي  املشــهد  فــي  الن��ــي  الســياق  ان 
(النــص) ان هــذه  الــذي يع�شــھ املعلــم اذ وصــف مؤلــف  األلــم 
ال�ــ�صية ال�ــي �عــد مــن اهــم �ــ�صيات ا��تمــع قــد �عرضــت 
و��م�ــش  ا��كومــة  وغطرســة  سياســة  �ســ�ب  واالهانــة  للقهــر 
الــدور الفاعــل وعــدم اح�ــرام واحتضــان هــذه الشــر�حة، حيــث 

: املعلــم  لســان  بالنــص وع�ــ�  جــاء 
… 

ً
يا لضر�بة هذا العمر ندفعها قسرا
�عبت قدماي من لف الطرقات …

صرت أبيع الدخان ع�� كل الناس..
 : طبيعــة العــرض: الــذي يحــدد طبيعــة وأســلوب املــكان 

ً
خامســا

الدرامــي مــن خــالل من�ــ� اإلخــراج او أســلوب ا��ــرج  .
اقعيــة والرمز�ــة ممــا أنتــج دالالت  يتم�ــز أســلوب العــرض ب�ــن الو
الهــدم  خــالل  مــن  واالف�ــراض،  اقــع  الو ب�ــن  متغايــرة  و�شــارات 
والبنــاء املشــهدي ليحقــق بذلــك بنــاء وتصو�ــر املــكان االف�راضيــة 
اق�ــي وال بصــري حيــث  كمكان(الصــف ) وهــو مــكان اف�را��ــي ال و
مــن خــالل اإلشــارات الرمز�ــة للســبورة واســتخدام  تــم تصو�ــره 
كلمــة  الســبورة  ع�ــ�  بالطباشــ�ر  وكتاباتــھ  ا��يــاة  لشــرح  املعلــم 
ا��يــاة  بدمــار  (القائــم)  الفاعــل  ��ــا  يقصــد  كان  اذ  (الفاعــل) 
للمــكان  اف�راضيــة  إشــارة  كان  املــكان  ان  اذا  ا��تمــع،  ودمــار 
الدرامــي، الن املــكان االف�را��ــي يأ�ــي مــن خــالل أســلوب وطر�قــة 
ومن�ــ� ورؤ�ــة ا��ــرج ومــن خــالل دالالت تلــك الرؤ�ــة واألســلوب، 
(حــوار يقــول فيــھ ان�بــھ درســنا اليــوم هــو الفاعــل، وكذلــك وجــود 
الســبورة ال�ــي يكتــب عل��ــا اســم الفاعــل) فهــو يع�ــش فــي فضــاء 
اف�را��ــي اســتطاع ان يســ�رجع ذكر�اتــھ املاضيــة فيــھ ال��ــا �عبــر 
عــن الــم ومــرارة وقســوة و�التا�ــي اســتطاع ا��ــرج ان اينقــل هــذا 
االف�ــراض ا�ــ� صــورة محسوســة ومعبــرة مــن خــالل التناســق مــا 
ب�ــن املشــهد كصــورة بصر�ــة و��ــن الصــورة الســمعية ال�ــي تتمثــل 

للمشــهد. التصو�ر�ــة  باملوســيقى 
املستوى الثا�ي : املوسيقى التصو�ر�ة

املقام واألجناس للموسيقى التصو�ر�ة :
املوســيقي  الســلم  درجــات  مــن  درجــة  وهــو   : صبــا   : املقــام 
الشــر�ي(صول بيمــول) اي الدرجــة املنخفضــة لدرجــة الصــول 
الشــرقية،  املوســيقى  ســاللم  مــن  ســلم   

ً
أيضــا وهــو  الطبيعيــة، 

 ) م��ــا  أخــرى  موســيقية  مقامــات  و�شــتق  منــھ  يتفــرع  والصبــا 
ال�ــ�ية  الشــرقية  املقامــات  مــن  وهــو  املنصــوري)  ا��ديــدي، 
هــذا  �عــزف  املوســيقية  اآلالت  �ســمع  وعندمــا  جــدا،  وا��ز�نــة 
املقــام أول مــا يصــور او يخيــل إليــك أن اآلالت وكأ��ــا تبكــي، فهــذا 
فــي درجــة ا��ــزن،  املقــام حز�ــن جــدا وال ينافســھ اي مقــام أخــر 
وكذلــك يعــد هــذا مقــام (الصبا)مــن املقامــات الشــرقية املم�ــزة 
وذلــك يعــود ا�ــ� تركي�تــھ ا��اصــة الــذي تم�ــزه عــن با�ــي املقامــات 
الشــرقية مــن حيــث ال�ركيــب والبنــاء، فــكل املقامــات تبــدأ بدرجــة 
وت�ت�ــي بجــواب الدرجــة نفســها، باســت�نائھ اذ انــھ يبــدأ و��ت�ــي 

أخــرى. بدرجــة 
أمــا مــن حيــث �ــ�صية املقــام وكيفيــة اإلحســاس بــھ فــان �ــ�صية 
مقــام الصبــا تقــوم ع�ــ� إظهــار �غمــة الصبا(صــول بيمــول) ع�ــ� درجــة 
الــدوكاه اي درجــة (ري)، امــا مــن ناحيــة تحليــل املقــام وأجناســھ فانــھ 
مــن املقامــات ال�ــي تتداخــل فيــھ االجنــاس بمع�ــ� ان ا���ــس األول ال 
يأخــذ مســاحاتھ وأ�عــاده فــي معــزل عــن ا���ــس األخــر فهــو متداخــل 

االجنــاس املوســيقية.
املوسيقى التصو�ر�ة:

افــق للموســيقى التصو�ر�ــة فــي املشــهد الدرامــي: (أيو�ــي )   اإليقــاع املر
وهــو مــن فصيلــة اإليقاعــات الشــرقية  �ســيطة األوزان.

الضرب اإليقا�ي :
و�ــي ســرعة معتدلــة جــدا ومتناســقة مــع الضــرب اإليقا�ــي لأليو�ــي 
وقــد تناســقت مــع طبيعــة تصو�ــر املــكان مــن خــالل قــوة الضر�ــة األو�� 

والثانيــة فــي البنــاء اإليقا�ــي وهــذا مــا يم�ــز هــذا النــوع مــن اإليقــاع.
افق املشهد الدرامي : / الشكل او القالب املوسيقي الذي ير

ً
ثالثا

ال�ــي  الدرامــي  املشــهد  رافقــت  ال�ــي  التصو�ر�ــة  املوســيقى  هــذه  فــي 
و�ــي  وا��ــزن  ال�ــ�ن  ذات  الشــرقية  املوســيقية  األشــكال  مــن  �ــي 
موســيقى تصو�ر�ــة �عبــر عــن الــم وحــزن و�ــ�ن و�ــي ســاهمت �شــكل 

كب�ــر فــي تصو�ــر املــكان الدرامــي.
الطا�ع الصو�ي :

ان الطا�ــع الصو�ــي هــو الطبيعــة الصوتيــة ال�ــي يتم�ــز ��ــا طا�ــع كل 
آلــة موســيقية او صــوت �شــري و�ســم� باللــون الصو�ــي و�تحــدد هــذا 
 للبنــاء املــادي لآللــة املوســيقية ومقاي�ــس هــذا 

ً
اللــون الصو�ــي وفقــا

البنــاء والتكو�ــن حســب نــوع وطبيعــة اآللــة املوســيقية فمثــال البيانــو 
تختلــف مــن حيــث لو��ــا الصو�ــي عــن ال�رامب�ــت، و�التا�ي فان طبيعة 
بصــوت  جــاءت  التصو�ر�ــة  املوســيقى  هــذه  فــي  املوســيقي  الصــوت 
اآلالت  ب�ــن  مكان��ــا  أخــذت  ال�ــي  اآلالت  مــن  و�ــي  الكمان(كمنجــة) 
افــق  مر �شــكل  وظفوهــا  قــد  الشــرقي�ن  ان  اال  والغر�يــة  الشــرقية  
للغنــاء واملشــاهد الدراميــة التصو�ر�ــة �ســ�ب مــا تمتلكــھ هــذه اآللــة 
اقــف  املو تصــور  ان  ع�ــ�  قــادرة  و�ــي  و�حســاس  وطــرب  �ــ�ن  مــن 
 حســيا و�التا�ــي جــاءت متناســقة ومنتظمــة فــي أداء 

