
47

درا�سات ونقد
ن�سو�ص �سعرية و�سردية

مواجهات
قراءات



1- ن�سر الدرا�سات والإبداعات الأدبية
يهتم بالدرا�شات، والإبداعات الأدبية، ويهدف اإلى اإخراج اأعمال متميزة، وت�شجيع حركة الإبداع 

الأدبي والإنتاج الفكري واإثرائها بكل ما هو اأ�شيل ومميز.
وي�شمل الن�شر اأعمال التاأليف والترجمة والتحقيق والتحرير.

مجالت الن�سر:
الدرا�شات التي تتناول منطقة الجوف في اأي مجال من المجالت. اأ - 

الإبداعات الأدبية باأجنا�شها المختلفة )وفقًا لما هو مبّين في البند »٨« من �شروط الن�شر(. ب- 
الدرا�شات الأخرى غير المتعلقة بمنطقة الجوف )وفقًا لما هو مبّين في البند »٨« من �شروط الن�شر(. ج- 

�سروطه:
اأن تت�شم الدرا�شات والبحوث بالمو�شوعية والأ�شالة والعمق، واأن تكون موثقة طبقًا للمنهجية العلمية.  -١

اأن ُتكتب المادة بلغة �شليمة.  -٢
اأن ُيرفق اأ�شل العمل اإذا كان مترجمًا، واأن يتم الح�شول على موافقة �شاحب الحق.  -٣

اأن ُتقّدم المادة مطبوعة با�شتخدام الحا�شوب على ورق )A4( ويرفق بها قر�ص ممغنط.  -٤
اأن تكون ال�شور الفوتوغرافية واللوحات والأ�شكال التو�شيحية المرفقة بالمادة جيدة ومنا�شبة للن�شر.  -٥
اإذا كان العمل اإبداعًا اأدبيًا فيجب اأن يّت�شم بالتمّيز الفني واأن يكون مكتوبًا بلغة عربية ف�شيحة.  -٦

اأن يكون حجم المادة - وفقًا لل�شكل الذي �شت�شدر فيه - على النحو الآتي:  -٧
الكتب: ل تقل عن مئة �شفحة بالمقا�ص المذكور.  -

البحوث التي تن�شر �شمن مجالت محكمة ي�شدرها المركز: تخ�شع لقواعد الن�شر في تلك   -
المجالت.

الكتيبات: ل تزيد على مئة �شفحة. )تحتوي ال�شفحة على »٢٥0« كلمة تقريبًا(.  -
اأبناء وبنات منطقة  المقدمة من  الأعمال  الن�شر، في�شمل  بالبند )ب( من مجالت  يتعلق  فيما   -٨
الجوف، اإ�شافة اإلى المقيمين فيها لمدة ل تقل عن عام، اأما ما يتعلق بالبند )ج( في�شترط اأن 

يكون الكاتب من اأبناء اأو بنات المنطقة فقط.
اإلى مكافاأة  اإ�شافة  اإ�شداره،  يمنح المركز �شاحب العمل الفكري ن�شخًا مجانية من العمل بعد   -٩

مالية منا�شبة.
تخ�شع المواد المقدمة للتحكيم.   -١0

برنامـج نشر الدراسات واإلبداعـات األدبية ودعم البحوث والرسائل العلمية
في مركز عبدالرحمن السديري الثقافي



2- دعم البحوث والر�سائل العلمية
يهتم بدعم م�شاريع البحوث والر�شائل العلمية والدرا�شات املتعلقة مبنطقة اجلوف، ويهدف 

اإلى ت�شجيع الباحثني على طرق اأبواب علمية بحثية جديدة يف معاجلاتها واأفكارها.
)اأ( ال�شروط العامة:

واملراكز  اإلى اجلامعات  املقدمة  العلمية  والر�شائل  الأكادميية  البحوث  املايل  الدعم  ي�شمل   -١
البحثية والعلمية، كما ي�شمل البحوث الفردية، وتلك املرتبطة مبوؤ�ش�شات غري اأكادميية.

يجب اأن يكون مو�شوع البحث اأو الر�شالة متعلقًا مبنطقة اجلوف.  -٢
يجب اأن يكون مو�شوع البحث اأو الر�شالة جديدًا يف فكرته ومعاجلته.  -٣

اأن ل يتقدم الباحث اأو الدار�ص مب�شروع بحث قد فرغ منه.  -٤
يقدم الباحث طلبًا للدعم مرفقًا به خطة البحث.  -٥

تخ�شع مقرتحات امل�شاريع اإلى تقومي علمي.  -٦
للمركز حق حتديد ال�شقف الأدنى والأعلى للتمويل.  -٧

وجهة  تغيري  اإلى  ت��وؤدي  جذرية  تعديالت  اإج��راء  التمويل  على  املوافقة  بعد  للباحث  يحق  ل   -٨
املو�شوع اإل بعد الرجوع للمركز.

يقدم الباحث ن�شخة من ال�شرية الذاتية.  -٩
)ب( ال�شروط اخلا�شة بالبحوث:

يلتزم الباحث بكل ما جاء يف ال�شروط العامة)البند »اأ«(.  -١
ي�شمل املقرتح ما يلي:  -٢

تو�شيف م�شروع البحث، وي�شمل مو�شوع البحث واأهدافه، خطة العمل ومراحله، واملدة   -
املطلوبة لإجناز العمل.

ميزانية تف�شيلية متوافقة مع متطلبات امل�شروع، ت�شمل الأجهزة وامل�شتلزمات املطلوبة،   -
م�شاريف ال�شفر والتنقل وال�شكن والإعا�شة، امل�شاركني يف البحث من طالب وم�شاعدين 

وفنيني، م�شاريف اإدخال البيانات ومعاجلة املعلومات والطباعة.
حتديد ما اإذا كان البحث مدعومًا كذلك من جهة اأخرى.  -

)ج( ال�شروط اخلا�شة بالر�شائل العلمية:
اإ�شافة لكل ما ورد يف ال�شروط اخلا�شة بالبحوث)البند »بــ«( يلتزم الباحث مبا يلي:

اأن يكون مو�شوع الر�شالة وخطتها قد اأقّرا من اجلهة الأكادميية، ويرفق ما يثبت ذلك.  -١
اأن ُيقّدم تو�شية من امل�شرف على الر�شالة عن مدى مالءمة خطة العمل.   -٢

الجوف: هاتف 3455 626 014 - فاك�ص 7780 624 014 - �ص. ب 458 �سكاكا - الجوف

الريا�ص: هاتف 7094 281 011 - فاك�ص 1357 281 011 - �ص. ب 94781 الريا�ص 11614

sudairy-nashr@alsudairy.org.sa
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ُيعنى املركز بالثقافة من خالل مكتباته العامة يف اجلوف والغاط، ويقيم املنا�شط املنربية الثفافية، ويتبّني 
جملة)اأدوماتو(  عنه  وت�شدر  واملوؤلفني،  الباحثني  يخدم  والدرا�شات،  الأبحاث  ودعم  للن�شر  برناجمًا 
املتخ�ش�شة باآثار الوطن العربي، وجملة)اجلوبة( الثقافية، وي�شم املركز كاًل من:)دار العلوم( مبدينة 
�شكاكا، و)دار الرحمانية( مبحافظة الغاط، ويف كل منهما ق�شم للرجال واآخر للن�شاء. وي�شرف على 

املركز موؤ�ش�شة عبدالرحمن ال�شديري اخلريية.

قواعد الن�سر
اأن تكون املادة اأ�سيلة.  -1

مل ي�سبق ن�سرها ورقياً اأو رقمياً.  -2
تراعي اجلدية واملو�سوعية.  -3

تخ�سع املواد للمراجعة والتحكيم قبل ن�سرها.  -4
ترتيب املواد يف العدد يخ�سع العتبارات فنية.  -5

والباحثني  املبدعني  باإ�سهامات  اجلوبة  ترحب   -6
والكّتاب، على اأن تكون املادة باللغة العربية.

اإبراهيم بن مو�سى احلميد امل�سرف العام: 
�سكرترياً حممود الرحمي  اأ�سرة التحرير: 
حمرراً حممد �سوانة   
حمرراً عماد املغربي   

خالد الدعا�ص اإخـــراج فني: 
هاتف: 6263455)14()966+( املرا�شــــــالت: 
فاك�ص: 6247780)14()966+(  

�ص. ب 458 �سكاكا اجلـوف - اململكة العربية ال�سعودية
www.aljoubah.org   |   aljoubah@gmail.com
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والكتاب  الأدب��اء  من  نخبة  بمنجزات  مميزا  الجوبة  مجلة  من  العدد  هذا  يجيء 
العدد  بْدا من هذا  اأكبر م�شاحة ممكنة لهم  اأن نخ�ش�ص  اأرتاأينا  الذين  المبدعين، 
والأعداد القادمة، عدا عن حالت قد ت�شتجد، وتتطلب تخ�شي�ص ملفات بعينها،  بناء 
اإلى  وتنحو  القراء،  ا�شتكناه تف�شيالت  اإلى  �شباقة  التي كانت  الن�شر  روؤية هيئة  على 
عدم النجرار اإلى الملفات الثقافية التي قد تبعد بع�ص القراء ممن تقع مو�شوعات 

الملفات خارج اهتماماتهم. 

اإن تنّوع مو�شوعات المجلة واإثراء اأبوابها بالن�شو�ص الإبداعية والمقالت الثقافية 
المحلي  الإب��داع  حالة  عن  فكرة  اأجمل  المتابع  يمنح  اأن  يمكن  الأدبية،  والدرا�شات 
والعربي، من خالل هذه المنتخبات التي تن�شر في مختلف الأبواب وال�شفحات؛ فنونا 
واإبداعات وتراكيب و�شياغة؛ خا�شة عندما تاأتي متنوعة حاملة معظم اأ�شكال الإبداع 

المتداولة اليوم. 

اإن كون العمل الثقافي متجدًدا غير قابل للتوّقف وال�شكون، هو اأجمل ما يواجهه 
العاملون في الحقل الثقافي، فالقراءة فعل متجّدد.. والكتابة كذلك؛ لذا، فمهما عمل 
ور�شا  ت�شجيع  من  نجده  ما  هو  للر�شا،  الحقيقي  فالمعيار  جهد،  من  الجوبة  فريق 
والتغيير.  التطوير  لموا�شلة  الأول  الدافع  هم  باأنهم  الكرام،  ومبدعينا  قراءنا  من 
لذا فقد حر�شت الجوبة على اأن ت�شل بقرائها اإلى مدارج الإبداع والغواية الحالل، 
ما  قدر  عملنا  تطوير  والورقية،  محاولين  التقنية  الو�شائل  بكل  لهم  ن�شخها  وتوفير 
ال�شديري  عبدالرحمن  الأمير  مركز  وفرها  التي  المجلة  لإمكانات  ووفقا  ن�شتطيع.. 
الثقافي، الذي يقوم بجهد متوا�شل وكبير في خدمة الثقافة المحلية والعربية، من 

■ اإبراهيم احلميد 

اف��ت��ت��اح��ي��ة 
ال���������ع���������دد
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خالل اأفرع المركز ون�شاطاته، باإبداٍع وتفاٍن و�شبر، لم تقم به جامعات وموؤ�ش�شات 
ثقافية باإمكاناتها الالمتناهية. 

اإن اهتمام المجلة بكافة المو�شوعات الإبداعية، والثقافية، نابع من اأهمية اإثراء 
المحتوى العربي وترجمة الحالة الفكرية والأدبية التي تعّج بها ال�شاحة العربية من 
المحيط اإلى الخليج؛ لذا، يجيء الحر�ص على اأن تاأت الجوبة بكل ما هو مفيد ومتجدد 

ومتناغم مع روح الع�شر ومتطلباته. 

وموا�شيعها،  بمحتوياتها،  متنوعة،  موا�شيع  نقدم  اأن  العدد  هذا  في  وي�شرفنا 
والروؤى لمبدعيها في ن�شو�شهم المن�شورة هنا، �شردا  اأ�شكال من التحّولت  عاك�شة 
تاأتي  التي  المدينة«  »ن�شوة في  قران  اأحمد  الدكتور  ال�شاعر  و�شعرا، ومن ذلك ن�ص 
ما  الإبداعية؛  تجربته  في  ال�شعرية  واللغة  ال�شكل  في  التحّولت  م�شتوى  عن  كا�شفة 
ال�شعرية  باللحظة  والإم�شاك  التجربة،  مجمل  في  والتاأمل  النظر  اإعادة  من  ُيمّكن  
التي تميز هذا الن�ص الباذخ، الذي تجاوز فيه ال�شاعر الأ�شكال التقدليدية، محّمال  
بــ »التجاوز« بكل ما تحمله الكلمة من معنى في العملية الإبداعية، مد�ّشًنا م�شروًعا 
�شعرًيا تعبر عنه »ن�شوة في المدينة«. وتوا�شال مع هذا الن�ص ياأتي حوار الدكتور قران 
الذي يعتبر اأن »الكتابة تعبير عن حالة الوجود بكل انفعالته وتناق�شاته«، ويوؤكد في 
جانب اآخر  من م�شئوليته الوظيفية »اأن هناك َمن يتجنى على الأندية الأدبية.. ويّدعي 
لها مقرات..  بالمملكة  الأدبية  الأندية  »جميع  اأن  موؤكدا  ال�شابق؛  الدعم  بددت  اأنها 
عدا ناد واحد«. واأن »الجزء الكبير من المبلغ  »١0 مليون ريال« موجود في ح�شابات 

الأندية... «. 

 ل تت�شع الم�شاحة للكتابة، واإل كان الحديث اأي�شا عن ا�شت�شافة  الكاتب والناقد 
محمد عز الدين التازي �شاحب الح�شور الالفت في الم�شهد الثقافي العربي، وعن 
اأو عن  العيون«  الق�شيدة من �شرفة  الذي �شرب حليب  »ال�شاعر  العينين  محمد ماء 
ون�شو�ص  متنوعة  ومقالت  جادة  درا�شات  وعن  اأي�شا،  �شاعرات  الكرديات  تحقيق 

اإبداعية و�شردية ت�شتحق الإ�شادة والتقدير في معظمها. 
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يوميات نائب في الأرياف:

َمــن قتــل َمــن؟
■ �سالح بن حممد املطريي*

اأعمال رواد النه�سة االأدبية في م�سر يجهل )يوميات نائب  اأن قارئا قراأ  اأظن  ال 
بقوة  وجــوده  حفر  قد  العظيم  الــروائــي  العمل  فهذا  الحكيم،  لتوفيق  االأريـــاف(  في 
وعمق في ذاكرة االأدب الروائي العربي منذ ظهر اأول مرة عام 1937م، ولي�ص اأدّل على 
االحتفاء بهذه الرواية من توالي طبعاتها العربية، وتكرر ترجماتها االأجنبية على مرِّ 
فقد  العمل،  ا�ستلهمت من  التي  وال�سينمائية  الدرامية  االأعمال  ناهيك عن  ال�سنين، 
اإنتاجه �سوتيا في  اأعيد  اآخراً  ولي�ص  �سينمائيا، واأخيراً  اإذاعية، وفيلماً  اأُنتج م�سرحيًة 

المجمع الثقافي في »اأبوظبي«.

الم�سري في  الريف  الحياة في  �سائقة ماتعة  الروائي بطريقة  العمل  ي�سّور هذا 
ثالثينيات القرن المن�سرم، وما فيها من عناء و�سقاء وفقر وجهل ومر�ص وجريمة، 
وال�سغار.  التهيب  مــن  كثير  فــي  االإدارة  رجــال  مــع  الفالحون  يتعامل  كيف  وي�سور 
وا�ستغاللهم  االأهــالــي،  بم�سير  وتالعبهم  هــنــاك،  االإدارة  موظفي  حياة  ر  ُي�سوِّ كما 
لم�سالحهم ال�سخ�سية. وفي الكتاب كذلك ت�سوير مبدع لم�سكالت الق�ساء والنيابة 
المنوط بهم تحقيق  الرجال  اأولئك  ال�سوء على طبيعة عمل  ُي�سلِّط  والتحقيق، كما 

العدالة.
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رواي��ت��ه  ف��ي  الحكيم  توفيق  م��و���ش��وع  وي���دور 
رئي�ص؛  وحدث  رئي�شة،  فكرة  �شيئين:  على  هذه 
بمثابة  وال��ح��دث  العمل،  روح  بمثابة  فالفكرة 

الج�شد. 

اأن  لنا  الرئي�شة هنا، فهي كيف  الفكرة  فاأما 
فرن�شا  في  وم���واّده  بنوده  لت  ف�شّ قانونا  نطبق 
في  الغارق  الم�شكين،  الفاّلح  على  اإنجلترا  اأو 
النا�ص  اختالف  مراعاة  دون  من  الريف؟  َوْحل 
والمكان، اأي من دون النظر في اختالف البيئة؛ 
فهذا القانون كان يعاقب الفاّلح الذي يع�شف به 
الجوع على اأخذ كوز ذرة وهو يم�شي بجانب اأحد 
الترعة-  في  ثيابه  غ�شل  اإذا  ويعاقبه  الغيطان، 
ماء  بها  لي�ص  بيوت طينية  في  يعي�ص  اأ�شال  وهو 
اأو حنفية- ويعاقبه اأي�شا اإذا لم ي�شّجل كلبه عند 
الحكومة، مع اأن الفاّلح نف�شه قد ل يكون م�شجال 
اأن يقب�ص على اأي  في ديوان الحكومة! وللقانون 
�شخ�ص لي�ص له عمل اأو �شنعة بتهمة)الت�شّرد(، 
اإلى اآخر تلك الأحكام التي ي�شخر منها الحكيم، 
ويعجب كيف يراد لها اأن تطبق على فاّلح م�شكين 
البوؤ�ص:  ثالثي  ب��ه  ويفتك  الفطرة  على  يعي�ص 

الجهل والجوع والمر�ص!

يت�شاهل  كيف  روايته  في  الحكيم  ُي�شّور  كما 
غير  م��ن  ال��ع��دال��ة  تطبيق  ف��ي  ال��ق�����ش��اة  بع�ص 
ي�شدره؛  ال��ذي  الحكم  حيثيات  من  وتثّبت  تحرٍّ 
فبع�شهم - لغر�ص ال�شرعة - كان ينطق بالحكم 
في الق�شية، ثم – ويا للعجب - ُي�شرع في جمع 
الحيثيات التي تبرر هذا الحكم ويدّونها، مع اأن 
الحيثيات هي الأ�شا�ص، وهي القاعدة التي يرتكز 

عليها الحكم متى ما �شدر.

واأما الحدث الرئي�ص اأو المحوري في الرواية، 
التحقيق  فهو  وعمودها،  الرواية  والذي هو جذع 
مربط  هو  وهذا  علوان(،  الدولة  مقتل)قمر  في 
الفر�ص وقطب الأحداث؛ اإذ، ينتظم هذا التحقيق 
الرواية منذ بدايتها. واأما الأحداث الأخرى التي 

يذكرها الحكيم هنا اأو هناك.. فما هي اإل بمثابة 
الح�شى الذي يمالأ الفجوات بين اأجزاء الحدث 
الرئي�ص، واإن كانت الأحداث ال�شغيرة بمجموعها 

تخدم الفكرة الرئي�شة المذكورة اأعاله.

ريب  بال  �شيجدون  ال��رواي��ة..  ق��راأوا  والذين 
المع�شلة)ق�شية  الق�شية  تلك  في  التحقيق  اأن 
م�شدود،  طريق  اإلى  و�شل  قد  المذكورة(  القتل 
نف�شه  الم�شاب  وموت  ريم،  البنت  بموت  وذلك 
قمر الدولة علوان قبلها بقليل؛ وكانت البنت هي 
ال�شاهد الوحيد الذي في حوزة العدالة للو�شول 
بالغ  و�شل  اإن  م��ا  لكن  ال��دول��ة،  قمر  قاتل  اإل��ى 
ملف  النيابة  وكيل  اأخذ  حتى  غرقا،  البنت  موت 
الق�شية وكتب عليه:)تحفظ الق�شية لعدم معرفة 
تلك  في  التحقيق  اإقفال  بذلك  معلنا  القاتل(، 
المر�شية  غير  النهاية  وهذه  المع�شلة.  الق�شية 
للعدالة قد ت�شعر القارئ بالمتعا�ص؛ لأن الكاتب 
الحكيم نف�شه لم يبخل علينا بتفا�شيل ت�شاعد في 
و�شع اليد على الفاعل الحقيقي للجريمة، فكيف 

ذلك؟
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ي��ق��ف ق��ط��ار الأح�����داث ف��ي ال���رواي���ة - كما 
األمحنا- عند موت البنت ريم غرقًا. وفي الحقيقة 
مكتملة،  غير  الرواية  اأن  بهذا  ي�شعر  القارئ  اإن 
اأنها ذات نهاية مفتوحة لم تتم؛ لأن التحقيق  اأو 
وقف عند موت البنت ريم، ولم يك�شف اإلَم تنتهي 
خيوط الق�شية، واإلى َمن ت�شل يد العدالة، ومن 
يتوقع  القارئ  اإن  الدولة(؟  هو قاتل الرجل)قمر 
حقا نهاية مقنعة لهذه الق�شة البولي�شية، مثل ما 
يجد في ما �شابهها من ق�ش�ص التحّري والعدالة.

عمله  كتب  ق��د  الحكيم  اإن  ق��ائ��ل  ي��ق��ول  وق��د 
واليوميات  يوميات،  �شكل  في  هــذا  الق�ش�شي 
لي�ص من المفتر�ص منها اأن تعامل الحدث معاملة 
يرى  لمن  ونقول  نهاية.  اإل��ى  به  فت�شل  ال��رواي��ة 
قالب  اإل  الحقيقة  في  ما هي  اليوميات  اإن  هذا: 
�شكلي كتب الحكيم فيه روايته، وقد يكتب الروائي 
�شكل  في  يكتبها  وقد  يوميات،  �شكل  في  ق�شته 
في  اأو  �شخ�شية  مذكرات  في  اأو  متبادلة  ر�شائل 
حوار بين �شخ�شين؛ المهم قد تختلف القوالب، 
عن  ينفي  ل  اإذًا  فال�شكل  ـــة؛  رواي العمل  ويظل 
الرئي�ص  اأن الحدث  الرواية ما دام  الكتاب �شفة 
فيها تتابع حلقاته في انتظام، كما هي الحال في 

حادثة م�شرع)قمر الدولة علوان(.

ف���ي ت��ل��ك ال���ح���ادث���ة ال��رئ��ي�����ش��ة، ك����ان ذل��ك 
اإلى  الليل  في  ي�شير  علوان(  الدولة  الرجل)قمر 
ج��ان��ب اإح���دى ال��م��زارع )ال��غ��ي��ط��ان(، ف��ك��ان اأن 
مجاورة  ق�شب  مزرعة  من  بندقية  اإليه  �شددت 
على  يختفي  بالغة،  اإ���ش��اب��ًة  الكتف  ف��ي  ت�شيبه 
اإثرها القاتل تحت جنح الظالم، بينما يظّل الرجل 
في  وتبداأ  النيابة  تاأتي  اأن  اإل��ى  ينزف  الم�شاب 
الم�شاب  ويوؤخذ  الحادثة،  الرجل ومكان  فح�ص 
اإلى الم�شت�شفى وبه رمق يتردد. وت�شتدعي النيابة 
اأخًا  ول  زوج��ًة  ل  تجد  الأ���ش��رة، فال  ال�شهود من 
اأخت  اإل بنتًا في ربيع العمر هي  اأختًا، اللهم  ول 
زوجة الم�شاب المتوفاة. وكانت بناًء على و�شف 
الحكيم فتاة فائقة الجمال، اآ�شرة المالمح، كانت 

هذه البنت الح�شناء تعي�ص مع الم�شاب وزوجته 
لها  وتركت  اأ�شهر  منذ  اأختها  توفيت  وقد  اأختها، 
طفال من زوجها تقوم هذه البنت على رعايته بعد 

موت اأمه.

اأنها،  وظهر  البنت،  تلك  مع  النيابة  حققت 
من  اإل  اأختها  زوج  بمقتل  تعرف  لم  البنت،  اأي 
اأم  مخطوبة  كانت  اإن  النائب  �شاألها  التحقيق، 
اإنه قد تقدم لخطبتها فتًى من قرية  ل، فقالت: 
ولّيها  بمقام  هو  ال��ذي  اأختها  زوج  لكن  اأخ���رى، 
الوحيد لم يقبل به ورف�شه، ويظهر من التحقيق 
الحب،  و�شائج  تربطهما  كانت  والفتى  البنت  اأن 

غير اأن ذلك الم�شاب حال بينهما وما يريدان.

ويفيق الم�شاب من اإ�شابته اإفاقة اأق�شر من 
اإلى  وم�شاعده  النائب  فيهرع  للماء،  الطير  ح�شو 
عليهما  يجود  عّله  الم�شاب  فيزورا  الم�شت�شفى 
من  في�شاألنه:  الق�شية،  خيوط  عن  يك�شف  بما 
تعتقد اأنه اأ�شابك يا قمر الدولة علوان؟ فال يرد 
عليهما، بل يغمغم في كالم بين النوم واليقظة، 
في�شاأله  ري���م..(،  اإل)ري����م...  منه  ي�شمعان  ول 
بنعم  يرد  فال  باإ�شابتك؟  ريم  تتهم  هل  النائب: 
اأو ل، وي�شكت ويعود اإلى غيبوبته التي دامت اإلى 

موته بعد اأيام قليلة.

يرجع النائب وم�شاعده من الم�شت�شفى، وهما 
الجمال  لذلك  فكيف  قبل،  ذي  من  حيرة  اأ�شد 
هالة  تحوطها  التي  المالمح  لتلك  وكيف  الآ�شر، 
من الطهر وال�شفاء اأن ترتكب جريمة قتل؟ هل 
عندما  عليهم  اأو)تمثل(  تتظاهر  البنت  كانت 

�شهقت في اأول التحقيق ومعرفة الم�شاب!

�شائكة  وم�شاعده  النائب  اأمــام  تبدو  الق�شية 
ومعقدة، وت�شبح اأمام القارئ كالمعادلة الجبرية 
الخطيب  ذلك  حتى  المتعددة،  المجهولت  ذات 
ال�)قمر  ذلك  وحال  الح�شناء  للبنية  تقدم  الذي 
ف�شل  ق��د  المهم  ال�شاهد  ه��ذا  ال��دول��ة(دون��ه.. 
النائب في التعرف اإليه، رغم اأنه قد طلب اإح�شار 
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كل من ا�شمه ح�شين في كل القرى المجاورة!

بل  اأي�شا،  خطيرا  منعطفا  التحقيق  ويتخذ 
يِرد  ت�شبح الق�شية ق�شيًة مركبة، وذلك عندما 
اأن  النقاب عن  يك�شف  النائب  اإلى  �شري  خطاٌب 
زوجة الم�شاب قمر الدولة المتوفاة منذ اأ�شهر، 
كانت في حقيقة الأمر قد ماتت خنقا، ولي�ص ميتًة 

طبيعية، اأي اأنها قتلت جنائيا!

ويتاأكد  التهمة،  ه��ذه  من  النائب  يتثبت  هنا 
على  بالتعرف  فياأمر  الخطاب،  هذا  منطوق  من 
لها حيث  المتوفاة من جارة  الزوجة  تلك  مقبرة 
المتوفاة  جثمان  ا�شتخراج  ويتم  عليها،  تدلهم 
من المقبرة، ويقوم الطبيب ال�شرعي بت�شريحها، 
فيتبين حقا اأن المتوفاة قد ماتت خنقا! هنا اأ�شبح 
اأمام النائب وم�شاعده ق�شيتا قتل، كالهما اأعقد 
ال�شهود،  يعوزها  ق�شية  وكالهما  الأخ���رى،  من 
وتعوزها الدلئل، اإذ يموت الم�شاب الحالي قمر 
وتموت  باإ�شابته،  متاأثرا  الم�شت�شفى  في  الدولة 
البنت ريم ال�شاهد الوحيد غرقا في اإحدى الترع 
الكبيرة، وذلك بعد اأن هربت من النيابة ب�شحبة 
مجذوب القرية )ال�شيخ ع�شفور( الذي طار بها 

اإلى مكان غير معلوم.

وه��ن��ا يقع ال��ق��ارئ ه��و الآخ���ر ف��ي ح��ي��رة من 
الق�شية، ويظل ي�شرب اأخما�شا في اأ�شدا�ص، فَمن 
قتل َمن يا ترى؟ من قتل قمر الدولة الآن؟ ومن 
قتل زوجته من قبل؟ هذه الحيرة هي التي تجعل 
اأو  رواية غير مكتملة،  القارئ  اأمام  تبدو  الرواية 
اإلى  اأن ي�شل  ذات نهاية مفتوحة، فالقارئ يريد 
نتيجة،  اإل��ى  ي�شل  لم  والتحقيق  الخط،  نهاية 
فلم ي�شل اإلى التعّرف اإلى القاتل ل في الق�شية 
الرئي�شة، ول في ق�شية الزوجة التي ق�شت خنقا 
اأ�شئلة  اأي  ُيثر  لم  الحكيم  اأن  والغريب  قبل.  من 
اأو اأي احتمال حول َمن يمكن اأن يكون قاتل تلكم 

الزوجة؟

تبقى  اأن  اآث���ر  ال��رواي��ة  ك��ات��ب  الحكيم  ول��ع��ل 

النهاية مفتوحة هكذا، ولعله راأى بحنكته الروائية 
لملمة خيوط  ويعمل ذهنه في  القارئ  اأن يجتهد 
لحظ  وقديما  ال��رواي��ة.  مع�شلة  وح��لِّ  الق�شية 
اأن الحكيم كان يوؤثر النهايات المفتوحة،  النقاد 
لمحات  »ير�شم  الحكيم  اإن  قطب:  �شيد  يقول 
واحدة  مرة  ير�شم  ل  ولكنه  للموقعة..  ولم�شات 
نتيجة لل�شراع... اإنه يدع الخط غير منتٍه، ويدع 
�شمير  في  حلها  قائمة  يدعها  قائمة،  الم�شكلة 
الغيب، وحينما ينتهي هو من عر�ص الق�شة، تبداأ 

الم�شكلة في ذهن القارئ!«)١(.

التي  الم�شكلة  حقا  يح�ص  قطب  ب�شّيد  وكاأني 
يتكلم  يكن  ل��م  اأن��ه  رغ��م  ال��رواي��ة،  ه��ذه  تثيرها 
عنها، بل عن عمل اآخر للحكيم هو )بجماليون(، 
ل�)عهد  نقدا  العقاد كتب مرة  اأن  �شّيد  وقد ذكر 
معينة  تكملة  فيه  واق��ت��رح  للحكيم،  ال�شيطان( 
اأخ���رى  تكملة  ال��ع��ق��اد  اق��ت��رح  وك��ذل��ك  للعمل، 
ل�)الأميرة الغ�شبى( اأي�شا)٢(، ما يعني اأن النقاد 
ولي�ص القراء فح�شب، قد ل حظوا اأن بع�ص اأعمال 
الحكيم ل ت�شل اإلى نهاية مقِنعة، اأو تبدو وكاأنها 

تقف قبل النهاية، اأي تبدو غير مكتملة.

نهاية  ن�شع  اأن  يمكننا هنا  الحال،  واإزاء هذه 
افترا�شية للرواية، اأقول افترا�شية.. لأن الرواية 
قد كتبت ون�شرت على المالأ هكذا منذ عقود من 
تبدو  نهاية  الآن في �شياغة  فلن�شرع  اإذًا  الزمن، 
الفاعل  على  اأيدينا  وت�شع  وممكنة،  معقولة  لنا 
الرواية،  اأ�شخا�ص  �شمن  الق�شية  في  الحقيقي 
يمكننا  الق�شية  خيوط  من  المتوفر  على  وبناء 
المعطيات، وحقا  اأيدينا جملة من  بين  نقدم  اأن 
التي  ب�)المعطيات(  علينا  يبخل  لم  الكاتب  فاإن 
خا�شة  الرئي�شة،  الجريمة  لغز  فّك  في  ت�شاعد 
بعد تك�ّشف موت زوجة الم�شاب خنقا من قبل. 
والمعروف اأن المعطيات هي الحيثيات التي يبنى 
اأي  اأو  اأي ق�شية  التفكير المنطقي في حل  عليها 

م�شاألة ريا�شية كانت اأو منطقية.
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يفتر�ص  اأن  للقارئ  يمكن  المنطلق،  هذا  من 
اأن القاتل الحقيقي لقمر الدولة هو خطيب البنت 
الفتى الذي لم يعثر عليه التحقيق، كيف يتاأتى لنا 

ذلك الفترا�ص؟ اإليكم التف�شيل:

من معطيات الرواية نعرف اأن خطيب البنت 
الم�شمى)ح�شين(، بعد اأن وقع في اإ�شار حبها قد 
اأختها  زوج  فرف�شه  بها،  ليقترن  لخطبتها  تقدم 
)قمر الدولة(، لماذا رف�شه يا ترى؟ ولماذا حال 
جميلة  البنت  كانت  بالطبع  بينهما؟  الحمو  هذا 
الرجل- اأن  ي�شتبعد  فال  اآ���ش��رة،  مالمح  وذات 
اأعني قمر الدولة- قد طمع فيها ليتخذها زوجا، 
اأختها  وبين  بينها  الجمع  ي�شتطيع  ل  لأنه  ونظرا 
)زوجته(، فاإنه قد يكون -اأي قمر الدولة نف�شه-

هو الذي خنق زوجته ليخلو له الجو فيتزوج اأختها 
ال�شغيرة، تلك ال�شبية الح�شناء اليتيمة التي ل 
اأختها  اأن  اإل  تعرف  ول  �شيئا،  اأمرها  من  تملك 
ريب  ول  رب��ن��ا(،  )موتة  طبيعية  ميتة  ماتت  قد 
موت  من  الوحيد  الم�شتفيد  هو  الدولة  قمر  اأن 
اإليها،  ويتطلع  اأختها  اإل��ى  يميل  كان  اإذا  زوجته 
الح�شناء  ال�شبية  بين  الحب  و�شائج  كانت  ولما 
العاطفة  وتيار  متينة،  را�شخة  الخاطب  والفتى 
بينهما مندفعا قويا، فاإنه ما كان له اأن ي�شطدم 
دويا،  يحدثا  اأن  غير  من  الأخ��ت  زوج  بمعار�شة 
ال��ذي  المتعنت  ه��ذا  على  الخاطب  حقد  حيث 
ال�شبية  ي�شتحوذ على  اأن  الأمر  يريد في حقيقة 
لنف�شه، فاأ�شّر الخاطب في نف�شه اأمرا خطيرا، لم 
يلبث اأن تك�ّشف عن رغبة جامحة في قتل الرجل 
وهكذا  و�شيلة،  باأي  حياته  واإنهاء  الدولة(  )قمر 
يبّيت الفتى النية، ويتر�شد للرجل وهو ي�شير ليال 

في�شدد اإليه بندقية اأ�شابته في مقتل.

بهذه الحبكة اأو الحلقة الختامية تكون اأحداث 

الق�شية قد و�شلت اإلى نهاية مقنعة، ولعلها تكون 
الحلقة الأخيرة المفقودة من هذا العمل العظيم 

لتوفيق الحكيم. 

وبعد، هل راأيتم اأُ�ص ال�شراع الذي اأحدث كال 
ال�شتحواذ  على  ال�شراع  اإنه  طبعا  الجريمتين؟ 
ري��م،  الح�شناء  البنت  تلك  وه��ي  ال��م��راأة،  على 
فالزوج قتل زوجته لُيخلي البيت منها.. في�شتحوذ 
على اأختها، تلك الدرة اليتيمة التي ل اأب ول اأم 
المتكرر  واآية ذلك رف�شه  لها،  ول �شند ول ظهر 
القتران  تلتم�ص  التي  الأي��دي  ولكل  خاطب،  لأي 
بهذه ال�شبية. واأما الخاطب القاتل فدفعه الدافع 
نف�شه للثاأر لحّبه ولآماله التي تحطمت على تلك 
ال�شخرة، اأعني زوج اأختها المتعنت؛ اإذًا تبين لنا 
اأن بوؤرة ال�شراع في الحدث هي المراأة، وقديما 

قال الإنجليز: فت�ص عن المراأة!

اأن  اأرى  نقدية  مالحظة  الجعبة  فــي  بقيت 
اأختم هذا المقال بها، فقد لحظ الناقد محمد 
البوهي اأن ا�شم )ريم( الذي اأطلقه الحكيم على 
البنت التي ل تزال في ميعة ال�شبا، والتي فتنت 
اأ�شماء  م��ع  ين�شجم  ل  الإدارة  ورج���ال  المحقق 
فاأ�شماء  ه��ذا،  نقده  في  محّق  والناقد  ال��ري��ف، 
اإلى  حقا  تنتمي  ال��رواي��ة  في  الأخ��ري��ات  الن�شاء 
عالم الريف، مثل نبوية وفوقية و�شّت اأبوها، اأما 
)ريم( فهو ا�شم مختلف بال ريب، ولعل الحكيم 
التي  والجمال  الُح�شن  هالة  مع  ليتنا�شب  اختاره 
في  ال�شاعر  يقل  األ��م  ه��ذه،  بطلته  على  اأ�شفاها 

�شعر م�شهور:

ريــــٌم عــلــى الـــقـــاِع بــيــن الـــبـــاِن والــعــلــِم 
اأحـــلَّ �سفَك دمــي فــي االأ�ــســهــِر الحرِم

كاتب من ال�شعودية.  *
)١( �شيد قطب، كتب و�شخ�شيات، دار ال�شروق، القاهرة، ١٤0٣ه�، �ص ١٢٤

)٢(المرجع ال�شابق نف�شه، �ص ١٢٥
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غازي الق�سيبي 
الذات وجدل الزمن

■ د. بهيجة م�سري اإدلبي*

المراآ ة وتعرية الذات 

ممن  الق�شيبي،  غ��ازي  ال�شاعر  الدكتور 
ي�شغلهم الزمن حد الهاج�ص ويقلق وجودهم، 
وي��رب��ك اأح��الم��ه��م، ولعل ه��ذا م��ا دع��اه اإل��ى 
التوقف اأمام مراآة الذات بين مرحلة واأخرى، 
ل  كي  وج��وده  على  يطمئن  اأن  يحاول  وكاأنه 
يفاجئه الزمن، في لحظة غفلة، من دون اأن 

يكون م�شتعدا لهذه التحّولت التي تطراأ على 
الذات، وعلى الحياة. اإنه في حالة ا�شتك�شاف 
كائنه  مع  تعالقه  عبر  المادي  لكائنه  دائمة 
الزمني؛ يدخل في حالة من العتراف الذاتي 
اأم��ام م��راآة ال��ذات، اأو م��راآة الآخ��ر، ليك�شف 
�شنرى  كما  وتحّولتها،  ال���ذات  اأ���ش��رار  ع��ن 
الغروب(،  )حديقة  لق�شائد  ا�شتقرائنا  في 
من  )�شدى  وق�شيدة  )خم�شون(،  وق�شيدة 

التي يتركها والخرائط  االإ�سارات  اإال عبر  ال�ساعر قاّرة مجهولة ال يكتمل ك�سفها 
، اإذا كانت تلك االإ�سارات الظاهرة اأو  التي يوحي بها عبر ن�سو�سه ال�سعرية؛ ومن َثمَّ
الباطنة، المدركة اأو المغيبة في غيابات الن�ص اإ�سارات غير منتهية، �سواء با�ستقرائها 
اأو بتحرك اأ�سرارها، فال�ساعر ال يمكن اكت�سافه عبرها، ليبَق ال�ساعر ذلك المجهول، 
الذي غالبا ما يهتدي ب�سالله في غيابات ذاته، التي ت�سل هي االأخــرى في غيابات 
الوجود والعالم، وال�سالل، بمعنى الرحلة عبر الغواية ال�سعرية، التي ت�ستدرج ال�ساعر 

اإلى مظان المجهول، والعتمة في لحظات االنخطاف ال�سعري. 

الن�ص.  وبوابة  ال�ساعر،  بوابة  للمجهول؛  بوابتين  اأمــام  القراءة  ت�سعنا   ، َثــمَّ ومن 
فاإذا اأعيانا الدليل اإلى اأي منهما ا�ستاأثر بنا القلق، وا�ستبّدت بنا الحيرة، وبين القلق 
بوابة  وعبر  ال�ساعر  بدليل  الن�ص  بوابة  عبر  للدخول  المغامرة  من  بد  ال  والحيرة 
اعتبرنا  اإذا  االآخــر،  المجهولين عالمة على  الأن كل من  ذلك  الن�ص،  بدليل  ال�ساعر 
الن�ص عالمة كلية بالمعنى ال�سيميائي، يمكن اختبارها قبل القيام بعملية التفكيك؛ 
التي  المجهولة  العالمات  من  الكثير  تاأويل  على  قــادرة  الن�سية،  العالمة  هــذه  فــاإن 

تت�سل بال�ساعر ذاته.
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الأطالل(. 

خطاب  �شكل  ــاأخــذ  ت ال���ث���الث)١(  فالق�شائد 
ق�شيدة  خ��ال  ال�����ش��ع��ري،  الت�شكيل  ف��ي  م��ت��ق��ارب 
رباعيات  �شكل  على  كتبت  التي  الأطــالل«  »�شدى 
اأما  ناجي،  لإبراهيم  الأطالل  ق�شيدة  مع  تتنا�ص 
فقد  ال��غ��روب(،  و)حديقة  )خم�شون(  ق�شيدتا 
بنائه  في  متقارب  دراميٍّ  خٍط  عبر  ت�شيران  كانتا 

وحواره، وتخطيبه للزمن عبر البوح الذاتي. 

ل �شك اأن لحظة المكا�شفة الزمنية هي لحظة 
اللحظة  عــراء  الظل،  عــراء  اأمــام  بالتوقف  اأ�شبه 
في  الزمن  �شريان  اإل��ى  ال�شاعر  فيها  ينتبه  التي 
كائنه الإن�شاني وكينونته الب�شرية؛ هذا النتباه هو 
َثمَّ  ومن  والمواجهة،  الده�شة  لحظة  يخلق  الــذي 
يوّلد ال�شوؤال بم�شتوياته المعرفية المتفاوتة، الذي 

�شيبني عليه ال�شاعر ن�شه ال�شعري.

الذات وعبر  اأمام مراآة  المتكرر  التوقف   ولعل 
عمق  عن  ينبئ  الكائن،  عمر  من  مختلفة  مراحل 
القلق الوجودي الذي يتحرك في تلك الذات، وكاأن 

الكائن حار�ص على ظالله واأحالمه. 

وب��ا���ش��ت��ق��رائ��ن��ا ل��ل��خ��ط��اب ال�����ش��ع��ري ف��ي ه��ذه 
في  الإب��داع��ي��ة  ال�شاعر  روؤى  تنه�ص  الق�شائد، 
الن�ص  عبر  عليه  ي�شتغل  ال��ذي  ال��زم��ن  تخطيب 
وعبر الذات؛ اإذ كانت الفتتاحية المتمثلة بالأبيات 
من  يعبر  التي  العتبة  هي  ق�شيدة  كل  من  الأول��ى 

خاللها القارئ اإلى قراءة الن�ص كامال.

ففي الن�ص الأول )خم�شون(، يتخذ ال�شاعر من 
الإ�شارة اأو العالمة الزمنية التي ت�شير اإلى مرحلته 
قراءة  يوجه  ما  للن�ص؛  وعنوانا  منا�شا  العمرية 
المو�شوع  طبيعة  ويك�شف  ال��ب��داي��ة،  منذ  الن�ص 
الذي ي�شعى ال�شاعر اإلى ا�شتدراجه �شعريا، اإل اأن 
هذا الك�شف عبر العنوان لم يكن كامال، ولم يكن 
م�شتغرقا كل ال�شتغراق لمعاني الن�ص؛ اأي لم يكن 
اإ�شارة مبا�شرة ت�شادر متعة التلقي، رغم اإحاطته 

تدور حول مرحلة  التي  الم�شمونية  الن�ص  بدائرة 
الخم�شين من عمر ال�شاعر.

اأهمية  يكت�شف  القارئ طويال حتى  ينتظر  ولن 
هذا العنوان، بل �شيدرك اأهميته من الكلمة الأولى 
في الق�شيدة التي يفتتح بها ال�شاعر البيت الأول، 
وع�شر  الفتتاحي،  المقطع  في  مرتين  ليكررها 
مدى  ن��درك  هنا،  وم��ن  كامال؛  الن�ص  في  م��رات 
وهذه  الكلمة  هذه  تمار�شه  الذي  الزمني  ال�شغط 
المرحلة من الزمن على ذات ال�شاعر، واإنها تمثل 
مفتاحا  بل  فح�شب،  الن�ص  لقراءة  مفتاحا  لي�ص 

لقراءة الذات ال�شاعرة اأي�شا: 

فتندفُع الــروؤيــا..  تدفعك  خم�سون.. 
رفــــقــــا بــقــلــبــك كــــــاد الـــقـــلـــب يــنــخــلــُع

الالجدوى  المواجهة هي حالة  دافع هذه  ولعل 
والذي  الق�شيدة،  من  الرابع  البيت  يك�شفها  التي 
يوجز النتيجة التي و�شل اإليها ال�شاعر بعد كل تلك 

المغامرات والرحالت، خلف الطموح والأحالم: 

خم�سون.. ما بلغ ال�ساري �سحى غده
تــنــقــ�ــســُع الـــتـــي تــخــفــيــه  الـــغـــيـــوم  وال 

حياته  اأم����ام  ال��ك��ائ��ن  مكا�شفة  فالق�شيدة 
ال�شاعر  لدى  ال�شعرية  فالتجربة  كلها،  وتجاربه 
منفتحة على التجربة الحياتية، ما يجعل المواقف 
متداخلة عبر التجربتين، ذلك لأن ال�شعر ما هو اإل 
ى اأ�شرار الحياة.  تاأويل لوجود الكائن، الذي يتق�شّ
ال�شعري  ال�شتهالل  اأو  الفتتاحية  ال�شاعر  ليختم 
ببيتين �شكال دعوة لالإقرار باأثر الزمن، وبالتحول 
الذاتي، وبالتالي دعوة للرجوع �شاأن الذين رجعوا، 
ودعوة للراحة بعد كل هذا التعب الذي نهب الذات 

من ذاتها. 