ً
الدراميــة تصو�ــرا

ا��ملــة املوســيقية ال�ــي صــورت مــكان ا��ــدث الدرامــي وأعطــت �عدا 
وا��ــزن  األلــم  مــكان ذكر�ــات  فــي تصو�ــر  كب�ــر  �شــكل   ســاهم 

ً
دراميــا

الــذي زاد مــن انتظــام  افقــة اإليقــاع  والعواطــف، ال ســيما عنــد مر
تــدرك  متخيلــة  صــورة  هــو  االف�را��ــي  املــكان  الن  واألداء،  العــزف 
بقيمــة  والدرايــة  الفهــم  طر�ــق  عــن  والتأمــل  والتخيــل  باإلحســاس 

املوســيقى ومــدى تناســقها مــع املشــهد الدرامــي.
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الوط�ــي  املســرح  مؤّســس  إســطنبو�ي،  قاســم  وا��ــرج  ــل 
ّ
املمث �ســلم 

لبنــان  فــي  األوكرا�ــي  الســف�ر  مــن  الثقافــي  التعــاون  جائــزة   ، اللبنا�ــي 
إيغــور أوســتاش فــي املســرح الوط�ــي اللبنا�ــي فــي مدينــة طرابلــس وذلــك 
 مــن دور العــرض 

ً
افتتــاح عــددا ملســاهمة إســطنبو�ي بإعــادة تأهيــل و

املقفلــة فــي لبنــان م��ــا «ســ�نما ا��مــرا» و«ســ�نما ســتارز» و«ســ�نما 
ر�فو�ــي» فــي جنــوب لبنــان، و«ســ�نما وأمب�ــر» فــي طرابلس،وتأســ�س 
واملوســيقية  والســ�نمائية  املســرحية  املهرجانــات  مــن  العديــد 
وتنظيــم الــورش التدر��يــة والكرنفــاالت ، وتفعيــل ا��ركــة املســرحية 
والســ�نمائية فــي املناطــق املهمشــة و�عز�ــز اإلنمــاء الثقافــي املتــوازي عبــر 
فتــح املنصــات الثقافيــة املســتقلة و�طالقــھ ا�ــ� «بــاص الفــّن والســالم» 

ا��ّوالــة. للعــروض 
 قــدم إســطنبو�ي العديــد مــن األعمــال املســرحية 

ً
وع�ــ� مــدار 1٥ عامــا

بأك�ــر مــن 23 دولــة وحصــل ع�ــ� جوائــز بــاألردن وفي�نــا ومصــر، حيــث 
تأســ�س  فــي  وســاهم   200٨ عــام  إســطنبو�ي»  «مســرح  فرقــة  أســس 
ال�ــي  ، ومــن األعمــال املســرحية  عــام 201٤  للفنــون»  ت�ــرو  «جمعيــة 
قّدم��ــا الفرقــة م��ــا: «قــوم يابــا»، «نزهــة فــي ميــدان  معركة»،«زنقــة 
زنقــة»، «تجر�ــة ا��ــدار»، «الب�ــت األســود»، «هوامــش»، «ا��ــدار»، 
«حكايــات مــن ا��ــدود»، «مدرســة الديكتاتــور»، «محكمــة الشــعب»، 
«فــي انتظــار غــودو»، وشــاركت الفرقــة فــي مهرجانــات محليــة ودوليــة، 
ونــال ت الفرقــة جائــزة أفضــل عمــل فــي مهرجــان ا��امعــات فــي لبنــان 
عــام 200٩، وجائــزة أفضــل ممثــل فــي مهرجــان «عشــّيات طقــوس» فــي 
األردن عــام 2013، و�عتبــر مســرحية «تجر�ــة ا��ــدار» أول عمــل عر�ــي 

يشــارك فــي املســابقة الرســمية لـــمهرجان أملاغــرو فــي إســبانيا عــام 
2011، وحــاز إســطنبو�ي ع�ــ� جائــزة أفضــل �ــ�صية مســرحية 
عــام  مصــر  فــي  للمســرح  الدو�ــي  الشــيخ  شــرم  مهرجــان  فــي  عر�يــة 
2020 وجائــزة اإلنجــاز ب�ــن الثقافــات فــي في�نــا عــن مشــروع «شــبكة 

الثقافــة والفنــون العر�يــة» عــام 2021 .
و��ــدف جمعيــة ت�ــرو للفنــون ال�ــي يقودهــا الشــباب واملتطوعــون 
�قامــة  و لبنــان،  فــي  حــرة ومســتقلة  ثقافيــة  إ�شــاء مســاحات  إ�ــ� 
الــورش والتدر�ــب الف�ــي لألطفــال والشــباب، و�عــادة فتــح وتأهيــل 
واملعــارض  واأل�شــطة  املهرجانــات  وتنظيــم  الثقافيــة  املســاحات 
الفنيــة  الســ�نمائية  العــروض  برمجــة  ع�ــ�  وتقــوم  الفنيــة، 
تبادليــة  شــبكات  ��ــ�  وع�ــ�  والشــباب،  لألطفــال  والتعليميــة 
لعــرض  الشــباب  للمخرج�ــن  وفتــح فرصــة  دوليــة  مــع مهرجانــات 
ا��ليــة  والعــروض  الســ�نما  بتار�ــخ  ا��مهــور  و�عر�ــف  أفالمهــم 
والعاملية، ومن املهرجانات ال�ي أسســ��ا: مهرجان لبنان املســر�ي 
مهرجــان  ا��والــة،  بالســ�نما  لبنــان  شــوف  مهرجــان  الدو�ــي، 
الدو�ــي،  املوســيقي  صــور  مهرجــان  الدو�ــي،  املســر�ي  طرابلــس 
الدو�ــي  الســ�نما�ي  صــور  مهرجــان  الدو�ــي،  الف�ــي  ت�ــرو  مهرجــان 
ال�شــكيلية،  للفنــون  الدو�ــي  صــور  مهرجــان  القص�ــرة،  لألفــالم 
مهرجــان أيــام صــور الثقافيــة، مهرجــان لبنــان املســر�ي ملونودرامــا 
ومهرجــان  املعاصــر،  للرقــص  املســر�ي  لبنــان  ومهرجــان  املــرأة، 

. ل��كوا�ــي  الدو�ــي  املســر�ي  لبنــان 

قاسم إسطنبولي
 ينال جائزة الشراكة الثقافية في المسرح الوطني اللبناني
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في فعالية نوعية نظمها نادي القصة ذمار  تم تكر�م نجم الشاشة 
اليمنيــة الفنــان ن�يــل حــزام بحضــور وكيــل محافظــة ذمــار االســتاذ 
محمــد محمــد عبدالــرزاق ومس�شــار ا��افظــة االعالمــي القديــر 
الفعاليــة االحتفائيــة أشــاد وكيــل ا��افظــة  وفــي  فضــل االشــول  
محمــد عبدالــرزاق ،بــدور نــادي القصــة ذمــار ، فــي تنظيــم مثــل هــذه 
 بأهميــة �ســليط الضــوء ع�ــ� 

ً
التظاهــرات الثقافيــة املتم�ــزة ، منوهــا

 استمرار 
ً
تجر�ة الفنان ن�يل حزام ، ودوره الف�ي التنو�ري ، مؤكدا

دعــم ورعايــة الســلطة ا��ليــة لال�شــطة والفعاليــات الثقافيــة ،فــي 
 
ً
،متمنيــا العــدوان  مواجهــة  فــي  الثقافيــة  ا����ــة  دور  �عز�ــز  اتجــاه 

التوفيــق والنجــاح ل��ميــع.
فــي  محضــور  نب��ــة  األســتاذة  ذمــار  القصــة  نــادي  رئ�ســة  وأشــارت 
الفنــان  القصــة ذمــار  نــادي  إ�ــ� أن  اســتضافة  ال�رحي�يــة   كلم��ــا 
الكب�ــر ن�يــل حــزام لإلحتفــاء بتجر�تــھ الفنيــة املمتــدة ألر�عــة عقــود 
وال�ــي كانــت حافلــة باألبــداع والتم�ــز    منوهــة ان الفنــان ن�يــل حــزام 
األصيــل  الفــن  بقيــم  فيــھ  ال�ــزم  وهــادف  را�ــي  باســلوب  فنــھ  قــدم 

باأل�ســان وذائقتــھ.  إ�ــ� االرتقــاء  الرامــي 
مالمــح  و  الغنيــة  تجر�تــھ  عــن  حــزام  ن�يــل  الكب�ــر  الفنــان  تحــدث   
 إ�ــ� 

ً
مــن ســ�رتھ الذاتيــة منــذ التكو�ــن واالنطالقــة األو�ــ� ، متطرقــا

الفنيــة   وفــي تجر�تــھ  ال�ــ�صية  فــي حياتــھ  محطــات كث�ــرة 
  قــدم الدكتــور والناقــد األد�ــي األكاديمــي  إبراهيــم أبــو طالــب اســتاذ 
النقــد   ورقــة عمــل �عنــوان» ن�يــل حــزام ايقونــة اإلل�ــزام الرا�ــي فــي 
الدرامــا اليمنيــة « قراهــا بالنيابــة الشــاعر مــراد ع���ــ� أم�ــن عــام 
رابطــة البردو�ــي الثقافيــة ،اختتمهــا بتحيــة إجــالل وســالم ومحبــة 
خالصــة للفنــان ن�يــل حــزام ، وثنــاء لنــادي القصــة ،ول��اضر�ــن 

ا��تفل�ــن با��مــال فــي ذمــار.
مس�شــار  األشــول  فضــل  االســتاذ  تحــدث  القيمــة  مداخلتــھ  وفــي 
ا��افظــة ، عــن ا��تفــى بــھ ، كأ�ســان وفنــان ، ومكانتــھ فــي الفــن 

اليم�ــي. 
تخلــل الفعاليــة عــرض ر�بورتــاج وثائقــي تنــاول محطــات مــن تجر�ــة 
الفنــان ن�يــل حــزام  كمــا قدمــت قصائــد شــعر�ة للشــاعر�ن ع�ــي 
 ، بذمــار  اليمني�ــن  الشــعب�ن  الشــعراء  جمعيــة  رئ�ــس  القعشــمي 

. الفال�ــي  وفيصــل 
واإلعالميــة  القاصــة  أدار��ــا  االحتفاليةال�ــي  الفعاليــة  واختتمــت 
ن�يــل  للفنــان  ذمــار  القصــة  نــادي  بتكر�ــم  صــالح   عفــاف  املتم�ــزة 
الســاحة  اثــراء  فــي  الفاعــل  لــدوره  تقديــرا  تكر�ــم  �شــهادة  حــزام 

الزمــن. مــن  لعقــود  الفنيــة 
حضــر الفعاليــة مديــر عــام مكتبــة البردو�ــي العامــة رئ�ــس فرع اتحاد 
األدبــاء والكتــاب اليمني�ــن بذمــار عبــده ا��ــودي ، ومس�شــار مكتــب 
شــباب  منتــدى  ورئ�ــس   ، الغ���ــي  عبدالكر�ــم  والتعليــم  ال�ربيــة 
عبدا��الــق  با��افظــة  العــام  الشــع�ي  باملؤتمــر  الوط�ــي  امليثــاق 
 ، اإلبــداع  نجــوم  مؤسســة  رئ�ــس  األم�ــر  وعبدا��فيــظ   ، املنجــر 
ورئ�ــس ال��نــة ا��تمعيــة محمــد اليفا�ــي ،والدكتــور ام�ــن الصلــل 
القائــم باعمــال مديــر جامعــة ا��كمــة  وا��قو�ــي إبراهيــم العفــارة 
نائــب مديــر مكتــب حقــوق اال�ســان وكوكبــة مــن األدبــاء والكتــاب 
الثقافــة  وجمهــور  واملبدع�ــن  واملثقف�ــن  والفنان�ــن  والشــعراء 

ذمــار. بمحافظــة  واإلبــداع 

نادي القصة ذمار يكرم نجم الدراما اليمنية نبيل حزام
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ح�ــن تتج�ــ� فرشــاة ســعاد هنــدي بأســلو��ا التجر�ــدي فإ��ــا تصنــع 
 لعــدم وجــود مــا يشــا��ھ فــي 

ً
. أقــول متفــردا

ً
 متفــردا

ً
 أخــاذا

ً
لنــا جمــاال

اقــع)   (الطبيعــة والو
ً
اقــع أو الطبيعــة. إ��ــا تمــزج ب�ــن االثن�ــن معــا الو

املدر�ت�ــن  �عين��ــا  تــراه  كمــا  ا��ــاص  جمالهــا  �ســ�نطق  لوحــة  فــي 
فــي  الضوئيــة  هاال��ــا  ب�ــن  واملــزج  واالج�ــراح  الفــرز  ع�ــ�  القادرت�ــن 
 ألنــھ متداخــل فــي ذه��ــا الــذي يتدفــق ب�يــارات 

ً
تكو�ــن مركــب نــادر جــدا

هــذا  فــي  تحــاول وضــع بصم��ــا  أ��ــا  اجــزم  ا��يــاة ودينامي��ــا. وأكاد 
 لتأخــذ خصوصي��ــا وتق�ــرن 

ً
ا��ــال وان لــم تكــرر هــذه القــدرة كث�ــرا

املتفــرد.  ا��مــال  لهــذا  كمبدعــة  باســمها 
، و�شــّدنا 

ً
   فــي لوحــة رقــم (1) ع�ــ� ســ�يل املثــال ال ا��صــر ت��رنــا كث�ــرا

أفقيــة  خطــوط  مــن  ابتكرتــھ  بمــا  لهــا  الســف�ي  التكو�ــن  ا�ــ�  بقــوة 
، ومــا اج�رحــت مــن   األصفــُر املشــعُّ

ُ
ناعمــة، يشــرق ب��ائــھ عل��ــا اللــون

 ح�ــ� بــدت األرض وكأ��ــا 
ً
 وضوئيــا

ً
هــذا اللــون فــي تجا�ــس هائــل لونيــا

مصنوعــة مــن مــواد غر�بــة �ــي مــن ابتــكار ســعاد نفســها. إ��ــا تصنــع 
 
ً
 يمّ�زهــا فتفــرض علينــا تقبــال

ً
 خاصــا

ً
طبيع��ــا املم�ــزة وتمنحهــا جمــاال

 ��ــ�ره وداللتــھ ال�ــي ال تحــد 
ً
 وا��ــا

ً
 لذلــك ا��مــال، وتأثــرا

ً
كامــال

بحــدود معينــة. 
لنحيــا   

ً
اقعيــا و يكــون  أن  نرغــب   

ً
كونــا لنــا  تخلــق  هنــدي  ســعاد 

تفاصيلــھ الدقيقــة ولنتأمــل كــّم ال�ــ�ر املتحقــق فيــھ لك��ــا ال تقــوم 
بذلــك ح�ــ� يظــّل وجــوده الذه�ــي املتجــدد أع�ــ� مرتبــة مــن وجــوده 
ــھ فــي نصــف اللوحــة الســف�ي أمــا فــي نصفهــا 

ّ
اق�ــي الرت�ــب. هــذا كل الو

أ��ــا �شــّع علينــا بضو��ــا  بــدت ملبــدة إال  العلــوي فثمــة ســماء و�ن 

و�قــوة  داللتــھ،  لعمــق  ��ــدوء  للتأمــل،  املث�ــر  و�ياضهــا  ال�ــ�ري، 
فــي  يرّ�ــ�  خــاص  نــوع  مــن   