ليكون ال�شوؤال هو النافذة التي يطل من خاللها 
ال�شاعر على ذاته وفاتحة لالعتراف: 

اأمـــا تــعــبــت..؟! فـــاإن الــقــوم قــد تعبوا
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اأال رجــعــت..؟! فـــاإن الــقــوم قــد رجعوا

ال�سبا هداأوا فاأقران  ا�سترحت؟!  هاّل 
ال�ُسرى هجعوا فاأن�ساء  هاّل غفوت؟! 

فقد  الأط��الل(،  افتتاحية ق�شيدة )�شدى  اأما 
ق�شيدة)خم�شون(  افتتاحية  عن  مختلفة  كانت 
الذي  الطرح  بطبيعة  اأو  الخطاب  ب�شمير  �شواء 
يقدمه ال�شاعر عبرها، فالخطاب فيها عبر �شمير 
الق�شيدة  ف��ي  عليه  ك��ان  م��ا  غير  على  ال��غ��ائ��ب، 
ال��ذات  اأن  اأي  المخاطب،  �شمير  وه��و  ال�شابقة 
حا�شرة في الغياب، تقف على حافة ال�شتين، بينما 

ما يزال �شدى الخم�شين حا�شرا في غيابها: 

كـــــــتـــــــم الــــــــ�ــــــــســــــــوق ولـــــــــــــو بـــــــــــــاح بــــه
قـــــهـــــقـــــه الـــــ�ـــــســـــيـــــب عـــــلـــــى مـــــفـــــرقـــــِه

�ـــــســـــبـــــح الـــــ�ـــــســـــتـــــيـــــن فـــــــــي خــــــاطــــــره
و�ـــــســـــدى الـــخـــمـــ�ـــســـيـــن فـــــي مــنــطــقــِه

بفاعلية  الوعي  فيها  يكون  »اللحظة  هذه  وفي 
ال��ذات  عند  توّهجه،  درج��ات  اأق�شى  في  الزمن 
ا�شتجداء  حالة  في  وهي  المراآة  اأم��ام  المنك�شرة 

الحالة  لطرفي  الروؤيوية  ال�شورة  وبهذه  يائ�شة، 
تتج�شد  الق�شيدة  مطلع  في  ال��م��راآة(  و  )ال���ذات 
نف�شها،  مع  المراآة  �شدق  بين  الجدالية  العالقات 
ولنف�شه«)٢(،  لها  الآخ���ر  ومخادعة  غيرها،  وم��ع 
الق�شيدة  عن  الموقف  اختالف  ك��ان  هنا،  وم��ن 
ال�شابقة التي لم يكن فيها هذا الح�ّص من النك�شار 
وال���ش��ت��ج��داء م��ن ال��زم��ن، وذل��ك لأن ال���ذات في 
الذي  الزمن  لقيمة  اأ�شبحت مدركة  المرحلة  هذه 
كان  كما  ت�شتجديه  اأن  تحاول  فهي  منها،  ه��رب 
يفعله »كزنتزاكي« في ا�شتجداء بع�ص الدقائق من 

الزمن. 

وهذه الالجدوى من الزمن، هي ما �شنراها في 
ق�شيدة )حديقة الغروب(، والتي ت�شي منذ العنوان 
ما �شتوؤول اإليه الق�شيدة؛ فالذات ال�شاعرة �شارت 
اأكثر ا�شت�شالما، واأكثر تقّبال لأثر الزمن، �شواء على 
الحالة النف�شية اأو الج�شدية؛ فالق�شيدة ت�شتك�شف 
الخام�شة  م�شارف  على  ال���ذات  وت��ح��اور  ال��زم��ن 
وال�شتين، ولهذه المرحلة اأ�شرارها، ومواقفها اأي�شا 
اأو الإن�شانية، والتي تبرز  �شواء الفكرية والفل�شفية 



اجلوبة - ربيع 1436هـ14

طبيعة عالقة الكائن مع الآخر، وطبيعة مواقفه من 
الحياة وق�شاياها المختلفة: 

خــمــ�ــٌص و�ــســُتــوَن.. فــي اأجــفــان اإعــ�ــســاِر
اأم����ا ���س��ئ��م��َت ارت���ح���ااًل اأّيـــهـــا الــ�ــســاري؟

اأمــــا مــلــلــَت مــن االأ�ـــســـفـــاِر.. مــا هـــداأت
اأ�ـــســـفـــار؟ وعـــــثـــــاِء  فــــي  واألــــقــــتــــك  اإال 

فال�شاعر في هذه الفتتاحية يتخذ من ال�شوؤال 
الإنكاري �شبيال لمكا�شفة الذات، فقد اأ�شبح اأكثر 
وعيا لحركة الزمن، واأكثر ا�شتجابة للتغيرات التي 

طراأت على الذات:

بلى! اكتفيُت.. واأ�سناني ال�سرى! و�سكا
قــلــبــي الـــعـــنـــاَء..! ولــكــن تــلــك اأقــــداري 

العترافات والمكا�سفة 

لأثره  وانتباهها  الزمن  لحركة  ال��ذات  ب��اإدراك 
مقام  في  ت�شتوي  عليها،  وال�شيكولوجي  البيولوجي 
ال�شوؤال والحيرة والقلق، لأنها ل ت�شتطيع اأن توقف 
وخارجها،  الذات،  داخل  و�شيرورتها  الحركة  هذه 
ومعها، ول ت�شتطيع اأن تتخل�ص من اآثارها، ول من 

ظاللها. 

وعبر هذه الحالة من العجز، تجد الذات نف�شها 
اأمام مراآة العتراف والمكا�شفة، لت�شل اإلى حالة 
الإقرار بالعجز من اأي فعل اأو تحرك عك�ص اتجاه 
الزمن، اأو الخال�ص من اآثاره، التي تتك�شف وتت�شح 

اأكثر فاأكثر كلما تقدم العمر بالكائن.

عليها  ت�شتغل  ال��ت��ي  ال��ث��الث��ة  الق�شائد  وف��ي   
الدرا�شة، ينتبه ال�شاعر اإلى هذا التغيير، كما ينتبه 
اأن النتقال  اإلى العجز في مقاومة الزمن، مدركا 
من مرحلة اإلى مرحلة، اإنما هو تحّول ل يملك اإل 

العتراف به.

 ف��ف��ي ق�����ش��ي��دة )خ��م�����ش��ون( ي���ب���داأ ال�����ش��اع��ر 
والمحا�شبة  والعتب،  باللوم  الم�شوبة  بالمكا�شفة 

ل���ل���ذات اأم�����ام ان��دف��اع��ات��ه��ا ف���ي رح��ل��ة ال��ح��ي��اة 
ي��اأت��ي الع��ت��راف ع��ن طريق  وم��غ��ام��رات��ه��ا، حيث 
والعالقات،  الظواهر  من  الأفعال،  وردود  الأفعال 
والأ�شياء والأفكار، والآخرين، كل ذلك عبر �شوت 
الذات  م�شتوى  على  التحّولت  يقدم  ال��ذي  ال��ذات 
والعالم، ب�شوت الذات، اأمام المراآة الفترا�شية: 

مترعة االأقـــداح  لك  �سبت  خم�سون.. 
ونــــادمــــتــــك.. فــــاأنــــت الــــــري والــ�ــســبــُع

به الطموح  عين  امــتــالأت  مــا  اأعطتك 
ومــــــا تـــمـــّنـــاه فــــي اأوهــــــامــــــه الــجــ�ــســُع

لينتقل بنا اإلى تحّولت الذات عبر مراآة الآخر 
ومراآة العالم، وكاأن المكا�شفة هنا تك�شف عن عمق 
التحّولت،  هذه  عبر  الكائن  مع  الزمنية  العالقة 
ذات  في  اآثارها  تظهر  التي  العالقات  هذه  وعبر 
الكائن، فتتحّول اإلى هذا البوح مع الظل في المراآة:

اإذا �سمحت خم�سون.. في و�سلها �سدُّ 
وفــــي الـــ�ـــســـدود و�ـــســـال حــيــن تــمــتــنــُع

واأنـــــــــــت غــــــــرٌّ بــــــــــريء فــــــي حـــبـــائـــلـــهـــا
بــالــو�ــســل تنخدُع اأو  بــالــ�ــســد  زلـــت  مــا 
وتلتفت الذات اإلى جانب اآخر، وهو الغربة عن 
كان  اإن  يعرف  ل  فهو  معه،  الت�شال  رغم  الآخ��ر 
�شيذكره هوؤلء الذين حمل جراحهم اأم ل، بعدما 
األقى عليه الزمن عباءة العتم لي�شرف على النهاية 

من �شرفة الوهم:

خم�سون.. تحمل جرح النا�ص يا رجال
جـــراحـــه مـــن عـــــذاب الـــكـــون تــرتــ�ــســُع

الــروح ما عجزت كــروم  اأعطيتهم من 
عنه الكرام.. فهل �ساغوا الذي كرعوا

وهنا، يك�شف عن حالة ال�شراع الم�شتمرة التي 
لم تكن لتهداأ في ذات ال�شاعر وهو يواجه الحياة 
بين  ال�شراع  اأورثته  فالخم�شون  والوجود،  والعالم 
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الحب  ليكون  والطموح،  الذات  بين  والحلم  الذات 
اأثرا وا�شحا في  اأحد هذه ال�شراعات التي تركت 
بحركة  تاأثرا  التجارب  اأكثر  لأنها  ال�شاعر،  نف�ص 

الزمن:

يـــوٌم دون جــرح هوى خم�سون مــا مــرَّ 
األـــــم يـــمـــزق حــ�ــســاك الـــوجـــد والـــولـــُع

خــمــ�ــســون.. مـــا مــــرَّ يــــوم دون اأغــنــيــة
اأم����ا ���س��ئ��م��ت ال��ق��واف��ي وه���ي ت�����س��ط��رُع

***

مــتــ�ــســع ــــمــــراء  �ــــس اأو  ــــقــــراء  �ــــس لــــكــــل 
فـــيـــا لــقــلــبــك مــــا يــــحــــوي ومــــــا يــ�ــســُع

لذلك، و�شمن هذا التجاذب والجدل والتناق�ص 
والنفتاحات  والمو�شوعية،  الذاتية  وال��ت��ح��ّولت 
ي�شتوجب  ك��ان  ذل��ك  ك��ل  ال��ع��ال��م.  على  المختلفة 
اأن  اأجل  من  والتاأمل  التوّقف  وهذا  العتراف  هذا 
ي�شتدرج ال�شاعر ذاته عبر مراآة اعترافاتها، لتقف 
بعد ذلك على حافة الوعي المختلف، الذي نه�ص 
في  الزمني  التحّول  وطبيعة  التجربة  طبيعة  من 

الذات.

»�شدى  ق�شيدة  في  العترافي  الخطاب  اأم��ا 
العام  الإيقاع  مع  من�شجما  فياأتي  الأطـــالل«،  من 
للق�شيدة، �شواء على م�شتوى فكرة الزمن، اأو على 
مبنية  فالق�شيدة  ال�شعري،  الخطاب  ُبنية  م�شتوى 
تحّول  بعد  والمراآة  الذات  بين  درامية  خلفية  على 
الفتتاحية  في  الغائب  �شمير  من  ال��راوي  �شمير 
اإلى �شمير المتكلم الأكثر الت�شاقا بالذات، ليكون 
ال�شتجداء  �شوؤال  لالإجابة على  العتراف محاولة 
اأن  للمراآة  ب�شوؤاله  المفتتح،  نهاية  في  جاء  ال��ذي 
تمنحه بع�ص ما يغرب عنه، وهذا ما يحدث حالة 
من التوتر بين الذات والمراآة، وبين الذات وذاتها: 

اأعـــــطـــــي �ـــســـوى ــــــمــــــراآة ال  تـــهـــمـــ�ـــص ال
دقـــيـــقـــه بــــتــــفــــا�ــــســــيــــل  اأراه..  مـــــــا 

والزمن،  ال��ذات  بين  ال�شراع  يتاأجج  وبالتالي 
لتدخل  واقعها،  واأمام  حقائقه  اأمام  ي�شعها  الذي 
ال�شراع،  هذا  حدة  تك�شر  حالة  في  بعدها  الذات 
الطرفين)الذات  م��ن  ال��ح��وار  انتقال  خ��الل  م��ن 
الكائن في  المراأة(، فيدخل  اإلى )الذات  المراآة( 
الزمن،  قيد  من  النفالت  من  حالة  اللحظة  هذه 
عليه،  تركها  التي  اآث��اره  كل  من  يتخل�ص  وبالتالي 
وك���اأن فعل ال��م��راأة التي لح��ت ل��ه ك��ان اأق���وى من 
الأ�شياء  وطبيعة  الحقائق  غيرت  اإذ  الزمن..  فعل 

بانبثاقها ال�شحري اأمام ال�شاعر: 

وتـــــــلـــــــوحـــــــيـــــــن.. فــــــاأنــــــ�ــــــســــــى اأنــــــنــــــي 
ـــــــبـــــــح فـــــــــي ذمــــــــــــة كــــــان ــــــر اأ�ـــــــس خــــــب

ـــــــعـــــــود الـــــعـــــمـــــر طـــــفـــــال جــــامــــحــــا وي
لــــيــــ�ــــص يــــلــــويــــه عــــــن الــــلــــهــــو عـــنـــان

حال  ينطفئ  اأن  يلبث  ما  النبثاق  ه��ذا  اأن  اإل 
والوجود  والعالم  الذات  يربك  الذي  المراأة  غياب 
م��ف��اج��اأة من  ي��ق��ل  ل  فغيابها  ال����ذات،  ح���ول  م��ن 
الذات  تنك�شر  والغياب  الح�شور  وبين  ح�شورها، 
لم  التي  الحقيقة  اإل��ى  تلتفت  عندما  اأخ��رى،  مرة 
ت�شتطع اللتفاف عليها حتى عبر الحلم اأو التوّهم: 

ــــاعــــة وتــــــغــــــيــــــبــــــيــــــن.. فـــــــــتـــــــــدوي �ــــس
جـــلـــجـــلـــت دقـــــاتـــــهـــــا.. مــــــلء الـــمـــكـــان

وبالتالي تقف الذات ال�شاعرة بعد �شدمة غياب 
المراأة الحلم اأمام الحقيقة، بعدما انجلى الوهم، 
الغائبة  المراأة  ظل  يحاور  يزال  ما  ال�شاعر  وك��اأن 
لنا جانبا من حوارها معه، حيث عراء  التي ينقل 

الذات اأمام حقيقة الفعل الزمني: 

قــــلــــت اأهــــــــــــــــواَك.. فـــــمـــــاذا تــعــ�ــســقــيــن
الــ�ــســنــيــن بـــاأ�ـــص  اأم  الــــيــــاأ�ــــص..  اأ�ـــســـنـــيَّ 

تـــتـــعـــبـــنـــي  تــــــــــزل  لــــــــم  هـــــمـــــومـــــا  اأم 
فــــــكــــــاأنــــــي مــــ�ــــســــتــــ�ــــســــار الـــبـــائـــ�ـــســـيـــن
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ــــــهــــــا ودعــــــت اإذا  مـــــــــعـــــــــانـــــــــاة  اأم 
رج������ع������ت م�����ث�����ل ل������ئ������ام ال�����دائ�����ن�����ي�����ن

�ــــســــاحــــكــــة رقـــــ�ـــــســـــت  دمــــــــوعــــــــا  اأم 
ـــغـــ�ـــص الــــنــــاظــــريــــن فــــــي عــــيــــونــــي لـــت

في  ال��درام��ي��ة  الحركة  ع��ن  ال��م��راأة  وباإق�شاء 
تخاطب  ال��ت��ي  جملتها  بنقل  والك��ت��ف��اء  ال��ح��وار، 
هذه  في  الذات  وكاأن  اأه��واَك(،  ال�شاعر)قلِت  بها 
خالل  من  لها  تلّوح  التي  بالنهاية  توقن  المرحلة 
وانك�شار  المحيط،  بالعالم  الإح�شا�ص  انك�شار 
بعدما خابت  وال��م��راآة  ال��م��راأة  ت��ج��اه  الإح�����ش��ا���ص 

محاولت اللتفاف على الحقيقة: 

ــــت.. اأهـــــــــــواَك فـــيـــا طــــــول عـــذابـــي  قــــل
مـــــا الـــــــــذي يـــجـــمـــع �ـــســـيـــبـــا بـــ�ـــســـبـــاِب

مـــــا الــــــــذي يـــجـــمـــع لـــــيـــــال.. بــ�ــســحــى
م���ا ال�����ذي ي��ج��م��ع ع���ر����س���ا.. ب��اك��ت��ئ��اِب

تتجه  ال���غ���روب(،  )ح��دي��ق��ة  ق�شيدة  ف��ي  اأم���ا 
الق�شيدة اإلى الإح�شا�ص بالنهاية المحتومة، ب�شكل 
اأكثر حدة عما كان عليه الإح�شا�ص في الق�شيدتين 
اأ�شده  على  اللوم  كان  »خم�شون«  ففي  ال�شابقتين، 
من  )�شدى  وفي  الزمن  اآث��ار  تواجه  وهي  للذات، 
يواجه  وهو  اأ�شدها،  على  الخيبة  كانت  الأطالل(، 
في  والمراآة  المراأة  مراوغة  في  ويف�شل  الحقيقة، 
التخّل�ص من اآثار الزمن، اأو من قيده الذي يقوده 

اإلى النهاية.. فيقر بذلك. 

الذي  ال�شاعر  فنجد  الغروب،  حديقة  في  اأم��ا 
باأنه  الفتتاحي  المقطع  م��ن  بيت  اآخ���ر  ف��ي  اأق���ر 
متعب واأ�شناه ال�شرى، وقلبه ي�شكو من العناء واأنه 
م�شت�شلم لأقداره، يبداأ المقطع الأول من اعترافاته 
)رفيقة  الآخ��ر  م��راآة  اأم��ام  بوقوف  الذاتي  وبوحه 
الدرب(، لي�شر لها ويك�شف عن طبيعة العالقة مع 
هذا الآخر، حيث يطفح الوجد من ذاته التي اأيقنت 

بالنهاية وحتمية الفراق: 

اأيــــا رفــيــقــَة دربـــــــي..! لـــو لــــدّي �ــســوى
اأعماري عينيِك  فدى  لقلُت:  عمري.. 

ـــنـــي.. و�ـــســـبـــابـــي فــــي فـــتـــّوتـــِه ـــت ـــب اأحـــب
ومـــــا تــــغــــيــــرت.. واالأوجـــــــــــاع �ــســمــاري

***

يع�سقني كـــان  فــقــولــي:  �ــســاءلــوِك  اإْن 
ــــنــــٍف.. واإ�ــــســــرار بـــكـــلِّ مـــا فـــيـــِه مـــن ُع

وكــــــان يـــــــاأوي اإلــــــى قـــلـــبـــي.. ويــ�ــســكــنــه
ــــالعــــِه داري اأ�ــــس فــــي  يـــحـــمـــل  وكـــــــان 

َبَطاًل يكْن  لم  فقولي:  م�سيُت..  واإْن 
لــــكــــنــــه لـــــــم يـــــقـــــّبـــــل جـــــبـــــهـــــَة الــــــعــــــاِر

ليتابع ال�شاعر هذا التنقل من مراآة اإلى مراآة، 
وبين  بينه  الم�شالحة  من  حالة  عن  يبحث  وكاأنه 
ي�شت�شلم  اأن  وقبل  ال��وج��ود،  يغادر  اأن  قبل  الآخ��ر 
للنهاية، وقد يكون الأمر حالة من حالت التخل�ص 
من ق�شوة الفراق والنهاية ليتوقف في المراآة الثانية 
تنف�شه(،  في  فجر  ي�شميها)بنت  التي  الأنثى  اأمام 
تلك الأنثى التي ت�شتعيد ب�شورتها تلك المراأة التي 
التي  الأط��الل(  من  ق�شيدة)�شدى  في  له  لحت 
ذاته  بالخطاب  ليخاطبها  اإليها،  اأ�شرنا  واأن  �شبق 
الذي خاطب به تلك المراأة، حيث يك�شف عن حدة 

التناق�ص بينه وبينها:

واأنــــــــــِت!. يــــا بـــنـــت فـــجـــٍر فــــي تــنــّفــ�ــســه
مــا فــي االأنـــوثـــة.. مــن �ــســحــٍر واأ�ـــســـراِر

ــــنــــي �ــَســَبــٌح مـــــاذا تـــريـــديـــن مـــنـــي؟! اإنَّ
ـــــواِر ـــــس يـــهـــيـــُم مــــا بـــيـــن اأغـــــــــــالٍل.. واأ�

هذي حديقة عمري في الغروب.. كما
راأيـــــــِت... مــرعــى خــريــٍف جــائــٍع �ــســاِر

***

كتبي واقــرئــي  دعــيــنــي!.  تتبعيني!  ال 
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فـــبـــيـــن اأوراِقــــــــهــــــــا تــــلــــقــــاِك اأخـــــبـــــاري

بطاًل يكن  لم  فقولي:  م�سيُت..  واإْن 
وكــــــــــان يــــــمــــــزُج اأطـــــــــــــــــواراً بـــــــاأطـــــــواِر

اأمام مراآة البالد؛  الو�شية الأخيرة  اإلى  لي�شل 
من  ب��دءًا  بالتدرج  بمراياه  ينتقل  ال�شاعر  وك���اأنَّ 
يكون  ما  اأق��رب  من  ال�شاعرة  ال��ذات  خ�شو�شية 
اإليها، وهي رفيقة الدرب، ومن ثم الأنثى التي كان 
يحبها، لي�شل اإلى البالد التي يعي�ص فيها ويع�شقها 
ينتقل فقط من  انتقاله هذا لم  هي الأخرى؛ وفي 

الفرد اإلى الكل بل من الإن�شان اإلى المكان:

ويـــــا بـــــــالداً نــــــذرت الـــعـــمـــر.. َزهــــرَتــــه
لــعــّزهــا!.. ُدمــــِت!.. اإنـــي حــان اإبــحــاري

تــــركــــُت بـــيـــن رمـــــــال الـــبـــيـــد اأغــنــيــتــي
اأ�سماري الم�سحوِر..  �ساطئِك  وع��ن��د 

ــــْع قلمي اأب لــم  �ــســاءلــوِك فــقــولــي:  اإن 
ــــ�ــــص بــ�ــســوق الـــزيـــف اأفـــكـــاري ولــــم اأدّن

َبَطاًل يكن  لم  فقولي:  م�سيُت..  واإن 
وكـــان طــفــلــي.. ومــحــبــوبــي.. وقيثاري

ابتهال الذات والخال�ص الأخير

الأخير  الموقف  يمثل  ال��ذي  الموقف  ه��ذا  ف��ي 
الأخير  ليكون هذا العتراف  المرايا،  اأمام  لل�شاعر 
اأمام الذات الإلهية بابتهال ونجوى؛ يحاول ال�شاعر 
والغفران  العفو  يطلب  اأن  اأو  اآثامه  من  يتخّل�ص  اأن 
عما ارتكبه عبر م�شيرة الحياة، بكلمات يتقرب فيها 
والغفران، وقد  القبول  من خالقه، ع�شى يكون فيها 
مرحلة  مرحلتين:  في  يتكرر  الموقف  ه��ذا  وجدنا 
لوم  في حالة  ت�شير  الق�شيدة  كانت  التي  الخم�شين 
لحظة  اإلــى  الق�شيدة  و�شلت  حتى  للذات،  وتقريع 

واإق��رار  والع��ت��راف  ال��ذات  مع  الأخ��ي��رة  المواجهة 
الأولى  ففي  وال�شتين،  الخام�شة  ومرحلة  فعلته،  بما 
ن�شهد الخوف من النهاية المفاجئة، لذلك كان طمع 
ما  اإلى  الو�شول  عبر  الزمن  من  بالخال�ص  ال�شاعر 

وراء الزمن: 

ربـــــــــاُه فـــــي نـــ�ـــســـف قــــــرن مـــــا يــــــرد بــه
ر�ــســد الــغــوي.. ومــا يــهــدي.. ومــا يــزُع

اأتــخــمــت مــن زهــــرة الــدنــيــا وزخــرفــهــا
ولــم يعد فــي �ــســوى اأخــــراك لــي طمُع

بدنو  الإح�شا�ص  فيها  كان  فقد  الثانية  في  اأما 
الخم�شين،  مرحلة  عن  مختلفا  اإح�شا�شا  النهاية، 
من  للعالم  ال�شاعر  و�شايا  الق�شيدة  كانت  لذلك 
بعده، بعد اأن يم�شي، على خلفية من بكائية الذات 

على ذاتها: 

يـــا عـــالـــَم الــغــيــِب! ذنــبــي اأنـــــَت تــعــرُفــه
ـــــــت تـــعـــلـــُم اإعــــــالنــــــي.. واإ�ـــــســـــراري واأن

اأحببُت لقياَك.. ح�سن الظن ي�سفع لي
ــــاِر؟ غــــفَّ عـــنـــد  اإاّل  الـــعـــفـــو  ــــى  ــــَج ــــرُت اأي

وفي النهاية، ل بد من القول اإن موقف ال�شاعر 
موقف  موقفين..  على  محمول  ك��ان  ال��زم��ن  م��ن 
ذاتي من الذات اإلى الذات، وموقف من الذات اإلى 
منف�شال  اأو  العالم  مع  متوّحدا  كان  �شواء  العالم، 
اأم  مت�شارعا،  متفقا،  اأم  معه،  متناق�شا  عنه، 
مت�شالحا؛ و�شواء كان الخطاب في لبو�ص رومان�شي 

اأو في لبو�ص درامي جدلّي فل�شفّي.

كاتبة من �شوريا مقيمة في الأمارات.  *
)١( الق�شائد من�شورة في كتاب وقائع مهرجان ربيع ال�شعر، م �ص، �ص ١١٨ ١١٩ ١٦٧ حتى ١٧٢.

)٢( ورقة الدكتور عبداهلل المهمنا، م �ص �ص ١٢0.
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الكتابة واأ�شئلة الخطاب
في تجربة �سعدية مفرح ال�سعرية

■ اإبراهيم احلجري*

تنفتح تجربة ال�ساعرة الكويتية �سعدية مفرح على �سنوف الكتابة كلها، من اأجل 
اأو حلزونيتها؛  اأن تخّل�ص الق�سيدة من االنغالق الذي تفر�سه دائرة اللغة ال�سعرية 
اأ�سكال  بانفتاحها على  اإنها،  الثابتة.  المرجعيات  تلّقي ق�سائدها، وفق  لذلك ي�سعب 
التعبير الكتابي، ترّهن �سوؤالي الخطاب ال�سعري واأفق داللته، بما يجعل من التجربة 
توا�سليا  و�سندا  الكتابة،  واأنماط  الجن�سية  الحدود  تحجبه  ال  ممتدا  اأفقا  ال�سعرية 

مفتوحا على عوالم االإن�سان الم�سبعة. 

اإن الكتابة ال�سعرية، بقدر ما تقترب من اليومي، وتن�سغل باال�ستعارات التي نحيا 
بها، ت�سارع كذلك، وبوعي مفرط الح�سا�سية، اإلى البحث عن اأفق للتميز واالختالف، 
افتقد  ال�سعر  اأن  يعتقد  َمــن   ثمُة  الق�سيدة.  تميز  التي  الب�ساطة  تجعل  مــا  وبــقــدر 
اإليه حتى  الــذي كان يجذب  وال�سحر  الخطاب،  لغة  به عن  تناأى  التي كانت  البالغة 
جمهور العامة؛ فاإن ال�ساعرة انتهجت لها، في غفلة المتلّقي الك�سول، م�سالك اأخرى 
كانت  لما  مغايرة  مقوالت  على  تتاأ�س�ص  للق�سيدة،  مختلفة  بالغة  ل�سناعة  متجددة 

عليه معمارية الق�سيدة.
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اأ�شائل  �شوف  الت�شور،  هذا  على  وتاأ�شي�شًا 
الكتابة ال�شعرية لدى ال�شاعرة �شعدية مفّرح في 
وارتباطا  ال�شوغ من جهة،  اأ�شاليب  اإلى  ارتهان 
�شكل  �شوء،  في  ال�شعرية،  التجربة  تقترحه  بما 
وع��ي،  ع��ن  ال�شاعرة  اخ��ت��ارت��ه  ال��ذي  الخطاب 
الل�شنية  اأبعاد دللية، وما توحي به البنيات  من 
ت��ن��اغ��م م��ع ت��ح��ولت الحالة  والإي��ق��اع��ي��ة، ف��ي 
ال�شعورية وال�شياق الناظم لن�شق الن�شو�ص من 
تتيحها  اأدوات  باعتماد  كّل ذلك،  اأخ��رى..  جهة 
الثقافي  الن�شق  تحليل  في  الجديدة  الأدب��ي��ات 
ال�شعرية  الق�شيدة  ت�شكل  ل  والذي  عام،  ب�شكل 

�شوى واحد من دعاماته التي ل ح�شر لها. 

1. تخطيب الق�شيدة
تعتمد �شعدية من خالل ديوانيها ال�شعريين: 
بنافذة  و»قبر  ظنوني«  خيل  فاأ�شرج  »تغيب.. 
تقنيات  ف��ي  ال��واع��ي  التفكير  اإل��ى  واحـــــدة«)١(، 
توؤثث  اأ�شلوبية  جغرافيات  ع��ن  بحثا  الكتابة، 
ت��ج��دد دللت���ه،  اآف���اق  ال��ن�����ص، وت��دع��م  ف�شاء 
وب�شعرية  بالكتابة،  وعيها  طبيعة  مع  ان�شجاما 
اللغة ومتحولت الع�شر التي ل يمكن اأن يتخلف 

الإبداع في غيابها. 
ال�شعري ل يمكن في تجربة  الن�ص  اإن دللة 
ج�شد  اإلــى  النظر  غياب  في  تت�شيد،  اأن  مفرح، 
الن�ص اأو هيكله اأو ال�شكل المعماري الذي �شمم 
الق�شيدة  في  الب�شري  ال�شند  اأن  بمعنى  وفقه؛ 
ترومه  ال��ذي  المعنى  ت�شكيل  في  وم�شهم   ، دالٌّ
الذات من وراء بناء هذا الخطاب، لكن هذا لن 
يتاأّت لمتلٍق يظل متم�شكا بمرجعياته التقليدية؛ 
يعد  المتلقي،  لدى  والت�شكيلي  الب�شري  فالوعي 
ركنا اأ�شا�شا من اأجل ح�شول التفاعل الإيجابي 

بين قطبي التوا�شل ال�شعري ]الباث )ال�شاعر(، 
والمتلقي )قارئ الق�شيدة([.

الكتابة،  في  مفرح  �شعدية  ال�شاعرة  ت�شلك 
من خالل هذين الديوانين، م�شلك الت�شكيلي في 
م�شتفيدة  وتاأثيثه،  الورقي  الف�شاء  مع  التعامل 
الخطوط،  تنويع  فــي  الكاليغراف  تجربة  م��ن 
وت�شكيل  الكتابة،  ج�شد  ور�شم  الفراغ،  وتنظيم 
الن�شق  بتالحم  الوعي  من  انطالقا  ت�شاري�شها 
الإ�شاري مع الدللت الن�شية المن�شودة، ويبداأ 
الألــوان، وتنتظم  تتعدد  هذا من الغالف، حيث 
متخذة  ال��غ��الف،  ف�����ش��اء  م��ع  الل�شنية  الآث����ار 
اليمين  يبداأ من  وترتيبا  توؤّطرها،  معينة  �شورة 
العنوان  يكون  اأن  على  الحر�ص  مع  الي�شار،  اإلى 
واأن  بالأ�شود،  دون��ه  التي  والمقولت  بالأحمر، 
يكون الحّيز الذي يهيمن عليه اأكبر �شعة؛ مقارنًة 
فيما  الأول��ى،  الغالف  �شفحة  مكّونات  باقي  مع 
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ل تنال لوحة الغالف �شوى اإطار م�شاحي �شئيل 
منجزات  في  لها  يخ�ش�ص  بما  ق��ارّن��اه  ما  اإذا 
تبّئر  الغالف  �شفحة ظهر  اأن  في حين  اأخ��رى. 
البيا�ص اأو الفراغ، وتدفع بال�شواد/الأثر الل�شني 
غياب  على  دللة  ال�شفحة  النحت/جنوب  اإلى 
الخواء  وهيمنة  ال���ذات،  في  النف�شي  الم��ت��الء 
الجامدة  الف�شاءات  به  توحي  ال��ذي  والنكو�ص 

التي ل حركة في اإيقاعها المحايد تماما. 
المتنين،  ت�شاعيف  ف��ي  ت��وّغ��ل��ن��ا  م��ا  واإذا 
نجد  الكتابة،  �شكل  انب�شام  جغرافية  لتاأمل 
على  ال��م��داد  بها  يتدفق  ال��ت��ي  الإي��ق��اع��ات  اأن 
ال�شفحات، يتفاوت ح�شب الق�شائد؛ فهو يرتفع 
حينا، ويتراجع اأحيانا اأخرى، في دللة على تلّون 
في  اإل  يتحقق  ل  الذي  ثباتها  وعدم  الم�شاعر، 

لحظات �شعرية ق�شيرة ومتباعدة.
�شمة  ف��ي  ي�شبه  ه��ن��ا،  ال�����ش��ع��وري  ال��م��دَّ  اإن 
ت��دف��ق��ه ع��ل��ى ال��ب��ي��ا���ص، ال��م��د ال��ب��ح��ري ال��ذي 
يتراجع  ثم  حينا،  يندفع  للف�شول؛  تبعا  يتفاوت 
�شواد  فيغمر  العا�شفة  ت�شتد  واأحيانا،  اأخ��رى، 
يعود  ما  �شرعان  ثم  برمتها،  ال�شفحة  المداد 
اإيقاعات  تجرب  ال�شاعرة  وكاأن  م�شتواها،  اإلى 
في  كلها  ال��ب��ح��ري  م��ّده��ا  وت��ح��ولت  الف�شول 
من  »ت�شونامي«  اأحيانا  ُمحدثة  واحدة،  ق�شيدة 
اأن  ال�شفحة  تكاد  ل  التي  الفيا�شة  الأحا�شي�ص 
اللغة تقدر على احتوائها، وهي في  تحدها، ول 

لحظة هيجان جارف ل عهد للذات به. 
الب�شري  التنظيم  م�شتوى  على  التنويع  يدل 
ولي�ص  المطروقة،  الدللت  تعدد  على  لل�شفحة 
زخرف؛  اأداة  اأو  ترف،  مو�شة  اأو  روتينيا،  اأمرا 
اأمر مدرو�ص ومفكر فيه م�شبقا من لدن  بل هو 
وطبيعة  ال�شعورية،  للدفقات  تبعا  ال�شاعرة، 
على  ق�شيدة  كل  ر�شائل  ت�شكل  التي  المعاني 
حدة. فلي�ص من �شكل ب�شري اأو احتمال تنظيمي 
بغية  ال�شاعرة،  وجربته  اإل  الكتابي  للف�شاء 
ال�شعري  ا�شتغالها  على  جديد  مغزى  اإ�شفاء 
لديها،  ال�شعرية  مكونات  كل  ا�شتنفار  بوا�شطة 
واج��ه��ات  با�شتنبات  ال��دلل��ي  البعد  وتطعيم 
الق�شيدة  عالم  فتح  باإمكانها  اأخ��رى  اأ�شلوبية 
على كّوات ت�شتمّد منها هواء متجددا، من دون 
اأن يكون هناك فارق مميز بين المكّون ال�شكلي، 

والمكّون الب�شري فيه. 
البالغي  بعدها  ع��ن  ف�شال  الق�شائد،  ك��ل 
والأ�شلوبي والدللي، هي لوحات ت�شكيلية تتطلب 
بباقي  ارتباط  في  خا�شة  �شيميولوجية  ق��راءة 
تاأثيث  اأن  كيف  لحظنا  وقد  ال�شعرية.  عنا�شر 
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اأو  اأفقيا  يكون  ال�شفحات/اللوحات  ف�شاءات 
مبعثرا،  اأو  متوازيا  يمينا،  اأو  �شماًل  عموديا، 
كما اأن الن�ص ال�شعري يكون طويال اأو ق�شيرا، 
الحالت،  كل  في  وهــو،  مت�شظيا،  اأو  متالحما 
تعبير عن لحظة نف�شية ت�شادف ميالده، وتوؤطر 
ع�شير  مخا�ص  عقب  التجربة،  انبثاق  منا�شبة 

عانته ال�شاعرة. 

2. بالغة مختلفة
يكون  اأن  اإل��ى  وت�شعى  اللغة،  �شعدية  تالعب 
على  خفيفا  ال���ش��ت��ع��اري  المجازي–  عبورها 
على  الحفيف  يحدثه  ال��ذي  الأث��ر  مثل  ال��ق��ارئ 
التي  الدغدغة  وق��ع  لها  يكون  حتى  الأ�ــشــجــار، 
اإحراز  الم�شاعر والجوارح، بق�شد  تن�شط معها 
التفاعل، واإن في موا�شم الجذب اللغوي، وتكّل�ص 

الأحا�شي�ص وتحّجر الأبعاد الإن�شانية. 
بالغة،  بعناية  ال��م��ف��ردات  ال�شاعرة  تنتقي 
وت�شتغل على تقنية »الحقول المعجمية والدللية« 
ف�شال  الدللة،  تاأ�شي�ص  رواف��د  تو�شيع  اأجل  من 
عن ال�شتغال الت�شكيلي على الف�شاء الن�شي كما 
اإلى ذلك، واإذا كان ديوان »قبر  �شبقت الإ�شارة 
بنافذة واحدة« ل ي�شعنا في تبين هذه الم�شاألة، 
فاإن مجموعة »تغيب... فاأ�شرج خيل ظنوني« تتيح 
لنا تلم�ص هذا الإ�شغال، اإذ اإن ال�شاعرة ا�شتغلت 
على تيمة معينة، وهي تيمة)الحزن(، و�شعت اإلى 
تعزيز هذه الدللة عبر تقنيات التكرار، والتردد 
والــتــرادف  وال�شتقاق  والت�شاّد،  المفهومّي، 
والتجاور الدللي... وغير ذلك من اآليات بالغة 

المعجم ال�شعري.
ت��ك��ررت  ق��د  م��ق��ول��ة)ال��ح��زن(  ك��ان��ت  واإذا   
المنجز  ه��ذا  في  م��رات  ع�شر  من  اأكثر  ح�شوًا 

تراكم  خالل  من  تتقّوى  الدللة  ف��اإن  ال�شعري، 
ال�شمت-  ال��م��وت-  الياأ�ص-  ]الخيبة-  معجم 
بين  التقابل  اأن  كما  يا،  ن�شّ وهيمنته  الغياب[، 
على  دللي  م�شتوى  كفة  يرّجح  ونقي�شه  المعنى 
ح�شاب اآخر، تاأ�شي�شا على بنية ال�شراع، ودرجة 

الح�شور والغياب. 
اآخر  جمالي  عن�شر  اإل��ى  التلميح  من  بد  ول 
اإث���راء  ف��ي  م��ف��رح  �شعدية  ال�����ش��اع��رة  اعتمدته 
الن�شو�ص،  على  النتهاكي  التجريبي  عملها 
وهو العالقة بين الكلمات. فاإذا كانت ال�شميمة 
»قبر  الف�شيف�شائية  مجموعتها  اأحكمت  الدللية 
بنافذة واحدة«، فجعلت الكالم ال�شعري خفيف 
الجملة/الوحدة  معنى  التقاط  ل�شرعة  الوقع 
ال�شعرية، فاإن مجموعتها »تغيب... فاأ�شرج خيل 
ظنوني« تنتهج اأ�شلوب خلخلة القرين الدللي بين 
تنزاح  ال�شعرية  المقولت  جعل  ما  المفردات، 
معناها  من  لتاأخذ  القامو�شي،  م�شمونها  عن 
ولأول  ال�شعرية؛  للجملة  انتمائها  �شميم  م��ن 
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هو  ع��ام،  انطباع  ال��ق��ارئ،  ل��دى  يت�شكل،  وهلة، 
مكونات  بين  ترتبط  التي  الأ�شا�ص  العالقة  كون 
وت�شادم؛  تنافر  عالقة  هي  ال�شعرية  الجملة 
لكن الدخول في عوالم الن�ص الجوانية، تجعله 
للق�شيدة،  الكلي  الن�شيج  اإلى  تدريجيا،  يطمئن 
الل�شانية  البنية  مــع  ف�شيئا،  �شيئا  وين�شجم 
الجديدة التي تنحت لها، في اأفق الن�ص، معنى 
�شمنيا تنهله من فعل النتماء لن�شيج هذا الن�ص 

اأو ذاك، في ارتباط مع الن�شق العام للدللة. 
اإن ال�شاعرة مفّرح ت�شعى اإلى جعل كل مكونات 
الخطاب ال�شعري في خدمة المعنى؛ لذلك فهي 
ت�شتنفر حتى الفراغات ونقط الحذف من اأجل 
ال�شعورية،  المكنونات  على  والتدليل  الإي��ح��اء 
وهي، هنا تعّول على وعيها التجريبي من جهة، 
جهة  من  التاأويلي  وذكائه  القارئ  ح��ذق  وعلى 

ثانية، ونمثل لذلك بالمقطع التالي:
فل�سطين التي...

والتي...

والتي...
)ترى.. هل تعودَ؟()٢(

تفا�شيل  ي��ج��وب  وه���و  ال��م��ت��ل��ق��ي،  ُي��ط��اَل��ُب 
م�شغيًا  الحوا�ص،  متيقظ  يكون  اأن  المكتوب، 
ال�شمع لكل مكّونات العالم ال�شعري، وكاأنه يحيى 
ور�شوخه،  المعنى  اإنــبــات  لحظة  ال�شاعرة  مع 
اإلى حالة  ال�شخ�شية  الكينونة  وتحّوله من حالة 
الملكية الم�شاعة. وا�شتنادا اإلى ذلك، فا�شتنبات 
يقابله  ال�شعري،  الن�ص  لكتابة  جديدة  بالغة 

لزوما، حدوث تحول جذري على م�شتوى التلقي؛ 
كافة  بتحريك  مطالبا  اأ�شبح  القارئ  اأن  ذاك 
مناحي الوعي والإح�شا�ص والثقافة، بغية القب�ص 
على التجربة ال�شعرية في تما�ّشها الجوهرّي مع 
مفّرح،  ح�شا�شية  وفق  فالن�ص،  الروحي؛  العمق 
خطابا  �شار  بل  فح�شب،  لغوية  وجهة  ع��اد  ما 
التي  والعالمات،  والإ�شارات  الّدواّل  من  �شامال 
اإّل بو�شفها جزءًا  ت�شكل كال متجان�شا، ول تدّل 

من ن�شق عام.
وعموما نجد، هنا، عبر تجربة �شعدية مفرح، 
اأحيانا،  تطفح  ومتلّونة  مخاتلة  حزينة  نبرة 
وتتفتح  مك�شوف،  تعبير  وفي  بجالء،  لتتمظهر 
واإ�شارية  لغوية  خلفيات  �شكل  في  اآخــر،  حينا 
الإي��ق��اع  ت��ل��ون  م��ع  ان�شجاما  وذل���ك  م��وح��ي��ة.. 
الفارقة  باللحظة  المحكوم  وال�شعوري  ال�شعري 
ف��ي الإح�����ش��ا���ص ب��ال��وج��ود، وم�����ش��وغ��ات ال��ق��ول 
وتفاعٍل  الكينونة،  �شوؤال  مع  َتما�صٍّ  في  ال�شعرّي 

مع الوعي الجمعّي.
اإّن الّذات، وهي تنكتب �شعرّيا، تظّل حا�شرة 
الوعي بالعالم الذي تنتمي اإليه، مو�شولة الذهن 
العينيين،  ن�شب  ووا�شعة  فيه،  التوتر  ب��ب��وؤرة 
�شاج  عالم  في  الإن�شانية،  القيم  انتفاء  حالت 
فيه،  ت�شيق  عالم  ال��م��ادي��ات،  على  بالتهافت 
بالتدريج، اآفاق الحلم، وت�شود فيه نواعير اغتيال 

ما راكمه الب�شُر من روح الح�شارة. 

ناقد وباحث من المغرب.   *
)١( �شعدية مفرح: تغيب... فاأ�شرج خيل ظنوني، دار الجديد، بيروت، لبنان، الطبعة ١، ١٩٩٤م.

)٢( �شعدية مفرح: قبر بنافذة واحدة، الهيئة العامة لق�شور الثقافة، القاهرة، م�شر العربية، ط ١، ٢00٨م، �ص ٨٦.
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التجريب في
الق�سة الق�سيرة جدا

■ حممد يوب*

ذات��ي��ة  فنية  روؤي����ة  اإًذا،  ف��ال��ت��ج��ري��ب، 
ي�شوغها  �شخ�شية؛  فــكــريــة  ــيــرورة  و�ــش
الق�ش�شي  م�شغله  اأو  مختبره  في  القا�ص 
با�شتمرار  يخ�شع  ال���ذي  ج���دا،  الق�شير 
للتبديل والإزاحة والتحوير وتقليب القوالب 
ال���ج���اه���زة؛ وم��راج��ع��ة م��ع��ن��ى ال��ت��ج��ري��ب 

يتمثل  لأن��ه  الإب����داع،  اإن��ه قرين  وج����دواه؛ 
ف��ي اب��ت��ك��اره ط��رائ��ق واأ���ش��ال��ي��ب ج��دي��دة 
لأنماط التعبير الفني المختلفة. وهو بهذا 
باأفق  م��وؤط��رة  فنية  ممار�شة  يعدُّ  المعنى 
الممّل،  الّتكرار  اإب�شتيمولوجي غايته نق�ص 
الكتابة  ف��ي  وال��م��األ��وف  ال��م��ت��داوِل  وخ���رق 

واإبــداعــي يكّر�ص  اإلــى مجال فني  اأنها ال تنتمي  الق�سيرة جــداً  الق�سة  من طبيعة 
ا�ستندت على فل�سفة  اإنها  ال�سردي؛ بل  الماألوف، وي�ستكين للجاهز في عالم االإبــداع 
اإبداعية توؤطرها مقولة »المغايرة الخاّلقة« التي تخلخل الجاهز وتتمّرد عليه؛ اإنها 
اإنها ممار�سة قائمة على الهدم  ُتحّطم ال�سكل الجاهز؛ غير قادر على حمل االأفكار؛ 

والبناء لفتح اأفق جديد قادر على تتبع طموحات الق�سا�سين.