ً
تفــاؤال فينــا  تث�ــر  ف�ــي  أشــعتھ  ل��ــب 

ال�ــي  اللوحــة  هــذه  املطلقــة.  والراحــة  والســكينة  الهــدوء  نفوســنا 
اســم��ا قصيــدة �ــي مــن و�ــي طاقــة ســعاد اإلبداعيــة ال�ــي تحــاول 
��ــا مجــاورة شــاعر�ة أث�رهــا ر�ــاض محمــد فــي قصائــده األنيقــة. إ��ــا 
مصنوعــة مــن األكر�ليــك و�عــض املــواد األخــرى ال�ــي لــم تف�ــ� ع��ــا 
سعاد وهذا شأ��ا فقط وال فرق عندي ح�ن أتأمل هذه اللوحة أو 
أيــة قصيــدة مم�ــزة تحــرك فــي داخ�ــي رغبــة التفاعــل معهــا والكتابــة 
اإلبــداع  وكــم  ا��مــال  حيــث  مــن   (2) رقــم  كمثيل��ــا  و�ــي  ع��ــا، 
أرادت  زرقــة  عل��ــا  وهيمنــت  ألوا��ــا،  اختلفــت  وان  ف��ــا  املتحقــق 
 لنــا مــن خاللهــا دفــق ا��يــاة، ونبضهــا، وديموم��ــا

ّ
ســعاد أن ت�ــث

 ال�ــي لــم ولــن تتوقــف أبــدا فالزرقــة أبديــة هــذا الكوكــب الــذي ن�تمــي 
إليــھ بكيلتنــا. وهــو خالــق ا��يــاة والنافــخ ف��ــا مــن روحــھ الشــفافة 
النقيــة والــذي حــل فينــا وســيظّل ا�ــ� ابــد اآلبــاد. أمــا الســماء ف�ــي 
ذات الســماء ال�ــي �عّرفنــا ع�ــ� ألوا��ــا وأضوا��ــا وألقهــا فــي اللوحــة 
مــن  متــأت  األول  أثن�ــن:  ع�ــ�  منقســم  الوجــود  فجمــال  األو�ــ� 
والدهشــة،  اإل��ــار  مــن  علينــا  بــھ  جــادت  ومــا  و�ــ�رها  الطبيعــة 
والثا�ــي مــن فرشــاة ســعاد هنــدي ال�ــي لــم تبخــل علينــا بمــا جــادت بــھ 

الســاحرة.  اللونيــة  عل��ــا شــاعر���ا 
املتفجــرة  واألحاســ�س  واألضــواء  األلــوان  مــن  كرنفــال  أمــام  إننــا 

أخــر.  لوحــات  فــي  نجــده  قلمــا 
بالســماء  البحــر  و�لتقــي  البحــر  ســاحل  ي�ســع   (3) رقــم  لوحــة  فــي 
فــي تجا�ــس فر�ــد وم��ــر �ــي الســماء نفســها بــال تبــدل أو �غ�ــر لك��ــا 
ســديم  فّرقهمــا   

ْ
و�ن الغر�بــة  واألرض  البحــر  مــع   

ً
أفقيــا تتداخــل 

صباح األنباري

تجر��يــة  كفنانــة  ســعاد  تكتــف  لــم 
طرقــت  بــل  التجر�ــدي،  األســلوب  مــن 
ف��ــا  أجــادت  مختلفــة  أســاليب  أبــواب 
أيضــا أيمــا إجــادة فقدمــت لنــا لوحــات 
انطباعيــة تمثلــت ف��ــا نظر��ــا الفر�ــدة 

الك�ــي.  ل��مــال 
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أفقــي أو غيــم ســابح ممتــد مــع امتــداد األفــق. أقــول غر�بــة ألن عل��ــا 
مــن األ��ــار الكر�مــة وغ�ــر الكر�مــة ال�ــي تث�ــر الدهشــة والغرابــة 
وكأ��ــا مــن كوكــب آخــر لــم نتعــرف عليــھ إال مــن خــالل هــذه اللوحــة 
تألقــت  ال�ــي  األدوات  ذات  مــن  ماد��ــا  ابتكــرت  ال�ــي  التجر�ديــة 

الســابقتان.  اللوحتــان  بوســاط��ا 
بــل  ولــم تكتــف ســعاد كفنانــة تجر��يــة مــن األســلوب التجر�ــدي، 
إجــادة  أيمــا  أيضــا  ف��ــا  أجــادت  مختلفــة  أســاليب  أبــواب  طرقــت 
فقدمــت لنــا لوحــات انطباعيــة تمثلــت ف��ــا نظر��ــا الفر�ــدة ل��مــال 
 
ً
جماليــا  

ً
تكامــال الــكّل  مــع  يحقــق  مهــم  جــزء  ع�ــ�  ترك�زهــا  أو  الك�ــي 

هــا مــن األلــوان املائيــة ال�ــي �ســيح ع�ــ� مســاحة اللوحــة 
ّ
 وجل

ً
هائــال

 للفنانــة عــن ذلــك ا��ــزء مــن الطبيعــة. إ��ــا 
ً
 أو انطباعــا

ً
مشــكلة رأيــا

تنقــل لنــا وجهــة نظرهــا وانطباعهــا حســب، و�ــي محقــة فــي هــذا فمــا 
نفــع أن تكــرر محــاكات مــا موجــود فــي الطبيعــة منــذ األزل! نحــن نر�ــد 
مــن اللوحــة أن �عطينــا مــا ل�ــس لنــا القــدرة ع�ــ� مشــاهدتھ �عيوننــا 
ا��ــردة، ومــا لــم يكــن بمســتطاعنا الوصــول إليــھ، أو تحســس نبــض 

ا��يــاة فيــھ.
�ــي  املائيــة  األلــوان  إن   - بحــت  �ــ���ي  اعتقــاد  وهــذا   - اعتقــد 
األقــدر ع�ــ� نقــل انطبــاع الفنــان و�ــي لهــذا اعتبــرت أفضــل األدوات 
لتجســيد االنطباعــات ع�ــ� مســاحة اللوحــة. وعــدد املائيــات ال�ــي 
جــادت ��ــا علينــا أك�ــر مــن بقيــة اللوحــات األخــرى ف�ــي ميالــة لنــوع 
خــاص مــن ا��مــال واألناقــة وال�ــ�ر الف�ــي الــذي يجعــل اللوحــة 
اقــع ا��ــال. عيو��ــا املبصرة  غر�بــة �عــض ال��ــيء عمــا �ــي عليــھ فــي و
تركيبــة  ليصنعــا  معــا  ام�زجــا  طاملــا  ا��الــص  وتفك�رهــا  ا��ر�ــة 
فنيــة جديــدة لهــا قــدرة اإل��ــار، وتحر�ــك الشــعور الداخ�ــي للرا�ــي 
 
ً
فيبــدأ رحلــة تأملــھ والغــور فــي أعماقــھ أو فــي أعمــاق اللوحــة وصــوال

ا�ــ� مــا خفــي عنــھ فــي نفســھ، وحركــت الرغبــة فــي اك�شــافھ فرشــاة 
ســعاد هنــدي املذهلــة. ومــن خــالل تجر��ــي وفهمــي املتواضــع إلحــدى 
والرحيــل)  املــوت  (وحشــة   (٤) رقــم  لوحــة  وأع�ــي  الفنيــة  لوحا��ــا 
وال�ــي جســدت ف��ــا روح الفنــان الراحــل غانــم بابــان برمــوز لونيــة 
وضوئيــة تجلــت �ــي صــورة ا��يــاة ف��ــا كمــا رأي��ــا أنــا وكمــا وثق��ــا 
فكانــت  م��ــا  املســتوحاة  الكتابــة  رغبــة  داخ�ــي  فــي  فحركــت  ســعاد 
مســرحي�ي الصامتــة (الرحيــل نحــو ضفــة الصمــت) والصمــت هنــا 
متــأت مــن أك�ــر مــن رافــد أو مصــدر واحــد فرحــالت غانــم بابــان فــي 
فــي جوهرهــا صاخبــة، وصائتــة،  األعــم حــركات صامتــة و�ن كانــت 
لــذا  ومدو�ــة. وألن ألــوان ســعاد �ــي األخــرى تلــوذ بصمــت عبقــري 
وألن  والرحيــل،  املــوت  وحشــة  فــي  املــدوي  الصمــت  هــذا  فّجــرت 
املــوت اقتنــص فــي غفلــة مــن الزمــن روح صديقنــا غانــم لــذا تحققــت 
اقعيــة مجــردة.  النبــوءة ال�ــي صــارت نذيــر شــوم علينــا وان كانــت و
وهكــذا اســتطعت مــن خــالل تفاع�ــي مــع رمــوز اللوحــة خلــق نــص 
صامــت قــال �ــي أحــد األصدقــاء مــن الفنان�ــن أنــھ رأى مالمــح غانــم 
وســلوكھ فيــھ. وهــذا منت�ــ� مــا أردت الوصــول إليــھ فحققتــھ أنــا فــي 

املســرحية وســبقت�ي الفنانــة ســعاد ا�ــ� تحقيقــھ فــي اللوحــة. 
هــو  هنــدي  ســعاد  األكاديميــة  الفنانــة  صا�ــ�  فــي  يحســب  وممــا 
فــي  اقــع وأحداثــھ الراهنــة فقــد جســدت  تفاعلهــا مــع مجر�ــات الو
لوح��ــا رقــم (٥) انتفاضــة �شــر�ن ال�ــي هيمــن ف��ــا لــون الــدم (اللــون 
األحمــر) كرمــز لدمــاء شــهداء االنتفاضــة، وتحــت رايــة العــراق نــرى 
بوضــوح قافلــة أرواح الشــهداء األبــرار وهــم يجــودون بأنفســهم ع�ــ� 
مذبــح ا��ر�ــة ا��مــراء لتظــّل راي��ــم عاليــة خفاقــة فــي ســماء الوطــن 
وهــم يقارعــون ال��ــور غ�ــر هياب�ــن بجلمودهــا، و�ســتطيع وأنــت 
عــن  وتزحزحهــا  ال��ــور  تحــرك  الدمــاء  تــرى  أن  اللوحــة  تتأمــل 
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أماك��ــا وســتجد بقعهــا وقــد انحشــرت ب�ــن تلــك ال��ــور القو�ــة 
فــي إشــارة ا�ــ� قــوة الشــهادة وقدر��ــا ع�ــ� اإلزاحــة الواعــدة. 

فــي  األو�ــ�  تجار��ــا  منــذ  الكتــوم  ��دو��ــا  ــت 
َ
ُعِرف هنــدي  ســعاد 

ا�ــ�  ميلهــا  ســ�ب  لنــا  يفســر  وهــذا  ا��ميلــة،  الفنــون  أكاديميــة 
األلــوان املائيــة واألكر�ليــك واألحبــار الشــفافة، ونــدرة اســتخدامها 
لأللــوان الز��يــة ذات الكتــل الثخينــة والثقيلــة والكثيفــة. وع�ــ� 
الرغــم ممــا اتصفــت بــھ مــن الهــدوء إال أ��ــا تفّجــر غض��ــا و����ــا 
أحيانــا مــن خــالل غضــب الطبيعــة وتفج�را��ــا القو�ــة املهلكــة كمــا 
رأينــا ذلــك فــي لوح�ــي (عواصــف1 و2) وســنجد العصــف عندهــا 
 ف�ــي راعيــة 

ً
 تدم�ريــا

ً
أثــرا لــھ  نــكاد نلمــس  يمتــاز بالهــدوء أيضــا وال 

ا��مــال مهمــا ازدادت  ذلــك  ا��فــاظ ع�ــ�  ا��مــال ومــن واج��ــا 
 وضــع حــد فاصــل 

ً
قــوة الغضــب وعنفــھ املدمــر و�ــي لــم ت�ــس أبــدا

ب�ــن غضــب األرض والســماء أل��ــا تــدرك بفطر��ــا ووع��ــا أيضــا إن 
تــذر. ومــع معرف��ــا الدقيقــة  تبــِق ولــن  لــم  ب�ــن الغض�ت�ــن  اللقــاء 
بوجــود األفــق إال أ��ــا تبحــث عــن وجــوده أو تر�ــد ملتا�ــع لوحا��ــا 
إن يجــده بنفســھ وان يســ�بصر قيمــة ا��مــال فيــھ، وقــد جســدت 
هــذا مــن خــالل ال�شــكيل الف�ــي فــي لوحا��ــا املوســومة بـ(البحــث 
عــن األفــق) وال�ــي يبــدو ف��ــا األفــق متماهيــا مــع امتــداد الطبيعــة 

ال�ــ�ري. 
فــي  وألن حيــاة ســعاد مســتقرة ع�ــ� طــول خــط حيا��ــا لهــذا تك�ــر 
 

ْ
إن أغلــب  فــي  عامــة  صفــة  وهــذه  األفقيــة  االمتــدادات  لوحا��ــا 

القائمــة  ال�شــر�ة  الرمــوز  اســت�ن�نا  أذا  لوحا��ــا  كّل  فــي  اقــْل  لــم 
الطبيعــة  املتعامــدة ع�ــ�   وخطــوط األ�ــ�ار 

ً
اللوحــة عموديــا فــي 

الغنــاء. ونجــد أيضــا أن حيا��ــا موجــودة ومبثوثــة فــي أغلــب لوحا��ــا 
اق�ــي وتجســيد بــارز لقوامهــا وقــوام  الفنيــة وفــي �عضهــا وضــوح و
أث�رهــا فــي ا��يــاة (لوحــة رقــم ٦) و�ــي تصورهمــا مــن ا��لــف فمــا 
��مهــا م��مــا فقــط هــو مســتقبل وصولهمــا ا�ــ� الهــدف امل�شــود، 
فــي منتصــف األفــق ا��ــاط بالزهــور  ا�ــ� بقعــة الضــوء املشــع  أو 
امللونــة، واأل�ــ�ار ا��ضــر الزاهيــة. إ��ــا تدعونــا ا�ــ� ال��ــاق ��مــا 
كــي نصــل ا�ــ� ذات البقعــة املشــعة. وهــذا هــو هدفهــا الن�يــل وغاي��ــا 

اقــع املع�ــش. ال�ــي طاملــا ســعت ا�ــ� تحققهــا ع�ــ� أرض الو
ســعاد هنــدي فــي العمــوم �ســتو�ي لوحا��ــا مــن الطبيعــة الغنــاء، 
و�ــي إذ تتحــدث بفرشــا��ا فإ��ــا تضــع مــع تلــك الفرشــاة شــذرات 
ي�ب�ــي  آخــر  أمــر  وثمــة  ال�ــرة.  ال�ــ�صية  وتجار��ــا  حيا��ــا  مــن 
الوقــوف عنــده وهــو اســتخدامها للــورق كخلفيــات للوحا��ــا وهــو 
يمتــاز برقتــھ و�عومتــھ وقدرتــھ ع�ــ� منــح اللوحــة وجههــا الصقيــل 
وهــذا كلــھ ل�ــس ببعيــد عمــا اتصفــت بــھ هــذه الفنانــة املبدعــة مــن 

الــروح وشــفافي��ا. رقــة اإلحســاس وجمــال 
لــن يتوقــف عنــد حــد  قــدرة فنيــة كب�ــرة، ومشــروع  ســعاد هنــدي 
مع�ــن، واملســتقبل ال يــزال يدخــر لهــا املز�ــد مــن اإلبــداع والتألــق. 
الصعيــد  ع�ــ�  ن�شــده  الــذي  ل��مــال  ماهــرة  صا�عــة  وســتظل 

اال�ســا�ي... 
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ا²ديب وا�عالمي المصري أحمد الشريف:
 فوجئت بحملة شديدة وكبيرة من المتطرفين وبعض 