وقد اأجمع الدار�سون على اأن الق�سة الق�سيرة جدا امتدت في �سيرورة تنموية قوامها 
التحّول الدائم؛ �سواء اأكان تحوال اأ�سهمت فيه عوامل ثقافية واإبداعية فنية، اأم تحوال 
اأفرزته عدة م�ستجدات اجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية؛ فهي رهان اإبداعي مفتوح، ال 
حدود له، وال تخ�سع لو�سفة عامة اأو اإطار جاهز؛ ولي�ست لها قواعد ثابتة، ورا�سخة؛ 
اإنها تتمظهر على اأ�سعدة وم�ستويات م�ّسها الخرق كبنيات َتهّم اللغة، والتقنية، والبناء 

المعماري، والمرجعية، ودينامية االنفتاح على فنون ومعارف موازية.



اجلوبة - ربيع 1436هـ24

اإنه تعبير عن خرق  الق�شيرة جدا؛  الق�ش�شية 
الق�ش�شي  المنجز  ف��ي  وال��م��ت��داول  للماألوف 
بالقديم،  النبهار  نظرة  يك�شر  جــدا،  الق�شير 
لأنه يقوم على �شل�شلة من التراكيب؛ ومن فنون 
الخداع؛ والهياكل غير الدائمة؛ ويعبر عن رغبة 
ويد  القا�ص،  يد  اأي��اٍد:  ثالث  فيها  ت�شترك  قوية 
الن�ص، ويد القارئ الذي ُيفعل َعملية التجريب 
ويترجم اأبعادها ودللتها؛ كما اأنه ين�شط بعملية 
وينه�ص  ينمو  القديم،  التقليدي  ال�شكل  تقوي�ص 
اتخذت  وق��د  الآن��ي؛  والهدم  البناء  عملية  على 
ف��رادة  عن  تمخ�ص  فنيا  وبــنــاًء  �شكال  لنف�شها 
اأ�شلوبية قد ل تتحقق في اأّي طراز اإبداعي اآخر؛ 
بيا�ص  تاأخذ حيزًا �شيقًا من  اأنها  فبالرغم من 
الورقة؛ فاإنها تنفتح على م�شاحة قراءة ل حدود 
لها في بيا�ص التاأويل؛ ويمكن تتبع التجريب في 

الق�شة الق�شيرة جدا من خالل مكوناتها.

اأ: الحدث في الق�سة الق�سيرة جدا

كل ق�شة ق�شيرة جدا ل بد لها من مكونات 
و»ما«  القا�ص؛  يق�شه  ما  قا�ص-�شامع-  ثالثة: 
عن  يعّبر  الذي  الخاطف؛  اللحظي  الحدث  هي 
اأو جزئية حياتية، كاأن يكون �شوء  موقف طارئ 
اأو  داخليا  ويكون  الموت،  اأو  الإخفاق  اأو  الحظ 
يرقى  الإن�����ش��ان؛  نف�شية  عمق  عميقا  خارجيا؛ 
الواقعي؛  العالم  مجاورة  درج��ة  اإل��ى  بالمتلقي 
ج��دا،  الق�شيرة  ال��ع��ب��ارات  اإنتاجه  ف��ي  ت�شهم 
يحتوي  جدا  الق�شير  الق�ش�شي  الم�شهد  حيث 
على عبارات مكثفة، تق�ص زوائد اللغة؛ وتكتفي 
م�شمرة  دللت  من  تحمله  وم��ا  منها  ب��ال��الزم 
المنتجة  ال�شرورية؛  القليلة  الكلمات  ثنايا  في 

للمعنى والجمال في الوقت نف�شه. 

تعددت  كلما  معانيها  تت�شع  العبارات  وه��ذه 

اأوج��ه ال��ق��راءات وال��ت��اأوي��الت، وم��ن َث��مَّ ي�شبح 
للجملة الق�ش�شية الواحدة عددا ل متناهيا من 
ال�شكالنيون  �شماه  ما  وهو  وال��دللت.  المعاني 
 l »الـــرو�ـــص »قـــانـــون اقــتــ�ــشــاد الـــقـــوات الــحــيــة
الأ�شلوب  حيث   Economie des forces vives

بوا�شطة  الأف��ك��ار  من  ق��در  اأق�شى  يقدم  الفني 
الأدبية  الكتابة  من  الغر�ص  لأن  قليلة؛  كلمات 
الأدبية  هو  منها  الغر�ص  واإنما  الكم،  هو  لي�ص 
ما  اأي  قال رومان جاكب�شون؛  La litterarite كما 

يجعل من عمل ما عمال اأدبيا)١(.

وهو  ــواحــد،  ال اللحظي  الــحــدث  تتبع  فعند 
الأخير  لهذا  يمكن  معينة،  حالة  للمتلقي  ينقل 
الأح���داث  م��ن  كبيرا  ع���ددا  ويبني  يت�شور  اأن 
من  حرة  تتداعى  التي  والمت�شظية؛  المنت�شرة 
مت�شمنة  اأفعال  من  الكلمات  ت�شمره  ما  خالل 
والت�شظي  النت�شار  ــذا  وه الــحــدث؛  على  ــة  دال
تعددية في  اأكثر  الن�ص  اأن ي�شبح  اإلى  يف�شيان 

اإيحاءاته، واأكثر رحابة في تاأويله.

الكلمات  من  تجعل  جدا  الق�شيرة  فالق�شة 
القليلة ومن الجمل المكثفة بناء �شرديا جديدا، 
تكون فيه الألفاظ م�شتفزة للمتلقي، وتدفعه اإلى 
اأن يعي�ص هذه اللحظة ويتفاعل معها، �شريطة اأن 
يكون القا�ص ماهرا في اختيار الكلمات والجمل 

المنا�شبة لهذا النوع من ال�شرد.

وهي  القالبية؛  بالجمل  الجمل؛  هذه  وت�شمى 
الجمل التي تطمر جمال ثانوية اأقل اأهمية، لكنها 
من  الن�ّص  اأرج��اء  ت�شيء  موجزة،  بليغة؛  جمل 
والجمل  الحدث،  تنامي  فر�ص  وتقلل  الداخل؛ 
العبارات  وعلى  الإي��ح��اء،  على  تعتمد  القالبية 
التي  البليغة  الإ�ــشــارات  على  وربما  الموجزة، 
توقع  تخالف  مفاجئة  بنهايات  القارئ  تفاجئ 
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ويخلق  ببال،  له  يخطر  لم  بما  فينتهي  القارئ، 
فيعر�شها  المده�شة.  بالمفارقة  ي�شمى  ما  لديه 
مبا�شرة اأمام عمل ماكينة القراءة واآلة التاأويل. 
لتنتج دللت ل حدود لها لن�ص واحد متما�شك 

من الناحية الفنية والجمالية.

معناها  في  الكلمات  اإلــى  النظر  ينبغي  ول 
المعجمي؛ بل ينبغي النظر اإليها كعالمات دالة؛ 
ذات م�شمون �شبابي وعائم؛ تحيل المتلقي على 
معطى في العالم الخارجي؛ وت�شمى بالعالمات 
المرجعية التي تحيل اإلى �شيء ملمو�ص وُمدَرك.

وال���ح���دث ف��ي ال��ق�����ش��ة ال��ق�����ش��ي��رة ج���دا له 
م�شدران:

ــتــجــارب  ــرة؛ ومــــن ال ــش ــا� ــاة مــب ــحــي ١- مـــن ال
ال�شخ�شية؛ ومن تجارب الآخرين.

٢- من الخيال الذي ُيبدع اأحداثا على �شاكلة ما 
يحدث في الواقع.

ويعتمد القا�ص على موهبته في الق�ص وذلك 
ال�شقوط  دون  من  والواقع؛  الخيال  بين  بالمزج 
للواقع؛  الأمين  في الحرفية والآلية وال�شتن�شاخ 
واإنما يحاول القا�ص النظر اإلى الواقع من خالل 
اأكثر..  بغنًى  جديد  من  الواقع  اإنتاج  تعيد  روؤية 
وبنظرة عميقة و�شاملة؛ وهو ما ن�شميه بالنزياح 
عن المعنى الحقيقي المعجمي اإلى معاٍن اأخرى 
الإحالة  خ��الل  وم��ن  ال�شياق؛  خ��الل  من  ُتفهم 
والإ�شارة؛ حيث اللغة في الق�شة الق�شيرة جدا 
اللغة؛ لأن الذهن عندما  تحيل على ما هو غير 
يتلقى الن�ص الق�ش�شي الق�شير جدا، يترجمه 

ح�شب ما يوحي اإليه من دللت في الواقع.

ب: ال�شرد في الق�شة الق�شيرة جدا

يعد  لم  ج��دا؛  الق�شيرة  الق�شة  ُع��رف  في 

للحكي دور في بناء الم�شهد الق�ش�شي الق�شير 
»ال�شرد  ه��و  ج��دي��د،  ب�شرد  ا�شتبدله  ب��ل  ج��دا، 
تترابط  التي  الكيفية  به  ونق�شد  اللتحامي«، 
ال�شطحية  التركيبية  البنية  لتكوين  الكلمات  بها 
ي�شبح  الق�شير جدا؛ حيث  الق�ش�شي  للمنجز 
من  الحكاية  زم��ن  اخ��ت��زال  على  ال��ق��درة  للفعل 
خ���الل وج����وده ال���ذات���ي؛ وم��ن��ه ت��ت��وال��د الجمل 
المختزلة والمكثفة، والفاعلة التي تنقل الم�شهد 
الكلمات،  من  بقليل  ج��دا  الق�شير  الق�ش�شي 
التي يختارها القا�ص بعناية فائقة؛ وكاأنه يبنيها 
ول  اأخرى  كلمة على  فيه  تغلب  بناء معماريا، ل 
الذي  الإيجاز  بغر�ص  وذل��ك  جملة؛  على  جملة 
على  اللفظ  دلل��ة  »هو  بقوله  الأثير  ابن  يعرفه 

المعنى، من غير اأن يزيد عليه«)٢(.

على  وينه�ص  اللــتــحــامــي«  »الــ�ــشــرد  ويــقــوم 
اإنتاجه،  ف��ي  المتحكمة  الآل��ي��ات  م��ن  مجموعة 

منها:

باإقامة  اآخ��ر  اإل��ى  لغوي  تركيب  من  النتقال   .١
التجاور بينهما من دون عالمة ترقيم.

حدث  ب��اإدم��اج  وذل��ك  المقطعي..  اللتحام   .٢
فرعي تف�شيري داخل الحدث الأ�شا�ص.

توزيع �شواد الكتابة على بيا�ص الورقة.  .٣

ب�شكل  عموديا  اأو  اأفقيا  الكلمات  تفكيك   .٤
ح���رك���ي؛ م���ع الح���ت���ف���اظ ع��ل��ى ال��ت��ح��ام��ه��ا 
اللفظي  الــحــوار  ان�����ش��ي��اب  م��ع  وان�����ش��ج��ام��ا 

والتركيبي.

تعتريه  ال���ذي  الخّطي  وال��ت��زام��ن  التعاقب   .٥
فراغات زمنية ناتجة عن تقنية الحذف.

تحكمه  تناوبي  ب�شكل  حدثين  بين  التوازي   .٦
عالقة زمنية تزامنية.
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ال��ذي  الأف��ع��وان��ي  ب���دء،اأو  ال��ع��ود على  تقنية   .٧
ي�شمى بالأفعى التي تاأكل ذيلها.

تراكيب  على  قائم  بعد حداثي  ما  �شرد  اإنه   
من  �شبكة  �شمن  تن�شاأ  ج���دا؛  ق�شيرة  لغوية 
الثنائيات المتقابلة، والمت�شادة والمختلفة التي 
اأفق انتظار  ت�شكل لغة مبنية على مفارقة تراوغ 
تقت�شر  ل  ال�شدية  الثنائيات  اإن  اإذ  المتلقي، 
اإلى مفاهيم  تن�شحب  واإنما  اللغوية،  البنية  على 
مركزية في ذهن الإن�شان، وت�شغل لديه الذاكرة 
الق�شيرة جدا؛ لأنه على الم�شتوى الب�شيكولوجي 
قد ميز اأطباء الأع�شاب وال�شيكو - فزيولوجيون 
بين  لالإن�شان؛  الدماغية  للبنية  درا�شتهم  عند 
التي  الق�شيرة  وال���ذاك���رة  الطويلة  ال��ذاك��رة 
جدا  الق�شيرة  وال��ذاك��رة  الدقيقة،  تتعدى  ل 
كميًا  لي�ص  والخــتــالف  باللحظة؛  تح�شب  التي 
فح�شب، فالذاكرة الطويلة هي من نمط ال�شرد 
الطويل، في حين اأن الذاكرة الق�شيرة هي من 
جدا  الق�شيرة  والذاكرة  الق�شير؛  ال�شرد  نمط 
اأن  كما  ج��دا؛  الق�شيرة  الق�شة  نمط  من  هي 
�شوى  لي�ص  وتمّددها  الإن�شانية  الذات  ا�شتمرار 
تن�شطر  ذرٌة  الإن�شان  اإن  والحقيقة  اأ�شطورة، 
دائما وتت�شكل من جديد كما قال »بريخت« في 

م�شرحية »ماكبت«.

تنمو  ج����دا  ال��ق�����ش��ي��رة  ال��ق�����ش��ة  اأن  ك��م��ا 
وبكيفية  بالكلمات،  اللعب  قاعدة  على  وتنه�ص 
والتاأخير،  التقديم  حيث  من  �شواء  �شياغتها، 
ال�شدية؛  الثنائيات  واعتماد  والحذف  والإيجاز 
الت�شبيه؛  اأ�شاليب  واعتماد  والإبهام؛  والغمو�ص 
المتعالقة  الوحدات  من  مجموعة  بذلك  م�شّكلة 
اإنتاج  في  ت�شهم  اأن  �شاأنها  من  التي  والمت�شاكلة 

المفارقة في الم�شهد الق�ش�شي الق�شير جدا.

الق�ش�شي  »ال�شرد  من  نماذج  تتبع  ويمكن 
ق�ش�شيتين  تجربتين  خ��الل  مــن  اللتحامي« 
للقا�ص  والثانية  الق�شيوي  للقا�شة نعيمة  الأولى 

على بن�شاعود.

فالقا�شة نعيمة الق�شيوي في ق�شة الجاذبية:

تاأمل التفاحة؛

كم هي مغرية وفاتحة لل�سهية..

تذكر تفاحة نيوتن وتفاحة اآدم..
وحار في فهم معنى الجاذبية!)٣(

التاأمل  فعل  هما  فعلين؛  بين  ربطت  فالقا�شة 
وفعل التذكر اللذان وقعا في لحظة زمنية واحدة؛ 
لكنهما �شاعدا على تداعي مجموعة من الأحداث 
والتاريخ  اآدم  تفاحة  اأح��داث  الزمن؛  في  الغابرة 
نيوتن  وتفاحة  الحكاية،  بهذه  المرتبط  الطويل 
التي  الجاذبية  قانون  اكت�شاف  في  ت�شببت  التي 
حققت  هنا  فالجاذبية  الق�شة.  محور  هي  كانت 
المفارقة الق�ش�شية؛ هل المق�شود بها: جاذبية 
الفعل  تجاه  ح��واء  جاذبية  التفاحة؛  تجاه  ح��واء 
جاذبية  ال�شيطان؛  تجاه  حواء  جاذبية  المحرم؛ 
التفاحة؛  تجاه  نيوتن  جاذبية  ح��واء؛  تجاه  اآدم 
جاذبية نيوتن تجاه نظرية قانون الجاذبية. كلها 
اأ�شئلة ت�شهم في تاأويل الن�ص الق�ش�شي الق�شير 

جدا وتجعله اأكثر حيوية دينامية.

بن�شاعود  علي  المغربي  الأدي��ب  تجربة  تعد   
احترام  في  نوعية  نقلة  ذابلة  بظالل  المو�شومة 
اإذ  ج��دا؛  الق�شير  الق�ش�شي  ال�شرد  تقنيات 
ت�شمنت نماذج ق�ش�شية ق�شيرة جدا احترمت 
ينقل  الذي  اللتحامي،  لل�شرد  المنطقي  الخط 
اإل��ى  ال��واق��ع��ي  واقعها  م��ن  الق�ش�شية  ال��م��ادة 
مادته  ي�شتمد  ه��ن��اك،  وم��ن  المتخيل؛  ال��واق��ع 
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الق�ش�شية المتخيلة وفق اآليات ا�شتغال منطقية 
القا�ص في مجمل  اأن  اإننا نالحظ  اإذ  ومنظمة، 
هذه المجموعة الق�ش�شية قد انفعل مع ق�شايا 
العالم  اإلى  ونقلها  الذات،  خارج  اإن�شانية  كونية 
الإن�شاني داخل الذات، ومنه اأخذ مادته الأدبية 
مترابطا،  ج��دي��دا  عالما  واأ���ش��ب��ح  المتخيلة، 
يختلف في ات�شاقه وانتظامه وتركيزه وحراريته 
فبعد  الطبيعة؛  في  عليه  ك��ان  عما  الوجدانية 
نقمة  تحكمه  مت�شرذما  مت�شظيا  العالم  كان  ما 
التمزيق والتفريق، اأ�شبح عالما منتظما جميال 
المختزلة  بالجمل  واأغ��ن��ت��ه  القا�ص  ي��د  رتقته 

والمركزة الم�شحونة بالمعاني والدللت.

وبمفرداتها  التنكير  ب�شيغة  »غابة«  فق�شة 
من  هائال  ا  كمًّ طياتها  ف��ي  تحمل  المختزلة، 
فبمجرد  والمت�شظية؛  الــمــتــداعــيــة  الــمــعــانــي 
قراءتها وارتطامها بمتخيل القارئ يترجمها اإلى 
دللت ل متناهية محكومة برابط خطي منطقي 

يحميها من النفالت والنفراط.

قادم  ناق�ص  ما�ص  بفعل  ابتداأت  فالق�شة   
من الزمن الما�شي، ومر على الحا�شر ثم توّغل 
حركية  تكتمل  اأن  دون  من  الم�شتقبل،  عمق  في 
القبح  ا�شتمرار  على  الدال  الناق�ص  »كان«  فعل 
حق  في  الب�شر  يوجهه  الذي  والترويع  والتدمير 
من  عالم  في  ككل،  والإن�شانية  والطبيعة  الكون 

المفتر�ص اأن يكون هادئا واآمنا.

الق�شي�شة  هذه  في  ال�شرد  القا�ص  وزع  لقد 
م�شهدا  منها  ج��زء  كل  يمثل  اأج��زاء  ثالثة  اإل��ى 

م�شتقال بذاته:

اأ- كان االأطفال ير�سمون الربيع
ب- ت�سللت بندقية

ت- رعت الطيور والفرا�سات 

تحت  الم�شهدية  التقطيعات  ه��ذه  وت��دخ��ل 
عالمة  يمثل  ــة«،  »غــاب وُمــلــغــز،  ُم�شكل  ع��ن��وان 
لمدلول  الح��ت��واء  بوظيفة  تقوم  �شيميوطيقية 
ين�شجم  »غابة«  الق�شة  م�شمون  اإن  اإذ  الن�ص، 
مبا�شرة  توحي  التي  العنوان،  دللة  مع  منطقيا 
ال��ق��راء  بتعدد  تتعدد  م��ت��ع��ددة،  ق����راءات  اإل���ى 
وبنوعية مقروئياتهم؛ فمنهم َمن يقراأها ب�شكلها 
ال�شطحي وي�شتمتع بما فيها من معنى �شطحي؛ 
البنية  م�شتوى  على  ق��راءة  يقراأها  َم��ن  ومنهم 
تتما�شى  عــدة،  تاأويالت  اإلــى  فيوؤولها  العميقة، 
يقراأها  وقد  والأيديولوجية؛  الفكرية  وحمولتها 
المليء  العالم  هذا  »غابة« هي  باأن  القراء  اأحد 
الجرائم  وت��ع��دد  والمتناق�شات  بال�شراعات 
الق�شة  ت�شبح  ق����راءة  وب��ه��ك��ذا  وال����ع����دوان.. 
الق�شيرة جدا - بالرغم من محدودية كلماتها 
على م�شتوى الملفوظ- منطقية وغنية ومنفتحة 

على العديد من الإمكانات التاأويلية المحتملة. 

ج: ال�شخ�شيات في الق�شة الق�شيرة جدا 

اأما فيما يخ�ص ال�شخ�شيات الموؤثثة لف�شاء 
الق�شة الق�شيرة جدا، فلم تعد �شخ�شيات من 
دم ولحم »en chaire et en os« ت�شير مع ال�شير 
التعاقبي والتزامني للم�شاهد الق�ش�شية، واإنما 
اأ�شبحت عبارة عن عالمات مركبة )ممثلون(، 
تقوم بدور العامل في الجملة الق�ش�شية، توؤدي 
)الموتيفات(  اللحظية  الوظائف  من  مجموعة 
من  �شفاتها  وتتحدد  ال��ق��ا���ص،  يحددها  التي 
خالل عالقاتها بباقي العالمات الأخرى، وتنعت 
 en papier et« ورقية  باأنها  ال�شخ�شيات  هذه 
�شلفا  ُمعّدة  غير  زئبقية،  انفالتية،   ،»en encre
الق�ش�شي  الم�شهد  بناء  مع  بناوؤها  يتم  واإنما 
ال��ب��الغ��ي��ون  ي�شميه  م��ا  وه���و  ج����دا،  الق�شير 
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يقدمها  القا�ص  لأن  ال�شخ�شيات)٤(.  ببالغة 
والأدوار  الأح��داث  لنا  تقدم  »ناب�شحي«  ب�شكل 
اإلى  ال��ق��ارئ  يدفع  مما  اأح��د،  من  و�شاية  دون 
من  يتجزاأ  ل  ج���زءًا  في�شبح  حقيقتها  ت��وه��م 
وتكون  ج��دا.  الق�شيرة  للق�شة  العام  الن�شيج 
ال�شخ�شيات اإما مرجعية تاريخية، اأ�شطورية... 
اأو �شخ�شيات اإ�شارية، تنوب عن القا�ص وتتكلم 
�شبكة  تن�شج  ا�شتذكارية،  اأو �شخ�شيات  با�شمه، 
يختبئ  ما  وغالبا  والتذكرات.  التداعيات  من 

القا�ص وراء �شخ�شياته، ويوزع عليها الأدوار.

ولكي تتم عملية القراءة ب�شكل متكامل، يجب 
الداخل  من  الن�ص  مالم�شة  اأول  القارئ  على 
لمعرفة الخارج، اأي معرفة انفعال ال�شخ�شيات 
ولي�ص معرفة اأفعالها، معرفة وظيفة ال�شخ�شيات 
الق�ش�ص  في  الوظائف  حيث  اأفعالها،  ولي�ص 
الق�شيرة جدا تبدو للقارئ مترابطة فيما بينها، 
توؤدي  ومتالحمة  مترابطة  تبدو  وال�شخ�شيات 

وظائفها ب�شكل منطقي.

اإلى  والقا�ص يلجاأ عند اختياره لل�شخ�شيات 
تقنية الختزال، بتركيزه على جوانب محددة في 
ال�شخ�شيات واإهمال جوانب اأخرى؛ فهو ل يعباأ 
بذكر الأ�شماء، والعمر، ومالمح الوجوه، والهياأة 
القا�ص  نجد  ما  وكثيرا  الظاهرة.  الخارجية 
ال�شخ�شيات؛  تعّو�ص  التي  ال�شمائر  ي�شتعمل 
لأن��ه��ا ت��ق��وم ب���دور ال��ق��ن��اع ال���ذي يغطي وج��وه 
الق�شيرة  الق�شة  لف�شاء  الموؤثثة  ال�شخ�شيات 
الرئي�ص،  ال��دور  المتكلم  �شمير  ي��وؤدي  اإذ  جدا، 
و�شمير المخاطب يقدم دور الم�شتمع. وت�شتعمل 

ال�شمائر للدللة على ما ت�شمره من دللت.

د: الف�ساء الق�س�سي الق�سير جدا

 لم يعد المكان عن�شرا م�شتقال بذاته.. ول 

بينهما  العالقة  اأ�شبحت  فقد  كذلك؛  الزمان 
الق�ش�شي  العمل  ف��ي  مترابطة  وح��دة  ت�شكل 
المتبادل  ال��ت��اأث��ي��ر  على  ت��ق��وم  ج���دا،  الق�شير 
المكان  ف��ي  يتك�شف  ف��ال��زم��ان  طرفيها؛  بين 
الرابع له، والمكان يدرك ويقا�ص  البعد  بو�شفه 

بالزمان)٥(.

وال��زم��ان  المكان  اأ�شبح  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
معادلين لل�شخ�شية، ي�شكالن ما ي�شمى بالف�شاء 
ال�شخ�شيات  ح��ي��ث  ال��م��ح��دود،  الق�ش�شي 
تنامي  ت�شهم في  فاعلة،  كائنات حّية  والزمكان 
ال�شرد الق�ش�شي الق�شير جدا؛ لأنها تقوم بدور 
الممثل في الق�شة الق�شيرة جدا؛ فبدل البحث 
عن  يتحدث  القا�ص  بداأ  الموجود،  الزمان  عن 
عبدالرحيم  تحدث  فعندما  المن�شود.  الزمن 
التدلوي عن النهر، عّده �شريرا ينام عليه الماء 
طهور،  نقي  ماء  فهو  كذلك  دام  وما  وي�شتريح، 
فاإذا خرج عن �شريره اأ�شبح غير طاهر، ففي هذه 
الق�شة الق�شيرة جدا عدة معان يمكن للقارئ 
تتبعها وا�شتخال�شها من هذا الج�شم الق�ش�شي 
تلخ�ص تجربة حياة ونظرة  اإنها  الق�شير جدا، 
عميقة اإلى الزمن القادم الطاهر البعيد عن كل 
فالعبارة كما نرى �شيقة..  الحياة...  منغ�شات 
ياأخذ  �شا�شع،  والدللي  المعرفي  مت�شعها  لكن 
ذهن المتلقي ويجعله يتخيل ويت�شور كيف يكون 
ال�شورة  فتنتقل  الماء،  عليه  ينام  �شريرا  النهر 
اإلى ذهنه، وكلما زاد اأعاد القراءة كلما تعددت 
اأوجه التاأويل في ذهن المتلقي »�سئل النهر: لم 
ال يخرج مــاوؤك عن �سريره؟ رد: لكي يحافظ 

على طهارته...« ماء)٦(.

بمعنى اأن البناء ال�شكلي للق�شة الق�شيرة جدا 
اللغة  داخل  تاأخذه  الذي  بالمدى  فقط  يقترن  ل 
مرتكزات  على  يعتمد  واإنما  الُق�شر،  اأو  بالطول 
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الق�شيرة  الق�شة  ع��ن  ت��م��ي��زه  مهمة  رئي�شة 
في  والتكثيف  الخ��ت��زال  ه��و  وذل��ك  التقليدية، 
ال�شخ�شيات،  باأقل  والكتفاء  ال�شردي  الحدث 
فالتكثيف)يحدد  مقننة؛  زمكانية  اإل��ى  اإ�شافة 
بمعنى  ل  ومتانتها  جدا  الق�شيرة  الق�شة  بنية 
فاعليته  في  واإن��م��ا  فح�شب،  اللغوي  القت�شاد 
تداوله،  وطريقة  المو�شوع  اختزال  في  الموؤثرة 
اإذ  وح��دت��ه()٧(،  على  والقب�ص  الحدث  واإي��ج��از 
من  المركزي  الحدث  اإلــى  مبا�شرة  تقفز  اإنها 
دون مقدمات، مكتفية بالإطار الذي يوفرها لها 
ذلك المركز لخلق اأجواء الق�شة الق�شيرة جدا، 
فهي تعتمد على حبكة ب�شيطة في ف�شاء زمكاني 
المقنن  الل��غ��وي  الإط���ار  من  وللخروج  مختزل. 
ف�شاءات  فتح  جدا  الق�شيرة  الق�شة  ت��ح��اول 
الفترا�شي  بالف�شاء  اللعب  خ��الل  من  دللية 
الذي توفره اللغة، وكذا الإحالت التنا�شية التي 

تفتح م�شارب وا�شعة التاأويل.

1- الف�ساء الق�س�سي الق�سير جدا 
وفائ�ص المعنى

باهتمام  جدا  الق�شيرة  الق�شة  حظيت  لقد 
متعددة  زوايا  من  وتناولوها  والباحثين،  النقاد 
وال��روؤي��ة  وال�����ش��راع  وال�شخ�شيات  كالحبكة 
ال�شردية والبناء الفني. ونحن في هذا المبحث 
النقدي �شنهتم بتيمة الف�شاء الق�ش�شي باعتبار 
التف�شيئ  ف��ن  ه��ي  ج��دا  الق�شيرة  الق�شة  اأن 

الزمكاني بامتياز.

التي  النقدية  المحاولت  من  الرغم  فعلى 
المكانية  الأدبية  الأجنا�ص  بين  التفريق  تحاول 
الأجنا�ص  وبين  الت�شكيلية،  والفنون  كالنحت 
والنثر؛  وال�شعر  كالمو�شيقى  الزمانية  الأدبية 
ل  ج��دا  الق�شيرة  الق�شة  اأن  ن��الح��ظ  ف��اإن��ن��ا 

ت�شتطيع التخل�ص من هذين المحورين في بناء 
بين  نميز  وعندما  ج��دا.  ق�شير  ق�ش�شي  عمل 
مكونات هذا الفن اأو ذاك، فاإننا نفعل ذلك من 
اأجل الدرا�شة فقط؛ لأن الفنون الأدبية متداخلة، 
فن  ومميزات  خ�شائ�ص  ي�شتعير  فن  كل  اإن  اإذ 
اآخر، فالقا�ص ي�شتعير و�شف الم�شهد الق�ش�شي 
ويتتبع  الر�شم،  ومن  ال�شعر  من  جدا  الق�شير 
تفا�شيل المكان من النحت، فنجده ير�شد اأبعاد 
الكلمات  بوا�شطة  واأ�شكاله  واأحجامه  المكان 
الق�شة  في  القا�ص  براعة  تدخل  وهنا  المقلة؛ 
الق�شيرة جدا، لأنه ل يقدم تفا�شيل المكان ول 

يقدمها دفعة واحدة.

2- الف�ساء الق�س�سي الق�سير جدا 
والبعد الب�سري

الق�شيرة  الق�ش�شية  المجاميع  تتبع  عند 
البعد  قلق  م��ن  يعاني  ال��ق��ا���ص  اأن  نجد  ج���دا، 
وتحدوه  ج��دا،  الق�شيرة  الق�شة  في  الب�شري 
رغبة في تحطيم بناء ال�شرد الق�ش�شي وتغيير 
اأ�شكال  اإلى  المعهود  التقليدي  ال�شكل  من  �شكله 
ب�شرية مختلفة تختلف باختالف طبيعة الق�شة 
الق�شيرة جدا وتنوع موا�شيعها، اإنه يريد خلخلة 
طبيعة  ع��ن  تعبر  لكي  ل��ه��ا،  المعماري  ال��ب��ن��اء 
التكثيف  على  يعتمد  الذي  الأدب��ي  الجن�ص  هذا 

والإ�شمار والإقالل.

تلقي  م�شتوى  على  القارئ  ي�شدم  ما  واأول 
يميز  ال���ذي  الكاليغرافي  ال�شكل  ه��و  ال��ع��ي��ن، 
الكتابة الق�ش�شية الق�شيرة جدا، والذي يركز 
والمقاطع  الم�شاهد  ت��وزي��ع  على  القا�ص  فيه 
الق�ش�شية داخل ال�شفحة الواحدة، اإ�شافة اإلى 
الترقيم  وعالمات  البيا�ص  على  ال�شواد  توزيع 
عك�ص  اأو  اأ�شفل،  اإلى  اأعلى  من  الحروف  وتناثر 
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ذلك، وفق نظام جميل يزيد من جمالية الق�شة 
مغاليقها  ف��ك  على  وي�شاعد  ج��دا،  الق�شيرة 
يت�شفح  وه��و  ال��ق��ارئ  لأن  عتماتها.  واإ���ش��اءة 
هذا  خ��الل  من  ي��درك  الق�ش�شية،  المجموعة 
الف�شاء  القا�ص على فهم دواليب  التوزيع قدرة 
ه��ذه  يك�شف  وع��ن��دم��ا  واأ����ش���راره،  الق�ش�شي 
وخباياه.  العالم  مغاليق  لديه  تنك�شف  المغاليق 
به  توحي  وما  العالم  اإل��ى  القا�ص  روؤي��ة  وتنجلي 
معان  من  لالألفاظ  التوزيع  وهذا  الأ�شكال  هذه 

قابعة في ل�شعور الملقي والمتلقي.

فالقا�ص الحقيقي، هو الذي يعي�ص قلق بيا�ص 
محكوم  لأنه  �شوادها؛  قلق  يعي�ص  كما  ال�شفحة 
بعدد قليل من الكلمات التي ينبغي عليه توزيعها 
الحيز  في  قلقا  يعي�ص  اإن��ه  المنا�شب؛  التوزيع 
الزمكاني.. ما يدفعه اإلى ال�شمت الهنيهي لكي 
لكي  القليلة  الكلمات  لهذه  وا�شعا  المجال  يترك 
وا�شتمرارها  امتدادها  وعن  نف�شها،  عن  تحكي 
لي�شارك في  للقارئ  المجال  وتفتح  الوجود،  في 
يتداخل  وهكذا  ج��دا،  الق�شيرة  الق�شة  كتابة 
جدا  الق�شير  الق�ص  ف�شاء  مع  الوقائع  ف�شاء 
وروح  والقارئ  القا�ص  نف�شيتا  معهما  وتتداخل 

الن�ص الق�ش�شي الق�شير جدا.

3 -الق�سة الق�سيرة جدا و�سجون 
الف�ساء الق�س�سي الق�سير جدا

في  يثير  جدا  الق�شير  الق�ش�شي  فالف�شاء 
المتلقي الإح�شا�ص بالكينونة في الزمان والمكان 
اأن  ل��الأح��داث  يمكن  ل  لأن��ه  هايدجر،  بمفهوم 
تنه�ص وتنمو من دون ف�شاء يحت�شنها، غير اأن 
الق�شيرة جدا هو  الق�شة  في  الف�شاء  يميز  ما 
ميزة التكثيف والختزال المف�شيان اإلى حميمة 
ما  فغالبا  معه؛  والتناغم  والن�شجام  الف�شاء 

واإن  معزولة،  اأو  مغلقة  فيها  الف�شاءات  تكون 
كانت في اأحايين مفتوحة.. فاإنها تكون مفتوحة 

في اإطار �شيق ل يتعدى مراأى الب�شر.

الف�شائية  ال�شورة  يقدم  عندما  القا�ص  اإن 
الف�شاء  اأب��ع��اد  يحترم  متنا�شق  جمالي  ب�شكل 
اإنه ي�شهم في خلق متعة القراءة لدى  المتخيل، 
القارئ من خالل تتبعه لو�شف ف�شاءات الق�شة 
ي�شاعد  ما  الكلمات؛  بوابة  عبر  جدا  الق�شيرة 
جدا  الق�شيرة  الق�شة  بين  ال�شلة  تعميق  على 
والقارئ، وما يورطه ويدخله كعن�شر م�شارك في 
ت�شكيل روؤية م�شابهة لروؤية القا�ص، على اعتبار 
الق�شير  الق�ش�شي  الف�شاء  يقدم  القا�ص  اأن 
الق�ش�شي  ال�شرد  مكونات  م��ن  كمكون  ج��دا 
اأنه يقوم  وعن�شرا مهما في عملية الق�ص، كما 
الق�ش�شي  الف�شاء  بحقيقة  ال��ق��ارئ  ب��اإي��ه��ام 
الق�شير جدا بوا�شطة تداخل المكاني بالزماني 
في  يعي�ص  باأنه  ي�شعر  ويجعله  القا�ص،  بنف�شية 
وكلما  الخيال،  عالم  في  ولي�ص  الحقيقي  العالم 
الف�شاء  ع��ن  واخ��ت��زال��ه  الحديث  تكثيف  ك��ان 
العمل  ك��ان  كلما  ج���دا..  الق�شير  الق�ش�شي 

الق�ش�شي الق�شير جدا اأقرب اإلى الحقيقة.

من  قريبا  الق�ش�شي  الف�شاء  ك��ان  وكلما 
ال�شريحة الجتماعية للقراء، كلما كانت الق�شة 
ومن  ال��ق��ارئ،  حياة  من  قريبة  ج��دا  الق�شيرة 
العمل  اأح���داث  م��ع  التفاعل  على  ت�شاعده  َث��مَّ 
اأركانه  الف�شاء ودفء  الق�ش�شي، ومع حميمية 
الق�شة  في  يقدم  ل  الف�شاء  اأن  كما  وزواي���اه. 
وظيفة  لأداء  اأو  ال��زي��ن��ة،  اأج���ل  م��ن  الق�شيرة 
كعن�شر  ي��ق��دم  واإن��م��ا  زخ��رف��ي��ة،  اأو  تجميلية، 
الق�ش�شي  للعمل  الم�شكلة  العنا�شر  اأه��م  من 

الق�شير جدا.
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الق�ش�شي  الف�شاء  مهمة  تاأتي  هنا،  وم��ن 
الق�شير جدا في اإيهام القارئ واإقناعه بحقيقة 
بالخيالي، ويتدخل  الواقعي  ما يقراأ، لأنه يمزج 
عميقا في تف�شير وو�شف الف�شاءات التي تجري 
ي��ت��ج��زاأ من  ال��ت��ي ه��ي ج��زء ل  فيها الأح����داث 

�شخ�شيات الق�شة الق�شيرة جدا.

والنف�شي  الجتماعي  بمحيطها  الأر�ص  وتعد 
الق�شة  كتاب  تناولها  التي  الف�شاءات  اأهم  من 
الإن�شان  ه��وي��ة  م�شدر  فهي  ج���دا؛  الق�شيرة 
ووجوده، وبينها وبينه عالقة حميمية ا�شتطاعت 
ا�شتيعاب اأعماله الق�ش�شية، كما نجد عند عز 
الكبار«،  طريقة  على  »حب  في  الماعزي  الدين 

وعند اإ�شماعيل البويحياوي في »ندف الروح.«

عالقة  ج��دا  الق�شيرة  الق�شة  ربطت  لقد 
وطيدة بين الأر�ص والإن�شان، وبينت قيمتها في 
وما  كيانه،  في  دللة  من  لها  ما  وكيانه  اأعماقه 
واإن�شاني  وح�شاري  ثقافي  مخزون  من  تخزنه 
والذاكرة  النف�ص  اأعماق  في  �شاربة  ج��ذور  له 
عرفتها  التي  التغيرات  عن  معبرا  الإن�شانية. 
للخ�شرة،  الم�شلح  الإ�شمنت  واكت�شاح  الأر���ص، 
بنية  وتغّير  الأ�ــشــجــار،  وقــطــع  ال��غ��ر���ص،  وم���وت 
وطبيعة  والق��ت�����ش��ادي��ة،  الجتماعية  ال��ح��ي��اة 
المنتوج الغذائي للمواطن في البادية، ومغادرة 
عك�شتها  المعطيات  هذه  كل  لأوكارها،  الطيور 
الق�شة الق�شيرة جدا في بنائها وت�شكيل بنيتها 
ال�شردية، لأنه ل يمكن ف�شل الف�شاء الق�ش�شي 
جدا،  الق�شير  الق�ش�شي  ال�شرد  مكونات  عن 
واأي ف�شل بين هذه المكونات هو من اأجل ت�شهيل 

الدرا�شة فقط.

ون�شير باأن جمالية الف�شاء الق�ش�شي تكمن 
الف�شاء  من  القارئ  نقل  على  القا�ص  قدرة  في 

الق�شيرة  الق�شة  ف�شاء  اإل��ى  به  يحيط  ال��ذي 
ت�شتطيع  التي  هي  الخالقة  الطاقة  وهذه  جدا، 
وتجعل  الحقيقي،  الخارجي  المحيط  تمحو  اأن 

محيط الق�شة الق�شيرة جدا بديال متخيال. 

ا�شتطاع  البويحياوي  اإ�شماعيل  فالقا�ص 
ف�شاء  اإلى  المدينة  ف�شاء  من  القارئ  ينقل  اأن 
وجعلنا  القا�ص،  فيها  وترعرع  �شبَّ  التي  القرية 
يتحرك  كان  التي  الف�شاءات  ونتح�ش�ص  نتلم�ص 
لها  فنية  لوحة  �شكل  في  يقدمها  وك��اأن��ه  فيها، 
في  تحكمه  ذل���ك  ف��ي  وو�شيلته  ث��الث��ة،  اأب��ع��اد 
الأ�شلوب واختيار الكلمات المنا�شبة لذلك، وفق 
تنا�شق وترتيب يخدم المعنى الوا�شف للف�شاء؛ 
واقع  من  ف�شاءات  يقدم  اأنه  ذلك  في  وو�شيلته 
يح�ش�شه  لكي  ف�شاءات مجردة  ولي�شت  القارئ، 

بحقيقة هذا الواقع.

الو�شف  اأ���ش��ل��وب  على  البويحياوي  يعتمد 
المتلقي  الف�شاء على  باأثر  التعبيري الذي يهتم 
اأنه  بمعنى  نف�شه،  بالف�شاء  اهتمامه  من  اأكثر 
ل يقدم الف�شاءات مجردة بعيدة عن الإن�شان، 
بروح  وفي عالقتها  يقدمها في حركيتها،  واإنما 
ن�شعر  الق�شة..  نقراأ  عندما  وكاأننا  الإن�شان، 
الق�ش�شي  التف�شيئ  تتخلل  ال��ق��ا���ص  ب���روح 
وتحرك الأحداث، معتمدا في ذلك قدرته على 
التخيل الذي يعطي للمادة الق�ش�شية المختزلة 

والق�شيرة جدا روحا وحيوية.

تعانق  وهي  ي�شفها  الأر���ص،  ي�شف  فعندما 
تنمو  حية  وهي  البذور..  معا  يلدا  لكي  المطر، 
وتحيا كل يوم، وهكذا ت�شبح الأر�ص كائنا حيا 
بقطرات  وتنتع�ص  الربيع،  ف�شل  بحلول  يفرح 

المطر، وهذه الحيوية تمتزج بم�شاعر القارئ.

ذلك  هي  البويحياوي  ق�ش�ص  في  فالأر�ص 
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الف�شاء المنفتح، الممتد الوا�شع الذي يوؤلف بين 
للمدينة  تناوله  عك�ص  الب�شيطة،  النا�ص  م�شاعر 
يعكر  ال��ذي  المغلق  الف�شاء  ذل��ك  ي��راه��ا  التي 
�شفاء الحياة، وُيعّبر عن �شخط النا�ص ورف�شهم 

لتعقيدات الحياة.

الق�ش�شية  المجموعة  نقراأ  ونحن  اأننا  كما 
حي  اإن�شان  الف�شاء  ك��اأن  ن�شعر  ــروح«،  ال »نــدف 
ا�شتطاع القا�ص اأن�شنته وبثَّ الروح فيه، جاعال 
ف�شاء  في  اأدوارهـــا  تقدم  ممثلة  �شخ�شية  منه 
لوحة  ف��ي  فالنافذة  ج���دا؛  الق�شيرة  الق�شة 
مكوناته،  بكل  القديم  البيت  وف�شاء  الغالف 
تعانقه  المتلقي،  مع  حميمة  عالقة  في  تدخل 
وتداعبه في جو حميمي مليء بالحيوية والحركة 

والدينامية.

الف�شاء  نجد  ال��م��اع��زي  ال��دي��ن  ع��ز  وع��ن��د 
الق�ش�شي جزءًا ل يتجزاأ من الق�شة الق�شيرة 
هو  الق�ش�شي  التف�شئ  باأن  نقول  قد  بل  جدا، 
اعتمدت  ق�ش�شه  اأغ��ل��ب  لأن  نف�شها،  الق�شة 
المحتوى  لتفريغ  كمنطلق  الق�ش�شية  التف�شية 
الق�شة  اأب��ع��اد  تفهم  خالله  وم��ن  الق�ش�شي، 
الطفل  )ر�سم  وا�شتراتيجيتها  جدا  الق�شيرة 
عاليا  هوائيا  �سلكا  مدخنة،  مثلثا،  م�ستطيال، 
اآخــــره �ــســبــكــة.. و�ــســع الــنــوافــذ الزجاجية  فــي 
مــربــعــا  الـــ�ـــســـاللـــم،  ودرج  الــخــ�ــســبــي  والــــبــــاب 
طفال  نف�سه  ر�سم  با�سقة..  و�سجرة  للحديقة 
مفتونا  المدر�سة،  اإلى  متجها  محفظة  يحمل 
االأعلى  بعينيه في  الطفل يمعن  كان  بالر�سم، 
الر�سم.()٨(  فمحت  اأمــطــرت..  �ــســوداء  �سحابة 

موت �شامورائي.

جدا  الق�شيرة  الق�شة  ه��ذه  ق���راءة  فعند 
كثيرة،  فاإنها تحمل معاٍن  ب�شاطتها  بالرغم من 

في  طموح  له  حي  اإن�شاني  كائن  �شيرة  وتلخ�ص 
الحياة، ير�شم ويخطط م�شتقبال غام�شا وغارقا 
حياة  �شيرة  تحكي  ق�شة  والظالم؛  التعتيم  في 
وعانت من  الويل  ومتعددة عا�شت  كثيرة  اأجيال 
�شظف العي�ص؛ حياة فئة كثيرة من �شباب المغرب 
الذين لم ي�شتطيعوا التعبير عن معاناتهم، لكن 
باأدبيته  ا�شتطاع  الماعزي  الدين  عز  القا�ص 

الوقوف على هذه المعاناة والتعبير عنها اأدبا.

القا�ص  يد  الثالث..  الأيادي  تجمع  فالق�شة 
كتبت  وكاأنها  ت�شعر  ال��ق��ارئ،  وي��د  الق�شة  وي��د 
بنف�شية وهوى واحد، فيها حميمة ودفء الف�شاء 
الذي �شبَّ وترعرع فيه كل من القا�ص والقارئ؛ 
الحياة،  هذه  عا�ص  �شاب  كل  تعني  الق�شة  لأن 
اأج��ي��ال  ق�شة  ه��ي  حقيقتها  ف��ي  الق�شة  ولأن 
يدي  بين  تقديمها  ا�شتطاع  َم��ن  لكن  تتكرر، 
قريبة  وبلغة  عالية  بحرفية  القا�ص  هو  القارئ 
كل  حيث  م�شتوياته،  بمختلف  المتلقي  ح�ص  من 
اإلى العالم وبح�شب  واحد يقروؤها بح�شب روؤيته 

زاوية الروؤية عنده. 

4- حركية ال�سورة في الق�سة الق�سيرة جدا

الف�شاء  لمعنى  الب�شيط  المدخل  هذا  ومن 
اإلى  ندخل  جدا  الق�شيرة  الق�شة  في  ووظيفته 
بوابة اأعمق، وهي: اأيهما اأ�شبق الكلمة اأم ال�شورة 
في بناء هذا الف�شاء؟ لأننا ونحن نقراأ الق�شة 
ما  بقدر  الكلمات  فينا  توؤثر  ل  ج��دا،  الق�شيرة 
توؤديه فينا ال�شور التي تحدثها هذه الكلمات في 
نفو�شنا، كقراء متتبعين للفظة وهي تتحرك في 
ف�شاء الق�شة الق�شيرة جدا؛ لأن الكلمات توؤدي 
وهي  واأهمية،  اأق��وى  وظيفة  تليها  اأولية  وظيفة 
وظيفة ال�شورة التي تقع قوية في نف�شية القارئ، 
فنحن عندما نعود اإلى ق�شة »موت �شامورائي«، 
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ن�شعر باأن ال�شورة كانت تتوالد وحدها متتابعة 
في خط واحد قادمة من الخارج، متخذة �شكال 
القا�ص  اعتمد  وق��د  المتلقي،  ذه��ن  في  معينا 
على  ي�شاعد  الذي  الو�شف  تقنية  على  ذلك  في 
التيقن والإيمان بحقيقة ما نقراأ، ويترك المجال 
ال��ق��راءات  من  للكثير  وقابال  مفتوحا  وال��م��دى 

والتاأويالت.

ب�شيطا  ك��ان  الماعزي  الدين  عز  اأن  ونالحظ 
ا�شتعارية،  اأ�شاليب  يعتمد  لم  الكلمات،  اختيار  في 
والق�شة خالية من الت�شبيهات والنزياحات اللغوية، 
الأ�ــشــكــال  كــل  تتبع  فــي  الــحــريــة  للفظة  ــرك  ت وقــد 
ال��ذات  اإدخ���ال  دون  م��ن  والمعمارية،  الهند�شية 
ف�شاءاتها  عن  تعبر  الق�شة  ترك  واإنما  ال�شاردة، 
اإلى  ال��ق��ارئ  يدفع  ال��ذي  الغائبة  ب�شمير  بنف�شها 
تتنوع  وهكذا  �شاردة؛  كذات  ا�شمه  واإ�شافة  محوه، 

اأ�شكال ال�شورة بتنوع وتعدد الذوات القارئة. 

عبداللطيف  للقا�ص  �ــشــوتــا«  »الــو�ــشــم  وفــي 
ق�شماتها  وتنجلي  ال�شورة  رائحة  تنبعث  الهدار 
�شمياأة  ه��ن��اك  حيث  ال��ع��ن��وان  عتبة  خ��الل  م��ن 
المجموعة  تقديم  منها  الغر�ص  العنوان،  في 
داخل  متحركة  منمنمات  اأنها  على  الق�ش�شية 
ال�شورة  تكون  الق�ش�شية،  المجموعة  ف�شاء 
فيها  تتحرك  الكلمات  حيث  بطلتها،  اللفظية 
على  وت�شاعده  المتلقي،  ذهن  في  رجة  محدثة 
والقارئ  القا�ص  فيها  يلتقي  متخيلة  عوالم  خلق 
الق�ش�شية  اللوحة  لأداء  الق�ش�شي  والن�ص 
المقروءة ب�شيغ و�شور مختلفة؛ ففي ق�شة خرج 
ولم يعد »الرجل العادي الذي اعتاد اأن يرتدي 
قبل  �سباح،  كل  اأهله  ويــودع  الخ�سراء،  وزرتــه 
العادة، لم يعد  اأن يخرج لال�سترزاق على غير 
عــاد منه خرقة  مــا  كــل  الم�ساء.  ذاك  بيته  اإلــى 
خ�سراء، ر�سعتها ثقوب �سود وكتابة حمراء«)٩(.

يقدم لنا عبداللطيف الهدار م�شهدا �شينمائيا 
تقنية ب�شرية، �شرد فيها حالة  اعتمد فيه على 
الع�شكري  الزي  يرتدي  الذي  الب�شيط  الجندي 
من  ي��وم  في  ولكن  الأخ�شر،  باللون  المعروف 
دمائها،  في  م�شرجة  هامدة  جثة  رج��ع  الأي��ام 

وكاأنها كتبت تاريخ هذا الجندي و�شيرته.

وم��ن خ��الل دللت  ال��ك��ل��م��ات،  فمن خ��الل 
في  ال�����ش��ور  م��ن  مجموعة  ت��ت��داع��ى  الأل������وان، 
متعددة  معاٍن  لديه  تت�شكل  بل  المتلقي،  ذه��ن 
الفعل  ه��ذا  �شبب  ع��ن  مختلفة  و�شيناريوهات 
الكلمات  تحكي  وهكذا  قتله،  في  ت�شبب  ال��ذي 
ما لم ت�شتطعه ال�شورة ال�شينمائية. فقد تمكن 
الهدار من خالل الكلمة اأن يخلق لوحة يت�شارع 

في تفكيك اأ�شرارها القراء.

الكلمات  خلقت  ال��ت��ي  وح��ده��ا  ف��ال�����ش��ورة 
اإلى  يعد  لم   - ي��ودع  )يرتدي-  معنى  واأعطتها 
�شوداء-  ثقوب  ر�شعتها  خ�شراء-  خرقة  بيته 
تختار  التي  هي  فال�شورة  ح��م��راء()١0(،  كتابة 
الكلمة وت�شتدعيها لكي تقدم المعنى المطلوب؛ 
ت�شلنا  اأن  قبل  ال�شورة  ت�شلنا  كقراء  فنحن 
اإننا نفكر بال�شورة ول نفكر بالكلمات،  الكلمة، 
لأن الكلمات اختراع ياأتي بعد ال�شورة، وهي اأداة 
تاأتي لكي تقدم معنى ال�شورة، بل اأكثر من هذا 

تقدم فائ�ص المعنى الذي يبحث عنه القارئ.

ه: المفارقة في الق�سة الق�سيرة جدا
1- المفارقة لغة وا�سطالحا

مادة  هي  حيث  من  ج��دا  الق�شيرة  الق�شة 
بل  تحاكيه،  ول  المادي  الواقع  تطابق  ل  لغوية، 
نمو وتطور  المفارقة هي حركة  تفارقه؛ وحركة 
يواكب  كالظل  فــوقــه  فتحلق  الــواقــع  ـــوازي  ت ل 
وتنه�ص على حدٍّ �شراعي هو  تنمو  بل  �شاحبه، 
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حدُّ التناق�شات.

ول يتحقق البناء ال�شردي في تجربة الق�شة 
وقبل  المفارقة،  ك��ّوة  عبر  اإل  ج��دا  الق�شيرة 
مفهوم  تعريف  من  لبد  المو�شوع،  في  الخو�ص 
من  مفعول  ا�شم  فهي   ،»L’ironie« المفارقة 
اأي  وافتراقا  ال�شئ مفارقة  فارق  ويقال:  »فارق« 
وفراقا:  مفارقة  ام��راأت��ه  الرجل  وف��ارق  باينه، 
القراآن  بمعنى  والفرقان  عنها.  وافترق  َباينها 

وهو كل ما فرق بين الحق والباطل.

وف����ي ال���ش��ت��ع��م��ال ال���ش��ط��الح��ي ل���م ت��رد 
منها  اأخ��رى  بمعان  وردت  واإنما  نف�شه،  باللفظ 
و»المت�شابهات«  و»الــتــ�ــشــكــك«،  »ال��ت��ع��ري�����ص«، 
ي�شبه  بما  المدح  و»تاأكيد  الــعــارف«،  و»تجاهل 

الذم«، و»تاأكيد الذم بما ي�شبه المدح«.

في  ج��اء  فقد  الغربية،  ال��درا���ش��ات  في  اأم��ا   
»معجم اأك�شفورد المخت�شر«، اأن »المفارقة هي 
اأن يعبر المرء عن معناه بلغة توحي بما يتناق�ص 
يتظاهر  باأن  �شيما  ول  يخالفه،  اأو  المعنى  هذا 
ي�شتخدم  اإذ  الآخـــر،  نظر  وجهة  بتبني  ال��م��رء 
ال�شخرية  بق�شد  ولكن  المدح،  على  تدل  لهجة 
ظرف  اأو  ح��دث  ح���دوث  ه��ي  واإم���ا  التهكم،  اأو 
مرغوب فيه، ولكن في وقت غير منا�شب البتة، 
�شخرية  الوقت  كان في حدوثه في ذلك  لو  كما 
ا�شتعمال  هي  واإمــا  الأ�شياء،  مالَءمة  فكرة  من 
اللغة بطريقة تحمل معنى باطنا موجها لجمهور 
اآخ����ر ظ���اه���رًا موجها  خ��ا���ص م��م��ي��ز، وم��ع��ن��ى 
لالأ�شخا�ص المخاطبين اأو المعنيين بالقول«)١١(.

�شيء  قول  فن  هي  المعنى،  بهذا  فالمفارقة 
المفارقة  ف��ي  اأن��ن��ا  اأي  حقيقة،  قوله  دون  م��ن 
من  ولي�ص  المق�شود،  المعنى  فهم  اإلى  نتو�شل 
خالل ما يدل عليه لفظا، بل بما يكمن في اللفظ 

الذي قيل من معنى لم يدل عليه القول)١٢(.

اإنها توؤدي المعنى الدقيق، وتحدث اأبلغ الأثر 
اأو  بنيات  بخلق  وذل��ك  تبديرا،  الو�شائل  باأقل 
م�شارات يحكمها التناق�ص والختالف، اإذ يحيل 
ي�شيء  ك��اأن  دلليا،  في�شيئه  �شده  على  ال�شد 
الموت الحياة والمر الحالوة، وال�شواد البيا�ص..

والت�شاد  التناق�ص  اأوج��ه  في  تتمثل  اأنها  اأي 
متوافقة،  تكون  اأن  يجب  واأط��راف  عالقات  في 
نرى  اإذ  حقيقته،  عك�ص  لنا  يظهر  فيما  وكذلك 
ولهذا  الحقيقة،  في  والزيف  الجد،  في  العبث 
بالتهكم  �شورها  من  كثير  في  المفارقة  تت�شل 
وال�شخرية والده�شة والألم والإح�شا�ص بالفجيعة 
انتظار  اأفق  عك�ص  ت�شير  والمفارقة  والماأ�شاة، 
المتلقي، فت�شدمه بقفلتها المده�شة، اإن القا�ص 
يقوم  تقابلي،  اتجاه  في  وعباراته  كلماته  ينتقي 
وينه�ص على الدينامية والحياة في ن�شيج الجملة 

الق�ش�شية.

2-اأنواع المفارقة

ق�شم ميويك المفارقة اإلى ق�شمين)١٣(:

المفارقة اللفظية   -١
٢-  مفارقة الموقف 

كالمي،  نمط  فهي  اللفظية  المفارقة  ــا  اأم
المعنى  ي��ك��ون  التعبير  ط��رائ��ق  م��ن  طريقة  اأو 
للمعنى  مخالفا  اأو  مناق�شا  فيها  المق�شود 
اأ�شلوب  الأول  اأطلق على  نمطان،  الظاهر، وهي 

»الإبراز« وعلى الثاني اأ�شلوب »النق�ص الغائر«.

اأما مفارقة الموقف، فقد ق�شمها اإلى خم�شة 
اأق�شام هي:

اأ- مفارقة التنافر الب�شيط.
ب-  مفارقة الأحداث.
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ت-  مفارقة الدرامية. 
ث- مفارقة خجاع النف�ص. 

ج-  مفارقة الورطة.

اإلى  درجاتها  ناحية  من  المفارقة  ق�شم  وقد 
ثالث درجات:

اأ- المفارقة ال�شريحة. 
ب-  المفارقة الخفية.

ت-  المفارقة الخا�شة.

واأ�شاليبها  طرائقها  ناحية  من  ق�شمها  كما 
اإلى اأربعة اأق�شام هي:

اأ- المفارقة الال�شخ�شية.
ب-  مفارقة ال�شتخفاف بالذات.

ت-  المفارقة ال�شاذجة.
ث- المفارقة المم�شرحة.

الق�شيرة جدا من  الق�شة  والقا�ص ل يكتب 
اأجل التفنن في اختيار الكلمات، وما تحدثه من 
اأجل  من  يكتبها  واإنما  اآ�شرة،  و�شعرية  جمالية 
وروؤية  معرفية  حمولة  فيها  معينة،  ر�شالة  تبليغ 
الق�شير  الق�ش�شي  الخطاب  العالم، حيث  اإلى 
البليغة  الكلمة  رون��ق  ي�شتح�شر  ما  بقدر  ج��دا 
ال�شخ�شية  باطن  يغو�ص في  ما  بقدر  وجمالها، 
كا�شفا عن اأغوارها، مقربا �شورتها من القارئ.

عبدالرحيم  للقا�ص  »كــعــكــة«  ق�شة  فــفــي 
ف�شاء  ف��ي  تترحك  الكلمات  ن��رى  ال���ت���دلوي، 
مفارقا  م�شهدا  لتر�شم  جدا،  الق�شيرة  الق�شة 
بمنا�شبة  العائلي  بالحتفاء  القا�ص  ا�شتهله 
كانت  النهاية  لكن  الم�شفى،  من  الأب  خ��روج 
حزينة �شد ما كان يتوقعه القارئ، حيث لم تعد 
كعكة  واإنما  الق�شمة،  مو�شوع  هي  الفرح  كعكة 
التركة هي محل الق�شمة بين الإخوة المجتمعين 

بالمنزل  االأبــنــاء  »اجتمع  الوالد.  جثمان  حول 
الم�سفى..  من  اأبيهم  خــروج  بقرب  لالحتفاء 
هياأوا كعكة الإكمال الفرحة.. رن الهاتف: لقد 
غادر الحياة.. �سارعوا اإلى التهام التركة..«)١٤(.

على  هنا  اعتمدت  جدا  الق�شيرة  فالق�شة 
اقتب�شتها  تقنية  وه��ي  بالمتوازيات،  ي�شمى  ما 
الريا�شيات،  مجال  من  جدا  الق�شيرة  الق�شة 
في  المتوازي  ال�شرد  على  تعتمد  طريقة  وه��ي 
الق�شير  الن�ص  ه��ذا  فنرى  ال��واح��دة،  الق�شة 
جدا قد احتوى ق�شتين نقروؤهما في وقت واحد، 
تق�شيم  وق�شة  ال��وال��د،  ب�شفاء  الحتفال  ق�شة 
التركة، وهي مفارقة اعتمد فيها القا�ص ال�شرد 
المتوازي، على اعتبار اأن الق�شة الق�شيرة جدا 
النطالق  نقطة  فيها  �شردية  متوالية  بمثابة 
الق�شيرة  الق�شة  تتعقد  حيث  النزياح،  ونقطة 
ثم  لها،  منا�شب  حل  عن  تبحث  وت��ب��داأ  ج��دا.. 
القفلة  تكون  ما  وغالبا  بنهاية،  بعد ذلك  تنتهي 

عك�ص ما يتوقعه القارئ، وهنا تكمن المفارقة.

اإليه  يلجاأ  ال���ذي  المح�شو�ص  ال��ت��وازي  اإن���ه 
الق�شيرة  ق�ش�شه  في  ال��ت��دلوي  عبدالرحيم 
الق�شة  لخدمة  فنيا  يتكامل  ت��واٍز  لكنه  ج��دا، 
اأن  يمكننا  ث��م  وم���ن  ل��دي��ه،  ج���دا  ال��ق�����ش��ي��رة 
ولي�ص  المت�شل،  بالتوازي  التوازي  هذا  ن�شف 
وثيق  ارتباط  من  ينبع  ات�شال  لأنه  المنف�شل، 
و�شخ�شياتها  ج���دا  ال��ق�����ش��ي��رة  الق�شة  ب��ج��و 
المفتر�شة الم�شمرة في الكلمات، اإنه تواز ي�شل 
اإلى حد المتزاج والتاآلف، ليقدم وحدة واحدة 
طاقة  تقدمها  كما  جدا  الق�شيرة  الق�شة  هي 

التدلوي الفنية.

والتوازي لدى التدلوي يتكامل بو�شوح حين 
م�شتويات  عدة  اأو  م�شتويين  بتعميق  ياأخذ  نراه 
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عن  ف�شال  ج��دا  الق�شيرة  ق�ش�شه  في  اأخ��رى 
بالم�شتوى  ن�شعر  اإن��ن��ا  المح�شو�ص..  ال��ت��وازي 
النف�شي يتوازى مع الم�شتوى الجتماعي، والمثال 
على ذلك وا�شح في ق�شة »ف�شيحة« التي تك�شف 
وف�شيحة  ال��دخ��ل��ة،  ليلة  العري�ص  نف�شية  ع��ن 
بكارتها..  فقدت  قد  وجدها  عندما  العرو�ص 

ال�شئ الذي ترف�شه المجتمعات العربية.

»هو لعب ماهر.. رائع الت�شديد.. ق�شى ليلة 
دخلته يراوغ بحثا عن ثغرة لت�شديدة النت�شار..
اأن  اأع��ل��ن  ال�شحافيين،  واأم���ام  ال�شباح،  ف��ي 
الهواء« ف�شيحة)١٥( وغيرهما من  الكرة مفرغة 
الت�شوير  في  قائما  ال��ت��وازي  ون��رى  الق�ش�ص، 
العادية متوازية مع  الأحداث  اأي�شا حين ي�شور 

ت�شوير الخلفية الجتماعية والخلفية النف�شية.

اإن التوازي لدى التدلوي ينبئ عن دقة فنية، 
اأو حرفة مقننة في مجال الق�شة الق�شيرة جدا، 
من  م�شاحات  يمالأ  اأن  يريد  كهاو  يكتبها  فال 
الورق، ول ين�شجها من باب الترف الذي يمار�شه 
الق�شيرة  الق�شة  في  يرون  حين  الكتاب  بع�ص 

نوعا  يعدها  اإنه  ال�شهلة،  الكتابة  من  نوعا  جدا 
من الفن القائم على العلم والدرا�شة، ف�شال عن 
درا�شته  بحكم  اكت�شبها  التي  والخبرة  الموهبة 
لتقنيات كتابة الق�شة الق�شيرة جدا الحداثية، 
فجملة واِحدة »�شارعوا اإلى التهام التركة« تعّبر 
عن الفكرة، وتنقل لنا المعنى نقال ل يخلو من 
هذه  ففي  التكثيف؛  بالغة  هي  وه��ذه  ت�شوير، 
حرة  تتداعى  التي  المعاني  م��ن  �شيل  الجملة 
الذهني،  في مخيله  يتخيلها  المتلقي،  في ذهن 
تختلف  ال��دللت،  من  مجموعة  اإل��ى  ويترجمها 
هذه  ففي  والتاأويل.  التلقي  م�شتويات  باختالف 
المحمولت  م��ن  �شل�شلة  الق�ش�شية  الجملة 
واح��د،  �شيٍء  حــول  الُمتمْحوَرة  اأْو  المتباعدة، 
ال�شوء  تلقي  فاإنها  تباعدها،  من  بالرغم  ها  لكَنّ
فيها  تكتنز  اإنها  المحمولت.  تلك  مغزى  على 
من  �شبكة  على  وتلتئم  خ�شبًا،  اكتنازًا  ال��دوال 
القيم والمعاني والإ�شارات والعالمات والرموز.. 

تتداخل فيما بينها على نحو حيوي متوالد.

ناقد اأدبي من المغرب.  *
رومان جاكب�شون، محاولة في علم اللغة العام �ص ٢١0.  )١(

ابن الأثير - المثل ال�شائر - تحقيق: د. اأحمدالحوفي - بدوي طبانة- �ص ٣0٧.  )٢(
نعيمة الق�شيوي الدري�شي- رق�ص المرايا – �ص٤0.  )٣(

فيليب هامون- �شيميولوجية ال�شخ�شيات الروائية – �ص ٧٩.  )٤(
ميخائيل باختين – اأ�شكال الزمان والمكان في الرواية –�ص٦.  )٥(

الطيور ل تنظرخلفها حين تحلق- عبدالرحيم التدلوي -�ص ٣٧.  )٦(
�شعرية الق�شة الق�شيرة جدا – جا�شم خلف اليا�ص – دارنينوى – دم�شق ٢0١0م �ص١.  )٧(

عزالدين الماعزي – حب على طريقة الكبار – �ص ٣٢.  )٨(
عبداللطيف الهدار - الو�شم �شوتا - �ص ٣٨.  )٩(

نف�ص المرجع.  )١0(
معجم اأك�شفورد المخت�شر– �ص ٥.  )١١(

خالد �شليمان- المفارقة والأدب – �ص١٥.  )١٢(
�ص٣٧. و�شفاتها-  د.�ص ميويك – المفارقة   )١٣(

عبدالرحيم التدلوي – الطيور ل تنظر خلفها حين تحلق- �ص٢٩.  )١٤(
عبدالرحيم التدلوي – الطيور ل تنظر خلفها حين تحلق – �ص٦١.  )١٥(
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قراءة  في رواية
لولوة في باري�ص

لـ »فار�ص الرو�شان«
■ حممود عبداحلافظ خلف اهلل*

الن�سج وتفّرد  المكان، وعبقرية  اأبجدياته تجليات  اأدب الرحالت،  نحت جديد في 
الخ�سو�سية.. نبتت منه وفيه)لولوة في باري�ص( لالأديب فار�ص الرو�سان.

اأتى  قد  يبدو  اأنــه  اإال  الفعلي،  االإنتاج  لالأديب من حيث  االأول  الروائي  العمل  اإنــه 
وذكاء  اطالعه،  وثــراء  تجاربه،  وعمق  �ساحبه،  بعمر  طويل  فكري  لمخا�ص  ترجمة 

�سعوره.

لكن  �سهرته،  ذيــع  اأو  اإنتاجه  بكثرة  لي�ص  الحق  االأديـــب  اإن  العقاد  االأ�ــســتــاذ  يقول 
بمروءته االأدبية، التي تدل القارئ عليه وتنحت هويته لديه؛فاالأديب �ساحب المروءة 
ال ي�سقط ا�سمه بفعل الزمن اأو ال�سهو اأو الن�سيان، وال تناله قلة اإنتاجه نيل الزخم من 

مترنح الموهبة.

وهنا، ي�سير العقاد – يرحمه اهلل - اإلى اأن االأديب الحاذق يخّلد ا�سَمُه اإنتاُجه واإن 
، واالأديب مترّنح الموهبة ال تنفعه كثرة االإنتاج بل قد يكون مزيًدا ينال من �سئيل  قلَّ

مكانته وير�ّسخ اأدلة معايبه.

ال�سكل  الهرج والمرج، وطغيان  الزائفة كثرة  المواهب  – لالأ�سف - وهج  و يذكي 
على الم�سمون وزيغ الذوق االأدبي العام كغيره في قوائم ثقافة الكيف التي طمرتها 
في�سانات الكم غير الم�سئول، حيث اأ�سحت البيئة مواتية لذوي المواهب ال�سامرة اأن 
يطاولوا بكثرة ما اأخرجوا من التّرهات التي لم تف�سد الذوق العام فح�سب، بل جعلت 
من ال�سفه معياًرا للحكم على الجودة، ومن الكم حكًما على الكيف، و لن يتوقف هذا 

الزخم، مادامت قرائح ذوي المروءة االأدبية اأ�سحت حا�سرة.
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في  )لولوة  رواي��ة  �شاحب  اأح�شب  ولأنني     
اأيدتها  التي  الأدبية  المروءة  ذوي  من  باري�ص( 
قرائية...  وذائقة  علمية،  واإح��الت  نقدية  اأدل��ة 
اآثرت اأن اأتناول الرواية من عدة اأبعاد في قراءة 
من  قناعات    - الأق��ل  على  تبرر-  هادئة  نقدية 

كتبها و ت�شير لوجهة نظره فيما خالف ذلك.

المتن الحكائي في الرواية

يتمدد بين مطار الملك خالد الدولي بالمملكة 
العربية ال�شعودية مروًرا بمطار )�شارل ديجول( 
)ال�شانزليزيه(  اإل��ى  و�شول  بفرن�شا،  ال��دول��ي  
اأيقونة ال�شحر والجمال ورمز الخال�ص للم�شاعر 
ي��راه  هكذا  وال��زم��ان،  المكان  بفعل  ال�شجينة 
بحرارة..  لولوة  عا�شق  الرواية-  بطل   – خالد 
باري�ص  �شبح  ن�شمات  ورومان�شية  ال�شرق  فتى 

ال�شاحرة.

دللة العنوان

)لولوة  عنوان  لروايته  الرو�شان  اختيار  اإن 
في باري�ص( يحمل دللت متعددة تجمعها اأ�شياء 
وتفرقها اأ�شياء اأخرى، فهناك م�شاكلة بين ا�شم 
القيمة؛  حيث  من  وباري�ص  الرواية،  بطلة  لولوة 
باري�ص  قيمة  و  دليل،  اإلى  تحتاج  ل  اللوؤلوؤ  فقيمة 
خالد  قناعات  عنها  تعبر  ال��رواي��ة،  ف��ي  م��ب��ررة 
دّلل  وقد  ال�شخو�ص؛  من  وغيره  الرواية(  )بطل 
اأن  كما  كثيرة؛  موا�شع  ف��ي  ذل��ك  على  الأدي���ب 
الجمع  و  به،  ت�شمى  َمن  بقيمة  ي�شي  لولوة  ا�شم 
بين لفظي )لولوة، باري�ص( اأظهر براعة الأديب 
المواءمة  اأهمها:  اأ�شياء،  عدة  في  الرفيع  وذوقه 
بين قيمة اللفظ في ذاته ودللته، والموازنة بين 
جمال الإن�شان و�شحر المكان، ف�شاًل عن مراعاة 

ثوابت الثقافة المحلية في المجتمع ال�شعودي.

العنوان،  هــذا  اأن  اإلــى  الإ�ــشــارة  تجدر  وهنا، 
وال���رواي���ة ك��ك��ل ي��ع��ب��ر ع��ن ال��ب��راع��ة ف��ي ب��ل��ورة 

الرواية  قيمة  من  ينال  قد  اأنه  اإل  الخ�شو�شية، 
خارج المجتمع الخليجي ب�شبب فرط الإغراق في 

هذه الخ�شو�شية.

ال��ذي  الأدي���ب  اأن  يعلم  اأن  بالقارئ  ح��ريٌّ  و 
اإبداعيته  كانت  مهما  الخ�شو�شية  في  ي�شتغرق 
مقارنة  تاأثيره محدوًدا،  يظل  اأدواته  وتمّكنه من 
تعبر  عامة  ق�شايا  اإلى  يتجاوزها  الذي  بالأديب 
عن الفكر والم�شاعر الإن�شانية بوجه عام، واأكبر 
يختلف  ل  ال��ذي  المتنبي  �شعر  ذلــك،  على  دليل 
اإل  واإبداعيته،  �شاعريته  حيث  من  اثنان   عليه 
اأنه ب�شبب اإغراقه في الخ�شو�شية ذاع �شيت اأبي 
الثاني  لهتمام  نظًرا  منه،  اأكثر  المعرى  العالء 
الإن�شانية  والم�شاعر  والقيم  بالق�شايا  �شعره  في 

بوجه عام.

ال�شخو�ص في الرواية

وبناء  �شخو�شه  اختيار  في  الرو�شان  اعتمد 
�شخ�شياتهم على:
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الج��ت��م��اع��ي��ة  الأب�����ع�����اد  م����راع����اة   -١
والق��ت�����ش��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة في 

ات�شح  ال�����ش��ع��ودي:  المجتمع 
ذل����ك م���ن خ����الل اخ��ت��ي��ار 
مع  الحوار  ولغة  الأ�شماء، 
الخر اأو مع النف�ص، وحتى 
دللة  وكذلك  الج�شد،  لغة 

المكان.

ال��زم��ان  عن�شري  م��راع��اة   -٢
والمكان: وات�شح ذلك من خالل 

ومن  والبطلة،  للبطل  ال�شن  تحديد 
ا  َثمَّ اختيار اللغة المنا�شبة لهذه ال�شن، واأي�شً
اللغة المنا�شبة لل�شخو�ص الثانوية الأخرى في 
الرواية التي تغايرهم، كما راعى اختيار لغة 
المكان  وطبيعة  يتنا�شب  بما  بعناية  الحوار 
ال��ط��ائ��رة مثاًل  ف��ي  ال��ح��وار  فلغة  وال��زم��ان، 
باري�ص  في  عنها  المطار،  في  عنها  اختلفت 
رغم اأنها تمثل �شخو�شها في كل الأحوال، ول 
اأق�شد هنا بلغة الحوار الألفاظ، لكن م�شتوى 

الحوار ودللته و مدى �شدقه.

فكرًيا  �شخو�شه  بناء  في  الرو�شان  برع  وقد 
�شخ�شية  بناء  في  جلًيا  ذلــك  بــدا  و  وعاطفًيا، 
البطلة )لولوة(؛ فلم تمنعه ثقافته الرجولية من 
والتعبير  ال�شعودية  الفتاة  �شخ�شية  في  الغو�ص 
عنها ببراعة، من حيث ال�شكل والم�شمون؛ بدًءا 
من اختيار الملب�ص، مروًرا بلغة الج�شد، وقراءة 
الداخلي  ال�شراع  وبلورة  الداخلية،  الأح��ادي��ث 

لل�شخ�شية.

و يوؤخذ على الأديب في بناء �شخو�شه التمحور 
ي�شتطع تج�شير  الرئي�شة، ولم  ال�شخ�شيات  حول 
بما  والرئي�شة  الثانوية  ال�شخو�ص  بين  العالقات 
رحابة  اأكثر  جبهات  خلق  و  الحدث  بناء  يخدم 
في ال�شراع داخل الرواية؛ ما قد ي�شيب القارئ 

اأم  اأدرك ذلك    - الأديب  اأحياًنا.  بالملل 
لم يدرك – فقد عالج ذلك  الفتور 
بوهج  ال��ق��ارئ  ي�شيب  قد  ال��ذي 
ال��ذي  ال��م��ك��ان  ل�شحر  و���ش��ف��ه 
الرواية؛  في  رئي�ًشا  بطاًل  كان 
ف��ل��م ي��ك��ن ال��ب��ي��ئ��ة ال��ح��اوي��ة 
ك��ان  ب��ل  فح�شب  ل�شخو�شه 
يوجه  الذي  الماي�شترو  بمثابة 
لل�شخو�ص  ال�شعورية  ال��ح��ال��ة 
و ب��ن��اء ال��ح��دث وال�����ش��رد ، و قد 
البورتريه  ر�شم  في  الرو�شان  ب��رع 
المكاني، و تجلى ذلك في ت�شويره لمعالم 
ال�شانزليزيه بتقنية �شعورية تجعل القارئ مكوًنا 

اأ�شياًل من مكوناته.

الأبعاد النف�سية في الرواية

اأو  الفنية  التعمية  على  الرو�شان  يعتمد  لم 
اأحياًنا  القارئ  يحرم  الذي  التجريد  و  الرمزية  
مع  لل�شخو�ص  النف�شية  الخلجات  ق���راءة  م��ن 
الأبعاد  اإب��راز  على  اعتمد   بل  الحدث،  ت�شاعد 
النف�شية لل�شخ�شيات بو�شوح، فلم يكتف بالتعبير 
اأو بلغة الج�شد بل تجاوزه  عنها باللغة المبا�شرة 
اإلى تفعيل لغة الزمان والمكان من خالل انعكا�ص 
مفردات المكان والزمان على م�شاعر  �شخو�شه.

نف�ص  على  الأثر  بالغ  لذلك  �شيكون  بالطبع  و 
الــقــارئ الـــذي اأ�ــشــعــره اأنـــه جــزء مــن الأحـــداث 
تطوافة  خ��الل  من  المكان،  ثقافة  من  ج��زء  بل 
المطار   اإل��ى  البطل  و�ــشــول  مــن  بــدايــة  ر�شيقة؛ 
ل�شحر  ا�شت�شالمه  ثم   الطائرة،  بولوجه  م��روًرا 
و�شفها  كما  )باري�ص(،  والمالئكة  الجن  مدينة 

عميد الأدب العربي طه ح�شين.

ع��ن��دم��ا ي��خ��رج الأدي����ب ع��ن ذات���ه ف��ي عمله 
الأدبي ويتقم�ص ذوات الآخرين، فاإن ذلك يكون 
له بالغ الأثر، لي�ص في تماهي القارئ مع الن�ص 

فار�ص الرو�شان
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الحدث  �شناعة  في  الم�شاركة  في  بل  فح�شب، 
اإلى  نف�شه، وقدرته على تجاوز ما �شاغه الأديب 
نحت روؤى جديد ت�شاكل قراءته النف�شية للحدث 
ن�شجه  ال��رو���ش��ان   ا�شتطاع  م��ا  وه��ذا  الرئي�ص. 
م�شاحات  اإلــى  الــقــارئ  ت�شحب  مل�شاء  بو�شائج 

ف�شيحة من التاأمل.

ال�سرد في الرواية

المتكلم  �شمير  بين  الرواية  في  ال�شرد  تنوع 
والغائب وحكي الأديب، ثم الإحالت اإلى الما�شي 
ال�شعوري  التاأثير  على  معتمًدا  الم�شتقبل،  اأو 
اللفظي  التكثيف  ذلك  في  م�شتخدًما  الإيحائي، 
ال�����ش��رد وخ��ل��ّوه  من  وال���دلل���ي. ورغ���م �شال�شة 
النتوءات والتعاريج، اإل اأنه يوؤخذ عليه ال�شتر�شال 
فهو  ال�شخ�شية،  حوا�شي  في  كثيًرا  المبرر  غير 
الو�شاية  من  ن��وع  وك��اأن��ه  ال��ق��ارئ  لذهن  ح�شار 

عليه، �شواء اأق�شد الموؤلف ذلك اأم ل.

ال�شخ�شية  اأبعاد  تو�شيف  في  ال�شتطراد  اإن 
بعينه  اإط���ار  ف��ي  ــارئ  ــق ال ي�شع  مبا�شر  ب�شكل 
الملل  في  يت�شبب ذلك  وبالتالي  الموؤلف،  ق�شده 
اأحياًنا لديه؛ وهذه الِهَنة دائما ما يقع فيها بع�ص 
كتابة  في  النخراط  لهم  �شبق  ممن  الروائيين، 
مهارة  على  تركز  التي  ال�شحفية  التحقيقات 
ال�شتق�شاء، وذلك ما ل ي�شلح مع الرواية التي 
يكتفي الأديب في �شرده بو�شع الخطوط العري�شة 
لأبعاد �شخو�شه ويترك القارئ يراها كيفما �شاء. 

تحت  م��ن  يخرج  اأن  بعد  الأدب���ي  الن�ص  اإن 
ي��ق��راأه...  من  لجميع  ملًكا  ي�شبح  �شاحبه؛  يد 
فالروائي لبد اأن يوؤمن باأن اإبداعه يتجاوز روؤيته 

بكثير ريثما مازجه القارئ �شعوره وفكره.

ا في رواية )لولوة  كما يوؤخذ على ال�شرد اأي�شً
ف��ي ب��اري�����ص( ال��ت��ذب��ذب بين ال��ق��وة وال��ت��راخ��ي 

بين  المزاحمة  وكذلك  الأح���داث،  ت�شاعد  مع 
ا  الأفكار؛ اإذ كانت تعتر�ص الأفكار بع�شها بع�شً
من  فكرة  الحا�شر  الحدث  على  فتقفز  اأحياًنا، 
في  اختزالها  اأو  تاأجيلها  يمكن  كان  الما�شي، 
وا�شح  اللفظي  التكثيف  على  معتمًدا  جملة 
الحديث  اإقحام  تم  عندما  ذلك  ومثال  الدللة؛ 
الجوازات،  موظف  اأم��ام  وهو  خالد  درا�شة  عن 
وا�شتمر حوار خالد الداخلي ما عبر عنه الأديب 
بقرابة �شفحة ون�شف اأثناء وقوفه اأمام موظف 
تم  ما  اإذا  ج��ًدا  كبير  الوقت  وه��ذا  ال��ج��وازات، 
م�شافر  يقف  اأن  ي�شتطيع  فكيف  واقعًيا،  تخيله 
اأمام موظف الجوازات �شارًدا كل هذه المدة، ثم 
الموظف  تعليق  دون  اأخرى  مرة  الحديث  يعاود 

وكاأن الموظف لم يكن له وجود؟!

الأفكار  تزاحم  من  النوع  ذلك  ت�شبب  قد  و 
لغة  و  اأحياًنا  ال�شرد  ا�شطراب  الأديب من  لدى 
ا  اأي�شً ال���ش��ط��راب  ه��ذا  يرجع  ورب��م��ا  ال��ح��وار، 
اختزله  الذي  الرواية،  في  ال�شراع  اأحادية  اإلى 
الأدي�����ب ف��ي ال�����ش��راع ال��داخ��ل��ي ف��ق��ط داخ��ل 
�شخ�شية البطل، و بالتالي تذبذب ال�شرد بح�شب 
الحالة ال�شعورية له مع ت�شاعد الأحداث، ولأن 
الو�شف للحدث  ال�شرد اعتمدت كثيًرا على  لغة 
ككل بما فيه الزمان والمكان وال�شراع ، فكانت 

تبدو اأحياًنا قوية واأحياًنا اأخرى مترهلة.

الأدب��ي  العمل  ث��راء  ق��در  فاإنه على  اأخ��ي��ًرا  و 
فاإن  عليه،  وبناء  و�شرورته؛  نقده  اأهمية  تاأتي 
رواية )لولوة في باري�ص( لالأديب الفار�ص، حوت 
من الثراء الفكري والأدبي وال�شعوري ما ي�شتحق 
النقدية  ال��درا���ش��ات  م��ن  بالعديد  ا�شتهدافها 

ل�شبرها، واإبراز مفا�شل اإبداعيتها.

اأ�شتاذ م�شارك بجامعة الجوف.  *
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مواقع الّتوا�سل بين الجتماعّية 
والإبداعّية الأدبّية

■ د. اإبراهيم م�سطفى الّدهون*

�َسِهَد العالُم العربي في الفترة االأخيرة تحوالٍت مت�سارعة، وثورة توا�سل اجتماعّية 
واالأدبــاء  الواعد،  ال�ّسباب  من  جياًل  اأفــرزت  العنكبوتّية،  ال�ّسبكة  �سفحات  على  هائلة 
طارحين  االإلكترونّية،  فحات  ال�سّ هــذه  �سطر  وجوههم  يّمموا  الــذيــن  المعا�سرين 

اأفكارهم، وروؤاهم، واإبداعاتهم االأدبّية.

الّتواليِف  فــي  �سابقاً  عهدناه  عــّمــا  متمايزاً  ــاً  ــّي اأدب اً  ن�سّ نــقــراأ  اأ�سبحنا  هــنــا،  ومــن 
بفكرة تطور  القول  اإلى  المتخ�س�سة؛ ولعّل هذا يقودنا  االأدبّية  والمجاّلت  الورقية، 
اأدواتــه، وتكيفه مع و�سائل االّت�سال  االأدب العربي، ومرونة لغته، ف�ساًل عن جمالية 

المعا�سرة، كالحا�سوب، واالأجهزة الخلوية الذكّية، وقنوات االإعالم الحديثة.

وتاأ�سي�ساً على ما �سبق، ت�سعى هذه الدرا�سة اإلى الك�سف عن اأدب المواقع االجتماعّية 
االإلكترونّية من خالل مماحكة القّراء لالأدب المبثوث عبر هذه القنوات الّتوا�سلّية، 

واإبداع موؤلفيها، واأطروحاتهم الفنّية الجديدة.
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مفتتح

اإنَّ تطور الفكر الإن�شانّي اليوم، وتباين اأدواته، 
��ع��وب م��ن م�شتوى  وال�����شّ ال��ح�����ش��ارات  وان��ت��ق��ال 
توا�شلي اإلى اآخر، يدعونا اإلى الّنظر في اأ�شكال 
وحمولته  الب�شري،  العقل  ومنجزات  الّتعبير، 

المعرفّية.

ويــ�ــشــهــد الــعــالــم الــحــالــي مــظــهــرًا ج��دي��دًا 
الإن���ج���ازات  بف�شل  ال��ّت��وا���ش��ل��ي،  الإب�����داع  م��ن 
مجال  في  العالمّية  والإ�شهامات  الّتكنولوجّية، 
التي  الحا�شوبّية  والبرمجيات  الحديثة،  الّتقانة 
ا�شتطاعت اأْن تغّير من اإيقاع الّتعامالت الفردّية 
والجماعّية. كما تمّكنت من اإي�شال ما يكتب في 
هذه الو�شائل اإلى مدى اأرحب قد يغطي م�شاحة 
ن�شق  ت�شّور  بالإمكان  َيُعْد  فلم  باأكمله.  العالم 
ثقافي اأو اإبداعي اأو علمي قادرًا على حماية نف�شه 
في ال�شتغال واإنتاج الّدللت من دون الّن�شو�ص 
الأخرى، اأو اأيدي العابثين، اأو المتطفلين، نتيجة 

مرونة الّتقانة الحديثة.

العالمي،  للتوا�شل  و�شيلًة  الآل��ُة  كانت  واإذا 
ظهور  اأنَّ  يعني  فهذا  كثيرة،  عقبات  وك�شرت 
العديد  انتباه  لفت  عالميًا  حدثًا  �شّكل  الإنترنت 
من الأ�شخا�ص من مختلف الأجنا�ص، والأعمار، 
والّثقافّية،  والعلمّية،  الجتماعّية،  والم�شتويات 
حياة  من  يتجزاأ  ل  ج��زءًا  غ��دا  اأّن��ه  عن  ف�شاًل 
مرفق  ك��ّل  يغزو  واأخ��ذ  الع�شرّية،  المجتمعات 
اأوجه  اأ�شهم في تف�شير  الحياة، مّما  من مرافق 
�شهدت  اإذ  قيا�شي؛  زمن  في  المختلفة  الحياة 
عّدة  خ��الل  متالحقًا  تطورًا  الإنترنت  �شبكات 
واأخذت طوفانًا معلوماتيًا، و�شرعة في  �شنوات، 

باأكمله؛  العالم  حول  تجري  التي  الأح��داث  نقل 
والإن�شان  المعلومة  بين  الم�شافة  فاأ�شبحت 
مفتاح  عن  تف�شله  التي  الم�شافة  من  تقترب 
الو�شول  وزمــن  ف�شيئًا،  �شيئًا  الحا�شوب  جهاز 

اإليها ل يتعدى عدة ثوان)١(.

ولعّل تقنية: )الفي�ص بوك( -التي �شادت في 
الّتوا�شل  مواقع  اأهم  من  تبدو  الحا�شر-  وقتنا 
الجيل  اأم���ام  ال��ب��اب  فتحت  لأّن��ه��ا  الجتماعي؛ 
الــّنــا�ــشــئ، واأقــالمــهــم الــراقــنــة، الــتــي واجهت 
مطبوعة  اأو  كتّيب  ن�شر  في  وعثرات  �شعوبات، 
واإبداعاتهم  الّثقافّية،  منجزاتهم  تعك�ص  ورقّية، 

الأدبّية.

في  اأ���ش��ه��م��ت  ال��ّت��ق��ن��ّي��ة  ه���ذه  اأنَّ  ووا����ش���ح 
اإ���ش��اف��ة  ��ب��اب،  ال�����شّ ال��ج��ي��ل  اأق����الم  ا�شتقطاب 
��ه��ا ح��ّف��زت كثيرًا م��ن ال��ك��ّت��اب والأدب���اء  اأنَّ اإل��ى 
عالم  في  الأدبّية  اإ�شداراتهم  ن�شر  اإلى  والّنقاد 
المعلومات  تكنولوجيا  لأنَّ  الّتوا�شل الجتماعي؛ 
والّت�����ش��الت اأك��ث��ر اإغ����راء ون��ف��اذًا اإل���ى قلوب 
 – بوك  الفي�ص  مواقع  في  لم�شوا  اإذ  المتلقين؛ 
على �شبيل المثال- ف�شاًء جديدًا، ومزايا تفّردت 
في خ�شائ�شه عن الو�شائل القديمة:)الورقّية( 
والو�شول  والمثقفين،  القّراء،  ك�شب  حيث  من 
عالمّية  م�شتويات  اإل��ى  الإب��داع��ّي��ة  بن�شو�شهم 

تعّدت المحلّية، والإقليمّية.