المتلونين وتجار الدين

حاورتھ: �سمة يح��/ مصر

�عــد إثارتــھ ل��ــدل بروايتــھ ال�ــي ر�ــ�ت ��ائــزة نو�ــل ســيحدثنا ضيفنــا 
األدبيــة،  بكتاباتــھ  العالــم  ي��ــر  أن  اســتطاع  وكيــف  نجاحــھ  قصــة  عــن 

سيكشــف لنــا كيــف تخطــى الصعــاب ليحفــر اســمھ فــي التار�ــخ.
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* مــا �ــي الرســالة ال�ــي ترغــب فــي إيصالهــا مــن خــالل روايتــك ال�ــي 
ر�ــ�ت ��ائــزة نو�ــل «إبل�ــس العابــد»؟

- الروايــة تتخيــل إبل�ــس وهــو كل مــا اق�رفــھ فــي حياتــھ امتناعــھ 
محــل  ســيحل  لــھ  بال�ســبة  وغر�ــب  جديــد  لكائــن  ال�ــ�ود  عــن 
فــي  أفســدوا  و الدمــاء  ســفكوا  ا��ــن  وكــون  األرض،  ع�ــ�  ا��ــن 
األرض فــكان إبل�ــس يــرى أن الكائــن وا��لــوق ا��ديــد ســيفعل 
لإل�ســان،  ي�ــ�د  لــن  أنــھ  بكبريــاء  رأى  فبالتا�ــي  ا��ــرم،  نفــس 
ومــن هنــا بــدأت حكايــة محــاوالت إبل�ــس العــودة إ�ــ� ا��نــة وال�ــي 
أصبحــت مرتبطــة �شــرط أن كل ال�شــر يدخلــوا ا��نــة أوال قبلــھ.

* من الذي أثار ا��دل بتوصيل روايتك إ�� األزهر؟
- فوجئــت بحملــة شــديدة وكب�ــرة مــن املتطرف�ــن و�عــض املتلون�ــن 
وتجــار الديــن و�عدهــا تــم منــع الروايــة فــي مصــر ولك��ــا ترجمــت 
ووزعــت بأك�ــر مــن ثــالث لغــات أخــرى وحققــت نجاحــا كب�ــرا. كنــت 
��ائــزة  األوليــة  ال�رشــيحات  ضمــن  أ��ــا  علمــت  عندمــا  ســعيدا 

نو�ــل وشــعرت أن مجهودا�ــي أتــت بثمارهــا.

* ما �ي أهم أعمالك األدبية؟
إبل�س/فراشــة/هيباتيا/ زنــة  عاميــة:  شــعر  دواو�ــن   ٧ ليــا   -

افة/ليلــة ســقوط ال��د/رقصــة ڤولت�ــر /ملســة حنان(تحــت  العر
اإلصــدار).

اإلصــدار).  و��د(تحــت  ج�ــش  وروايــة  العابــد،  إبل�ــس  وروايــة 
فــزت بجائــزة امللــك عبــد هللا الثا�ــي بــن ا��ســ�ن وال�شــر اإلقليمــي 
مؤســس  لنو�ــل،  األوليــة  القائمــة  فــي  ر�ــ�ت  فراشــة،  بديــوان 
كمقــدم  اإلعــالم  مجــال  فــي  أعمــل  والفنــون،  للثقافــة  هيباتيــا 
برامــج ومنتــج لبرامــج كث�ــرة، ممثــل مســر�ي، عضــو ��ــان تحكيــم 

لســنوات.

* ملاذا أسست مؤسسة هيباتيا؟
ال  عالقــة  مالهــاش  جهــة  فــي  يبقــى  عشــان  هيباتيــا  أسســت   -
والثقافــة  والفــن  األدب  بيجمعهــا  نــاس  بالديــن،  وال  بالسياســة 
�غــض النظــر عــن انتما��ــم أو معتقدهــم. واجهت�ــي صعو�ات كت�ر 
ملــا ابتدينــا  فــي البدايــة اتقا�ــي إن ده مــش هين�ــ� و�عديــن  م��ــا 
نن�ــ� روجــوا ع�ــي إشــاعات ودلوق�ــي وصلــت لل�شــه�ر مــن �عــض 

الفشــلة.

* ما هو الفرق ب�ن حياتك في فر�سا وحياتك بمصر؟
- زرت األردن ومدينــة ن�ــس ثــم عشــت بمصــر والفــرق فــي حر�ــة املعتقــد 

واملل�ــس والتعب�ــر عــن الــرأي كب�ــر.

* بماذا ستعلق ع�� أداء قصور الثقافة وأندية األدب؟
وهتب��ــي  فعــال  لعــزب  اتحولــت  دي  األدب،  أنديــة  عــزب  قصــدك   -
هتال�ــي كل نــادي تــدب مســيطر عليــھ 2 بي�ناو�ــوا ع�ــ� رئاســتھ وع�ــ� 
علــة  اإلقليمــي  ال�شــر  تكيــة  و�يقســموا  املؤتمــرات  بتــاع  ال�رشــيحات 
حســب بيحبــوا م�ــن و�يكرهــوا م�ــن، ماف�ــش إعــالن وكشــف مل�زانيا��ــا.

أخ�را ستوجھ كلمة إ�� األدباء في مصر.
_اكتبــوا نفســكم ولنفســكم وقدمــوا ا��ديــد ألن اغلبكــم بقــي ��ــ�ة 

مــن غ�ــره.
-----

محافظــة  الكبــرى  ا��لــة  مواليــد  مــن  حامــد  يح�ــ�  �ســمة  الكاتبــة 
ع�ــ�: حائــزة  عــام2000م،  مصــر  الغر�يــة 
_جائزة ورشة هيباتيا قصة قص�رة2022م.

_جائزة أفضل محرر ��في2022م.
_وسام الفنون واآلداب2022م.

_ر��ت رواي��ا «الشيخ ني�شة» ��ائزة توفيق ا��كيم2022م.
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ســوف لــن يكــون مــن املبالــغ فيــھ القــول ان ال ام �ــي ��ــي ن��ــت 
واحتلــت  العر�ــي  للمشــاهد  الســاذج  ا��يــال  ع�ــ�  االســتحواذ  فــي 
مــن راســھ مســاحھ كب�ــره جــدا و�ــدات تمــال الفــراغ (الواســع) الــذي 
يم�زهــذا الــراس �عاصفــة هوجــاء وسلســلة  (لهــا بدايــة ول�ــس لهــا 
��ايــھ) مــن مسلســالت محملــة بــكل ماهــب ودب مــن تقاليــد وعــادات 
اقــع املاســاوي والدرامــي الــذي  وقيــم ورمــوز �ــي ا�عــد ماتكــون عــن الو
الســ�ئة  الهنديــة  املسلســالت  غــرار  ع�ــ�  العر�ــي  املشــاهد  يع�شــھ 
الص�ــت حيــث بطــل املسلســل اليمــوت واليتاثــر بــكل اســ��ة الدمــار 
تجــوال)  (حضــر  فــرض   يســري  املسلســل  يبــدا  فح�ــن  الشــامل 
بــكل  العر�يــھ وتتوقــف ا��يــاة  املــدن  فــي شــوارع وازقــة  اوتوماتيـكـي 
تفاصيلهــا فــي الشــوارع بــل لقــد امتــدت هــذه الظاهــرة الدخيلــھ ح�ــ� 
ا�ــ� عقــول االطفــال الصغــار املســاك�ن واصبحــت هــذه املسلســالت 
الهاجــس االوحــد والن شــر البليــة ماي��ــك والن مصائــب قــوم عنــد 
قــوم فوائــد اســتطاعت ال (ام �ــي ��ــي) ان تلعــب بمخيلــة ا��ماه�ــر 
الســامة  لالفــرازات  التار�خيــھ  املســؤلية  ا��ائــط  �عــرض  ضار�ــة 
لهكــذا درامــا (هابطــھ) فــاذا كنــت مــن هــواة مشــاهدة التلفــاز فهــذه 
وانــت  املشــاهد  عز�ــزي  لــك  والمفــر  منــھ  البــد  شــر  �ــي  املسلســالت 
عبثــا تحــاول الهــرب مــن محطــة ا�ــ� اخــرى امــال با��ــالص مــن هــذا 
الكابــوس القاتــل فهــم يالحقونــك ياولــدي فــي كل مــكان فــي البــاص وفــي 
املدرســة وفــي �غمــات املو�ايــل وفــي البيــوت والشــوارع وع�ــ� اغلفــة 
اقــع  ا��ــالت وفــي احاديــث الســهره ولــو حاولنــا ان نضــع مــراة امــام و
اقــع الدرامــا  هــذه املسلســالت ال�عكســت لدينــا الصــورة املر�ــرة لو
و��الــة  ســذاجة  ع�ــ�  يشــتمل  الف�ــي  املقيــاس  كان  العر�يــة.(اذا 
املشــاهد) فهنــاك ثمــة �ســاؤل اا�ــ� هــذا ا��ــد ن�ــ� مــراد علمــدار أو 
مهنــد او خليــل او شرشــ�يل فــي قــول ما��ــزت ان تقولــھ كل الدرامــا 