قامت  ال��ذي  الجديد  ال��ّدور  اإل��ى  الّناظر  اإِنَّ 
الّلغة  خدمة  في  الجتماعي  الّتوا�شل  مواقع  به 
العربّية  الّلغة  اأنَّ  َليلحظ  وال��ّث��ق��اف��ة  والأدب، 
توؤكد  اأن  �شمات-  من  اأوتيت  –بما  ا�شتطاعت 
الع�شور،  مّر  على  والّتفاعلي  العلمي،  ح�شورها 
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وقدرتها على مواكبة الّتطورات في تقانات العلم، 
واآلته الحديثة؛ وخير مثال على ذلك الحا�شوب 

الذي اأ�شبحت جزءًا من برامجه واأنظمته.

1- مفهوم الّن�ّص الإلكتروني: 
)العنكبوتي(

في  الحديثة  الّتكنولوجّية  الّتطورات  اأحدثت 
نوعّية،  نقلة  المن�شرم،  القرن  من  الّت�شعينيات 
والإن��ت��اج  ال��ّت��وا���ش��ل،  ف��ي ع��ال��م  وث���ورة حقيقّية 
انت�شرت  اإذ  الأدبّي؛  والإبداع  والّثقافّي،  الفكري 
ربط  وجرى  العالم،  اأرجــاء  في  الإنترنت  �شبكة 
بهذه  بع�شًا  بع�شها  الأر���ش��ي��ة  ال��ك��رة  اأج����زاء 

ال�ّشبكة.

والّتعارف  بالتقارب  للب�شرية  ال�ّشبل  وتهياأت 
لهذه  متلقٍّ  كّل  واأفاد  والرغبات،  الآراء،  وتبادل 
الّتقانة من الو�شائط والإمكانات، المتاحة فيها، 
بين  الّتوا�شل  لتحقيق  و�شيلة  اأف�شل  واأ�شبحت 
المواقع  تلك  عن  فتوّلد  والجماعات؛  الأف���راد 
و�شبكات  ال�ّشخ�شّية،  المدونات  الإلكترونّية، 
المحادثة، التي اأ�شهمت في تحّول الّن�ّص الأدبّي 
اأّنها  اإلى  اإ�شافة  اإلكتروني مرئي،  اإلى  من ورقي 
خلقت نوعًا من الّتوا�شل ال�ّشريع والمبا�شر بين 

الّن�ّص وجمهور المتلقين.

تقنّية  )الجتماعّية(  الإنترنت  مواقع  وُتعّد 
الب�شرّية،  الّتفاعالت  فهم  في  اأ�شا�شّية  اإجرائّية 
الجزم  يمكن  وب��ال��ت��ال��ي  الّن�شو�ص؛  وتف�شير 
من هذه  المنبثق  الإلكتروني  النَّ�صَّ  اإنَّ  بالقول: 
تقنياته،  له  بذاته،  قائمًا  علمًا  اأ�شبح  الّتقنّية 
ة، واأ�شاليبه، واأ�شكاله المحددة  ومقوماته الخا�شّ
له؛ وهو في الوقت نف�شه بمثابة البوتقة، والوعاء 

الأدب����اء،  خ��ب��رات  ف��ي��ه  ُت�شكب  ال���ذي  المت�شع 
والُكّتاب.

وتاأ�شي�شًا على ما �شبق، فاإِنَّ النَّ�صَّ الإلكترونّي 
ي�شير اإلى العالقة التي تحدث بين الّنا�ص داخل 
اأن�شاق،  مجموعة  بين  اأو  معين،  اجتماعي  ن�شق 
المن�شىء  اأو  الموؤلف  مع  مبا�شر  ب�شكل  يتم  وقد 
غير  ب�شكل  اأو  الإل��ك��ت��رون��ّي،  اللقاء  خ��الل  م��ن 
مبا�شر بو�شاطة الكلمة الم�شموعة، اأو المطبوعة، 
ور  اأو المرئّية، اأو الإلكترونّية، اأو عن طريق ال�شّ
اأّما من حيث  الأخ��رى،  الو�شائط  اأو غيرها من 
بين  اأو  �شخ�شين،  بين  يحدث  فقد  الّتوا�شل.. 
اأو  محلّية  اأخـــرى  وجماعة  جماعة  اأو  �شخ�ص 

اإقليمّية اأو دولّية)٢(.

نقلة  العالم  �شهد  الّثالثة  الألــفــيــة  وبــولــوج 
والّت�شالت  الو�شائط،  تكنولوجيا  في  نوعية 
مع  الحديث  الع�شر  عاي�شها  التي  بتلك  اأ�شبه 
الإلكتروني  الّن�ّص  هّز  فقد  الطباعة؛  اختراع 
عر�ص الّن�ّص الورقي المطبوع، وانتزعت الّثقافة 
المطبوع  ثقافة  من  دارة  ال�شّ مكان  الإلكترونّية 

لتكون بدياًل كليًا عن الو�شائل الّتقليدّية.

وذلك يعني اأّنه متى كان الو�شيط ورقيًا كان 
ورقية،  طبيعة  ذوي  والمتلقي  والّن�ّص،  المبدع، 
الأط���راف  تلك  بغت  �شُ اإل��ك��ت��رون��ّي��ًا  ك��ان  واإذا 

بغة الإلكترونّية)٣(.  بال�شّ

الباحثة: )فاطمة  اإليه  يوؤكد ما ذهبت  وهذا 
المبدع  اأنَّ طبيعة  اإلى  اأ�شارت  البريكي( عندما 
هي َمن تحّدد طبيعة باقي العنا�شر في العملّية 
الإبداعّية قائلة: »تبدو المقارنة بين المبدع في 
�شياق  والإلكترونّية �شرورية في  الورقّية،  حالته 



اجلوبة - ربيع 1436هـ44

العملّية  على  ط��راأ  ال��ذي  الّتطور  عن  الحديث 
الإبداعّية؛ لأنَّ المبدع هو الم�شدر الأّول للّن�ّص، 
جمهور  اأو  المتلقي،  اإل���ى  ملكيته  انتقال  قبل 
المتلقين؛ فال بّد اأْن يوؤدي اختالف طبيعته اإلى 

اختالف ي�شمل العملّية بجميع عنا�شرها«)٤(.

داخ��ل  الأدب���ّي  الّن�ّص  طبيعة  اإل��ى  وبالّنظر 
العلمّي،  للتقدم  اأنَّ  يّت�شح  العنكبوتية  ال�ّشبكة 
اأث��رًا  موقعها  واختالف  الروؤية،  مجال  وتو�شيع 
ملحوظًا على تطوير المنهج، والرقي بالعقل؛ ّما 
هذا  مع  التالوؤم  اأجل  من  تن�شيق  اإع��ادة  يتطلب 
له  الطّيع  الإلكتروني  الو�شيط  اأنَّ  كما  الّتراث، 
قدرة جلّية في الّتعامل مع الواقع، والّتخل�ص من 

الّتفكير القاطع اليقيني)٥(.

وعليه؛ اإذا كان الّناقد:)القارئ( من متابعي 
اإلى  ُينظر  �شوف  فحتمًا  العنكبوتّية..  ال�ّشبكة 
الّثقافّية،  وحمولته  معارفه،  �شوء  على  الّن�ّص 
وخبراته الّنقدّية؛ لأنَّ نظرية الّتلّقي تربط فهم 
الّن�ّص وتحليله بثقافة المتلقي، وم�شتواه العقلي، 

ومواهبه الذوقّية المتراكمة.

عاد  ول��و  الأدب،  في  طبيعية  �شنة  فالتغيير 
ع�شر  في  المنتج  الّن�ّص  لموا�شفات  المتلقي 
ال�ّشفاهية، لن يجدها م�شابهة لموا�شفات الّن�ّص 
اأن  الم�شتحيل  ومن  الكتابّية،  ع�شر  في  المنتج 
الّتطابق؛  اأ�شا�ص  قائمًا على  الّت�شابه  يكون ذلك 
الــّلــحــظــة  تقت�شيها  م��وا���ش��ف��ات  ن�����ص  ف��ل��ك��ّل 
الّتاريخّية –بكّل حمولتها المعرفّية، والّثقافّية، 
فمن  ب��ه.  اأط��اح��ت  التي  والجمالّية-  والفّنّية، 
الطبيعي والموؤكد اإذًا، ونحن نعي�ص اليوم ع�شرًا 
الّتقنيات  ع�شر  المعقدة،  حمولته  بكّل  جديدًا 

المميزة  الموا�شفات  تختلف  اأن  الّتكنولوجّية 
لنتاج ع�شر الحداثة: »الإنفوميديا« الذي تكون 
الّتكنولوجّية،  الّتفاعلّية  الو�شائط  حا�شنته 

والّتقنيات الحا�شوبّية)٦(. 

اأن نتعاطى مع تلك المنتجات؛  ومن البدهي 
الع�شر،  ذل��ك  بدخولنا  ينبئ  حولنا  م��ا  لأنَّ 
فممار�شاتنا اليومّية اأ�شبحت تت�شم بالحا�شوبّية 
والّتكنولوجّية ب�شكل لفت لالنتباه؛ ول نن�شى اأننا 
اليوم نحيا في ع�شر المعلوماتّية والّتكنولوجيا، 
كّل  ف��ي  الع�شر  ه��ذا  معطيات  تغلغلت  بحيث 
ج��زئ��ي��ة م��ن ج��زئ��ي��ات ال��ح��ي��اة ال���ش��ت��ه��الك��ّي��ة 
الموبايل، والكاميرات، والبريد  والإنتاجّية، من 

الإلكتروني، والمواقع الّتوا�شلّية)٧(.

والمتاأّمل في اإنتاجات واإفرازات الّتكنولوجيا 
ال��ّت��وا���ش��ل��ّي��ة، يلحظ  ال��ح��ا���ش��وب��ّي��ة، وال��م��ن��اف��ذ 
الأدب  ب��ي��ن  ي����زاوج  ج��دي��د  اأدب����ي  جن�ص  ولدة 
اأو  الّتكنولوجي(،  )الأدب  وهو:  والّتكنولوجيا، 
ما ي�شّمى باأدب المواقع الجتماعّية، الذي تت�شع 
�شعر،  من  المختلفة  الأدب  اأنواع  لت�شمل  دائرته 
من  وذلك  ومقالة؛  ة،  وق�شّ ورواي��ة،  وم�شرحية، 
خالل ا�شتعانة هذا الجن�ص الجديد بالإمكانات 
ن�ص  لتقديم  الّتكنولوجيا  توفرها  التي  الّتقنّية 
تفاعل  اأ���ش��ا���ص  على  ي��ق��وم  ال��و���ش��ي��ط،  مختلف 
�شاعرًا مع الق�شيدة  المتلقي وم�شاركته، ليكون 
بوكية،  الفي�ص  ة  الق�شّ مع  وقا�شًا  العنكبوتّية، 

و�شاردًا لأحداث الرواية الإلكترونّية.

ال��ع��م��ل��ّي��ة  ف���ي  ال��م��ت��ل��ق��ي  ت��ل��ّم�����ش��ن��ا دور  ول���و 
في  الحدود  تجاوز  نجده  ف�شوف  الإلكترونّية، 
ليكون  الّتكنولوجي؛  الّن�ّص  مع  الّتفاعل  اإط��ار 
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جديدة  وقيمة  جمالّية،  مالمح  في�شفي  مبدعًا 
في  َيكن  ول��م  فيه،  تكن  لم  الفّني  المنتج  على 
ذهن المبدع«؛ وبهذا، ل ُيَعّد ال�ّشاعر اأو القا�ص 
اإننا  بل  عليه،  قّيمًا  للّن�ّص،  حاكمًا  الروائي  اأو 
ب�شدد طغيان الّتفاعل الفّني للمتلقي مع الّن�ّص 
من  حوله  وم��ا  الّن�ّص  ت�شمل  التي  المدونة،  اأو 
الأذهان  عن  يغيب  ول  حديثة،  تقنية  مدخولت 
والمدونة   ، النَّ�صَّ يمنح  الّتفاعل  ه��ذا  مثل  اأنَّ 
الأدبّية هويًة جديدًة مع كّل ت�شفح، وتنمو هذه 
الإدراكّية  القدرات  ارتقت  كلما  وترتقي  الهوية، 

العقلّية والإمكانات الّتقنية لالآلة وبرامجها«)٨(.

الحا�شوب  دخ���ول  اإنَّ  ال��ق��ول:  وم�شت�شفى 
و�ّشع  الأدبي،  الإبداع  عالم  الّتطبيقّية  ونماذجه 
الحروف  تلك  يعد  فلم  الأدب��ي،  الّن�ّص  مفهوم 
الكتب  �شفحات  على  المرقونة  اأو  المر�شو�شة 
الورقّية، بل اأ�شحى يتمراأى في �شورة كّل مركب 
اأو  مر�شو�شة  عر�شّية  ب�شرّية،  عالمات  من 
مرتبة فوق �شطح ذي بعدين، �شفحة في كتاب، 
اأو ملخ�ص على حائط، اأو �شا�شة حا�شب اآلي)٩(.

ولطبيعة الّن�ّص من ذلك الّنوع، فاإّنه تّم اإلحاق 
كلمة اإلكتروني في ت�شمية مثل هذه الّتجارب، ل 
الإلكتروني؛  الأدب  �شيما عندما نطلق م�شطلح 
الّن�ّص هنا -اإن�شاًء وتلّقّيًا  الّتعامل في  ذلك لأنَّ 
الّتقنية الإلكترونّية؛ فكلمة اإلكترونّية  مع  – هو 
�شرورية لإ�شارتها اإلى الّتقنية الو�شطّية التي من 
دونها ل قيام لهذا الّن�ّص، ونحن ن�شتعمل اليوم، 
الإلكتروني،  والموقع  الإلكترونّية،  فحة  ال�شّ
والّن�ّص الحا�شوبي، والّن�شر الإلكتروني، والّن�ّص 
والّن�ّص  ال�ّشامل،  الإلكتروني  والّن�ّص  المفّرع، 
الّت�شعبي الإلكتروني، والّن�ّص المتعالق، والّن�ّص 

الّتكويني، والّن�ّص العنكبوتي، والّن�ّص المت�شعب، 
الّت�شعبي  والّن�ّص  الفائق،  المرجعي  والّن�ّص 

الّتخيلي، والّن�ّص المترابط...اإلخ.

حد  اإل���ى  ال��ق��ول  يمكننا  النحو،  ه��ذا  وع��ل��ى 
)الّتفاعلي  الأدب  اأو  الإلكتروني  الّن�صَّ  اإِنَّ  ما: 
معطيات  يوطن  ال��ذي  الأدب  هو  الّتوا�شلي(: 
المعطيات  خ�شو�شًا  الحديثة،  الّتكنولوجيا 
 Hyper( المتفّرع:  الّن�ّص  نظام  ينتجها  التي 
بين  اأدبي جديد، يجمع  text( في تقديم جن�ص 

في  الّنوع  لهذا  يمكن  ول  والإلكترونّية.  الأدبّية 
الكتابة الأدبّية اأن يتاأتى لمتلقيه اإل عبر الو�شيط 
الــزرقــاء،  ال�ّشا�شة  خــالل  من  اأي  الإلكتروني، 
الّتفاعلّية  �شفة  الكتابة  من  النوع  هذا  ويك�شبها 
بناء على الم�شاحة التي يمنحها المتلقي، والتي 
يجب اأن تعادل، ورّبما تزيد عن م�شاحة المبدع 
على  المتلقي  ق��درة  يعني  ّم��ا  للّن�ّص،  الأ�شلي 
الّتفاعل مع الّن�ّص باأي �شورة من �شور الّتفاعل 

الممكنة)١0(.

2- المبدع الإلكتروني

فعل  ك��رد  الإلكتروني  المبدع  مفهوم  ظهر 
وذلك  الأدب���ّي،  الإب���داع  عالم  الحا�شوب  لولوج 
يتغّير  اأخذ  المن�شئ  اأو  الكاتب  مفهوم  اأنَّ  يعني 
جذريًا، ففي الما�شي اأخذ يرتبط مفهوم الكاتب 
ن�شت�شف  فاأ�شبحنا  اليوم  اأّما  الورقي،  بالكتاب 
اأو�شع لمفهوم المبدع  اأرحب، وم�شاحات  دللت 

الإلكترونّي.

فتغّير الو�شيط من �شورته الورقّية اإلى �شورته 
الإلكترونّية هو الذي قاد في المح�شلة الّنهائّية 
الإبداعّية  العملّية  اأطراف  م�ّص  �شامل  تغّير  اإلى 
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ومكوناتها، مّكن المبدع الإلكترونّي من الّتعديل 
الجديدة  والإ�شافة  الإبداعّي،  ه  لن�شّ الم�شتمر 

لت�شكيلته.

الإلكترونّي،  المبدع  عن  الحديث  �شياق  وفي 
لفعل  الممار�ص  »هو  فيقول:  نجم  ال�ّشيد  يعّرفه 
الأدب��ّي  بالمعنى  الكاتب  تعني  ل  وق��د  الكتابة، 
معنى  اإل��ى  اأك��ث��ر  تميل  واإّن��م��ا  عليه،  المتعارف 
في  الباحث  اأو  الإلكترونّية  للعمليات  الممار�ص 
المنتديات  ف��ي  الم�شارك  اأو  ال��ب��ح��ث،  م��واق��ع 
تحرير  على  القادر  واأخيرًا  المختلفة،  والمواقع 

ة«)١١(. عمل اإبداعي ب�شروط خا�شّ

فالمبدع في الأدب الإلكترونّي لم يعد مبدعًا 
بل  فقط(  و�شاعرًا،  وروائيًا،  خال�شًا:)قا�شًا، 
لديه  تتوافر  اأن  بمكان  ال�����ش��روري  م��ن  اأ�شبح 
الحا�شوب،  كتقنيات  اأخ��رى؛  ومواهب  مهارات 
الإخراج  واأدوات  الجتماعي،  الّتوا�شل  واأنظمة 
حين  حميد،  اأمجد  اإليه  اأ�شار  ما  وهذا  الفّني. 
الوحيدة  الو�شيلة  هو  الحا�شوب  اأنَّ  بما   « ق��ال: 
عملّية  خبرة  يتطلب  ّما  الّتفاعلي،  الأدب  لتلقي 
في مجال البرمجيات، وتنوعًا في اأ�شاليب عر�ص 
الواجهات، وطرق ت�شل�شل الإيقونات، ف�شاًل عن 

دقة الختيار بما يتعلق بالألوان والأ�شكال«)١٢(.

الحدود  تال�شي  اإلــى  ههنا  الإ�ــشــارة  وتجدر 
جمهور  وب��ي��ن  للّن�ّص،  الحقيقي  المبدع  بين 
المبرمج  مع  فالّتعاون  للّن�ّص،  المتلقين  القّراء 
وهو  الإبداعّية،  العملّية  في  م�شاركته  يعني  قد 
ما يطرح العديد من الق�شايا؛ كحقوق الّتاأليف، 
وحرية الّتعبير، وم�شاألة الّتلقي وغيرها. وما هو 
اأنَّ الحد الفا�شل بين الكاتب  موؤكد بالفعل، هو 

والقارئ قد اأ�شبح اأكثر �شبابّية)١٣(.

3-القارئ الإلكتروني:
)المتلقي الّتفاعلي(

ب��ال��م��ع��ط��ى  ال��ك��ت��اب��ي  ال��ف��ع��ل  ت���داخ���ل  اإِنَّ 
اإلى  واأ�شهم  تفاعلّيًا،  قارئًا  اأنتج  الّتكنولوجي، 
واإب��راز  القرائي،  الفعل  تن�شيط  في  كبير  ح��ٍد 
الجديد.  الفّني  للعمل  الّنقدّية  الذائقة  فعالية 
العملّية  ومهّمة في  ثابتة،  ركيزة  القارئ  ُيَعدُّ  اإذ 
في  اأ�شا�شًا  المعتمد  المحّرك  فهو  الّتكنولوجية؛ 
الفعل الإنتاجي، فمن خالل توا�شله، وم�شاركته 
الر�شالة  وت�شل  الإبــداعــّيــة،  المنظومة  تنتظم 

المراد تبليغها.

لقد بات على المتلقي اأن يفيد من ممار�شات 
الع�شر؛ ليدخل منعطفًا جديدًا في الّتلقي وتتم 
الّتقليدي،  المتلقي  – ولو قلياًل- فكرة  زحزحة 
فقط،  القارئ  هو  المتلقي  باأنَّ  ال�ّشائدة  الفكرة 
واإذا كان المفهوم منا�شبًا لع�شر القراءة، فاإّنه 
اآليات  يعتمد  مغاير  مع ع�شر  تمامًا  يتنا�شب  ل 
اإلى حد كبير لالآليات القديمة؛  جديدة مفارقة 
و�شبكة  وتطبيقاته،  الكمبيوتر  مجال  ف��اإنَّ  ل��ذا 
الإنترنت تخلق متلقيًا جديدًا، تنتمي فيه اأ�شكال 
اأنَّ  جديدة للتلقي خارج نطاق الفكرة ال�ّشائدة: 

التلقي= القراءة«)١٤(.

الّتوا�شل  م��ن  الأدب���ّي  الّن�ّص  �شار  وه��ك��ذا، 
الكتابي اإلى الّتوا�شل الإلكتروني، وهو في م�شاره 
يملك  متفاعل،  اإلكتروني  متلقٍّ  عن  يبحث  هذا 
في  ينظر  تجعله  الإلكترونّية،  الّثقافة  اآل��ي��ات 
في  �شاأنه  معه،  ويتجاوب  ة،  خا�شّ بعناية  النَّ�صِّ 

ذلك �شاأن المبدع الإلكتروني.
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يتحدثون  المنّظرون  بداأ  ال�ّشياق،  هذا  وفي 
الموا�شفات  الجديد، وعن  الم�شتقبل  عن قارئ 
اأو ال�ّشروط التي ينبغي توافرها فيه، مثل: اإجادة 
لغته،  الإلكتروني، ومعرفة  الحا�شب  الّتعامل مع 
والقدرة  والبحث،  الّت�شفح،  مهارات  وامتالك 
ببرامج  والإل��م��ام  الإن��ت��رن��ت،  في  الإب��ح��ار  على 
البريد  بناء  وب��م��ه��ارات  الأ�شا�شّية،  الحا�شب 
تركيبّية  تحليلّية  عقلية  وامتالك  الإلكترونّي، 
الريا�شي  المنطق  م��ج��اراة  على  ق���ادرة  تكون 

للحا�شب)١٥(.

اأنَّ  اإلى نتيجة موؤداها  وبهذه الّتحولت، ن�شل 
في  انبثق  اأدب��ي  جن�ص  الجتماعّية  المواقع  اأدب 
رحم الّتقانة الحا�شوبّية، قوامه الّتفاعل والّتوا�شل 
لآليات  واأ�ش�ص  والبلدان،  الحدود،  تخّطى  الذي 
جديدة، حوت الأدبّية الإلكترونّية، وكّون مجتمعه 
�شمن ال�ّشبكة العنكبوتّية، واأن�شاأ مبدعيه، ونقاده، 
ومتلقيه. كما ر�ّشخ اأعرافه، وتقاليده، واأ�شبح له 

ة. عالمه، واإ�شتراتيجيته الخا�شّ

كاتب وناقد واأكاديمي من الأردن – جامعة الجوف.  *
دور �شبكات الّتوا�شل الجتماعي في تعبئة الراأي العام الفل�شطيني نحو الّتعبير الجتماعي وال�ّشيا�شي؛ درا�شة   )١(
و�شفية تحليلية، زهير عابد، مجّلة جامعة الّنجاح لالأبحاث:)العلوم الإن�شانّية( مجلد ٢٦، عدد ٦، ٢0١٢م، 

�ص ١٣٨٨.
الّتوا�شل الجتماعي؛ اأنواعه، �شوابطه، اآثاره، معوقاته؛ درا�شة قراآنّية مو�شوعّية، ماجد رجب �شكر، ر�شالة   )٢(

ماج�شتير، الجامعة الإ�شالمّية، غّزة، ٢0١١م، �ص ٥.
الإمارات،  ال�ّشارقة،  والإعالم،  الّثقافة  دائرة  زرفاوي،  عمر  الّتفاعلي،  الأدب  اإلى  مدخل  الزرقاء؛  الكتابة   )٣(

٢0١٣م،، �ص١٤٢.
مدخل اإلى الأدب الّتفاعلي: فاطمة البريكي، المركز الّثقافي العربي، الّدار البي�شاء، المغرب، ط١، ٢00٦م،   )٤(

�ص ١٣٦.
�شعرّية الّن�ّص العنكبوتي: عز الّدين المنا�شرة، مجّلة ف�شول، العدد ٧٩ �شتاء، ربيع ٢0١١م، �ص ١0٦.  )٥(

الحداثة الّتكنواأدبّية، عالء جبر محّمد، الأديب الّثقافّية، العدد ١٨٣، ٢0١١م، �ص ٥.  )٦(
الّن�شر الإلكتروني والإبداع الرقمي، ال�ّشيد نجم، طبعة الهيئة العاّمة لق�شور الّثقافة، القاهرة، ط ١، ٢0١0م،   )٧(

�ص١0.
الق�شيدة الّتفاعلّية الرقمّية واإ�شكالية الّتجديد في ال�ّشعر العربي، �شل�شلة تباريح، اّتحاد الأدباء في كربالء،   )٨(

مطبعة الزوراء، العراق، ط ١، ٢00٩م، �ص ٨٨.
القرن  م�شارف  على  الأدب��ّي  الّنقد  موؤتمر  اك�ص،  ميتز  دير  بابي�ص  الّن�ّص،  حدود  وراء  ما  الّت�شعبي؛  الّن�ّص   )٩(
الواحد والع�شرين؛ العولمة والّنظرّية الأدبّية، اأعمال الموؤتمر الّدولي الّثاني للنقد الأدبّي، القاهرة، نوفمبر، 

٢000م، �ص ٣٧٥.
جامعة  والأدب،  الّلغة  لأبحاث  المخبر  مجّلة  يخلف،  فايزة  المعا�شر،  الّنقد  و�شجالت  الإلكتروني  الأدب   )١0(

ب�شكرة، الجزائر، عدد ٩، ٢0١٣م، �ص ١0١+١0٢.
الّن�شر الإلكتروني والإبداع الرقمي، مرجع �شابق، �ص ٤١.  )١١(

مقّدمة في الّنقد الّثقافي الّتفاعلي، اأمجد حميد، مطبعة الزوراء، العراق، ط ١، ٢00٩م، �ص ١١٥.  )١٢(
الكتابة الزرقاء، مرجع �شابق، �ص ١٤٥.  )١٣(

ن�ص جديد ومتلقٍّ مغاير، قراءة في المالمح الجديدة، للكتابة والّتلقي، م�شطفى ال�شبع، الثقافة ال�ّشائدة   )١٤(
والختالف، كتاب الأبحاث لموؤتمر اأدباء م�شر، الدورة الع�شرون، بور �شعيد، ٢00٥م، �ص ٣٧٣.

.)al-watan.com(:الأدب الّتفاعلي والّنظرّية الّنقدّية على الموقع  )١٥(
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�سعرّية الذاكرة في 

ديوان »قوت الحمام«
 لل�ساعرة كرامة �سعبان

■ ثامر اإبراهيم امل�ساروة*

تتك�سف  خاللها  فمن  االإبــداعــيــة؛  العملية  في  وبـــارزا  مهماً  مكاًنا  الــذاكــرة  تحتلُّ 
المتما�سك  الن�سيج  على  الالوعي  في  غائبة  اأح��داث  وتطفو  الباطني،  العقل  خيوط 
الــذات  م�سمون  على  الــوقــوف  -وبــاقــتــدار-  ن�ستطيع  خاللها  ومــن  ال�سعرّي،  للن�ص 

وو�سائجها المتعمقة في هوّية ال�ساعر.

�ــســوٍر ودالالت،  الــذاكــرة يتمخ�ص عــن  المنتج مــن  الن�ص  اإن  الــقــول،  نافلة   ومــن 
واأ�سكال �سعرّية فيها قدر كبير من الت�سامن والماألوفية واالن�سجام؛ اإنه فعل اأمين، 
ال يمنح مفرداته كثيًرا للتعدد االحتمالي والتاأويلي، بل يتمحور داخل ف�ساء داللي 

ينطوي على ن�سبة عالية من التجان�ص والتمظهر والمبا�سرة.

بــوؤٍر ملتهبة  تنطلق من  الذاكرة  ل�سعرّية  البارزة  ال�سمة  اإن  القول:  يمكن  ولهذا،   
في �سميم ذات ال�ساعر؛ فهي منتجة للعواطف بطريقة الرجوع اإلى نقطة البداية، اأو 
لنقل نقطة االرتكاز حول الخبرة المنفردة التي تت�سم باالن�سجام والتوافق الداللي 

التام.
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 ويعدُّ ديوان »قوت الحمام« لل�شاعرة كرامة 
ال��ذاك��رة  ل�شعرّية  وا�ــشــًحــا  اأنــمــوذًجــا  �شعبان 
المتاأججة  ال��ف��ك��ري��ة  بنيتها  م��ن  المنطلقة 
به  تمّيز  وم��ا  للعواطف.  والمنتجة  للم�شاعر، 
ارت���داده  ه��و  ال�شاعرة  ل��دى  ال�شعرّي  الن�ص 
زمن  اأه��م��ّي��ة  للقارئ  يعك�ص  ال���ذي  للما�شي، 
الذاكرة  نجد  كما  الن�ص؛  ت�شّكل  في  الذاكرة 
تدفع عنا�شر الغياب اإلى الح�شور وال�شتجالء 
من جديد، ما يجعل الن�ّص ال�شعرّي يخرج من 
الزمن  اإل���ى  المحدد  الما�شي  ال��زم��ن  بوتقة 

الم�شتقبل غير المعلن. 

ففي ق�شيدة »على �شمع الغريبة«، تقول:

مـــــروا خـــفـــاًء فــــوق روحـــــي مـــا درت
بـــهـــم الـــ�ـــســـحـــائـــُب عـــنـــدمـــا هــطــلــوا

مـــــروا كــــراًمــــا فــــوق روحـــــي زاُدهـــــم
حــــــــــْرُث الـــــــيـــــــراِع ومـــــــاوؤهـــــــم اأمـــــــُل

مـــــروا عــلــى خــــوف الــ�ــســفــيــنــة هـــــداأًة
ــبــُل فــــبــــدْت لـــهـــم مــــن خـــوفـــهـــا الــ�ــس

لحنهم الــنــوار�ــص  درب  عــلــى  بــعــثــوا 
فــــــنــــــوْت مـــــكـــــوًثـــــا ريــــثــــمــــا يـــ�ـــســـلـــوا

هــــم اأفـــــــُق حـــلـــمـــي، جــــــرُح خــارطــتــي 
وهـــم وهـــُج الــتــيــاعــي وردَي الــَخــِجــُل

نـــقـــاوة ع�سقهم وفــــي  الـــهـــوى  وهــــم 
اكـــتـــمـــلـــوا  بـــــه  اإذ  تــــــبــــــارَك  دمـــــعـــــي 

اإلى  الماألوف  تتجاوز  راأي��ي  في  ال�شعرية  اإن 
في  الالن�شية  اإل��ى  الن�شية  وم��ن  ال��الم��األ��وف، 
التي  وال����دللت،  بالمعاني  لتثريه  الم�شاهد؛ 
المرتبطة  ال��ذاك��رة  على  ال�شاعرة  فيه  تعتمد 
الما�شي،  الزمن  وطبيعة  الجماعّية،  بالتجربة 
كما نلحظ في الن�ّص ال�شابق؛ فتمار�ص الذاكرة 

ا�شتح�شار  اأجل  الدللت من  �شطوتها في مزج 
بالزمن  الالوعي، وعالقته  الكامن في  الم�شهد 
ا  خا�شً ن�شيًجا  منتجًة  وال��ج��م��اع��ة؛  وال��م��ك��ان 

متوّهًجا من ذاكرة الزمن الما�شي.

الم�شتباحة  الــذاكــرة  �شعرّية  مالمح  وتبرز 
مًعا  وت�شاد  توا�شل  عالقة  لتوؤ�ش�ص  �شردها  في 
ال��ذاك��رة  تدفع  كما  والحا�شر،  الما�شي  بين 
وا�شتح�شار  التاأمل  اإل��ى  للما�شي  ارت��داه��ا  في 
اأ�شبحت  ال��ذاك��رة  وك��اأن  الموعود،  الم�شتقبل 
وتجعلنا  عواطفنا،  توؤجج  التي  كالدمى  حينئذ 
ن�شبو خلف م�شاهد مليئة بالياأ�ص والإحباط اإلى 

جوانب اأخرى تاأمل بالم�شتقبل، تقول:

قــد جــاءنــا الــعــيــُد مــكــ�ــســوًرا بــال فــرٍح
مــغــمــو�ــســة بـــدمـــاء الــقــتــلــى هـــدايـــاُه

يـــا عـــيـــُد يـــا نـــور�ـــًســـا ُمـــهـــّجـــرا قــ�ــســرا
وفـــي �سما الــبــيــن قــد رّفــــْت جــنــاحــاُه
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�سفا بحٍر  حــدود  على  لمينا  خذني 
اإذ �سجت خطاياُه الــروح  في هجعة 

خــذنــي لــذكــرى اأنـــا مــا زلـــت اأذرفــهــا
مـــــرت بـــبـــالـــي وقـــــد مــــالــــت زوايــــــــاُه

�شعبان  كرامة  �شعر  في  الذاكرة  وت�شتدعي 
العليا؛  والقيم  الف�شائل  �شنو  وهو  الروح،  عالم 
ف��ي��ب��رز ال��ن�����صّ ال�����ش��ع��رّي ح��ال��ة م��ن ال�����ش��راع 
الأبطال  لهوؤلء  طلًبا  ودم��ه  روح��ه  في  المتاأجج 
الذي يتربعون على اأعتاب ذاكرة الالوعي. ففي 

ق�شيدة »على اأ�شالء اأحبابي« تقول:

ــــــى اأ�ــــــــــــســــــــــــالِء مـــــــــن ُذبــــــــحــــــــوا عــــــل
ــــــــى اأ�ــــــــــــــــســــــــــــــــالِء اأحــــــــبــــــــابــــــــي عــــــــل

اأرواٍح اأنــــــــــــقــــــــــــا�ــــــــــــصِ  ــــــــى  عــــــــل
ـــــــــــاِب تــــــــــعــــــــــاتــــــــــُب �ـــــــــســـــــــلـــــــــَو غـــــــــــّي

عـــــــــــلـــــــــــى اأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت مـــــــــفـــــــــتـــــــــاٍح
يــــــــــــــــــــودع »ظــــــــــــــرفــــــــــــــة« الــــــــــبــــــــــاِب

ـــــــــهـــــــــم اأحــــــــبــــــــو ـــــــــالئ ـــــــــس عــــــــلــــــــى اأ�
اأالمـــــــــــــ�ـــــــــــــصُ روحــــــــــهــــــــــا الــــــدنــــــيــــــا

عــــــــلــــــــى اأ�ـــــــــســـــــــالئـــــــــهـــــــــم جـــــ�ـــــســـــرا
مـــــــــــــــــــــــددُت بــــــــــكــــــــــِل اأعـــــــ�ـــــــســـــــابـــــــي

وتتعمق ذروة الن�ّص ال�شعرّي الم�شتدعى من 
المعلن،  الزمن  اأبعاد  تتجاوز  عندما  ال��ذاك��رة 
ومحطاته ال�شلبية، حيث يجد القارئ نف�شه اأمام 
واإعالن  التاأمل  اإلى  تدفعه  دائم،  غائب  ح�شور 
بحثه الم�شتمر عن ذلك الما�شي في تلك الذاكرة 
وال�شور  الم�شاهد  من  الكثير  الكثير  المختزلة 
والعبر. وتفاجئنا ال�شاعرة باأ�شلوبّية الحوار التي 
تحمله تلك الذاكرة؛ فجاء �شمن ف�شاءات اأكثر 
فبدت  والمعنوّي،  المح�شو�ص  لت�شمل  ات�شاًعا 

بوؤر  خالل  من  التحاًما  اأكثر  المنتقاة  الم�شاهد 
مرئّية وم�شموعة في اآن مًعا، فتقول: 

واأذكرها
تحدثني

عن االأعياد واالأفراح والبيدر
وعن خيبر

على م�سباحها الخابي
واأذكرها توؤلمني

بيوم رجوع غّيابي
تناديني:

ح...ب...ي...ب...ي
امتِط �سدري. �ص١٣0

ي�شعنا  ال�شابق  الن�ّص  في  النظر  اإنعام  اإن 
تواجه  التي  الحقيقية  الأ�شئلة  من  بوتقة  اأم��ام 
المتلقي، بدًءا بالذاكرة وما تختزله من ذكريات 
ب��الإح��الت  وانتهاًء  واأل���م،  وي��اأ���ص  وح��زن  حنين 
اإذ  وتلقيه،  الن�ّص  فهم  في  المتلقي  تلب�ص  التي 
اإلى  مطمئن  غير  تجعلك  تعمية  اأم��ام  ي�شعك 
ال�شمير  يعود  القائمة، فمثاًل.. عالم  العالقات 
ال��ج��ّدة،  اأم  ك��ل��م��ة)اذك��ره��ا( ه��ل ه��ي الأم  ف��ي 
اإ�شكالت  كّلها  تحدثني(،  وكذلك)تناديني، 
ومعرفة  الن�ص،  نحو  اندفاع  في  المتلقي  تجعل 

عالقاته ومدلولته العامة. 

ال�شعرّية  ال�����ش��ور  اإن  ال��ق��ول  اإل���ى  ونخل�ص 
وتيرة  على  تبقى  �شعبان  كرامة  ال�شاعرة  لــدى 
المت�شل  المنقطع  وزمنها  بالذاكرة  محا�شرة 
�شورها  في  ال�شعرّية  وتتعمق  الحا�شر.  بالزمن 
المت�شلة بالذاكرة عندما تكون ذات �شلة متينة 
بزمن الطفولة الذي ير�شم للقارئ م�شاهد انبثاق 
الفعل  بمجيء  ذروتها  وتت�شاعد  الجمعي،  الألم 
الم�شارع دفًعا بالزمن نحو الديمومة وال�شتمرار.

اأ�شتاذ الأدب والنقد الحديث الم�شاعد/ جامعة الجوف/ كلية العلوم والآداب بالقريات.  *
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! قراءٌة في ديوان  ـَرة المْجِد العربيِّ ِخْنَجٌر في خا�شِ

ـي( )وردٌة ثانيٌة ِمْن َدِم المـتـنـبِّ
لل�ساعر/ محمد المع�سراني

■ اأ.د. خالد َفْهمي*

)1( مدخل: ما�ٍص نبيٌل/ حا�شـٌر َمِهين!

في  �َص  تتلخَّ اأن  المتنبِّي  الطيِّب  اأبــي  عبقريُة  تو�ِسُك 
التجاُوز؛  قــدرَة  تمتلك  �ساعريٌة  المتدفقة  �ساعريته  اأن 
االأماكن واالأقاليم. وهي �ساعريٌة  الزمان، وتجاُوز  تجاُوز 
وتن�سـَِرَب  العربي،  االإن�سان  ُعْمق  اإلــى  تنُفذ  اأن  ا�ستطاعت 
من منافذ االأيام، وَم�َسامِّ ال�سنين لُتعبِّـر عن نف�سية العربيِّ 

على الدوام.

ـر ُمعاودة ا�ستدعائه في  ا مما يف�سِّ ولعلَّ في ذلك بع�سً
ا مما ي�ْسـَرح الُوُروَد الدائَم ماَءه،  ا بع�سً ال�سعرية العربية المعا�سرة، ولعلَّ في ذلك اأي�سً

والعكوَف الطويَل على ُمْنَجِزه ال�سعريِّ من كثيرين من �سعراء العربية المعا�سرين.

كان )م�سطفى نا�سف( العظيُم ي�سـرح كيف نفذْت عبقريُة اأبي الطيِّب المتنبِّي اإلى 
اأبعَد من زمانه قائاًل: كان اأبو الطيِّب رجاًل عريًقا ونبياًل في ما�سيه، ولكنه َمِهيٌن في 

حا�سره، وكانْت هذه بع�َص مالمِح ماأ�ساة المتنبِّي!
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اأبي  �شعر  في  العربيُّ  وجــد  لقد  يقوُل:  كــان   
اأبــي  يــجــده فــي غــيــره. فــي �شعر  لــم  الطيِّب مــا 
نيا اأن تغلبه ولكنه  الطيِّب �شورُة رُجٍل تو�شُك الدُّ
يعلم  رُجٍل  �شورُة  قديٍم،  بُحْلٍم  ُث  ويت�شبَّ يتعاَلى، 
تزال  القوة ما  ولكنَّ  ِته،  ُقوَّ يَب في  اأُ�شِ يقدر،  ول 

عالقًة بذهنه.

كان الرُجُل يقوُل: كان �شعُر اأبي الطيِّب قادًرا 
على البقاء؛ لأنه قادٌر على اإحياء ُجْرٍح قديم.

العربية  �شعراء  مــن  المعا�شرون  راأى  لقد 
عند  ق��ادرًة  كريمًة  �شجرًة  الطيِّب  اأبي  �شعر  في 
ثمارها  من  ا  بع�شً تمنحهم  اأن  منها  الق��ت��راب 

لُيعاِوُدوا النتعا�َص، والنهو�َص من جديد!

والمجد،  العزة  من  مجتَمًعا  �شعره  في  راأوا 
ما  على  به  فا�شتعانوا  الحزين،  والفنِّ  والبالغِة 
َخهم من  فاَجاأَُهْم، واأرهقهم، وَهَجَم عليهم، ودوَّ

حادثات ال�شنين!

اُد في  وَّ ال��رُّ الآب��اُء  الطيِّب  اأبي  ب�شعر  لَذ  لقْد 
الأبناُء  به  لَذ  ثمَّ  المعا�شرة،  العربية  الثقافة 

ال�شعراُء في هذه الحقبة الراهنة الواهنة.

)2( وردٌة ثانيٌة من دم المتنبِّي

ة المحنة. قراءٌة في اأ�شلوبيَّ

الطيِّب  اأب��ا  تبعُث  يواُن  الق�شيدُة/الدِّ ه��ذه 
للنف�ص  ا  مو�شوعيًّ ُم��ع��اِدًل  ج��دي��ٍد  م��ن  ي  المتنبِّ
العربية المعا�شرة بكلِّ ما ُيِطيُف بها من هزائم 

وح، وانك�شاراِتها. الرُّ

َة على هذا الذي  ع الأدلَّ ا اأْن نتتبَّ ومن المهمِّ جدًّ
حركة  في  ماثٌل  ��ِة  الأدلَّ هذه  اأظهَر  ولعلَّ  عيه،  ندَّ
ـرة عن اللحظة الراهنة. الظروِف الزمانية المعبِّ

المتمرِكزة  الزمانية  الــظــروف  خريطة  اإنَّ 
حول)الآن/ واليوم( تقوُد ُخطى القارئ اإلى هذا 

الَك�ْشف والبيان.

يقول محمد المع�ش�راني:

َجـــــــــــِت اْلــــــَيــــــْو  َجـــــــــــــــــــاٌن َقـــــــــْد َتـــــــــــاأَرَّ اأَرَّ
ــا ـــ ــــيَّ َحــْطــَم ــــِع اْل َيـــــــْحـــِطـــُم  ـــْعـــٍر  ِبـــ�ـــسِ َم 

ويقول:

ـــــاِكـــــَيـــــٌة َتــــْبـــــ  ــــــــْوَم �ـــــسَ ــــــــَي ــــــُغــــــوُر اْل الــــــثُّ
ـــــا َو�ـــَســـْلـــَمـــــــا ــــــذَّ َحـــــْرًب ـــــْن َف ــــــُث َعـــــمَّ َح

ْعر الآن(  ولعلَّ الجزَء الذي يحِمُل ُعنوان: )ال�شِّ
يقوُل  ره،  ُن��ق��رِّ ال��ذي  بهذا  ي��ُب��وُح  الق�شيدة  م��ن 

ال�شاعر:

ــا ــَحــاَه ــــي �ــسُ ــــْرِث ـــْهـــَبـــاُء َت َحــــلَــــُب الـــ�ـــسَّ
ــا ـــ ــَم ـــِبـــُه اْلـــــَيـــــْوَم َجـــِديـــ�ـــًســـا َوَطــ�ــْس ُتـــ�ـــسْ

وي��ق��وُل ب��ع��د ذل���ك ف��ي ال��ج��زء ال���ذي يحمُل 
ُعنوان)حال العرب(:

ــــ ـــاَمـــِة َفــــْهــــَي اْل ـــَمــــ ـــَي َرْت َعــــْيــــُن اْل ُقـــــــــوِّ
َتـــْعـــَمـــى ااْلآَن  ــــــــى  اإَِل ْلـــــَفـــــْيـــــِن  اأَ ــــُذ  ــــْن ُم

ـــَدِم( ااْلآ ـــَخــــ ــــ اْل ـــَة  ـــي)َدْوَل ــــ ـــِن ـــْف ُت ـــَف  ـــْي َك
ــــى ــــَم َواأَْي ـــُيـــوًخـــا  �ـــسُ ــــوا  ــــسُ َدا� َفـــَكـــْم  َن؛ 

ــــا ــــــــدُّ َبــــَيــــا�ــــسً ــــــــوَر اأَ�ــــــــسَ ــــــــاُف ــــــــــــُه َك َوْج
َح�ْسَمـا ْكـــَثـــُر  اأَ ــــْوِم..  ــــَي اْل ــاِة  ُخــ�ــسَ ِمـــْن 

�رة  المعبِّ الزمانيِة  الظروِف  اَعُد حركُة  وتت�شَ
عن اللحظة الراهنة في الجزء الذي يحمُل ُعنوان 

ي(، فيقول محمد المع�ش�راني: )َمْقَتل المتنبِّ

ـــــ ـــٌة َوالــــلَّ ـــسَ ـــ� ـــوِح ُروُب اْلــــــَيــــــْوَم ُم الـــــــــــدُّ
ـــــــــــا ــــــَحــــــاُب اأََغـــــمَّ ــــــــُل ُمــــــْقــــــٍع َوالــــــ�ــــــسَّ ْي

َهــــاَلًكــــا ــــاَر  �ــــسَ ااْلآَن  ــــِريــــُق  )َفــــالــــطَّ
ـــى( ــــ ـــمَّ ــــ ـــَك ــــ َت ِلـــــْلـــــَعـــــاِبـــــِريـــــِه  َواأًَذى 

َنـــــَجـــــاًة( َلــــْيــــ�ــــَص  ااْلآَن  ـــــِريـــــُق  )الـــــطَّ
ـــى ـــمَّ ــــاِلــــِكــــيــــِه ُمـــَغ ـــــُل الــــ�ــــسَّ ـــــْي ـــــاَر َل �ـــــسَ
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ـــــد
ــــــــــــ

ــقـــ
ون

ت 
ــــــــا

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ســـــــــ
را�ــ

د

ـــيـــٌل( َغـــ�ـــسِ ـــُيـــوِف  ِبـــالـــ�ـــسُّ َدْرٍب  ـــــــلُّ  )ُك
ِم ُتـــــْحــَمــى ــــالــــدَّ ـــوُف اْلــــَيــــْوَم ِب ـــُي َوالـــ�ـــسُّ

ــــاِجــــي ــــَن ـــــــاَلُل ُت ـــــا َهـــــــــِذي الـــــــتِّ ـــــَمــــــ ُربَّ
ـــا ــــ ـــَم ُرْب ــــْعــــِرَك..  ِبــــ�ــــسِ ااْلآَن  َقـــــْبـــــَرَك 

ــع حــركــة الـــظـــروف الــزمــانــيــة  وتــتــ�ــشــافــُر م
رة عن اللحظة الراهنة مجموعٌة اأخرى من  المعبِّ
القرائن الأ�شلوبية الزمنية، لتك�ِشَف عْن اأنَّ َبْعَث 
ْف�ِص  النَّ محنِة  لت�شويِر  كان  جديٍد  من  ي  المتنبِّ
وح  الرُّ ُغْربة  لت�شوير  وكان  المعا�ش�رة،  العربيِة 
العربية المعا�ش�رة. وتتمثَُّل هذه القرائُن الزمنيُة 

الأ�شلوبيُة في ما ياأتي:

ِميمة الفعل الناق�ص: : �سَ لاً اأوَّ
)لم يزل/ وما زال(

الناق�ص )ما زال ومجتمعه(  الفعل  اإن دللة 
بما هي، دائرٌة حول ال�شتمرار والت�شال والبقاء، 
ق�شيدة/ مقاطع  م��ن  ا  ج���دًّ كثير  ف��ي  تك�شف 
اأنها  عن  ي(،  المتنبِّ دم  من  ثانية  )وردة  دي��وان 
المعا�شرة،  العربية  ْف�ص  النَّ محنَة  تحكي  �شيرٌة 
وعذاباِتها، وما ُيِطيُف بها من خيانات الخائنين، 

يقول محمد المع�ش�راني:

ــْم َيــــَزْل َيــْنــ�ــَســُخ)اْلــَفــ�ــْســـ ــي َلـــ َواْبــــُن ِجــنِّ
ــى ــَجــمَّ ـــ َت ــــٌق  َخــــْل ــــِه  ــــْي ــــْوَل َح َوِمــــــــْن  َر( 

َزاَل َمـــــا   - ـــُر  ــــ ـــَفـــ�ـــسِّ ُي يُّ  َواْلـــــــــَمـــــــــَعـــــــــرِّ
ـــا ــــ ـــَتـــَتـــمَّ ـــُمـــ�ـــسْ ـــــْرَحـــــُه اْلــــ ـــــي �ـــــسَ ـــــْمـــــِل َوُي

ويقول:

ـــــَدَك َتــ�ــْســـــِري ــيــِد َوْح ــِب )ِفـــي َظــــاَلِم اْل
ـــــــْرَوى، َتـــــُجـــــوُع َوَتــْظــَمـــــا( ـــْغـــَتـــِذي َت َت

ـــــــا( ـــــــَزْل ُتـــــــــْحــــِدُث ِفـــيـــَهـــا َدِويًّ ــــْم َت )َلـــــ
ـــا ــــ ـــمَّ ــــُيــــوًفــــا َو�ـــسُ ــــَل �ــــسُ ــــْي َتـــــــــــْمـــــاَلأُ الــــلَّ

ــيــٍم ــِع )َواِقـــــًفـــــا - َمــــا ِزْلــــــَت - َبـــْيـــَن َن
ـــــــا ــــــــُل َزمَّ ــــــــَوْي ـــــــــــَك اْل َوَعـــــــــــــــــَذاٍب( َزمَّ

ــْو َغــاِر�ــًســا - َمـــا ِزْلـــــَت - َراَيـــَتـــَك الــ�ــسَّ
ـــــــــــا ـــــمَّ اأَ�ـــــسَ َدِلــــــــيــــــــاًل  ـــــاَء  ــــــ ـــــمَّ �ـــــسَ َداَء 

ــــا َزا ـــْوِتـــي، َوَم ـــْوُتـــَك �ـــسَ ـــــَزْل �ـــسَ َلـــــْم َي
ـــــا ــمَّ ـــْوًتـــا ُمــ�ــسِ ــــَر �ـــسَ ْه ــــَداُه الــــدَّ َل �ــــسَ

ــــــــُت اأَْرَعــــــــى ــــِب َمـــــا ِزْل ــــيِّ ــــــــا الــــطَّ َيـــــا اأََب
ــى؟ ـــاِجـــي َفـــَكـــْيـــَف ُيــَعــمَّ ــــَك الـــ�ـــسَّ ُحــــْزَن

ااْلآ َزاَلــــــــــــِت  َمــــــا  ـــــِب  ـــــيِّ الـــــطَّ ــــــــــا  اأََب ــــــا  َي
ــى ِفــــي َعـــــَزاِئـــــَم �ــَســْدَمــى ــْجــَن ـــــاُل �ــَس َم

ــــــُة َمــــــا َزا ــــــْوَل ـــــِب، َخ ـــــيِّ َيــــــا اأََبـــــــــا الـــــطَّ
ــــــَك َهـــْيـــَمـــى ــــــْل ِب ـــــَعـــــاِرَك َب ــــــْت ِبـــــاأَ�ـــــسْ َل

ـــاِجـــيــــ ـــَم ااْلأََع ــ�ــُص ُحـــْك ــَغ ــْب َلـــــــْم َتــــــَزْل َت
ــِق ِجـــْذَمـــا ــْل ـــ ــَخ ـــ اْل ــــَر  ْحــــَق اأَ ــــْم  ــــَراُه َت ِم، 

ـــــَم َهـــْجـــًوا ـــــاِج َلـــــــْم َتــــــَزْل َتــْهــُجــو ااْلأََع
ـــــا ـــــى َمـــــَذمَّ ْقـــــ�ـــــسَ ـــــــَو اأَ ـــــــَو اأَْوَفـــــــــــــى ُه ُه

من  ي  المتنبِّ ُيِطلُّ  جميًعا  الأب��ي��ات  ه��ذه  في   
محنَة  بيننا  ليعي�ص  الق�شيدة/الديوان  �ُشـْرفة 
وماأ�شاَة  وح،  الرُّ وُغْربَة  ْف�ص،  النَّ وانك�شاَر  اليوم، 

َة الأيام. مان، وِذلَّ الع�ش�ر، وق�شوَة الزَّ

ِميمة الفعل)اآَن( ثانًيا: �شَ

 ، اأَق���لَّ ب��درج��ٍة  واإْن  لآَخ���َر،  م��ن حيٍن  وي��ُل��وُح   
الح�شوَر  ذل��ك  �شانًعا  ال��ف��ع��ِل)اآَن(،  ا�شتثماُر 
القديمة،  التاريخيَة  اللحظَة  قاطًعا  ـر،  المعا�شِ
يقوُل  الراهنة،  اللحظة  اإلى  النتقال  في  ُموِغاًل 

محمد المع�ش�راني:

ــا ــْبــ�ــسً َن ـــــْوَن  ـــــَك اْل َيـــــْمـــــاَلأُ  َقــــْلــــٌب  َذاَك 
ــــــا ــــْعــــِر َدمَّ ــــــــــــُدمُّ ااْلأَْر�ـــــــــــــــصَ ِبــــالــــ�ــــسِّ َوَي

ـــــــا ـــَتـــِجـــمَّ َيـــ�ـــسْ اأَْن  ـــــاِر  ـــــ�ـــــسَ ـــــاْلإِْع ِل اآَن 
ـــا ــــ ـــِجـــمَّ ـــَت ـــ�ـــسْ َي اأَْن  ــــِر  ــــاِع ــــسَّ ــــ� ــــل ِل اآَن 
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ِميمة الِكنايات ا: �سَ ثالثاً

ة  مهمَّ قرينٌة  لآَخ��َر كذلك  ى من حيٍن  وتتبدَّ  
ة  الأمَّ تك�ِشُف عن  التي  الكنايات  تتمثَُّل في  ا  جدًّ
البالغيُة  ِميمُة  ال�شَّ وهذه  الراهنة.  محنتها  في 
الأ�شلوبيُة تُلوُح في عدٍد من الأبيات، ثم يزيُدها 
الهوام�ص  يبثُّه في  ببع�ِص ما  ال�شاعُر ت�ش�ري�ًحا 

من تعليقاِت المعاني، يقوُل:

ـــْلــــ ــــــــِة الـــظُّ ــــــــى َربَّ ـــــــوَن اإَِل ـــُحـــــــجُّ َكــــــْم َيــــ
َلـــــْوَمـــــا ُيــــــَبــــــاُلــــــوَن  اَل  ـــــاَرى  ـــــَك �ـــــسُ ِم 

الوليات  ْلم:  الظُّ ُة  الهام�ص: »َربَّ ثم يقول في 
التي  الكناية  ه��ذه  اإن  الأمــريــكــيــة«!  المتحدة 
ْلم«  الظُّ ــة  »َربَّ الإ�شافيِّ  التركيِب  َخْلَف  تتخاَيُل 
من  َدِده  ب�شَ نحُن  ما  على  قويًة  قرينًة  ى  تتبدَّ

اأجواِء المحنة.

ِميمُة الجغرافيا! ا: �سَ رابعاً

ال�شاعَر  حملِت  اأن  المحنة  ب�شطوِة  بلغ  لقد   
�رَّ ببنية الق�شيدة  على م�شتًوى من الَبْوح ُربَّما اأ�شَ
و�شوٍح  من  َن��ْوٍع  في  َطْت  فتورَّ اأبياتها،  بع�ص  في 
، وهو ما يتراءى خلَف حركِة عدٍد من  غيِر �شعريٍّ
الأ�شماء الأعالم المكانية، وما في م�شتواها من 

عالمات الجغرافيا، يقوُل محمد المع�ش�راني:

ـــــــْم َيـــــــْقـــــــَتـــــــِتـــــــُلـــــــوَن ِنــــــَيــــــاًمــــــا ـــــــُه ـــــــلُّ ُك
ـــَغـــْرِب َدْعــَمـــــا ــَحــُذوَن اْلـــُقـــوَت ِم اْل ــ�ــْس َي

ــيـــ َمـــــــاَدِت ااْلأَْر�ــــــــــصُ َفــــــَجــــــاَوَرِت الــ�ــسِّ
ُبــوْرَمــا! ـُر  ِم�سْ َجــــاَوَرْت  ِدَمــ�ــْســًقــا..  ُن 

ـــاَر َجــِحــيــًمــا اْلــــَعــــْذُب �ـــسَ ــــَراُت  ــــُف اْل َذا 
ــا ـــ ــمَّ ــــى ِلـــــــُحـــــــْزِنـــَي َحـــ ــــسَ ــــ� َبــــــــــَرَدى اأَْم

الــدائــرُة  القرائُن  تظهُر  الأب��ي��ات  ه��ذه  ففي 
الراهنِة  الم�شلميَن  ومحنِة  )الَغْرب(،  َفَلك  في 
في)ُبوْرَما(، والتحوُِّل الدراميِّ الدامي في �شوريا 

مان لَيِحلَّ في  كا�شفًة عن �َشَفر اأبي الطيِّب في الزَّ
عاَلـِمـنا ولحظِتنا الراهنة ُمعاِدًل للنف�ص العربية 
ة! وِح العربيِة الممتدَّ المنهِزمة، وُمعاِدًل لُغْربة الرُّ

ِميمة َعَتبات النَّ�صِّ الداخلية خام�ًشا: �شَ

ق�شيدته/ المع�ش�راني  د  محمَّ َم  ق�شَّ لقْد   
ما َلِعًبا منه  يوان ُربَّما �ُشُعوًرا منه بُطولها، وُربَّ الدِّ
على َوَتر الإيهام للقارئ وُمراَوَدِته عن ا�شتقبالها 
ابة الق�شيدة وَح�ْمِله له على اأن ي�شتقبلها  َبوَّ من 
ابة الديوان = ع�ش�رَة اأق�شاٍم، بدليٍل ظاهٍر  من َبوَّ
ِق�ْشٍم مع  كلَّ  بها  افتتَح  ُعْنواناٍت  في  ماثٍل  ماديٍّ 

ات�شاِل َعدِّ اأبياِت الق�شيدة؛ في الوقت نف�شه.

وتحِمُلَك  العتبات،  هذه  بع�ُص  ُيوِقُفَك  وق��ْد   
المعا�شرة،  المحنَة  تعي�َص  اأْن  على  ُعْنواناُتها 
الجانبيُة  ال��ُع��ْن��وان��اُت  وه��ي  ال��راه��ن��ة،  وال��ُغ��ْرب��َة 

التالية:

ْعُر الآن! - ال�شِّ
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ـــــد
ــــــــــــ

ــقـــ
ون

ت 
ــــــــا

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ســـــــــ
را�ــ

د

- حاُل العرب!

- حديٌث على ل�شاني!

يُة - ُم�شاًفا اإليها العتبُة   فهذه العتباُت الن�شِّ
يوان في بع�ص  لُة في اإهداء الق�شيدة/الدِّ المتَمثِّ
وني:  اإلى ال�شاعر)عبد اهلل البردُّ ما يظَهُر منها 
ُروح...  »اإلى  ال�شاعر:  قال  عندما  ١٩٩٩م(،  ت 
َكن  وال�شَّ التاريخ  تجاُوز  وني« - كا�شفٌة عن  البردُّ

�ر! في َرِحم الَع�شْ

ماِئم  ال�شَّ ُوُج��وِه  �ص  َتَلمُّ في  قلياًل  اأطلُت  لقْد 
قا�شيٍة  محنٍة  عن  الكا�شفة  الأ�شلوبية  والقرائِن 
الم�شلمة  العربية  بالنف�ص  ُتحيط  ُمزلزلٍة  موؤل�م�ٍة 
ح�شوَر  ا�شتدعْت  التي  المحنُة  وهي  المعا�شرة، 
ل�شعره  َك�َت�َبْت  التي  المحنُة  وه��ي  الطيِّب،  اأب��ي 

مان. البقاَء والُعُبوَر والرتحاَل في الزَّ

ة! وح/ُغْربة الأمَّ )3( ُغْربة الرُّ

تُكوَن  اأْن  ُلُح  َت�شْ يواُن  الق�شيدُة/الدِّ ه��ذه   
اآلَمها  تحكي  المعا�ش�رِة،  العربيِة  وِح  للرُّ �شيرًة 
الإم�شاِك  في  بعيًدا  وتُغو�ُص  عذاباِتها،  ُد  وتْر�شُ
وج��وَه  ��ُم  وت��ْر���شُ الخائنين،  خ��ي��ان��اِت  ب��َع��الم��اِت 
اللِّئاِم الِذين اجتمعوا  ماِت  الغاِدِرين، وتْرَفُع َب�شَ
عليها َيْبُغوَن محَوها واقتالَعها انتقاًما، وَح�َشًدا!

َيَتخاَيُل  ي��وان  ال��ق�����ش��ي��دة/ال��دِّ ب��داي��ات  ِم��ْن   
التماهي بين ما�ٍص يُلوُح كبيًرا ماِجًدا، وحا�ش�ٍر 

َيْرَزُح تحَت َوْطاأَة النك�شار، يقوُل المع�ش�راني:

ــــْل َب َذا؟  ِكـــــــْبـــــــِرَيـــــــاوؤَُك  ــــي  ِمــــنِّ ــــــــــَن  اأَْي
ــى؟ ــَدمَّ ـــ ــُم ـــ َيــــا َذا اْل اأَْنـــــــَت  ـــي  اأَْيـــــــَن ِمـــنِّ

ــــْيـــــ ـــــــــُروِن ِبــــَكــــفَّ ـــــــــُق َتــــْغــــَتــــِلــــي ُكــــــــلُّ اْل
َقـــــْوَمـــــا ُزْرَت  ــــا  ــــَم ــــلَّ ُك ـــــي  ـــــِل ـــــْغ َوَت َك 

ويبُلُغ التحاُد بين ال�شاعِر واأبي الطيِّب َمَداُه، 
�ًرا،  حا�شِ ذات��ه  في  ذائًبا  وينمحي  فيه،  فيغيُب 

مان، فيقوُل: م�شافًرا على امتداد الزَّ

ــــا َزا ـــْوِتـــي، َوَم ـــْوُتـــَك �ـــسَ ـــــَزْل �ـــسَ َلـــــْم َي
ـــــا  ــمَّ ـــْوًتـــا ُمــ�ــسِ ــــَر �ـــسَ ْه ــــَداُه الــــدَّ َل �ــــسَ

ر باأن خبر)لم يزل(  ا اأن ُنذكِّ ولَعلَّه مفيٌد جدًّ
ُهَو،  ُهَو  ا�ْشٌم   - ل�ْشِمها  بالن�شبة  البيت  هذا  في 

ْرناه من ُحُلوِله فيه! وهو ما يعني الذي قرَّ

ويقوُل: 

ـــيـــِدي ــــــي َقـــ�ـــسِ ــــى ُروُحــــــــــــُه ِف ــــَجــــلَّ ــــَت َت
ــــــْنــــــُبــــــاَلٍت َوَنــــــِخــــــيــــــاًل َوَدْوَمـــــــــــــــا  �ــــــسُ

ويقول: 

ـــــوِر ُمـــِقـــيـــٌم ــــــي ُكــــــــلِّ اْلـــــُعـــــ�ـــــسُ ُهــــــــَو ِف
ـــا؟  ــــ ـــمَّ ـــ�ـــسَ ـــــْم ُي ــــــ ـــــــُرُه َل ـــــــْب ـــــاَذا َق ـــــَمــــــ َفـــــِل

ة اأبي الطيِّب في ق�شيدته التي   لقْد تجلَّْت َجدَّ
ة الجليلة الماجدة  رثاها بها، لتكون ُمعاِدًل لالأمَّ
َر لها، وَيْغُمَرها ُحْزًنا،  ماُن اأن يتنكَّ التي ُيو�ِشُك الزَّ
ة  مرَّ الطيِّب  اأبي  ة  َجدَّ ا�شتدعاَء  ال�شاعُر  وُيعاِوُد 

ة الثكَلى، فيقوُل: اأخرى رمًزا لالأمَّ

ــــْوًمــــا ــــَنــــَهــــا اْلـــــَفـــــْجـــــُر َي ــــي َكــــفَّ ـــــ ِت َجــــدَّ
ـــَمـــى َواأَ�ـــسْ �ــَســَنــاَهــا  ــــى  اأَْخــــَف اأَْن  ـــَد  ـــْع َب

ــــــــْرًدا ٌة ُكـــــْنـــــُت َب َكـــــْيـــــَف َمـــــاَتـــــْت َجـــــــــدَّ
ـــْلـــَمـــــــا ِلـــــــُمـــــــَنـــــــاَهـــا َوُخــــــَطــــــاَهــــــا َو�ـــسِ

ــــلُّ ِتــــــي َواأََنــــــــــــا ُك َكـــــْيـــــَف َمــــــاَتــــــْت َجــــــدَّ
ـــــى َحـــــــَيـــــــاِتـــــــي ِفـــــــــي ُرَبــــــــــاَهــــــــــا َتـــــَنـــــمَّ

ــا( ـــ ِتــــي ِمـــــتُّ َغــمًّ )ِحـــيـــَن َمــــاَتــــْت َجــــدَّ
ـــى ُغـــمَّ َقـــــْبـــــُل  ِمــــــْن  اأََر  ــــْم  ـــــ َل َوَكــــــــــــاأَْن 

عظيًما  �شيًئا  ُة  الجدَّ ى  تتبدَّ المقطع  هذا  في 
َذَوى،  وَم�ْجًدا  َه��َوى،  وطًنا  ى  تتبدَّ ة،  الجدَّ َيُفوُق 

ى. ا تَعرَّ وتاريًخا وِعزًّ

��ُك��ُن  ف���ي ه����ذا ال��م��ق��ط��ع َف������َزٌع وَج�������َزٌع َي�����شْ
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ُم�شتنِكًرا  وَي�ْشَتْعِلُن  ماَتْت؟(،  وؤالت:)كيَف  ال�شُّ
فاغتاُلوا  َفْعَلَتهم  َفَعُلوا  الذين  الغادرين  َغ��ْدَر 

نين، وَجالَل الأيام! ِحْكَمَة ال�شِّ

)4( وردٌة ثانيٌة ِمْن َدِم المتنبِّي:

ُر التاريخ! ْعُر عنَدما ُيَفجِّ ال�سِّ

 لقْد كان ُم�ْشِكُل الَعالقِة بين التاريِخ وال�شعِر 
واأْن  ل،  تتدخَّ اأْن  حاولْت  كثيرٍة،  ِق��راءاٍت  َم�ْشَغَلَة 
ُتحيطه بنوٍع من الم�شاءلِت في البرامج النقدية 
الق�شيدة  واء، ولكنَّ  ال�شَّ وال�ش�رقية على  الغربية 
الم�شكل،  لهذا  التنظيريَّ  الإطـــاَر  ه��ذا  َتتجاَوُز 

وتقفُز عليه.

ي َرْمًزا، وا�شتحاَل كلُّ َمْن   لقد ا�شتحاَل المتنبِّ
ْمز! داَر في َفَلِكه عالماٍت َتُدوُر في َفَلِك هذا الرَّ

ُته  عبقريَّ تفتََّقْت  ُمْذ   - ي  المتنبِّ تاريُخ  تجلَّى   
ُته - َمْتًنا، وتجلَّى كلُّ َمْن كاَن حوله - ِمْن  و�شاعريَّ
هوام�َص   - واأوج��اٍع  واأ�شفاٍر،  وح��ادث��اٍت،  رج��اٍل، 

على هذا المتن!

الطاغي  بالح�شور  واِعًيا  ال�شاعُر  كان  وقْد   
الأ�ــشــكــاَل  اتــخــذْت  الــتــي  الــتــاريــخــيــة  للمالمح 

والتجلياِت التالية:

��َزْت  ُم��يِّ الطيِّب،  اأب��ي  اأب��ي��ات  م��ن  ن�شو�ٌص   -
طباعيًّا بين هالليِن.

ت��راث��ي��ة)ك��اُف��ور،  ل�شخ�شياٍت  ا���ش��ت��دع��اٌء   -
وا�شتدعاُء  وغيرهم(.  الدولة  و�َشْيف  وَنْقفور، 

الأماكن)حلب، وبغداد وغيرهما(.

- وتوظيٌف للحادثات، والمواقع، والمواقف.

ُة هذا التجلِّي في ُمعار�شة ميميَّة  ُثمَّ كانْت ِقمَّ
وني المعروفة بُعْنوان )وردة من دم  عبداهلل البردُّ

المتنبِّي(.

يوان، وطبيعُة   لقد كانْت طبيعُة الق�شيدة/الدِّ
 ، النافذِة التي اأَطلَّْت منها على الم�شتوى النقديِّ
وراِء  ِمْن  مًعا  والمْعَلنِة  الم�شتترِة  الغايِة  وطبيعُة 
وًرا مائًزا للتاريخ َنَجَحْت  اإبداِعها - تفِر�ُص ُح�شُ
وتحميِله  وا�شتثماِره،  وا�شتنطاِقه،  توظيِفه،  في 

رة. ٍة، وُمتَفجِّ ٍة َثرَّ ِبطاقاٍت دلليَّ

لًة، وبَدا  َوْحَدًة متَّ�شِ  لقْد بدا التاريُخ العربيُّ 
الُجْرُح العربيُّ الم�شلُم ناِزًفا من بعيد، وبَدا الَعُدوُّ 
الأل�ُم،  فَتراَكَم  ًنا،  ُمتلوِّ الخائُن  وب��َدا  ًدا،  ُمَتمرِّ

َمِت الجراُح! وتَكوَّ

)5( وردٌة ثانيٌة ِمْن َدِم المتنبِّي:

رحلٌة غيُر اأخيرٍة في الَوَجع العربيِّ

د المع�ش�راني مثاٌل   اإنَّ ق�شيدة/ديوان محمَّ
الَوَهَن  ي  ُتَعرِّ اأب��ًدا،  دٍة  ُمتجدِّ لرحلٍة  اأخيٍر  غيُر 
بريد  في  �شورة)ورقة  في  ظهرْت  ُربَّما   ، العربيَّ
تجلَّْت  ��م��ا  وُربَّ اأن���ور،  يا�شر  فعل  كما  ي(  المتنبِّ
وُربَّما  وني،  للبردُّ ي(  المتنبِّ دم  من  ف���ي)وردة 

تكثََّفْت في)زمان العرب( لمحمد الحربي.

غيُر  ِرْح���َل���ٌة  اأن��ه��ا  ف��ي  ق��ائ��ٌم  اليقيَن  ول��ك��نَّ   
، و�شيبَقى  د الوجع العربيِّ اأخيرٍة؛ ب�شبٍب من تمدُّ
و�شاعريِته  وعبقريِته،  ومجِده،  بجالله،  ي  المتنبِّ
والمهمومين،  المحزونين  ُيداِعُب  ُحْلًما  ِة  الَفذَّ

والمقهورين والمقموعين، والحالمين!

كان  الذي  والنُّْبُل  القديُم،  المجُد  و�شيبقى   
والو�شِع  المهين،  ال��واق��ِع  اغتياِل  نحَو  ح��اف��ًزا 

الراهِن الأَ�ْشيان!

�َشَيْبَقى.

اأ�شتاذ الُعلوم اللُّغوية في كلية الآداب - جامعة المنوفية.  *
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بنيات النـك�شـار في ديواني 

»لأميرة الغبار �سهوتها« 
و»مقبرة الحبيبات«

لل�ساعر المغربي محمد الإمام ماء العينين

■ عبدالهادي رو�سي*
قراءة نـقدية

باتجاه مجاهل ق�سيدة النثر

الق�سيدة  خرجت  خيامها  ومــن  ون�سوئه،  ال�سعر  الإقــامــة  مــالذا  ال�سحراء  كانت 
ال�سعر لدى مرتاديه  ارتبط قول  القبيلة وع�سائرها، لذلك غالبا ما  جة بحلم  ُمدجَّ
لن  خلتني  حتى  وم�سمونا؛  بناء  العربية،  للق�سيدة  الهند�سي  الن�سق  على  بالحفاظ 
اأعثر على �ساعر مغربي ينتمي جغرافيا اإلى رمال ال�سحراء، خارجا عن �سرب الخليل 

بن اأحمد الفراهيدي. 

تلك �سريبة االحتمال التي تملكتني، غير اأن غواية ال�سعر وتقفي فر�سان الق�سيدة، 
اأخذتني خل�سة اإلى �سوت �سعري اآثـر االنفالت مـن مقا�سات ال�سعرية القديمة، وفتح 
عن  باحثا  يحلم،  اإلى حيث  واأحالمه  هواج�سه  تهرب  لعلها  النثر؛  لق�سيدة  محرابه 

فتوحات جديدة عبر بوابة النثر.
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�شرب  �شاعر  العينين«  ماء  الإمــام  »محمد 
المدينة  العيون،  �ُشرفة  من  الق�شيدة  حليب 
اأجيال  وحلم  ال�شحراويين،  ب��داوة  تخلد  التي 
العقدية  مكوناتها  م��ن  ات��خ��ذوا  ال�شعراء  م��ن 
لكتابة  مادة  والفكرية  والإن�شانية  والجتماعية 
هذا  يميز  م��ا  اأن  غير  ع��ب��وره��م.  يخّلد  �شعر 
وولعه  ال��ن��ث��ر،  بق�شيدة  اإي��م��ان��ه  ه��و  ال�شاعر 
الأ�شوات  امتداد  روادها على  بميراث  ال�شديد 
ال�شعرية التي اأ�ش�شت تجربتها من المحيط اإلى 
هذا  ويج�شد  البحر،  اإل��ى  النهر  ومن  الخليج، 
الغبار  )لأميرة  ال�شعريان:  اإ���ش��داراه  الإيمان 
و)مقبرة  الثقافة(  وزارة  من�شورات  �شهوتها، 
اإ���ش��داران  وهما  الأف���ق(،  مطبعة  الحبيبات، 
بال�شعر،  الل��ت��ق��اء  فر�شة  ق��ارءه��م��ا  يمنحان 
لل�شمت،  تنت�شر  �شعرية  تجربة  من  والتقرب 

بعيدا عن ترهات الأ�شواء.

منهجية المقاربة النقدية 
واأ�سئلتها الموجهة

الن�شي  بالمنجز  ذات��ي��ة  لقناعة  تج�شيدا 
لهذا ال�شاعر، وبموازاة الم�شروع النقدي الذي 
اأفقنا بخ�شو�ص ق�شيدة النثر المغربية  ي�شغل 
في  النقدية  المقاربة  ه��ذه  نقدم  الت�شعينية، 
العينين،  م��اء  الإم���ام  محمد  ال�شاعر  تجربة 
�شهوتها«  الغبار  »لأمــيــرة  ديوانيه  اقتفاء  عبر 
من  تنطلق  مقاربة  وهي  الحبيبات«،  و»مقبرة 
مفهوم النك�شار بو�شفه دال موؤثثا لتمف�شالت 
ن�شو�ص الديوانين معا، واآليات البناء الن�شي، 
تراكمات  من  المنهج  م�شتوى  على  م�شتفيدة 
اإيمانا  الخطاب،  وتحليل  ال�شعرية  البنيوية 
ن�شو�ص  معطيات  اإل���ى  الأق�����رب  باأنهما  منا 

المجموعة ال�شعرية – محور المقاربة -، وعلى 
اأ�شئلة  تنطلق مقاربتنا من جملة  الأ�شا�ص  هذا 
توجهها، اأي المقاربة، وت�شبط م�شاراتها وهي: 
ما هو مفهوم النك�شار؟ وما هي دواله وبنياته؟

1- في مفهوم النك�سار

ال�شاعر  ل��م��ح��راب  م��ت��وغ��ل  ك��ل  ي�شتوقف 
اأ�شمومتيه  ف��ي  العينين  م��اء  الإم����ام  محمد 
�شهوتها«  الغبار  »لأميرة  الثانية  ال�شعـــريتيــــن 
النك�شار،  دال  طـغيان  الحبيبات«،  و»مقبرة 
الكتابة  فعل  وغاية  مج�شدا مو�شوعة محورية، 
لمق�شدية  يخ�شع  ل  وتوظيفه  ال�شاعر،  ل��دى 
وح��ي��دة وا���ش��ح��ة، اإ���ش��اف��ة اإل��ى ذل��ك فهو دال 
الدللية،  مو�شوعاته  لتمرير  اللغة  على  يتكىء 
كبيرة  مجاهدة  بعد  اإل  ا�شتنباطه  ي��ت��اأت  ول 
لممرات الديوانين؛ وبما اأنه كذلك.. فهو يقدم 
المقاربة  هذه  اهتدت  ويافطات  ب�شيغ  نف�شه 
اإلى ح�شرها في ثالثة اأنماط: النك�شار بو�شفه 
النك�شار  ثم  وهمًا،  بو�شفه  والنك�شار  خيبة، 

بو�شفه حلمًا.

1-1: النك�شار بو�شفه خيبة

ـــدى غــالــبــيــة عــظــمــى من  ظــلــت الــكــتــابــة ل
فتوحاتها،  بمختلف  للخيبة  ا�شتعادة  مدمنيها 
فال�شعراء  القا�شية؛  رياحها  لنف�ص  وم���الذا 
خطوات  اأول��ى  في  يف�شلون  ما  غالبا  تحديدا، 
كثيرة  تجليات  تتخذ  جبهات  فيفتحون  الحب، 
واإظهار  الجرح،  م�شاحات  لردم  محاولت  في 
التنا�شي، واجتراح الخيبات، ومقاومة النك�شار 

النف�شي والروحي:

�ساأقيم الليلة
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حلما
اأدعو اإليه

كل ال�سعراء
لنحتفي بخيباتنا

راق�سين على نغمات
قلوبنا)1(.

المفتوح  الزمن  من  ال�شاعرة  ال��ذات  تتخذ 
تتوقف  الم�شتقبل)�شاأقيم( ظرفا لحظيا،  على 
يق�ص  كدال  النك�شار،  �شقوق  م�شتح�شرة  فيه 
م�شجع تلك الذات، ويحركها ويوجهها؛ منفتحة 
الكاأ�ص  معين  من  �شربت  اأخريات  ذوات  على 
ذاته، كاأ�ص النك�شار والندحار العاطفي، لذلك 
ا�شتعادة عابرة، بل تدعو جل  ل تكتفي بلحظة 
الف�شل في تجربة  ب�شهام  المنك�شرين  ال�شعراء 
الع�شق لالحتفاء بتحقق الخيبة/الخيبات، هي 
لحظة تحدٍّ يقيمها ال�شاعر، وهو ي�شتعيد �شريط 
بالنكايات،  عابئ  غير  ُقبٍل،  من  ُق�صَّ  ذكريات 
متخذا من الرق�ص اأداة للن�شيان، والتحرر من 

اإ�شار مرارة الف�شل.

1-2: النك�سار بو�سفه رحيال

وتبدو رغبة الذات ال�شاعرة في التحرر من 
الف�شل وا�شحة، وهي تتخذ م�شافات من  اإ�شار 
الوجداني،  بالنك�شار  الإح�شا�ص  األ��م  الأل���م، 
كفعل  الخيبة  مخّلفات  ا�شتح�شار  متحا�شية 
ال��ذات  يحرر  اإج��رائ��ي  اأف��ق  بلورة  اإل��ى  �شالب، 
ال�شاعرة من تراكمات الما�شي، وهو ما يجعل 
قنوات  تجديد  على  مرغما  المنك�شر  القلب 
ل  جديدة  روؤى  وبناء  اإيجابا،  الروحي  التفاعل 
نهائية، وذلك بتوظيف اأفعال دالة على الطلب، 

مثل )اجرديني – فلتكتبي – حواف القلب(:

االآن يا �سيدة الوهم
اأجردني منك

فلتكتبي ا�سمك
على حواف القلب واأم�سي

واتركي الباب م�سرعا
لقافلة من جرح بعيد)2(.

القدرة على  ال�شاعرة  الذات  لكن هل تملك 
وب�شيغة  الآتي؟  اأمام  الباب  واإغالق  الن�شيان، 
لة، وهل تدرك خباياه المحملة عبر �ُشحب  ُمعدَّ
ذل��ك،  ت�شتطيع  ل  اأن��ه��ا  اأج���زم  اأك���اد  ال��ق��ل��ب؟ 
هو  الف�شل  اأن  حتما  يدركون  ال�شعراء  فغالبية 
الأن��ث��ى،  ب��روح  روح��ه��م  تجمع  عالقة  اأي  م��اآل 
ول  الع�شق،  مغامرة  خو�ص  يتهيبون  ل  لكنهم 
الملفوظ  وتر�شد  والخ�شائر،  للنتائج  يكترثون 
الدللي لكثير من ن�شو�ص ال�شعر العربي قديما 
الجازم  اليقين  بهذا  مقتنعين  تجعلنا  وحديثا، 

ونجاعته.

قبيل  من  األفاظ  دلل��ة  هنا  يوؤكده  ما  ولعل 
تخبو  بقدرما  اإذ  قافلة(،  – م�شرعا-  )اتركي 
الدللة  عبر  �شمنيا  تلمح  ال�شاعرة،  ال���ذات 
النك�شار،  م�شادات  بكل  م�شلحة  اأنها  التخيلية 
تروي�ص  على  مفتوحا  القلب  بــاب  يظل  وعليه 
وخلخلة  اأن��م��اط��ه��ا،  م��ع  والتكيف  ج��راح��ات��ه، 
قوانينها بغية تكري�ص فعل الممانعة، والت�شظي، 

وعدم الإقرار بالهزيمة.

1-3: النك�سار بو�سفه حلما

ردة  هو  النك�شار  بالهزيمة/  الإق��رار  عدم 
وبها  المنك�شرة،  ال�شاعرة  الذات  تتبناها  فعل 
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الحتماء  نحو  متوجهة  حلمها،  بانية  تجتهد 
في  ف�شال  النا�ص  اأكثر  بو�شفهم  بال�شعراء، 
ما  غالبا  اإذ  للحب،  وا�شحة  ت�شاري�ص  ر�شم 
اأوهام هي من ن�شج مخيالهم  ت�شكن ال�شعراء 
في  ينك�شرون  م��ا  غ��ال��ب��ا  ل��ذل��ك  ال��م��ج��ازي، 
تجربة الع�شق؛ بل يف�شلون على حد تعبير اأحد 

الأ�شوات ال�شعرية العربية الحديثة.

اأيها ال�سعراء.. اأناااام
ت�ستيقظ االأحالم

فاأراني طائرا
عا�سقا

يهم�ص بالوعد)3(.

ترى اأي وعد هذا الذي ياأخذ ال�شاعر وهو 
يحّلق بعيدا عبر متحقق الأحالم؟ واإلى اأي حد 
يمكن اأن نعد ا�شتعارة ال�شاعر لمتخيل الطائر 
عنف  مقارعة  ف��ي  ال�شتمرارية  على  دليال 

الخ�شارة؟  حبال  تمدد  رغ��م  الحبيبة  ال��م��راأة 
�شيما واأن قلب ال�شاعر �شبيه اإلى حد ما بمنزل 
ل  ولن��ه��ائ��ي��ة،  ممتدة  ح��ي��وات  اأ���ش��رار  يحتوي 
هيمنة  خ�شم  في  مقاما  بالحلم  �شوى  تعترف 
الروح  بنداءات  الإيمان  وتال�شي  مادي،  هو  ما 
ومغامراته  ال�شاعر  �شريبة  هي  وتلك  الخفية، 
نحو  اندفاعاتها  توا�شل  كانت  واإن  الوجدانية، 

اإيمان م�شاعف بالقلب وخزائنه.

نوؤثث اأحالمنا
على مهل ونعلقها

�سرائط تطير
مع جدائل ال�سغيرات)4(.

بالحلم  اإل  تعترف  ل  ال�شاعرة  ال��ذات  اإن 

احتواء هوة النك�شار، لذلك تظل  ورمزيته في 
م�شدودة اإلى الم�شتقبل؛ فالفعل، نوؤثث، يج�شد 
ه��ذه ال��رغ��ب��ة ال��ث��اوي��ة خلف ذاك���رة ووج���دان 
ال�شاعر المنك�شرة، وهي اإذ تحتمي بالحا�شر، 
تك�شف تطلعها اإلى فتح نوافذ الم�شتقبل الحلم، 
النو�شتالجي  ارتدادها  تتخلى عن  ل  كانت  واإن 
بتعبير  ال��ح��ي��اة،  م��ن  تتعلم  ل  لأن��ه��ا  الممتد، 
بل  الآخرين،  من  م�شتغانمي،  اأحالم  الروائية 

من الخدو�ص بعد ال�شقوط والوقوف معا: 

لحبيبتي لون المحار
يكتبني على �سفحة الماء

ق�سيدة اأنا ده�ستها
وهي الحرف
�سرارة قلبين
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ت�سيء الم�سار)5(.

وال��وا���ش��ح اأن م�����ش��ار ال�����ش��اع��ر م��ع الأن��ث��ى 
الق�شيدة م�شار حابل، رغم تم�شكه بالم�شتقبل 
تتم�شك  لذلك  والفجيعة؛  بالنكو�ص  وب��الآت��ي، 
الذات المنك�شرة بعبق الذكرى لعلها تبدد بع�ص 
ملحمتها  ن�شيد  للذكرى  وتعيد  انك�شر،  ال��ذي 

وجنائزيتها: 
لي عبق الذكرى

يخطفني ببرق الهال
كي اأحلم مرتين

ولي �سارع
في اأعلى المدينة

يعد خطوي كل يوم
اأن�سده بع�ص االأ�سعار

واأخبره باأدق التفا�سيل
عن حب ع�سته وغاب

كما يغيب ندى ال�سباح)6(.

2- بنيات النك�سار

الن�شي  للمنجز  ق��راءت��ن��ا  اإل���ى  ا���ش��ت��ن��ادا 
وتتبع  النقدية،  مقاربتنا  محور  للديوانين، 
دوال  اأم��ام  ذوات��ن��ا  نجد  الن�شية،  منعرجاته 
يظـــل  التي  النثر،  ق�شيدة  متخيــل  تــوؤ�ش�ص 
اأقانيمها،  اإل��ى  م��ن��ذورا  العينين  م���اء  محمد 
وتبني معجم ال�شاعر؛ وهي دوال بقدرما تتعدد 
ترتبط  ال��ذي  النك�شار،  هو  اأكبر  ب��دال  تلتقي 
ثالث  في  ح�شرناها  معجمية،  اأخرى  دوال  به 
ودال  الحلم،  ودال  الت�شظي،  دال  هي:  دوال، 

الحنين.

مفردات:  وتج�شده  الت�سظي:  بنية  2ـ1: 

ال�شدى،  احترقت،  اأكابد،  ال�شمت،  دموعي، 
�شداأ الوقت، مت�شع للحزن، الليل اأ�شيق، �شيدة 
الوهم، القلب �شوؤال، اأرق، يتقد القلق، انتابتني 
معتقا،  دم��ع��ا  ال�شهاد،  يعتريني  ال��م��خ��اوف، 

�شداقة…اإلخ.

اأحبك،  ن��ور،  محتاج،  احللم:  بنية  2ـ2: 

حب  حبيبتي،  اأع�شق،  مطرا،  ابت�شامة،  الورد، 
الطفل،  ابت�شامة  �شاأظل،  الكالم،  قديم، �شحر 
جراح،  الجرح،  الخليقة،  جراح  �شفاه،  العيون 
نبيذ الذكريات، الحب المملح، ذكراك، اأ�شلمت 

للحلم، لالأحالم... اإلخ.

وح���ي���دا،  ال���م���وت،  املـــــوت:  بــنــيــة  2ـ3: 

الن��ط��ف��اء، ج��ن��ازت��ان، ج��ن��ازة، ال��ف��راغ، تموت 
موتها،  يعزي،  ل  الفرا�شات،  تموت  العالقات، 

موتنا البطيء...اإلخ.

بل  منعزلة  تاأتي  ل  ال��دوال  هذه  اأن  والجلي 
�شمن �شياقات �شعرية مي�شمها الت�شظي كحالة 
تظل  التي  ال�شاعرة،  الـــذات  تعي�شها  نف�شية 
م�شدودة اإلى متاهات الع�شق، وموؤمنة بجبهاته، 
النثر  اإمكانات ق�شيدة  في ذلك من  م�شتفيدة 
البالغة  �شوابط  من  متحررا  ن�شا  بو�شفها 
يبني  وه��و  ال�شاعر  يحيد  ما  فغالبا  القديمة؛ 
ال�شعرية، عبر  اإلى هدم معيارية الجملة  دواله 
م�شتفيدا  النزياح،  اإلى  الم�شابهة  النتقال من 
عبر  النزياح  يحققها  التي  اللغة  اإمكانات  من 
المعيارية،  ال�شعرية  ال�����ش��ورة  اأق��ان��ي��م  اإل��غ��اء 
الفاح�شة  العين  لتخطىء  اإذ  ومقت�شياتها؛ 
�شعي ال�شاعر اإلى جعل �شوره ال�شعرية في خدمة 
المتحررة  ن�شو�شه  ن�شيج  تبني  التي  ال��دوال 
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العرو�شي، والمراهنة على اجتراح  الوزن  من 
اللغة  و�شيط  عبر  الوجودية،  الكينونة  اأ�شئلة 

ال�شعرية المن�شودة اإلى الإ�شارة والإيحاء:

الثامنة
�سباحا

تفتحين النافذة
كما هي عادتك

�سباحا
يطل جمالك

العفوي
على العالم

كاأنك خارجة
للتو من حلم)7(.

معا،  الديوانين  داخل  ال�شعرية  الجملة  اإن 
اإلى  تاأتي مختزلة ومكثفة وايحائية، ومنحازة 
بلورة نف�شية ذات �شاحبها ال�شاعرة، وبموجب 

ذلك، تناأى عن الإغراق المجاني في الو�شف، 
الذي يغتال دوما �شعرية الن�ص والق�شيدة معا، 
مثلما تحيد عن �َشَرك التعميم، اأي اأنها تر�شد 
كوامن نف�ص واحدة هي نف�ص ال�شاعر المكلومة، 
للحب  التنكر  �شريعة  لمقاومة  تجتهد  والتي 
المادي،  المهيمن  بف�شل  اإن�شانية غدت  كقيمة 

لغة خ�شبية جافة ومملة:

الأنك على
حدود الخيال

واقفة
يمنحك ال�سعر

تاأ�سيرة الدخول)8(.