العر�يــھ ؟؟ ســؤال مخيــف فــي زمــن غيــاب الذائقــة الفنيــھ
فــي البدايــھ كانــت البــادرة جميلــة لهــذا االنفتــاح والتنــوع الثقافــي ع�ــ� 

امتــدت  البــادرة  ولكــن  االور�ــي واالســيوي  �شــقيھ  ال�رـكـي  ا��تمــع 
��ــراب  ســ�با  فكانــت  الســوداء  بظاللهــا  القــت  (ظاهــرة)  وصــارت 
بيــوت كث�ــرة ل�ــس هكــذا فحســب بــل اســتطاع �عــض ابطــال هــذه 
املسلســالت ال��يبــھ مــن الدخــول ح�ــ� فــي قلــوب �عــض النفــوس 
الهشــة والغر�ــب فــي االمــر ان كل هــؤالء هــم فــي بلدا��ــم ممثل�ــن (مــن 
الــراس  ســواحل  صــوب  الســباحھ  اســتطاعو  العاشــرة)  الدرجــة 
العر�ــي ســيما وان امليــاه املؤديــھ اليــھ �ــي ميــاه ��لــة وســطحية 
مواطن��ــم  قلــوب  ا�ــ�  الدخــول  عــن  ��ــزوا  ان  �عــد  و�ســيطة 
شــعبية  عــن  الشــبكة  عبــر  البحــث  حاولتــم  ولــو  وغ�رهــا  تركيــا  فــي 
هــذه املسلســالت فــي تركيــا الك�شــفتم ا��ــا ا��ــا درامــا مــن الدرجــة 
كل  �ســتورد  ان  نحــب  ملــاذا  جديــدا  �ســاؤال  اضــع  وهنــا  العاشــرة. 
الرحمــھ  رصاصــة  بذلــك  ونطلــق  مســتورده)  الدرامــا  (ح�ــ�  ��ــيء 
ع�ــ� هو��نــا ال�ــي تم�زنــا عــن غ�رنــا ملــاذا ال�عــرض مسلســالت عر�يــة 
مدب��ــھ فــي تركيــا؟؟ او فــي اليابــان مثــال او ح�ــ� فــي املر�ــخ كان حر�ــا بــا 
ال ( ام �ــي ��ــي) وغ�رهــا مــن الفضائيــات ان تتحمــل وتنظــر بتمعــن 
ا�ــ� املســؤليھ امللقــاة ع�ــ� عاتقهــا الن االعــالم ســالح خط�ــر ذو حديــن 
و�ناتنــا  اوالدنــا  ع�ــ�  اقــب  العو وخيمــة  التخر�بــة  اثــاره  ســتكون 
رحــم هللا تلفز�ــون ايــام زمــان حيــث كانــت هنــاك محطت�ــن او ثــالث 
ع�ــ�  رقابــھ  هنــاك  كانــت  ايــام  و�ر�ئــة  عفيفــة  تلفز�ونيــھ  محطــات 
الذائقــة الفنيــھ وكان املعــروض ع�ــ� اســاس النوعيــة ول�ــس ع�ــ� 
اســاس الكميــة كمــا فــي ايامنــا هــذه حيــث اختلــط ا��ابــل بالنابــل 
وضــاع الــذوق وا��مــال فــي فو��ــ� الفضائيــات وحمــ� املسلســالت 
ال�ركيــة ال�ــي كت�ــت اغلــب ســ�نار�وها��ا فــي كوكــب زحــل او فــي املر�ــخ 

حيــث التمــت احدا��ــا بــاي صلــة ع�ــ� كوكــب االرض...
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ان تدر�ــس املوســيقى هــو تدر�ــس اختصا��ــي ف�ــي اليشــبھ 
او  أدبيــة  او  علميــة  كانــت  أخــرى ســواء  مــادة  اي  تدر�ــس 
ومــدرس  األخــرى  اإل�ســانية  العلــوم  مــن  ايــة  او  تار�خيــة 
املوســيقى يجــب أن يتح�ــ� بصفــات وموهبــة العــازف او 
املغ�ــي ا��ــاذق نفســها مضافــا إل��ــا صفــة التوصيــل الف�ــي 
�شــكل  الطالــب  ذهــن  إ�ــ�  املعلومــة  نقــل  فــي  تتحــدد  ال�ــي 
ور�ــي  غــزارة  تتحــدد  ســوف  وهنــا  وقــت  و�اقصــر  دقيــق 
اإلنتــاج الف�ــي للمــدارس ســواء كانــت أثنــاء ف�ــرة الدراســة 
او �عــد التخــرج مقابــل هــذا فــإن املؤسســة التعليميــة لهــا 
واجــب ا��فــاظ ع�ــ� االســتاذ النمــوذج ودعمــھ مــن جميــع 
النوا�ــي والتــدع الفرصــة ألي مــن الــدول األخــرى �ــ�بھ 
�ســهولة  تلبي��ــا  ملؤسســاتنا  يمكــن  مغر�ــات  مقابــل  إل��ــا 
فــي ح�ــن ســتكون الن�يجــة عكســية اذا مــا وضــع االســتاذ 
فــي مــكان غ�ــر مناســب او ��ــرد ســد الفــراغ كحالــة ادار�ــة 
بالثقافــة  ما�ســميھ  هنــاك  أخــرى  جهــة  ومــن  إال،  ل�ــس 
املنقولــة شــف��ا مــن جيــل إ�ــ� جيــل مــن عازف�ــن او مطر��ــن 
الغنائيــة واملوســيقى  املــادة  مــن  إرثــا كب�ــرا  وهــم يحملــون 
وانــا اعتقــد ان ع�ــ� مؤسســاتنا التعليميــة ان �ســتضيف 
خاللهــا  ينقلــون  دور�ــة  عمــل  ورشــات  فــي  املعلم�ــن  هــؤالء 
معارفهــم إ�ــ� الطلبــة و�جــب أن النــرى فــي هــذا األمــر حرجــا 
عمــره  ارث  حملــة  فهــم  األكاديمــي  الوســط  إطــار  ضمــن 

قــرون إن اضعنــاه بددنــا ثــروة ال�عــوض .