الإم���ام  محمد  ال�شاعر  اأف���ق  ه��و  فالخيال 

المتخيلة  عوالمه  يبني  به  الجموح،  وح�شانه 
والمحبطة،  المجترحة  ذات��ه  نزيف  وي�شمد 
الخيال  تو�شلوا  كبار  �شعراء  تجارب  م�شتعيدا 
مختل،  عالم  م��ن  النتقال  ف��ي  عليه  وراه��ن��وا 
والإن�شانية  ال�شعرية  القيم  وانهيار  ال�شر  قوامه 
الكريم  وعبد  ال�شابي  القا�شم  كاأبي  الكبرى؛ 
عوالم  اإلى  واآخرين،  الجاي  واإدري�ص  ثابت  بن 

اأخرى اأكثر اإيمانا بالحب والإن�شاني.

3ـ البناء الن�شي واأولياته

ماء  محمد  الإم���ام  محمد  ال�شاعر  راه��ن 
ال��ع��ن��ي��ن ف��ي ب��ن��اء م��ع��م��ار ن�����ش��و���ص دي��وان��ي��ه 
امتاحت  اإجرائية،  اآليات  عدة  على  ال�شعريين 
اآل��ي��ات  وه��ي  م��ت��ع��ددة،  معرفية  خلفيات  م��ن 
ترتبط بطرق البناء الن�شي، ي�شعب ر�ش���دها 
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المقاربة،  هذه  عنه  تناأى  م�����ا  وه���و  مجتمعة، 
موّجهة اهتمامها اإلى الموؤ�شرات التي تبني دال 
النك�شار، ويمكننا في ال�شياق ذاته اإجمال اأبرز 

تلك الآليات في ماياأتي:

3ـ1: ا�ستبعاد الدال العرو�سي والحتماء 
باللغة ال�سعرية

�شهوتها«،  الغبار  »لأمــيــرة  ديــوانــيَّ  اأن  بما 
اأجنا�شيا �شمن  و»مقبرة الحبيبات«، يندرجان 
حر�ص  عموما  للقارئ  يتمراأى  النثر،  ق�شيدة 
ل  اإذ  العرو�شي،  ال��دال  ا�شتبعاد  على  ال�شاعر 
تمتثل ن�شو�ص الديوانين معا لأي بحر من بحور 

الخليل بن اأحمد الفراهيدي، 

ولهذا ال�شتبعاد مبرراته، اإذ ينخرط ال�شاعر 
وينحاز  كونيًا،  الراهنة  ال�شعرية  تحّولت  في 
تك�شف  مراآة  بو�شفها  ال�شعرية  اللغة  خيار  اإلى 
المنفلت والال مفكر فيه، والع�شّي على الترتيب 
ال�شعرية  اللغة  فتغدو  والقيا�ص؛  والنمذجة 
اإلى  ت�شللنا  ودليل  ال�شاعر،  ُهّوية  ذلك  بموجب 
ما يفكر فيه، ومراهنة على روؤى ذاتية متجهة 
من المعلوم اإلى المجهول، ق�شد تحقيق البعد 
تلغي  اإذ  ال�شعرية،  فاللغة  َثمَّ  ومن  الإ�شراقي؛ 
واإنما  ال�شيء وحده،  العرو�شي »ل تبتكر  الدال 
ت�شتدعي  وه��ي  تبتكره«)٩(.  فيما  ذاتها  تبتكر 
يلغي  الذي  اللغوي  كالقت�شاب  اأخرى،  عنا�شر 
التركيبية  البنية  امتداد  على  الحفاظ  اإلزامية 
اأمثلة  ومن  الن�شجام.  مبداأ  لتحقيق  للجملة، 

ذلك قول ال�شاعر: 

هو الجرح
حقيقة الحب

ووهم ما �سواه)10(.

3ـ2: الف�ساء الن�سي واإلغاء النمط الأولي 
للبيت

نق�شد بالف�شاء الن�شي، الحّيز الذي ت�شغله 
حر�ص  يتبدى  حيث  الديوان،  داخل  الن�شو�ص 
ال�شفحات،  ف�شاءات  ا�شتغالل  على  ال�شاعر 
ب�شكل  يهيمن  ال���ذي  البيا�ص  م��ن  م�شتفيدا 
على  الطاغي  التكثيفي  للمنحى  نظرا  كبير، 
عملية البناء الن�شي، وهو عن�شر باٍن للدللت 
لي�ص  وتوظيفه  ال��دي��وان��ي��ن،  ل�شعرية  الكبرى 
مجانيا، وغالبا ما يخرق ال�شاعر معيارية البيت 
العربية  ال�شعرية  في  عليه  المتعارف  ال�شعري 
القديمة، ذي النمط الأولي للبيت، ويمكننا اأن 

ن�شتدل على ذلك بالعّينة الآتية:

في ما ي�سبه 
الحلم..
ق�سيت

وحده ال�ساعر
ظل يقاوم
في عهدته

ب�سع ق�سائد
..
..

وتمتمات اأخيرة)11(.

وفق  ال�شعرية  جمله  مكونات  يوزع  فال�شاعر 
اإلى  ح��اّد  م�شعى  في  باإمكاناتها،  خا�ص  وع��يٍّ 
الكتابة  لعبة  اأ�شرار  تملك  ذاتية  روؤي��ة  تكري�ص 
ما  كل  با�شتبدال  الم�شكونة  الحديثة،  ال�شعرية 
هو معياري، والخ�شوع لإمالءات الحوا�ص وهي 
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تمار�ص حقها في اختيار م�شكنها ال�شعري، ول 
داخل  توزيعها  واإعــادة  الجملة  تفكيك  اأن  �شك 
ال�شفحة، هو تاأكيد على حرية الذات ال�شاعرة 
ت�شظي  وترجمة  ال�شعري،  تحققها  �شوغ  في 
العالم، وخفوت الكتابة النموذج؛ اإنه وعي حاد 
وق��درة  التقليدية،  ال�شعرية  الممار�شة  باأزمة 
على موا�شلة اختراق الجاهز والمغلق، واإعادة 
اإلى الإيقاع والبعد الب�شري كمكونين  العتبار 

دالين في بناء المعنى ال�شعري. 

4ـ2: تبّني الف�سل بدل الو�سل

للمعنى  بانيا  عن�شرا  الف�شل  تبّني  ي�شكل 
من  وا�شتدعاوؤه  معا،  الديوانين  في  ال�شعري 
في  النــخــراط  عــن  تعبير  هــو  ال�شاعر  ط��رف 
عموما،  الحديثة  العربية  ال�شعرية  ت��ح��ولت 
الكلي  النحياز  اإذ  تخ�شي�شا،  النثر  وق�شيدة 
اإلى التكثيف الدللي في بناء المعنى، والنت�شار 
والترابط  والتف�شير  ال�شرح  وتحا�شي  لاليحاء، 
المنطقي في ت�شكيل المعنى ال�شعري في دللته 

معا  الديوانين  في  التكثيف  ويتو�ّشل  المتعددة، 
الأول  واإذا  الف�شل،  وا�شتدعاء  الو�شل،  تعطيل 
اأدوات���ه  ب��اإح��دى  جملتين  بين  )العطف  يعني 
كالواو والفاء وبل وثم.... اإلخ، فاإن الف�شل هو 

اإلغاء للعطف بوا�شطة اأداة()١٢(، 

كما  النك�شار  بنيات  مالمح  اأه��م  هي  هذه 
الغبار  »لأمــيــرة  ــوانــي،  دي خــالل  مــن  تتمظهر 
محمد  لل�شاعر  الحبيبات«  و»مقبرة  �شهوتها«، 
ح�شرها  اأم��ر  ك��ان  واإن  العينين،  م��اء  الإم���ام 
ف���ي م��ن��ت��ه��ى ال���ش��ت��ح��ال��ة؛ ل���ذل���ك، ن��ع��ّد ه��ذه 
اأولى في الأر�ص ال�شعرية لهذا  اإ�شاءة  القراءة 
وفتوحاتها،  النثر  بق�شيدة  المفتون  ال�شاعر 
والمحمل ب�شور النك�شار والمحنة وجوديا، هي 
تمنحك،  النهاية  في  هي  التي  الحياة،  �شريبة 
ملح  ال�شراع  ليظل  منك،  وتاأخذ  بال�شرورة، 
ال��ح��ي��اة ال��ت��ي ن��ت��وق اإل���ى ت��ط��وي��ق ج��راح��ات��ه��ا، 

وانزياحاتها عبر اللغة.

كاتب من المغرب.  *
١� محمد ماء العينين، مقبرة الحبيبات، مطبعة الأفق، ط١، د. ت، ن�ص �شرنقة ال�شعفاء، �ص: ٨.

٢� المرجع نف�شه، ن�ص: �شيدة الوهم، �ص: ١٧.
٣ـ المرجع نف�شه، ن�ص: �شرنقة ال�شعفاء، �ص: ١0.

٤ـ محمد الإمام ماء العينين، لأميرة الغبار �شهوتها، من�شورات وزارة الثقافة، الكتاب الأول، رقم ال�شل�شلة ٣٢، ن�ص 
لأميرة الغبار �شهوتها، �ص: ٢٢ ٢٣.

٥� المرجع نف�شه، ن�ص قمر بين عا�شقين، �ص: ١٣.
٦� المرجع نف�شه، ن�ص: من عبق الذكرى / �ص: ١٦.

٧� محمد الإمام ماء العينين، مقبرة الحبيبات، ال�شاحبان، �ص: ٢٤.
٨ـ المرجع نف�شه، لأميرة الغبار �شهوتها، ن�ص: تاأ�شيرة، �ص: ٦0.

٩ـ اأدوني�ص، ال�شعرية العربية، ط١، دار الآداب، �شركة الن�شر والتوزيع المدار�ص، �ص: ٨٣.
١0� محمد الإمام ماء العينين، لأميرة الغبار �شهوتها، ن�ص: حا�شية على توقيع الغرام، �ص: ٢٦.

١١� المرجع نف�شه، ن�ص: روؤيا، �ص: ٧.
١٢� اإميل بديع ومي�شال عا�شي، المعجم المف�شل في اللغة والأدب، مج٢، دار العلم للماليين، ط١، بيروت، لبنان، 

١٩٨٧، �ص: ١٣0٨.
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وداد بنمو�سى..
الق�شيدة المع�شبة بين اأهداب الإن�شانية

■ جناة الزباير*

»ال�سعر اأحا�سي�ُص قوية ن�ستجمعها وقت ال�سكون«.
وليم وردزورث

كبوة فوق اأر�ص البداية

هـــذه الــ�ــســاعــرة الــمــغــربــيــة الــتــي تلعب اأمــــواج الــحــرف 
باأعذب  ناياً يحاول ردم فو�سانا  الكون  بين كفيها، فيغدو 

األحانه.

ال�سعر،  �ــســلــم  تت�سلق  الــتــي  االأبــجــديــة  تــلــك  هــي  فــهــل 
وترمينا بيا�سمينة كي نحتفي معها باألق الق�سيدة؟

الــوجــود  قلق  فتح  كلما  يجتاحنا  حلم  جــنــاح  تــراهــا  اأم 
حوا�ّسه، لنعبر من خالله نحو األم االإن�سان؟

كل ما نعرفه اأنها وطن راك�ص في كل الم�سافات، تتدثر برداء الجمال، وتهاجر في 
كل االأبعاد لت�سغي للذات الممزقة ب�سياط المدى.

من  نــرى  كي  نورها  اأقـــداح  وترفع  الليل،  ج�سد  تح�سن  التي  ال�ساعرة  هــذه  نعم؛ 
ة الق�سيدة تتهادى غواياتها، اأ�س�ست لتجربة عميقة خاطتها باإبر االأحا�سي�ص  خالله �ُسرَّ

المهوو�سة بالقب�ص على الم�ستحيل.
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انك�شارات الذات بين اأمواج المعنى

ال��ط��رق��ات  ف���ي  ال�����ش��ف��ر  اإن 
الخا�شة  المت�شعبة  ال�شعرية 
ب��ن��م��و���ش��ى  وداد  ب��ال�����ش��اع��رة 
نلم�شها  بالمغامرة،  محفوفة 
كلما وقفنا على عتبات �شكونها، 
فهل هي حالت م�شبعة بالحرية، 
على  مفتوح  زم��ن  ف��ي  وال��ت��م��دد 
النهائي، حيث ال�شور المتخيلة 
التركيبية،  ع��ن��ا���ش��ره��ا  ت��ن��م��و 
اأق���رب  فنية  م��ف��ارق��ة  لتعطينا 

للح�صِّ  الفل�شفيِّ في طرحها؟
تقول:

اإنَّني مثل النَّار
ال اأختاُر الريح تهيِّجني

مثل المطر
ُبني ال اأختار االأر�ص تت�َسَرّ

مْثل هوام اللَّيل
ُعني وء تلَمِّ ال اأختار حبَّة ال�سَّ

مْثل الفراغ
ال اأْختار َمن يْملوؤني

غيَر اأنِّي
اأ�سعد اإلى زهوي كل ليلة

كي اأراني هكذا:
مثل المدى

ني... ال اأختار حدا يُحدُّ

الماء،  )النار،  مختلفة  عنا�شر  التقت  لقد 
)الأر���ص(،  التراب  الريح(،  الهواء)  المطر(، 
مفعما  جماليا  ح��دث��ا  وت��خ��ل��ق  روؤي��ت��ه��ا  لتت�شع 
الذاتية  طقو�شها  ف��ي  تن�شهر  ك��ي  بالده�شة، 
البروميثية  النار  اختارت  كما  اختالفها.  معلنة 
رغم  العميقة  ال�شردية  المعاني  بين  للتحرك 
تتنقل  وهي  تمردها  عن  لنا  لتحكي  ب�شاطتها، 
تميط  وجودية  رحلة  في  الأرب��ع��ة،  المواد  بهذه 

اللثام عن بع�ص هواج�شها.

فهل رغبة ال�شاعرة في الإ�شارة اإلى العنا�شر 
الأرب���ع���ة، اإح���ال���ة م��ن��ه��ا اإل��ى 
يوؤ�ش�ص  الذي  الوقاد،  خيالها 
ل��ح��ل��م ت���ح���اول م���ن خ��الل��ه 
�شعرية  لكينونة  التاأ�شي�ص 
ت��ت��ك��ل��م الخ����ت����الف، وت��ن��ث��ر 
لجوهر  للو�شول  هواج�شها 

جوهر الوجود؟
 ل��ق��د ح���اول���ت ال�����ش��اع��رة 
ب�شكل مجازي مالم�شة وعيها 
اللغة،  ع��م��ق  ع��ل��ى  المنفتح 
لالإ�شارة اإلى حالة نف�شية غير 
تركيبية  بنية  لتحدد  معانيها  تدفقت  م�شتقرة، 
�شكلت بوؤرة فنية، مزجت بين مقارنات مختلفة 
ممزوجا  �شوتها  لي�شير  لها.  الن�شياع  ترف�ص 
رمزيا،  ت�شل�شال  خلقت  التي  ال�شاملة  بالمعاني 

داخل هذا الن�ص المفعم بالحياة.
التي  فهي راق�شة بارعة في حلبة الق�شيدة 
ت�شت�شيء زواياها ب�شغبها ال�شوئي، حيث خطاب 

الذات يفتح لنا مجاهيل دواخلها.

عباءة طّرزتها يُد الخيال

تفتح  بنمو�شى  وداد  ال�شاعرة  هم�شات  اإن 
مرهف  بح�صٍّ  علينا  لتطل  الق�شيدة،  اأه��داب 
الق�ش�ص  اأميرات  اأو  الأ�شاطير،  حوريات  كما 
الخيالية، التي غذت وجداننا ذات ثقافة �شكنتنا 

وتنقلنا بنعالها.
ممزوجة  باإيقاعات  تتحرك  كانت  اأن  فبعد 
بالخجل والعتذار اأمام مرايا نف�شية تمثل الذي 
كان، ن�شمع �شوتها قويا ينت�شر لذبذبات الحياة 

التي تتبعها كما الكمان.
تقول:

ُكْنُت َراأَْيُتِني َهَكَذا:
َرْيَحاَنًة َخُجوَلة

ِفي َيٍد َتْعتِذُر.

وداد بنمو�شى



67 اجلوبة - ربيع 1436هـ

ـــــد
ــــــــــــ

ــقـــ
ون

ت 
ــــــــا

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ســـــــــ
را�ــ

د

اإلى اأْن اأْيـَنَع ُجُنِوني فغنَّْيُت:
ُتها الحياة،  اأاَل اأيَّ

اتَبِعيني.

اأو لي�شت هذه مالمح تنت�شر للتغيير؟ اأم هو 
جنون ل يخ�شع لأي �شلطة غير �شلطة ال�شعر؟

ت�شمح  ال�شاعرة  نجد  الم�شاء،  رع�شة  ومثل 
لنرى  ال�شرية،  طقو�شها  من  بع�ص  بلم�ص  لنا 
خيوطه،  بقوة  تملك  �شرديا  عالما  خاللها  من 
التي  الأول���ى  ال�شهقة  نحو  خالله  م��ن  وتعيدنا 

منحتنا الحياة.
فاأي خيال هذا الذي �شنع من المكان حالة 

اإن�شانية نعانق انزياحاتها الآ�شرة؟
تقول في ن�ص يحمل عنوان »غرفة للولدة«:

فيما اأتيُت
اإليها جئُت

وْحدي
مْلء رئتَي �سرْخُت

بكيُت
ركلُت ما في الغرفة من َهواء

و�سرخُت
كاأني اأنزُل من َعْتمة اإلى عَتمات

اأو اإلى �سوٍء كثيٍف حدَّ الَعماء
ال اأ�سَمع ال اأرى

. اأِح�صُّ

الذي  البريء  الإح�شا�ص  هذا 
راف����ق ال�����ش��اع��رة ف��ي م�����ش��واره��ا 
ال��ق�����ش��ي��دة، جعلنا  م��ع  ال��ط��وي��ل 
ملحمتها  ب��اب  على  بخ�شوع  نقف 
الذاتية، التي تدق م�شامير تميزها 

على حائط الوجود.

�سغب البوح الم�سافر

تغو�ص ال�شاعرة وداد بنمو�شى 
�شوتها  وتر�شل  الوقت  ذاك��رة  في 

الجميل ليغني مواويلها الذاتية، التي تتمايل من 
خاللها اأ�شجار العمر.

فهل هي تلك الم�شت�شلمة لينابيعه اأنى مالت 
ب�شري  خداع  مجرد  هو  اأم  تميل؟  نراها  كفته 

لكلمات تر�شد ت�شظياته في منافي البوح؟ 

تقول:

َرِفيَقُة الَوْقِت اأََنا
ُكلََّما َهاَم ِهْمُت

فاأن نتحدث عن الوقت معناه، اأن ن�شع رحالنا 
وم�شتقبال،  وحا�شرا  ما�شيا  الزمن  حافة  على 
فهل ارتداء قمي�ص الوقت كان فر�شة لل�شياحة 
من  ينفلت  نخاله  ال��ذي  ال�شعري،  ال��زم��ن  ف��ي 
تفعل  كما  دقيق  ب�شكل  ر�شده  دون  اأيدينا  بين 

ال�شاعرة؟

لهفة  ع��ل��ى  ال�شعرية  ذائ��ق��ت��ن��ا  ن�����ش��اأت  ل��ق��د 
ال�����ش��ع��راء ال��ق��دام��ى ف��ي ت��ن��اول ت��ل��ك ال��ح��الت 
ولعل  متعددة،  بوثائق  قيدتهم  التي  النف�شية 
ال�شعراء  وجاء  الأط��الل.  على  الوقوف  اأبرزها 
عبر التاريخ لير�شدوا كيفية تعاملهم مع الوقت، 

من زوايا حياتهم اليومية وعالقاتهم بالآخر.

ولعل ال�شعر العربي الحديث نال ق�شطا وافرا 
من هذا ال�شفر الزمني، فهذا اأدوني�ص يقول في 
ق�شيدته العمالقة »الوقت«:

يا هذا الجنوْن 
َمْن اأنا يا اأ�سدقائي؟ اأّيها 
َعفوْن  الّراوؤون والُم�ْسَت�سْ
اأخـــــُرَج  اأن  اأقــــــِدُر  لــيــَتــنــي 
من جلدَي ال اأعــرُف َمْن 

كنُت؟ 
وال َمن �ساأكوْن؟ 

اإّنني اأبحُث عن ا�سم وعن 
�سيٍء اأ�سّميِه 

فاإذا كان ال�شاعر الكبير 
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الذاتية  اأ�شطورته  و�شط  حقيقيا  �شياعا  ير�شد 
المليئة بالت�شاوؤلت، فاإن ال�شاعرة وداد بنمو�شى 
المحملة  القوية  الج�شور  ال��روح  بمداد  تر�شم 
بدللت الر�شى، فال تكتفي بهذه الميولت التي 
تزيل اللثام عن طبع جميل تت�شف به، بل تتعدى 
�شحر  من  مكتنزا  بهاء  يمطر  و�شف  اإل��ى  ذلك 

الدللة وبهاء المعنى. تقول:
ُت َر، ِف�شْ ُكلََّما َتَقطَّ

نجد  خيراته،  رواف��د  في  الزمن  بالغ  فكلما 
راق�شة  ع��ط��اءات��ه،  ب��اأق��داح  ت��ط��وف  ال�شاعرة 
فوق  خالخيلها  تدق  غجرية  وكاأنها  خيامه،  في 

رماله.
ُيْغِني  ال��ذي  ال��روح��ي،  المتالء  ن��وع من  اإن��ه 
الممعن في عناق فرادتها،  ال�شعري  اأفق بوحها 
كل  بين  تتدفق  �شحرية  بلم�شة  المتلقي  لي�شعر 

العوالم.

األوان تفتح اأزرارها

لون  ب��دون  ال��م��اء  كما  الق�شيدة  كانت  اإذا 
بحبر  تر�شم  ال�شاعرة  فاإن  المجازي،  بالمعنى 
التي  ال�شعرية  باللغة  المتدفق  زمنها  قزحي 
المتخيل،  ف��ي  الممتدة  ب��روؤاه��ا  وعينا  تخترق 
حياة  تخلق  خا�شة،  مفاهيم  لها  لغة  لتوؤ�ش�ص 
ج��دي��دة، وت��ع��ي��د ت��رك��ي��ب ���ش��وره��ا ال��ت��ي ت��اأخ��ذ 
اإيقاعا ذاتيا ذو  وعي جمالي يخترق  مالمحها 

المعنى. 
نف�شية  ترجمة  �شوى  هو  ما  اللون  فا�شتعمال 

لحالت تعي�شها ال�شاعرة، تقول:
اأنا

�َسِبيَهُتُه، 
، اأَْحَبْبُت          ُكلََّما اْحَمرَّ

وال�شاعرة  وال��ح��ب،  ال��ح��رب  ل��ون  ف��الأح��م��ر 
يدفعنا  الوقت  مع  الن�شهار  هذا  اأن  ترى  وداد 

فالحب  ال��ق��دري��ة.  ال��ح��الت  ع��ن  الت�شاوؤل  اإل��ى 
قدر، والقلب بين يدي الرحمان يقلبه كما ي�شاء 
مع  التماهي  وهذا  قد�شي،  حديث  في  جاء  كما 
الجانب  على  ال�شوء  ي�شلط  الإلهية  الم�شطرة 

ال�شوفي لل�شاعرة وداد بنمو�شى.

، �َساَغْبُت  اْزَرقَّ
والأزرق لون ال�شماء ولون الفن الآ�شر..

اأما الأخ�شر فلون الأر�ص وهو لون الحياة..
، اأَْيَنْعُت  رَّ اْخ�سَ

فبين هذه الألوان تر�شم ال�شاعرة ق�شيدتها 
الم�شاغبة، وتتنقل من حال اإلى حال، لت�شاركنا 
حالة مزاجية يمرُّ منها اأغلب ال�شعراء، اإنه ذلك 
حياتهم،  ب�شاط  ي�شتوطن  الذي  الوجودي  القلق 
فيعبون من ريح تغيراتهم كوؤو�ص الق�شائد التي 

ي�شعونها بين يدي القراء.

تقول: 

اَل ي�ْستوي َعلَى َحاٍل َهَذا الَوْقُت 
        َكَذِلَك اأََنا

       ال اأ�ْسَتِوي َعلَى َحَياة.
              من ديوان »األهو بهذا العمر«

ب�سمة فوق �سفة النهاية

وتبقى ال�شاعرة المتميزة وداد بنمو�شى، من 
الثقافي  م�شهدنا  بهم�شها  توؤثث  التي  الأ�شماء 
بحبر التاألق والختالف، فقد بنت عالما تتنقل 
اأنغاما  لتر�شل  ال�شعر،  حقول  بين  فرا�شة  فيه 

�شعرية ل ي�شاهيها اأحد في جمالها..

كاتبة من المغرب.  *
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ن�سو�ص ق�سيرة

رنيُن الوم�شِة على تقّطٍع جارف

■ عبداهلل ال�سفر*

ُه عند ذاِت ال�شفيرة. المنحَنى والعتبة والمق�ّص؛ ندبُتُه التي ي�شقُلها ل�شاُن النار  خّباأَ �شرَّ
كّلما تح�ّش�شْته مقاب�ُص الأبواب.

***
الفُم لم يطلب الِحداد لكّنها ال�شورُة تعتُم في العين.

***
يف�صُّ نوَمُه اأزرُق الحلم. دوائُر ل نهائّية، وحمائُم ت�شطرُب اأجنحُتها في خفٍق ُملحٍّ وبعيد

بعيد.
تف�ّشَخ جلُدُه، ولم ت�شدر عنُه حّتى التاأتاأة.

***
حّتى العيُن جُمَدْت في �شهقِتها.

تكّلَم رنيُن الوم�شِة على تقّطٍع جارف عن تف�شيٍل لم يَرُه اأحد؛ لم يَر ذروَتُه غيُره.
ِهبُتُه القليلة بّدَدها الدخان.

***
تهّدَج المق�صُّ كما لو اأّنُه يرثي الليل.

***
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النائُم في طقطقِة المق�ّص ياأكُلُه حلُمه، فيما الناُر تلهث والوجُه، جامدًا، يمّر.
***

اأخرَج �شمكَتُه الدائخَة، بيَن ق�شباِن الملح، يف�ّشُحها في بحٍر َيجَهُر  النتظار  ُه  كّلما حكَّ
ب�شباِكه.

اأيُّها ال�شّياد، الخاَتُم ل ي�شحك مّرتْين!
***

ُه رّقُة الظلِّ البعيدة. الورقُة حائمٌة في فو�شى الري�ص لكّن ال�شراَب يكيد. الفُم المطِبق تزمُّ
اأّيُتها الولَهى ما طعُم الرمل؟

***
�شرارٌة تقوُل الختناَق كلَّه. تن�شُحُه ال�شهقُة ويتاآمر عليِه الزفير. وظهُرُه المك�شوف �شّيلْتُه 

النظرُة التي طالت وطالت، ولم تقترب.
***

 ال�شم�ُص ل تنحت. ال�شم�ُص تذيب!
... لم تتوّقف الريُح لتكمَل حديَث اأ�شناِنها على ج�شِده.

***
اآذاٍن لم يبلْغه. حّرَك العتمَة بحجٍر طائ�ص  ُجنَّ �شوُمُه الطويل. باأطياِفهم، مّروا �شوَب 

واند�صَّ يع�شُر ثوَبُه في الن�شيان.
***

بالحجارة، ثّم ذهب اإلى  اأوثَق قدمْيِه واأثقَلهما  ول تهّمه �شوؤوُن الجنازة.  غريٌق ل يّدعي 
تاريِخ الماء �شطرًا من اللمعان وقهقهًة ممتّدة.

***
في النعا�ص، كان الفُم مثمرًا ندّيًا. يطِعُم عمرًا كاماًل.

***
الرع�شُة المخبوءة تحَت الجلد. ترقُبها ناعمًة تقُطُر بالعرق. اللم�شُة في انتظاِرها الحنون.

***
يدندن وخريطُتُه تتفّتُح في القدمين. اللحُن يت�شاعد. يم�شي ليَلُه، يم�شيه

قا�ص و�شاعر وناقد من ال�شعودية.  *



71 اجلوبة - ربيع 1436هـ

رة
صــــــــ

�ــــــــ
قــــــــ

ص 
ـــــــــ

ــ�
صـــــــ

ـــــــــ
ــ�

قـــــــ

الخروف الذي �شاهد الرجل 
على حقيقته

■ حممد النجيمي*

هذا  ناحية  م�شاعرهم  يوما  يميزوا  لم 
الــمــخــلــوق الــعــظــيــم، كــانــت تــتــذبــذب من 
اإح�شا�ص غامر بال�شكينة حينما يح�شر وفي 
يده العلف، ورعب خانق حينما ي�شتل �شكينه 
وي�شتل من بين جماعة الغنم َمن ي�شاء دون 
اأو اختيار. كانت تعود لحياتها  اإرادة منهم 
اآلي غير عابئة بغير الطعام  اليومية ب�شكل 
ما  �شغارهم  يعلمون  ك��ان��وا  التنا�شل.  اأو 
تعلموه من كبارهم: ل تعتر�شوا على القدر 

وتعلموا الت�شليم وال�شبر.

تعود  مختلفا،  ك��ان  الأب��ي�����ص  ال��خ��روف 
على التاأمل واآمن اأن بو�شعه اأن يكون كائنا 
عظيما، تماما مثل �شيدهم. حلم اأنه ي�شعد 
�شلما، واأنه كان يتخفف من �شوفه بالتدريج 
كلما �شعد درجة، راأي بب�شيرة ثاقبة كيف 
بج�شده  باأ�شابع، �شعر  ي�شتبدل حوافره  اأنه 
التاأمل  ف��ي  اأوغ���ل  تعلو.  وهامته  ينت�شب 

واأ�شرقت فيه الروؤى.

لم  ال�شيد  عليه  هجم  ال��ذي  ال��ي��وم  ف��ي 
ابت�شامة  اأول  وارت�شمت  ثابتا  ظل  يجفل، 
لخروف على وجهه. م�شى لل�شكين محتفظا 
الذي �شبغ مالمحه. عندما ف�شلوا  بالنور 
يتابع  ظ��ل  ي��غ��ادر،  ل��م  اأن���ه  اكت�شف  راأ���ش��ه 
التفا�شيل وا�شتمرت ابت�شامته في ال�شطوع.

على  �شاهدا  ال�شحن  و�شط  ف��ي  ك��ان 
الحقيقة التي كان اأول َمن اكت�شفها: ال�شيد 
روؤو���ص  على  يقف  خ��ادم  من  اأكثر  يكن  لم 
هو  م�شيئتهم.  اإنفاذ  على  ويحر�ص  اأ�شياده 
فقط،  مغايرة  �شورة  يملك  مثله  خ��روف 
ي�شّيره قدر يوؤمن به ويتبع لقطيع ل يختلف 

كثيرا عن القطيع الذي اأتى منه.

�شحك الأبي�ص في �شره واأغم�ص عينيه 
لينام. كان عازما هذه المرة على اأن ي�شتمر 

بالحلم بال�شعود على ال�شلم لالأبد.

فكرته  كانت  تلك  �شاأعرف«.  ما  »يوما 
الأخيرة.

الوحيدة في  ال�سحية  يكن  لم  ذبحوه.  ينقطع وعيه عندما  لم  االأبي�ص  الخروف 
كانوا  القطيع  وبقية  اأمهم  االأ�سودين.  اأخويه  عنق  جــزت  ذاتها  ال�سكين  اليوم:  ذلــك 
اأخــرى  اأحــيــان  وفــي  ويــداويــهــم،  كــان يطعمهم  الــذي  العظيم  الكائن  دخــول  يرقبون 
يحملهم للموت. ت�ستتوا هربا حين باغتهم موالهم، ووقفوا بعد وقوع الق�ساء يرقبون 

ثغاء االإخوة الثالثة في حالة عجز تام، وا�ست�سالم للواقع الذي ال يعرفون غيره.

قا�ص من ال�شعودية.  *
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اأزرق
■ بثينة حممد*

هذه هي الحياة كل يوم

الطابق  ف��ي  خم�شة،  رق��م  الغرفة  ف��ي 
الخام�ص، على المكتب الثالث من الي�شار، 
مراآة �شغيرة بجانب جهاز الحا�شب، قطعة 
بقايا  المهمالت  �شلة  في  وكتاب.  حلوى، 
الكثير من ق�شا�شات الأوراق  م�شروب مع 
الممزقة والتي تحتوي مالحظات تذكيرية 
بمهام مختلفة، اأو اأ�شماء المراجعين الذين 

انتهى �شاحب المكتب من خدمتهم.

وبالرغم  برتابة،  يم�شي  العامل،  يدخل 
ي�شتغرق  تاأخير.  يوؤدي عمله دون  من ذلك 
مخلفات  تنظيف  في  يوميا  نف�شها  المدة 
بين  ب��ب��راع��ة  الأم�����ص. يجمع  ف��ي  ال��ح��ي��اة 

التكرار والنظام.

خلف  ظهره  يحرك  �شباح.  كل  تتاأمله   
بالحرج  فت�شعر  اأمامها  ينحني  المم�شحة، 
توقفه  اأنها  لو  تتمنى  اإليه.  النظر  وتتجنب 
وتنظف المكان بنف�شها. يت�شلل اإلى عينيها 

الكلمات �سعبة

تفاجئك الق�سيدة بواقعيتها، �سرٌّ ُمِح�ّص، جريمة قتل..

في المبنى الكبير االأنيق، حيث ال يجد اأحد وقتا لق�سيدة، وجوههم اأغنية. اأعينهم تفلَُح 
الحياة، خطواتهم هارمونيكا قديمة مرمّية في حقل. وم�ساكلهم اليومية غربان وفّزاعة.

في المبنى الكبير االأنيق، ترك�ص الفتاة، ويهرول الفتى، وينظف العامل المجتهد كل 
الزوايا يوميا حتى ليكاد يم�سك باأنفك وينظفه - ظنا منه اأنك �سيء - لو ق�سيت اأكثر من 
دقيقة دون حركة. كل فعل يتم باأق�سى قدر من الدقة كل يوم؛ يجري خلف ال�ساعة كعقرب 
مجنون. ما اإن تنتهي الدقيقة االأخيرة في اآخر �ساعةعمل من دورتها اليومية حتى يدب نوع 
اآخر من الحياة. تندفع الكلمات واالألحان اإلى الخارج، يظلم المبنى، تبداأ ق�سيدة اأخرى، 
الموظفون  األقاها  التي  االأوراق  يطّوق  حزين  ر�ّسام  المهمالت  و�سالل  اأخـــرى..  معزوفة 

وقرروا عدم الحاجة اإليها.
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بالذنب وتتخيل نف�شها مكانه، م�شطرة  ال�شعور 
لالنحناء كل يوم لإزالة عوالق الآخرين، ما تبقى 
ت��وؤدي  اأنها  مدركة  غير  الجيدة.  اأعمالهم  من 

الوظيفة نف�شها كل يوم في �شورة اأخرى.

حتى  يتهمونها  قد  �شيمتع�ص،  الجميع  لكّن   
تهدف  ال��ت��ي  ال�شركة  �شيا�شة  تعتر�ص  ب��اأن��ه��ا 
لزيادةالإنتاج. فّكرت: »ماذا عنه يا ترى؟ ماذا 

ُينِتج؟!«.

تركيز  تحاول  بوجهها،  ت�شيح  اأن  هو  الحل 
نظرها على اأي اأمر باهت معتاد تقوم به اإحدى 
ال��ذي يدخل  ال��زم��الء  اأح��د  تتاأمل  ال��زم��ي��الت. 
المكتب غير مباٍل باأحد. ل لأنه متعاٍل، بل لأنه 
منهمك جدا - كالقند�ص – في جمع الأخ�شاب. 
تكاد تتو�شل نظرة منه اإليها حتى تحيك مخيلتها 
دراما تبعد عن �شميرها العامل الذي يمزقه عن 
يا  العمل.  في  الثنين منهمكان  لكن  غير عمد. 

لها من ق�شيدة متواترة، حزينة كال�شاعة.

المدير  اليومية:  للترهات  اأخ��ي��را  ت�شت�شلم 
هذه  عند  )تتوقف  بم�شاعدته  �شرا  تزوج  الذي 
وتحلل  لترقيتها  المدير  عر�ص  لتتذكر  الفكرة 
تخلطي  ل  اقتناع:  بغير  راأ�شها  تهز  ثم  دوافعه 
الق�ش�ص ببع�شها(، الموظف الذي طرد لتهمة 
واجهة  ل�شنع  ت�شتميت  التي  الزوجة  اأخالقية، 
المثالية،  الزوجة  عن  زوجها  لخيالت  منطقية 
عند  تنتهي  الحياة  اأن  توحي  متذمرة  واأخ���رى 
وتتوالى  هائل..  ب�شكل  اأحمق  ب�شريك  اللتقاء 
التفكير  عن  عقلها  ي�شل  �شاّم  ر  كمخدِّ التّرهات 
بالعامل الذي يعبر دون اأن يلحظه اأحد، ينحني 
على  ال��دم��وع  انهمرت  لو  اأح��د،  ُيِقيمه  اأن  دون 
اأح��د..  هي  يراها  فلن  الُمَبّقع،   الأ�شمر  وجهه 
ال�شاب  زميلها  اآخر.  اأو  ب�شكل  اأي�شا غير مرئية 

هذا  من  اآخر  �شيئا، جزءا  اإل  يرى  ل  يراها،  ل 
الحقل الكبير الذي يفلحونه كل نهار. زميالتها 
تقف  فزاعة،  ظل  فقط..  الظل  يالحظن  اأي�شا 

بال حراك.. توؤدي عملها الذي �شنعت لأجله.

ــاث،  اأث قطعة  ــى  اإل تتحول  �شيئا،  ت�شير  اأن 
كانت �شفات  بحر، غراب، زهرة، مهما  طائر، 
جزء  من  يجردك  فهو  له  تتحول  ال��ذي  ال�شيء 

مهم من اإن�شانيتك؛ اأنت.. مختلف.

قبل اأن تنتهي �شاعات العمل، اأخبرت مديرة 
الموظفين  لكل  اأنها جلبت هدايا رمزية  الق�شم 
جزءا  فقدت  الهدية  اأن  تخبرها  ل��ْم  بالق�شم. 
الجميع.  توقعها  اأن  بعد  الن�شانية  قيمتها  من 
التظاهر  هذا  لتقبل  منفتح  والكل   - تظاهرت 
الهدية عفوية جدا.. ومختلفة عن كونها  باأن   -
طق�ص اجتماعي هو في الحقيقة بند �شمني في 

عقد العمل.

مبكرة،  تاأتي  اأن  تعمدت  التالي،  اليوم  في 
الباهتة،  ال��زرق��اء  ال��ب��دل��ة  ذا  ال��ع��ام��ل  وتعطي 
ال��زم��الء  جميع  قبل  هديته  لختيار  الفر�شة 

والمديرة والمدير.

 جزء منها اأراد الراحة والر�شا، وجزء اآخر 
اأخفى عن وعيها �شر اللون الأزرق لعلب الهدايا.

قبل اأن تنام �شعرت اأن هديتها كانت مختلفة. 
لْم  لكنها  َخ�َشت،  كما  المهم  الجزء  فقدت  ما 
اإلى  ال�شباح  في  نظرت  حين  اإل  ال�شبب  تدرك 
العلبة الزرقاء الإ�شافية التي ابتاعتها لنف�شها، 
بالبقع  مليء  وجه  المراآة  في  عينيها  اإلى  وقفز 
ظهرت فيه بقعة جديدة، زهرية مزينة باأ�شنان 

باأ�شكال مختلفة وخطوط من�شابة حولها.

قا�شة من ال�شعودية.  *
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ق�س�ص ق�سيرة جدا

■ �سيمة ال�سمري*

لوعة

ا�ــشــتــقــت اإلـــيـــك فــهــرعــت اأنـــظـــر اإل���ى 
ال�شماء.. واأتو�شل غيمة اأن تاأخذني اإليك.. 
ابتلعتني الغيمة وطارت بي بعيدًا، وعندما 
راأيتك تو�شلتها اأن تمطرني عليك.. قذفتني 

كقطرة ماء.. علقت هناك.. اأنعم بك..

 اأرى ما ترى..! ويا لهول ما راأيت! 

لوعتك..  تبكي  واأن��ت  حزين  م�شاء  في 
خ��رج��ت م��ن عينك دم��ع��ة ح���ارق���ة.. ول��م 

اأتو�شل الغيم مرة اأخرى..

لكنني ما زلت اأ�شتاق اإليك..!

رعب

على  يتراق�شون  الموت  من  القادمون 
اأوجاعي.. ويغنون الهالك!

هياكل �شاخرة واأعين بلون الدم... 

وح��دي و)ه��م( ورمــاد الأجنحة ننتظر 
الخال�ص!

األم

ف��ي م��ف��ت��رق ط���رق ت��ق��اب��ال.. ك��ان��ا من 
اتجاهين متعاك�شين..

 هي ت�شعر به وعلى عك�ص ما يظهر!

هما مت�شابهان ويختلفان كثيرا..

عقدا هدنة وزرعا ال�شوك.. 

�ص و �ص

ح��زن��ه..  ب��م��وال  ال�����ش��ق��ي��م��ات  يت�شيد 
ويت�شيدن الكالم الملون من اأعماقه..

كالهما �شياد.. وفي ركن ال�شبكة! 

مدٌّ وجزر

لتحبني  َيكفي  م��ا  ال��وق��ت  م��ن  منحتَك 
كما يليق بي، لكنَك في كِل مرة ُت�شر على 
لجة  في  غارقة  واأب��ق��ى  غ���رورك..  متابعة 

مالحة وطوق النجاة مثقوب! 

قا�شة واأكاديمية من ال�شعودية.  *
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حقول الذرة
■ عبداهلل �ساعد*

بالمرجمة  الغازية  الطيور  اأفواج  عنها  يذود 
ال��ت��ي ت��ح��دث ���ش��وت ف��رق��ع��ة م���دّوي���ة ك�شوت 
البندقية، ويتبع كل رجمة ب�شيحة عالية محاول 
اإفزاع الع�شافير الغبراء ال�شغيرة الحجم التي 
تنق�ص اأ�شرابا وب�شرعة خاطفة، كلما غفل عنها 
اأو �شكت �شوت الزير الذي ي�شعه اأمامه وينقره 
كلما بح �شوته واأَعياُه الوقوف؛ فتنفرد بالزوايا 
فتحيل  ب��ن��ه��م،  ال��ح��ب��وب  وتلتهم  والأط������راف، 
من  خالية  �شبه  جــرداء  اإلــى  البي�شاء  العناقيد 

الحبوب بعد اأن كانت مكتنزة بها.

عندما اأ�شل اإليه بعد جهد، ينظر م�شفقا اإلى 
المبللة  ثوبي  واإل��ى  عرقا،  يتف�شد  الذي  وجهي 

اأطرافه، واإلى اأقدامي التي عالها �شائل ال�شاهي 
النمل  �شرع  والتي  بال�شكر،  الممزوج  الأح��م��ر 
يت�شابق عليها عندما �شكنت اأمامه عن الحركة.

البراد  اأ�شع  للع�شة؛  الترابية  الأر�شية  على   
منعطفات  ف��ي  تقريبا  ن�شفه  ان�شكب  ال���ذي 
ثم  ال�شينية  بتمهل  اأ�شع  جواره  واإلى  الطريق، 

رة. ال�شّ

الغطاء،  يرفع عنها  برفق،  ال�شينية  يتناول   
ويذكر ا�شم اهلل كثيرا، ثم يدفع اإليَّ بلقمة، يحل 
لكيال  وثاقها  اأم��ي  اأحكمت  التي  ال�شرة  عقدة 
تندلق محتوياتها اإذا ما وقعت مني اأثناء ال�شير، 
ي�شتخرج الفناجيل، ويتناول البراد، وي�شكب لي 

قطرات ال�ساهي ال�ساخنة تت�ساقط على اأقدامي، واأطراف الثوب من البراد ال�سيني االأحمر 
للطريق  ال�سّيقة  العتبات  يالم�ص  اأن  قاعه  ويكاد  اليمنى،  بيدي  بحر�ص  عروته  اأُم�سك  الــذي 
المتعرجة كالحية نزوال، بينما اأحت�سن بيدي االأخرى �سينية نحا�سية بي�ساء بها فتة من خبز 
القمح، واأعّلق على كتفي �سرة قما�سية من بقايا عمامة تحوي )تلقيمة( مخلوطة من م�سحوق 
ال�سكر واأوراق ال�ساهي، تكفي الإعداد براد اإ�سافي، باالإ�سافة اإلى ثالثة فناجيل زجاجية فارغة 
تحتك ببع�سها وتكاد اأن تتحطم كلما ترّنحت؛ ما�ٍص اأوازُن خطواتي ب�سعوبة من اأعلى الجبل 
اإلى حيث )يقّيل( اأبي تحت الع�ّسة، يحمي الحقل ال�سا�سع الذي يموج بحقول الذرة البي�ساء ذات 

العناقيد الطويلة الواعدة بالح�ساد.
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اأول، ثم ي�شكب لنف�شه من ال�شاهي الذي بدا يفتر 
وتذهب حرارته، ثم ي�شرع في تناول لقيمات من 
الفتة يلوكها على مهل، وهو يجيل نظره بتعب في 
اأرجاء الحقل الأخ�شر الممتد ب�شخاء في اأ�شفل 

الجبل بين حقول اأخرى مجاورة.