تدريس الموسيقى
عبد املهدي علوان املظفر/ العراق
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حصــد فيلــم «الضيــف» للفنــان خالــد الصــاوى، 
(ســومر)  مهرجــان  فــي  فيلــم  أفضــل  جائــزة 
نــزار  املهرجــان  رئ�ــس  وقــال  الــدول،  الســ�نما�ي 
شــهيد الفدعــم، إن الفيلــم املصــري فــاز بجائــزة 
أمــا  الباجــوري،  هــادى  للمخــرج  فيلــم  أفضــل 
للفنــان  ُمنحــت  أول،  دور  ممثــل  أفضــل  جائــزة 
جائــزة  وذهبــت  مصــر،  مــن  الصــاوي  خالــد 
«االع�ــراف»  فيلــم  إ�ــ�  ا��اصــة  التحكيــم  ��نــة 
تــم  فيمــا  ســور�ا،  مــن  ا��طيــب  باســل  للمخــرج 
منــح ا��رجــة ياســم�ن شــو�خ جائــزة اإلخــراج عــن 

ا��زائــر. مــن  الزمــان»  آخــر  «ح�ــ�  فيلــم 
وأضاف أن جائزة أفضل ممثلة، دور أول، ذهبت 
Kamila Mitrášová الســلوفاكية  املمثلــة  إ�ــ� 

عــن دورهــا فــي فيلــم (LoLI PARADICKA) فيمــا 
منحــت ��نــة التحكيــم، الفيلــم الوثائقــي الطو�ــل 

GOD) جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي مناصفــة ب�ــن فيلــم
OF SONG) للمخــرج عــارف محمــدي مــن كنــدا وفيلــم 
ومنحــت  األردن،  مــن  بــدر  طــارق  للمخــرج  (امل�ســيون) 
 (GOOD DEATH) لفيلــم 

ً
 خاصــا

ً
��نــة التحكيــم تنو��ــا

إنتــاج  وهــو   ،TOMAS KRUPA الســلوفاكي  للمخــرج 
مشــ�رك مــن انجل�ــرا وســلوفاكيا.

يذكــر أن مهرجــان ســومر الســ�نما�ي الدو�ــي األول، قــد 
�ســ�ب  عام�ــن،  مــن  ألك�ــر  األو�ــ�  دورتــھ  افتتــاح  تأخــر 
ســبقت  ال�ــي  السياســية  واألحــداث  كورونــا  جائحــة 

ا��ائحــة.
املســابقة  تكــون  أن  للمهرجــان،  العليــا  الهيئــة  وقــررت 
الرســمية خاصــة باألفــالم ال�ــي وصلــت للمهرجــان ولــم 
شــركات  حــق  ع�ــ�   

ً
حفاظــا جديــدة؛   

ً
أفالمــا �ســتقبل 

اإلنتاج والســ�نمائي�ن الذين أرســلوا أفالمهم للمشــاركة 
بــاب املشــاركة. منــذ ال��ظــات األو�ــ� عنــد فتــح 

فيلم «الضيف» 
يحصد جائزة أفضل فيلم

 في مهرجان سومر السينمائي
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)ديسمبر     العدد  (

فنان العدد

الفنان التشکیلی المغربی
الطیبی البوعنانی
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الطي�ــي البوعنا�ــي مــن مواليــد 3 غشــت مــن ســنة 1٩٥3
فــي  وتوفــي  اليوســفية  اقليــم  بوطيــب  ســيدي  بزاو�ــة 
ب�ــت تحضرفيــھ  فــي  . فتــح عي�يــھ  1٨ أغســطس 2020  
محمــد   » الرســام  األكبــر  أخــوه  وجــد  عندمــا  اللوحــة 
البوعنا�ــي» يشــتغل ع�ــ� األلــوان ال�ــي أســرتھ برائح��ــا 

. امل��ــرة  وجادبي��ــا 
مــن  بــكل  فرديــة  �شــكيلية  معــارض   1٩٨٥ ا�ــ�   1٩٨0

. والشــماعية  وآســفي  ...اليوســفية  التاليــة  املــدن 
1٩٨٦ املرتبــة الثانيــة فــي الرســم ضمــن مســابقة ��ر�ــدة 
«امليثــاق الوط�ــي» بمناســبة الذكــرى ٥٧ مليــالد املغفــور 

لــھ ا��ســن الثا�ــي .
آلســفي  اإلقليمــي  الثقافــي  األســبوع  فــي  املشــاركة   1٩٨٨

. �شــكي�ي  بمعــرض 
الــذي  اإلنتفاضــة›  ‹ملصــق  معــرض  فــي  املشــاركة   :
يــوم  الشــع�ي  الديمقراطــي  العمــل  منظمــة  أقامتــھ 
البيضــاء. بالــدار  املركــزي  بمقرهــا  12يوليــوز1٩٨٨ 

ملســاندة  املغر�يــة  ل��معيــة  بلوحت�ــن  التبــرع   1٩٨٨
�قامــة معــرض خصــص  الكفــاح الفلســطي�ي بالر�ــاط .و

. فلســط�ن  أطفــال  لفائــدة  ر�عــھ 
الثقافيــة  املســابقة  فــي  الرســم  فــي  األو�ــ�  املرتبــة   1٩٨٩
الشــباب»  «ميثــاق  بجمعيــة  ا���ــارة  أطفــال  حــول 

. بالر�ــاط  والفــن  والثقافــة  لل�ربيــة 
لفــن  األول  املهرجــان  فــي  املشــاركة   1٩٩0

. كــش ا �مر ر تو �كا ر لكا ا
للكار�كات�ــر  اإلنتفاضــة  صفحــة  فــي  املشــاركة   1٩٩0
بجر�ــدة «العلــم» وجائــزة ��ــ�يعية. وشــهادة تقدير�ــة 
ال��نــة  رئ�ــس  الرحمــن»  عبــد  «اســعد  الدكتــور  مــن 

اإلنتفاضــة. لدعــم  األردنيــة  الشــعبية  ال��نــة  فــي  املركز�ــة  اإلعالميــة 
1٩٩٦ إنجاز غالف لرواية «غدا تكتمل ا��كاية» لنوردين وحيد.

1٩٩٧ املشاركة في مسابقة فن الكار�كاير نظم��ا وكالة « شراع « ��دمات 
اإلعالم واإلتصال بطنجة.

1٩٩٧ جائزة ���يعية وشهادة تقدير من جر�دة « أسرار آسفي» .
1٩٩٩ إنجاز الغالف لرواية « بحثا عن ظل « .ألحمد رز�ق

1٩٩٩ : معــرض مشــ�رك بمدينــة اليوســفية بمناســبة عيــد الشــباب باملركــز 
الثقافــي

2002 إنجــاز غــالف روايــة ( رمــاد البارحــة ) ل��ــزء الثا�ــي للكاتــب نــور الديــن 
وحيــد تحــت عنــوان ( شــارع الر�ــاط).

2002 املشــاركة فــي امللتقــى الوط�ــي لفــن الكار�كات�ر�شفشــاون تحــت شــعار 
فــن الكار�كات�ــر والديموقراطيــة وحقــوق اال�ســان .توجــت بخصولــھ ع�ــ� 

ا��ائــزة االو�ــ�.
2003 تحــت إشــراف منظمــة العفــو الدوليــة فــرع املغــرب بالر�ــاط شــارك فــي 
املعــرض الوط�ــي لفــن الكار�كات�ــر و حقــوق اإل�ســان حــول موضــوع ( املــرأة 
املشــاركة  هــذه  خــالل  فــاز  بالر�ــاط،  ا��امــس  محمــد  بمســرح   ( التمي�ــز  و 

با��ائــزة الثالثــة.
200٤ املشــاركة فــي معــرض كار�كات�ــري جما�ــي بمناســبة الذكــرى السادســة 
للكار�كاتوري الراحل حمودة . «محمد عليوات» رســام الكار�كات�ر الســابق 
بجر�ــدة اإلتحــاد اإلشــ�راكي يــوم 0٦ مــارس 200٤ باملركــب الثقافــي» محمــد 

زفــزاف باملعار�ــف الــدار البيضــاء.
200٤ املشــاركة فــي معــرض جما�ــي للكار�كات�ــر حــول موضــوع «ا��ــالدون 

وحقــوق اال�ســان» يــوم 1٧ ابر�ــل 200٤ .بمســرح محمــد ا��امــس
200٤ املشاركة بمعرض كار�كاتوري في امللتقى األول لإلبداع الذي نظمتھ 

جمعية ر�اط شاكر بمدينة الشماعية أيام 13 و1٤ و1٥ ماي200٤
2010 معرض جما�ي بقاعة األفراح ( م ش ف) اليوســفية يومي 10 و 11

ينايــر 2010 ، نظمتــھ جمعيــة رحــاب لإلبــداع و التنميــة و التواصــل تحــت 
شــعار: الطاقــات ا��ليــة رهــان وط�ــي .
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