ر�شد  وقد  م�شرعا،  وينه�ص  ينتف�ص  فجاأة،   
في  تقع  زاوي��ة  في  ب�شمت  يلتهم  غازيا  �شربا 
المرجمة  يتناول  الحقل،  من  الأق�شى  الطرف 
البقر،  المقدودة من جلد  الطويلة  ال�شيور  ذات 
خ�شنة  ��ا  ك��فًّ ي�شبه  ال���ذي  و�شطها  ف��ي  وي�����ش��ع 
ح�شوات بحجم بي�شة حمامة، ثم يم�شكها من 
مبتعدا  م��رارا،  راأ�شه  فوق  بها  ويلوي  اأطرافها 
م�شافة كي ل تعلق المرجمة باأطراف الع�شة، ثم 
يفلت اأحد ال�شيور فت�شل الحجارة اإلى حيث ما 

اأراد تماما.

اأن  دون  ه��ارب��ة  وت��َوّل��ي  الع�شافير  تنف�ص   
الأ�شجار  فروع  في  بذكاء  وتختبئ  اأذًى،  يم�شها 
المجاورة، وتلوذ بال�شمت، وتكف عن الزقزقة.. 
يعود  بينما  �شانحة،  اأخــرى  غفلة  ب�شبر  تنتظر 
اأن  مجددا كي يكمل طعامه، ويطلب مني برفق 
التي  المرجمة  مهمته.اأحمل  اأداء  موؤقتا  اأتولى 
الناعمة  اأطرافها  اأتح�ش�ص  ط��ول،  قامتي  تفوق 
ج��راء لم�ص ي��ده، واأج��ول بها بفرح في اأط��راف 

الحقل الذي ك�شاها البيا�ص.

الع�شافير  من  فوجا  بعيد  من  اأر�شد  فجاأة   
َة، وتنق�ص مجددا على  ال�شغيرة، وهي تعيد الكرَّ
الحقل الف�شيح؛ فاألوذ بال�شمت واأرقبها بهدوء، 
حلول  قبل  بنهم  حوا�شلها  تمالأ  منهمكة  وه��ي 

الم�شاء من حبوب الذرة.

قا�ص من ال�شعودية.  *
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المعرا�ص الأخير 

■ نا�سر بن حممد الُعمري*

الأ�شفر  البراد  بتقديم  اأم��ي  تعاجل 
اأنفي  لتخترق  تفوح  النعناع  رائحة  ل��ه، 
الجيب  ب�شيارته  ال�شعاري(  الغ�ص،)ابو 
يتعالى  ال�����وادي،  اأط�����راف  م��ن  ق���ادم���ًا 

�شوت)البوري(.

���ش��ع��ي��د ب���ن اإب���راه���ي���م ي�����ش��ي��ح في 
رجولك  ك�شروا  محمد(،  يا  اأبي:)هيا 
ليتنا)خلنا نلحق فطور  اأفزع  يا نطالن، 

اأهل الخليفة قبل ما يق�شون عليه �شبيان 
�شاوّية(.

يبهرني  اأب��ي،  خلف  واأحمد  اأنا  ن�شير 
طوله وو�شامته وعنفوانه، نقطع الطريق 
المليء بالح�شائ�ص الخ�شراء اللدنة التي 
المزرعة  )اأبو قحطة(...  نعبر  تغطيها، 
التي تعود ملكيتها اإلى محمد ال�شراحي.

اأب��ي ب��دا زاه��ي��ًا، وط��وي��اًل، وف��ي غاية 

اأبي يقف اأمام )الزافر( )1(.

ومن  الــالمــع،  الذهبي  ثوبه  ينزل  جانبيه  على  المتدلي  الحديدي  ب  الــكــاًلّ مــن 
)ال�سّحارة الخ�سبية()2(  تخرج اأمي غترته البي�ساء.

 تخرج من ال�سحارة رائحة زكية ت�سوع المكان،

اأخاتل اأمي للنظر في ال�سحارة، لكن اأمي تمنعني باإغالقها �سريعاً.

القحم( تقطف له من فوق  المتزوجة حديثاً من )محمد  الكبرى)زهراء(  اأختي 
�سطح بيتنا غرزة من الريحان وال�سيح والبرك والوزاب.. تعطيها له، ي�سم تلك الباقة 

ب�سغف ظاهر، يدعو لزهراء بالتوفيق،

ي�سرخ على اأمي: اأين ال�ساي يا �سريفة؟
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الأناقة.

العالية،  وبالد  الرهوة،  اأطراف  في  ن�شوة 
و�شفوح الجبهة، يرقبن م�شيرتنا نحن الثالثة.

اأب��و  جيب  م��ن  تنطلق  الجماعة  اأ���ش��وات   
الخلفي  الجيب  ح��و���ص  يمتليء  ال�����ش��ع��اري، 
بالركاب،اأحمد بن �شبحي، فاران بن �شنيق، 
واأخ��وه  عطية  بن  ح�شن  غ�شاب،  بن  �شعيد 
معهم  اأعرفهم..  من  بع�ص  هوؤلء  عبداهلل.. 
�شندوق  في  �شحناتهم  تظهر  ممن  كثيرون 

الجيب.. ل�شغر �شني لم اأتبين من هم؟!

الفقية اأحمد بن حمدان هو الوحيد الذي 
القيادة،  قمرة  ال�شعاري  اأب��و  ح�شن  ي�شارك 
لأب��ي  الفقيه  يف�شح  ال��غ��م��ارة(،  )ي�شمونها 
اأحمد  اإلى جانبه، لكنه يحمل  المكان ليركب 
ليركبه ال�شندوق، اأما اناأ ف�شاأكون في ح�شنه، 
ال�شيارة )الغمارة(،  �شاأركب معه في مقدمة 
ال�شعاري  اأبو  حياتي..اأطلق  في  الأولى  للمرة 
�شاعرا  والغويد  م�شلح  ابن  الم�شجل،  �شوت 
العر�شة، يلونان �شباحنا بحفلة م�شجلة على 
اأبو  بنا  ي�شير  ال��ل��ون،  اأحمر  كا�شيت  �شريط 
العر�شة،  اأنغام  على  ال��وادي  عبر  ال�شعاري 
هي  هل  اأت�شاءل  قدميه..  بمراقبة  ان�شغلت 
لل�شائق  اأن  اأم  كاأيدينا؟  يديه  هل  كاأقدامنا؟ 

موا�شفات اأخرى؟!

البدو ال �ساحوا وال غنوا ما قبح 
عــيــ�ــســة الــــبــــدو وحــــيــــاة �ــســقــاويــة

 ب�شوت طروب ينتهبني من لّجة التفكير، 

�شوته كان كافيًا ليهزهم جميعًا، �شوت الزير 
عبارات  ي���رددون  ط��رب��ًا،  ي���زدادون  يجعلهم 

الإعجاب.

ال�شراحي:

 )طيب يا بن م�شلح طيب(..

 �شعود بن عطيه ي�شيح منت�شيًا)اهلل يلعن 
َمن يكون عنده حفلة وما يجيبك(.

�شوت  على  ال�����ش��ق��رة.  �شد  عند  نتوقف 
العر�شه المنبعث من الم�شجل.

 يطلب )خنفر( اأن ياأخذوا لهم مهز.

 )المهز( هنا جولة عر�شة..

وال��ف��رود  بالم�شابت  يتمنطقون  الجميع 
�شوت  م��ع  ط��ري��ًا  يتمايلون  )الم�شد�شات(، 

الزير.

يقدمان  غازي  اأبو  واأخوه  عطيه  بن  �شعود 
فا�شاًل من الرق�ص الأخاذ.

تنطلق الرحلة مجددًا نحو الخليفة.

الخليفة،  ي�شلون  المهّز  ذلك  نهاية  بعد   
اأهازيج  مرددين  جماعية،  بعر�شة  يدخلون 

فرح لم اأعد اأحفظها.

ينعقد المعرا�ص مجددًا.. ل �شوت يعلو في 
الأفق فوق �شوت الفرح.

اأحمد، وعو�ص  بن  اأحمد بن علي، خيران 
بن بعجان، وعطيه بن عي�شان.. رباعي الفرح 
في وادينا، يطلقون العنان لحناجرهم لت�شدو 



79 اجلوبة - ربيع 1436هـ

رة
صــــــــ

�ــــــــ
قــــــــ

ص 
ـــــــــ

ــ�
صـــــــ

ـــــــــ
ــ�

قـــــــ

ب�شعر العر�شة.

ظاهرة  بعروبية  علي  ب��ن  اأح��م��د  يتمنى 
القد�ص  في  ُي�شلي  واأن  فل�شطين،  تعود  اأن 

ال�شريف.

اأحمد يمتدح القبيلة ممثلة في  خيران بن 
�شيوخها: )اأنتم حكومة قبل حكم المدينة(.

ي��ع��ق��د ع��ط��ي��ه ب���ن ع��ي�����ش��ان م��ق��ارن��ة بين 
ال�شيارة الجيب واأختها الهايلوك�ص )ي�شمونها 

العراوي(. يختمها بتحذيراته..

)اأحذر من اأبو �شنب والوايت والوايت(.

 يتفنن)علي بن كجم و�شعيد انقز( اللذان 
يقومان بدور الماي�شترو.. كانا ينجحان دومًا 
في تلوين المعرا�ص باأ�شوات متناغمة ت�شدر 
النارية  الأعيرة  اأ�شوات  والزلفة..  الزير  من 
من كل حدب و�شوب تلهب الف�شاءات، وتزيد 

من ن�شوة الفرح.

اأبي يمار�ص هوايته )التحميل(، هو محّمل 
في  مهاراته  ا�شتعرا�ص  في  ومتميز  معروف، 
اإنه  يقولون  ظاهر،  بفرح  يرق�ص  العر�شة، 
رق�ص كما لم يرق�ص من قبل.. بدا طوياًل، بل 
فارع الطول، تجلى في يومه ذاك بثوبه الزاهي 
يرتدي  ال��ذي  الوحيد  كان  البخور..  ورائحة 
ي�شتعر�ص  الطبول  قرع  على  بداأ  زاهيًا.  ثوبًا 
ك�شهم  ينطلق  بال�شيف،  الرق�ص  في  مهاراته 

نحو الأعلى.. فيما وابل الر�شا�ص ينهال من 
كل اتجاه. 

ر�شا�شة غدر اأولى وجهت نحوه كما يقول 
وال�شتعرا�ص  التحميل  في  مرافقه  )عقال( 
بين ال�شفوف.. ر�شا�شة غدر ثانية ل تنجح 
بالتوقف  اأبي  ين�شح  )عقال(  ا�شطياده.  في 
والخروج من المعرا�ص، يحلف اإني �شعرت اأن 
ثالثة.  ر�شا�شة  غ��درًا..  ت�شفيته  يريد  اأح��دًا 
تخترق جمجمته وهو طائر في الهواء، ي�شقط 

باآهة مدوية، لم نتبين ما قاله.

زفير اأبي، �شيحات النا�ص، هول الفجيعة، 
مريع  خوف  الم�شهد،  تت�شيد  الن�شاء  اأ�شوات 
يتوجهون  كثيرون  رج��ال  جميعًا..  ي�شكننا 

لدفن م�شد�شاتهم في كل مكان.

البكاء والعويل، الذهول وال�شدمة.. )مات 
محمد(.

 �شرى الخبر في كل مكان، رغم اأن اأبي كان 
قد غامر مرارًا بحياته لأجلهم في منازعات 
قابلوه  اأنهم  اإل  ليخدمهم،  وتجا�شر  عديدة، 
بجحود مريب، فاأختلقوا ق�شة مكذوبة لوفاته 

اأوهموا بها المحققين.

جدي..  عند  حدث  لما  تف�شير  عن  اأبحث 
لكنه في كل مرة يلوذ بال�شمت.

قا�ص وكاتب من ال�شعودية.  *
الزافر )عمود خ�شبي يتو�شط المنزل قديمًا يتم طالوؤه بالزفت والقار ويمتلىء بالكثير من النقو�ص(.  -1

2- ال�شّحارة )حقيبة كبيرة ت�شنع من الخ�شب(. 
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ن�سو�ص ق�سيرة..

■ حممد املبارك*

اإذابــــــــــــــة

ف���اأذاب  ي��ج��ده��ا..  فلم  ل��ي��راه��ا  �شافر 
ال�شكر في البحر.

 تقــــــــــــــــو�ص

مد يده ليهديها وردة.. تقو�ص ظهرها.. 
فاأغم�ص عينيه ورحل!!

 حـــــــــــــــــــــذاء

عاد  منها،  يئ�ص  فلما  وراءه���ا،  يجري 
له  فتحت  ال��ب��اب،  ط��رق  فلما  بيته؛  اإل���ى 
بداية  في  لمحه  الذي  الح�����������ذاء  بنف�ص 

الطريق..!!

 ِفـــــــــــــراق

يخ���فق  ب���داأ  ال��ط��ري��ق..  ف��ي  ت�شادفا 
الت��ج��اه  ف��ي  خ��ط��وات��ه  ف�شمعت  قلب���ها.. 

المعاك�ص..

عقد ِقران

عقد قرانه واأطفاأ ال�شوء..

�شورتها  وراأى  يرها،  لم  اأ�شعله  فلما   
معلقة على الحائط..

 حب من طرف واحد

بالغ في حبها، كان قلبه خاٍل اإل منها..

راقبها ذات يوم..

فراآها تم�شي في طريق طويل..

با�شم  معنون  الطريق  واإذا  ال��ت��ف��ت.. 
�شاحبه.. 

من�سة الزفاف

ج��ل�����ص ب��ج��ان��ب��ه��ا ف���ي م��ن�����ش��ة حفل 
زفافهما..

من  دمعة  �شقطت  طــويــال،  اإليها  نظر 
عينه..

�شاألته: لماذا..

 قال: تذكرت حبيبتي..

في  والعويل  ال�شراخ  �شمعوا  عندها، 
الجهة المظلمة من المن�شة..

 �شجـــدة

رمت معطفها..

تخي���������ل الثعابين تتناثر منه!

فر هاربا و�شجد على اأر�ص رطبة..

كاتب من ال�شعودية.  *
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ن�سوة في المدينة

)1(
في  وطـــــٍن  مـــن  تـــوؤوبـــيـــن  اأراِك  كـــاأنـــي 

المجاِز،
توؤوبين محمومًة بالحنيِن اإلى يرقاٍت 

من الوجِد،
تاأتين كالوحي ي�ستقرُئ الغيَب،

حين تقولين:
هذا كتاٌب �سفٌي يقّد�ُص �سرَّ الخ�سوبِة،

خْذ ما تبقى من الوعِد،
اإلى  للعابرين  الحلَم  �سريرَتك  واتــرْك 

مقت�سى الحاِل،
بين  ال��م�����س��اف��اِت  ب��ان��ق��ط��اِع  تبتئ�س  ال 

الهوى والجوى،
الم�ستفي�ساِت  الن�سوِة  مــن  بع�ساً  عــّل 

في عتباِت المدينِة
يمنحن وقَتك ما ي�سبه ال�سّر،

هذي �سمالك ال لون فيها،
،  فخْذ ما تي�سر من وقِتك الغ�صِّ

�سْر بي قليال اإلى ُظّلٍة ن�ستكنُّ بها حيث 
ال ن�ست�سام من البعِد،

هـــــذي يـــمـــيـــُنـــك بـــيـــ�ـــســـاُء تــــقــــرُع بــــاَب 
الو�ساياِت،

�سْر بي اإلى �سجٍر حا�سِر الراأ�ِص يحمي 
من القيِظ،

�سر بي اإلى وطن م�ستهى ونديم.

)2( 
هي القريُة االأم،

نمكُث في ح�سنها ما ن�ساُء،
ونرحُل عنها بال رغبٍة في الرحيِل،

اإلى  تدنو  البعيدَة  ال�سماَء  باأن  وتوحي 
فلِك القريِة الم�ستكينِة للبوِح،

نقراأ فيها توج�َص اأبنائها المارقين،
ارَتها  ن�سَ اأذبــَن  اللواتي  ال�سبايا  عقوَق 

في المدينِة حتى ن�سيَن الوجوَه،
، واأ�سماَء اأجداِدهنَّ

ي�ستبقَن هــجــوَع  فــي خــلــوٍة  كـــان  وَمـــن 
الم�ساِء اإليه،

نرقُّ الأقراننا العابثين،
نعاتُب َمن ي�ستلذ العتاَب،

ونرخي زماَم الحديِث مع المتعبين،

■ اأحمد قران الزهراين*
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ونلمُح فيها �سقاوَتنا في الطفولِة،
ن�سترجُع الرغباِت الحرام،

ومن كنَّ راودننا خفيًة،
وا�ستملَن عواطَفنا النرج�سيَة،

ُن�سرُع اأحالَمنا لالأخالِء،
نف�سي باأ�سرارنا كبرياًء،

ون�سترُق ال�سمَع من اأجِل اأن ت�سكَن فينا واإْن 
�سردتنا الحياة.

)3(
عابثته  مـــْذ  الــمــديــنــَة  تــ�ــســّهــى  قـــرويـــا  اأرى 

باأ�سوائها،
فـاأحالته �سبَع �سنابَل،

في كلِّ �سنبلٍة وجُه اأنثى،
كثيٌر ن�ساُء المدينة،

يمكرَن اأكثَر من غيرهن،
يعاتبن اأكثَر من غيرهن،

ويع�سقن اأكثَر اأكثَر،
ي�سرقن معنى الق�سيدِة من �ساعِر لم يجْد 

وطنا ماثال في كالِم الن�ساِء
اللواتي �سققن اأكفَّ ال�سراعِة عن مبتغاهن،

، ال يحتكمن اإلى ال�سكِّ
هن االأنيقات،

ي�سبهن ما �سف من حكمة القروي النبيل.

)4(
اأفا�ست  حتى  المدينَة  ت�سهى  قــرويــا  اأرى   

باأ�سرارها البكر،
اإلى  يحتكمن  الــ  بالن�سوِة  ت�سبَث  لما  اأغوته 

الغي،
كنَّ ن�ساُء المدينِة يحملَن خبز ال�سباِح اإلى 

بع�سهن،

يثرثرَن عن ليلِة العيِد،
والغرباِء الذين اأتوا من قرًى اأهلها يلب�سون 

التمائم،
من  الف�سالت  عن  بحثا  االأزقــة  والعابرين 

الزعفران،
وعن ن�سوٍة لم يجدن ك�ساَء ال�ستاء،

الــلــواتــي قدمن من  الخ�ساِر  بــائــعــاِت  وعــن 
الريف ال يكترثن بنوع الرداء،

وال لون وجه العميل،
وال رتبة الع�سكري،

وال ما �سين�سر في �سحف اليوم،
عن عان�ساِت المدينِة..

اإذ كيف ي�سبرَن عن لذِة الجن�ِص،
هّن كثيٌر ن�ساء المدينة،

يمكرن اأكثَر من غيرهن،
يعاتبن اأكثَر من غيرهن،

ويع�سقن اأكثَر اأكثَر،
يقراأن �سعرا على مالأ لي�ص عاداُتهم اأن يروا 

ن�سوًة حا�سراِت الروؤو�ِص..
يغنين ما ي�ستبيح العواطف منه،

ويرق�سن في �ساحِة الزاِر،
والمدينة  الــقــرى  اأهـــل  بـــعـــاداِت  يعتنين  ال 

مادمن في �سهواِت الفرْح.

)5( 
 هي القرية االآن.. �سنو المدينة،

تاأخذ منا مفاتيح ا�سمائنا مْذ تعبنا نردُدها 
اأبجديا،

ووهَن الحكاية ُتروى لنا كي نناَم جياعا،
وال ن�ستغيُث باأحالمنا الطيِف،

تــاأخــذ مــنــا ر�ــســوَم الــطــفــولــة مــن غــيــر وعــي 
ال�سميِر الم�ساك�ص،
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اإْذا ما  الــمــ�ــســتــعــارَة مــن وردتـــيـــن  اأ�ــســواقــنــا 
تناق�ُص الواَنها ما نرى في الطبيعة،

، تاأخُذ من حكمِة المراأِة ال�سرَّ
�سوى  عنه  ُنعّبر  ال  �سبقا  حلمنا  فــي  ُتــوقــُد 

بالتخّيل،
ال فرق بين النوافذ،

كــل الــنــوافــذ تف�سي الـــى �ــســفــٍق غــامــ�ــٍص ال 
�سبيَل الى فكِّ �سفرته،

ال �سوارَع تحمُل اأ�سماَء اآبائنا،
ها  الى جنٍة عر�سُ يــوؤدي  ال�سويُّ  الطريُق  ال 

عيُن اأنثى
تــمــزُج بين  ثــم  بــعــ�ــســه،  تـــوؤلـــُب بع�سا عــلــى 

التناق�ص عمدا،
وت�سكُن في عيِن من ال تراه جديرا،

وتـــعـــر�ـــُص عـــن جــــــذوِة الـــحـــبِّ كـــي يــنــهــ�ــَص 
الهاج�ُص المبتغى،

ال تقل اإنها الناُر في و�سِن الوقِت،
ال الماُء في ذروِة الموِت،

 ال كائنا في المكانين،
كْم لي اأعدُّ النجوَم هنا اأو هناك،

تعبنا،
تعبنا،

ح�ساباُتنا ال تطابُق اأحكاَمنا عادًة،
هل نعيُد تراكيَب بع�َص الق�سائِد

ما  منتهى  من  �سعبين  رقمين  نقّرُب  حتى 
نريد.

)6( 
هنا اأو هناك..

نـــرى عــلــًة فـــي الــكــتــابــِة نــمــحــو بــهــا م�سهَد 
الرف�ِص،

اأفعالنا ال ت�سابُه ن�صَّ الروايِة اإال قليال من 

الخبِث في ال�سرِد،
نم�سي الى حاِلنا ال نخاُف اإذا ما اأردنا لهذي 

الكتابِة اأن تدخل ال�سجَن دون فتاها
لكي يقراأ الواقفون على الجمِر اأ�سراَرها،
قد تكون �سالما على من تعلَل بال�سمت،

نم�سي ثقاال الى قبلِة ال خيارات فيها �سوى 
ال�سحو من غفوة الموِت،

اإنا �سئمنا التوازَن بين الخطوِط العري�سِة 
حين اأفقنا،

���س��ئ��م��ن��ا ال���ح���دي���َث ع���ن ال���وق���ِت يـــذهـــُب في 
مفرداِت الت�سابِه،

وجهان،
، وجٌه يراك كما اأنت في الظلِّ

م�ستوعبا حالَة الال خلوِد هنا اأو هناك،
ك، ووجٌه يراك نقي�سَ

ال فرق بين ال�سبيهين،
ملتب�ٍص و�سفيف.

)7(
 كاأني اأ�ساور بع�ص ن�ساء المدينة مذ جئتهن 

�سبيا لكي نر�سم الحب،
ال اأنا من يعبر البحر دون ارتباك النوار�ص،

اإلـــى وجــهــة ال  ال هــن مــن ي�ستملن الــريــاح 
ف�ساءات للعي�ص فيها،

�ستاأخذنا الريح،
اأين �ستاأخذنا الريح؟

ال علم لي اأين وجهتها في المدينة،
اإنا بداأنا الكالم ولم ننهه،

�سوف نم�سي بال رجعة في البكاء،
كاأنا جدار يئن على جاره الم�ستكين،
كاأنا عبرنا الظالم اإلى نقطة البدء،

نع�سق لون البدايات،
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ي�سكن فينا كو�سم على الكف،
ن�سقى ويرتاح َمن لم يكن في ال�ستات،

لنا وجع في المدينة،
نقب�ص كالجمر اأوجاعنا،

اأ�سكالنا  لنر�سم  للجدار  غفلة  في  نلجاأ  ثم 
كالرموز،

يئن الجدار لبعد الم�سافات بين االأخالء،
ي�سجد من رهبة البعد،

ال �سر بين الحروف التي كتبت في الجدار 
القديم،

وال �سر يف�سي لفعل الكتابة،
الحديث  تعيد  اأن  ينبغي  ال  تفا�سيل  هــذي 

اإلى بدئه،
ربما الريح جاءت لتقراأ �سر الجدار القديم.

)8(

كاأني اأنا..
اأو كاأنِك اأنِت مثاَر ال�سوؤاِل عن الال وجود،

اإذاً اأين حدُّ االأقاويل،
اأين م�سار الحديث الذي لم يدْر بيننا..

حيث ال قوَل يحكُمنا في التفا�سيل،
اإلـــى �ــســورٍة فــي خــيــاِل  َمـــن ي�ستكيُن  اأنـــا  ال 

الق�سيدة،
ال اأنِت َمن يتغ�سى الكالَم على غير ما علة 

في الحديث،
كاأّنا بداأنا تع�سقنا،

اأو كاأّنا بداأنا تاألهنا،
اأو كاأّنا بداأنا التوحد في الج�سَد الم�ستحيل.

)9(
اأرى...

ال اأرى في المدينِة اإال خطا القروي النبيل،
ن�ساًء يراق�سن ع�ساَقهن،

�ــســيــوخــا تــمــاهــوا مـــع الـــوقـــت يــ�ــســتــرجــعــون 
الحكايا عن الحب،

بائَع خبٍز يداري ندوبا على وجنتيه،
ونادَل مقهًى يبا�سُر م�ست�سرقا ال يبالي بمن حوله،
�سبيا يرتبُّ م�ستودعا للقما�ص الدم�سقي،

اأّماً تداعُب مولوَدها بانت�ساٍء وت�سحُك،
 ت�سحُك من فرِط ن�سوتها،

�ساللَم تف�سي اإلى هجرٍة للمكاِن،
ماآذَن تلجاأُ لل�سمِت،

اأر�سفًة ال مالمَح للحّب فيها،
مياديَن تخلو من الع�سِب،

�سورَتها في الجداِر الموازي لداِر الم�سنين،
نق�ساً يحاكي امتثاَل الرقيِق الأ�سيادِه،

وقوَل حكيٍم يخالطه الهزُل،
نافذة ال ترى العابرين الحفاة.

)10(
 اأرى..

ال اأرى في المدينِة اإال مالمَح اأمي،
وظلَّ اأبي،

وروحي التي �سكنتها الن�ساُء،
فتًى اآبقا عن عيوِن الجوا�سي�ص،

وجَه غريٍب يعانده الحظُّ مثلَك،
بع�سا من الن�سوِة الحا�سراِت الروؤو�ِص،

و�سوَء قناديل من ف�سٍة ال تفا�سيَل فيها،
وقو�َص قزْح.

�شاعر من ال�شعودية.  *
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ُمِجيـِبي  ــَظــْرُت  ــَت َواْن َبـــاَبـــَك..،  َوَطـــَرْقـــُت 

ــــُت َيـــْقـــَرُع ِفـــي الــــُفــــوؤَاِد َوِجــيـــــِبــي َوَرَجــــْع

ـــِكـــَي َرْجــــَعــــٌة ـــِحـــبُّ َوَمــــــا ِبـــَمـــْل َفــــاأََنــــا الـــُم

�َسِريـِبي الــَطــِريــُق  َوَمـــا  الــُمــِحــبُّ  َواأََنـــــا 

ـــــوُع َتـــُروُقـــِنـــي َوَقـــــَرْعـــــُت َبــــاَبــــَك َوالـــــُدُم

ـِــبـــي ـــيــــ ـــَحـــِب ــــــبــــــاً ِل ــــــَرقُّ ـــــــــــــــُزفُّ ِفـــــــــيَّ َت َوَت

ـــِة َفــــْوَقــــُه ـــَحـــاَب وُح َتـــْطـــُفـــُر َكـــالـــ�ـــسَّ الــــــــرُّ

َوالـــَقـــْلـــُب َيــْرُقــ�ــُص َكــالــَقــَطــا الــَمــْكــُروِب

ــِبــي؟!! ــَرقُّ ـــــــُل..، َهـــْل َيــِخــيــُب َت َواأََنــــا اأُوؤَمِّ

َحـــِبـــيـــِب َخـــــْيـــــِر  ِبـــــَبـــــاِب  ـــــــــَردُّ  ُي َذا  َمـــــــْن 

ـــــِنــي ـــي َجــــــَوًى َوَيــُحــثُّ ـــُمـــُرِن ـــْغ ــــُت َي اأَْقــــَبــــْل

ــــوِب ــــُك ــــاِجــــٍم َو�ــــسَ ــــــَدْمــــــٍع �ــــسَ ــــــــــِدي َب َوْج

ِبي َيِغي�ُص  الــِفــَراُق  ـــَر  ُذِك اإِْن  اأَْقــَبــْلــُت..، 

ــــــــــيَّ َغـــــْيـــــُر َقـــــِريـــــِب َواِء اإِل َمـــــــــاُء الـــــــــــــــرُّ

ـــي ِبـــِكـــْتـــَمـــاِن الـــَهـــَوى ـــاِن َواأُِجـــــيـــــُب ِحـــْرَم

ـــــــِرقُّ ِلــــــي ِفــــــي َزْفــــــــــــــَرٍة َوَنــــِحــــيــــِب ـــــــَي َف

ُنــوَب الــذُّ َت���َرك  َط��اِم��ع��اً  ِج�ْئ�ُتَك  َواأَُقـــــوُل 

ـــــِب ـــــي ـــــِن ــــــٍع َوُم ـــــــــــــى ِبــــــَقــــــْلــــــٍب َخــــــا�ــــــسِ اأََت

ـــِبـــي ـــــــــــُل..، َهــــْل َيـــِخـــيـــُب َتـــَرقُّ َواأََنــــــــا اأُوؤَمِّ

َحـــِبـــيـــِب َخـــــْيـــــِر  ِبـــــَبـــــاِب  ـــــــــَردُّ  ُي َذا  َمـــــــْن 

اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم اللغة العربية واآدابها - كلية العلوم والدرا�شات الإن�شانية بال�شليل- جامعة   *
�شلمان بن عبدالعزيز.

باب الحبيٍب �شلى اهلل عليه و�شلم
■ عالء الدين رم�سان*



■ حممود الرحمي*

الطائرُ المهاجرُ

طــــــــائــــــــرايــــــــا �ــــــســــــحــــــُب اإّنــــــــــــــــي قــــــــد فــــقــــْد يــــــــــــــــــــوٍم  وذات  ُت 

ـــــــَك الــــــفــــــوؤا الـــــحـــــائـــــراِمــــــــــــْن بـــــعـــــد مـــــــا مـــــــلَ غــــــــــــــدوُت  وقــــــــــد  َد.. 

لـــــــلـــــــطـــــــيـــــــر يـــــــــــــومـــــــــــــاً جـــــــــائـــــــــراُجــــــــــــــــــِرَح الــــــــــــفــــــــــــوؤاُد ولــــــــــم يــــكــــْن

�ــســحــبــي الــــطــــيــــُر  يـــــعـــــوُد  هــــــْل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــرا.. !اأَو  ــــــــــُه لـــــــــــــو زائ لــــــــــيــــــــــَت

***
مــــقــــمــــرايــــــــا طـــــــيـــــــُر عــــــــــْد لــــــــي كــــــــــْي يـــعـــو  -لـــــــيـــــــلـــــــَي-  الــــــلــــــيــــــُل  َد 

ـــــــُه مــــــــــا عــــــــــــــــاَد يــــــــــعــــــــــزُف �ــــــســــــامــــــراعـــــــــــــــــــــودي حـــــــــــــزيـــــــــــــٌن لـــــــحـــــــُن

ـــــــبٍّ ــــــــــــــــرىمـــــــا عــــــــــاد يـــــ�ـــــســـــدو لــــــحــــــَن ُح مـــــــــــثـــــــــــل مــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان ُي

.. وط�������ي�������رُه َدرىي�������������س������ك������و.. ي����������ئ����������نُّ مــــــــــــا  ـــــــــداً  ـــــــــعـــــــــي ب عــــــــــنــــــــــُه 

اإذا طـــــــــيـــــــــري  يـــــــــــا  ـــــرىيـــــــبـــــــكـــــــيـــــــَك  �ـــــسَ اإذا  الـــــنـــــ�ـــــســـــيـــــُم..  هـــــــــبَّ 

مــــــــــا زلـــــــــــــــــَت عـــــــــنـــــــــُه مــــــهــــــاجــــــرايـــــــبـــــــكـــــــيـــــــَك طـــــــــيـــــــــري طـــــالـــــمـــــا

يــــــــرثــــــــي ويـــــــــــنـــــــــــدُب مــــــــــا جـــــــرىفــــــــــــي �ــــــســــــبــــــحــــــه ومـــــــ�ـــــــســـــــائـــــــِه

***
نــ�ــســيــــــ ــــــو  ل �ــــســــتــــذكــــر-  هــــــــْل  ــــــورىاأَو  ولــــــل ـــــــِل-  ـــــــرحـــــــي ال مـــــــع  َت 

والــــجــــ�ــــســــُم ِمــــــــْن عـــ�ـــســـقـــي انـــبـــرىاأنـــــــــــــــــي َعــــــــ�ــــــــســــــــْقــــــــُتــــــــَك دائـــــــــمـــــــــاً

اأرى؟!وغــــــــــــــــــــَدْوَت روحــــــــــــــــي.. هـــــــل بـــــدو اأو  اأحـــــــيـــــــا  الـــــــــــــروح  ِن 

ــــ ـــــــــــَت فـــــمـــــا َعــــــــــِهــــــــــْدُتــــــــــَك نـــــاكـــــرامــــــــا قــــــــد ظـــــنـــــنـــــتـــــَك قــــــــد نـــ�ـــســـيــــ

***
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�شاعر من الأردن مقيم في ال�شعودية.  *

الــــــمــــــزهــــــرهيــــــــا طـــــــيـــــــُر ُعـــــــــــــْد لــــــــي كــــــــي تـــعـــو الــــــــحــــــــيــــــــاُة  لـــــــــي  َد 

ــــــــــا لــــــــــحــــــــــَن الــــــــمــــــــحــــــــبــــــــِة نــــــــاثــــــــراويــــــــــــــعــــــــــــــوُد عــــــــــــــــــــودي عــــــــــازًف

ــــــــــــْد لــــــــي قــــــــد كـــفـــى مــــنــــك الــــــبــــــعــــــاد.. فــــمــــا َتـــــــــرى؟!يــــــــا طــــــيــــــُر ُع

ــــــــي واأُ�ـــــــــســـــــــبـــــــــُح نــــــاطــــــرايــــــــــا طـــــــيـــــــر ُعـــــــــــــــــْد لــــــــــي اإنـــــــنـــــــي ــــــــ�ــــــــس اأُْم

ــــ ــــ ـــاهـــرهُلـــــــــْقـــــــــيـــــــــاَك يـــــــــوًمـــــــــا مـــــــــا حـــيـــي الـــ�ـــس الـــــنـــــجـــــوَم  ـــــِل  �ـــــسَ ُت.. 

***
ــــغــــْب ت لــــــــي ال  ـــــــــــــْد  ُع ــــــــُت الــــــــــقــــــــــادرايــــــــا طـــــــيـــــــُر  ــــــــــي فــــــــلـَـــــــ�ــــــــسْ َعــــــــــّن

ــــــــــت الـــــــلـــــــيـــــــالـــــــي فـــــرحـــــتـــــي ــــــراَخــــــــــلَ ــــــمَّ والـــــــلـــــــيـــــــل يـــــ�ـــــســـــكـــــو الــــــ�ــــــسُّ

ــــــــــــــــِت الـــــــــــكـــــــــــرىكــــــم لــــيــــلــــٍة بــــــاالأنــــــ�ــــــصِ نــحــيــيــهــا وقـــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــلَ

ــــهــــا تـــحـــت الـــ�ـــســـمـــاِء.. عـــلـــى الــــثــــرى.. واأنـــــــــــــــــــــــا واأنـــــــــــــــــــــــــــَت نــــعــــيــــ�ــــس

اإذا يــــــــــوًمــــــــــا  لــــــــــي  عـــــــيـــــــ�ـــــــصَ  طـــــــيـــــــري غـــــــــــدا لــــــــي هــــــــاجــــــــرا.. ال 
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 انثيالُت الغـُربة

طوبى للغرباء

1 
اأي�سفُح وجَدك يا مغترَب الروح ِـــ بقايا جداْر

واأعجاُز نخلٍ تناُم بداْر
وتنهيدة ٌ اأطلقْتها

تراجيُع ذكرى وبوُح ادكار

*** 
اأي�سجيك ما�صٍ تلفع في غاربات ال�سنين

وتاأخذك الذكرى اإلى ب�ستان اأهلْك
واأهلَك يلقون عليك التحايا

يرّجون فيك الزماَن اإذا ما ا�ستداْر
واأنَت تالحُق �سرَب الفرا�سات ِعند االأ�سيْل

وت��ح��ف��ُر ب���ئ���راًًً وت��غ��ر���ُس م��ن ح��ول��ه �سعفات 
ِالنخيْل

يذكرك الغائبين �سذى البرتقاْل
ورجُع االأغاني
ونوُح ال�سواني

وعبُق الكوافِر.. ذكرى تـُداْر

*** 
ت�سافُر نحو مزار ِالزمان البعيْد

اإذا ما التقيتم باأفراح عيْد
ويلقي اإليك الحنيُنِ

بمنديل عطرٍ 
وباقة زهرٍ 

وم�سحِة ُحـزنٍ 
 تـُريُد تباريَحها اأو ال تريْد

2 
يباغتَك الحزُن في ِخـدِر ليلى

واأنَت تنادُم هذا الم�ساء
واأنَت تغازُل هذا ال�سباْح

تناُم على فر�ص الراحِة واالرتياح
ولكن حزنـَك ال يرعوي

ي�سُب ق�ساراه بين ال�سلوْع
ُيِحـيُل فـِرا�سَك �سخراً، و�سْبَعـك جوْع

3 
وت�سطُف بين المعزين وهناً

لتذرَف بوَح االأ�سى
وهج�َص الوفاِة

تتمتم بالدعواِت وبالخطراِت
�سيطرق بابك هذا المباغُت

ولن ي�ست�سيرك عند الرحيْل
طويل غيابـُك كالم�ستحيْل

وبيتـُك كنٌز يواري البقايا
وباٌب �سيف�سي لدار الخبايا

■ �سليمان عبدالعزيز العتيق*
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وغيهُب ُبعٍد طويٌل طويْل
تراٌب يعود لهذا التراْب

واأُي اعتبارٍ  لهذا الغياْب

*** 
وياأخُذك الهاج�ُص الم�ستبُد

ويثقلك الحلُم الموؤجْل
فلو اأن من يقروؤون

ومن يطربون
ومن تعتريهم رياُح النوى

ومن يقرع الوجُد اأ�سمارهم
ويتلو �سحائَف اأ�سعاِرهم

وكَل الخليين والغرباْء
وكَل المقاماِت وال�سرفاء

اأ�ساخوا لقولَك وا�ستح�سنوه
و�سجوا لبوحَك وا�ستعذبوه
واأمعنوا في اأحجياِت الثناْء

فهل يطرُب القلُب هل ينت�سي؟
وُبعُدك ناأٌي �سفيُق المدى
غريُب التوح�ص والمبتدى

وتيٌه من ال�سمت يبكي �ُسـدى

4 
 وللروح درٌب وللدرب باٌب

وي�سعُد هذا الروُح نحو ال�سما
ليجتاز كَل النجوم ِوكَل ال�سدوم ِ

وكَل مجراِت رحِب الف�سا
وكَل الم�سافاِت كَل المفازاِت

كَل المتاهاِت كَل العـَنى
 يغادركَل المواجع، كَل الفواجع

كَل الغرائز، كَل ال�سغائن
كَل المجاعاِت والم�ستهى

*** 
 وللروح درٌب 

وباُب انعتاقٍ ووعُد ا�ستياقٍ 
وفي�ٌص من النور يـُروي الظما

يوؤوب اإلى حيُث
 كان الخروج وكان العروج

وكان ال�سعود اإلى المنتهى

5 
وياأخذك الهاج�ُص الم�ستبُد

ل�سٍب يرى في النهايات ماذا يرى؟!
بقاياه خفقة َ طينٍ 

وقب�سة َ تـُرٍب
تبعثرها الريُح فوق الثرى

ورنة َحزٍن على ما جرى
ور�سماً اأنيقاً باإن�سوطٍة 

يعلقها االأهل كيما ُيرى

6 
�سراُج حنينك ال ينطفي

واأن�سودة ُالتوق ال تنق�سي
واأ�سواق ُروحك م�سكونة ٌ

بروح الجمال ِوبرد الو�سال ِ
وتوق ِالليالي

لك�سف الحجاب وللملتقى
وللمرتقى
وللمنتهى.

�شاعر من ال�شعودية.  *
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�ساعر كان �سديقي

َتَناُم  ِحيَن  ُبَك  َيْغَت�سِ ــِذي  الَّ الُحْزِن  َعِن 
َفْوَق �َسِريِر َخَياُلَك النَِّقيُّ

ُم�ْسَتْنَقِعَك  اإَِلى  َيَت�َسلَُّل  َخْوٍف  اُن  َوَفَي�سَ
اِكِد، الرَّ

اَلاًل  َواأَْوَهاُم الَغْو�ِص ِفي ِخَياَنٍة َتْغَتاُل ظِّ
ا�ٍص  كَخفَّ ِفيَها  َت  ــاأْ ــَب اْخــَت َباِئ�َسَة  ــَة  يَّ ــرِّ �ــسِّ

اأَْعَمى
ــِة ِلــَرْغــَوِة  ــاِدَئ ــَفــُة الــَهــَجــَمــاِت الــَه َوَعــا�ــسِ
ِبالَحَماَقِة  اُلمْخَتِلُط  َهــا  َوَمــدُّ �َسِريِرَك 

َوالَعاِطَفِة
ْمِت  َوالَحِديُث اإَِلى ال�سَّ

 َعْن �ُسُقوِط الَق�َساِئِد اُلمْخَتاَرِة
ــِحــيــَقــِة َلــلَــْيــٍل  ـــاَلِم الــ�ــسَّ ـــِة الـــظَّ ـــاِوَي ِفـــي َه

�َساِحٍب َكَغْيُبوَبٍة
َو�ْسَط َغاَبِة اأَْرُجِلِه..

ــَك  ــاِب ـــُدو�ـــُص َنــ�ــِســيــَم َبـــْحـــِر اأَْعــ�ــسَ ـــِتـــي َت الَّ
ِة، اَله�سَّ

ْقَداٍم َحاِفَيٍة.. َواَلم�ْسُي ِباأَ
َبْيَن اأَ�ْسَواِك اْرِتَياِب اَلمْوِقِف

ْكــــَرَيــــاِت  ــــاِن الــــذِّ ـــاِت اأَْغــــ�ــــسَ ـــا�ـــسَ  َوُقـــ�ـــسَ

ِبا�ْسِتْعاَلِء الَجْبَهِة الَعاِرَيِة..

ِحيَقِة َياِح ال�سَّ اأََماَم َفْجَوِة الرِّ

.....

َمْقُلوًبا  َقــْهــَوٍة..  َكِفْنَجاِن  َقْلٍب  ُف  وِن�سْ

َعلَى َطاِوَلٍة

َكِلَماٍت  َفْوَق  َمْيَتٍة  ْغ�َساٍن  َكاأَ َيْطُفو  ِباأََلٍم 

ُم�ْسَتِقرِّ  ــِر  َغــْي ـــاٍء  َم ِفــي  ِبــ�ــُســْرَعــٍة  َتــْنــُمــو 

الَعاِطَفِة

َعْن اأُْم�ِسَياٍت َباِرَدٍة َكِحَذاٍء َعلَى �ُسْرَفٍة

ــِهــيــِل  ـــــٍة فـــي �ــسَ ـــــْزُروَع ـــــــــَواٍج َم َوَعــــــْن اأَْم

الُحُروِف

ْوَداِء. َقاِئِق ال�سَّ  اأََماَم َعْقَرِب الدَّ

َعْنَك..

َوَعنِّي..

ِديِقي. َوَعْن �َساِعٍر َكاَن �سَ

■ اأمني الع�سري*

�شاعر من ال�شعودية.  *
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اأعترف

اعترف،
واأنا بكل قواي العاطفية،

اأنَّ الق�سا�ص،
قربان الحاقدين..

اأ�ستودع العابرين،
�سري،

وال اأملك البرهان وال الدليل،
لكنني،

اأعرف نهاية الطريق..
االأقدار،

رحمة،
تكفينا وزر الب�سر،

والرهانات الغبية،.
اللعنة،

كما العدوى،
كما الوراثة،

كاالبن البكر،
هروب نحو التجربة..

ال�سوؤاالت ذات االأجوبة الجاهزة،
قاتلة،

كحب االأربعين،
مفعمة بالياأ�ص والغد..

يفزعني،
الغريب الذي ي�سبهني،

من فرط يقيني به،
اأر�سمه و�سما على قلبي،

واأ�سير نحو الغواية،
وال اأ�سل..

حينما يتحطم القارب،
ت�ستمر الرحلة،

فال�سطاآن تنتظر اإرادة الناجين..
لغة البهتان،

ال ت�سبه الميالد الثاني،
الكاذبون،

يتلقفون الخدعات،
واليدركون،

اأن اللعبة،
في التفا�سيل التافهة..

فتح االأبواب،
موؤلم،

كالمطاردة،
بال جدوى..

للحكايات لذة،
في المواربة،

في الخوف، والمجهول،
للحكايات �سوء،

عندما يداهمها الوقت وال�سقوط..
الدائرة،

تلك الحيرة،
والمحب الجبان،

رفات االأمل،
والغائب بال عودة..

ذلك العا�سق الخجول،
لروحه،

اأوتار جيتار،
واأ�سابع عازفة بيانو،

ما اأقربه،
ما اأبعده،

ما اأ�سبهه بنافذة،
مطلة علّي...

■ اأنو �سرحان*

�شاعرة من الأردن.   *
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رحمة اهلل

�َسُتْمطُرني َرحمُة اهلِل

ِحيَن اأَرى الُحبَّ

َيقفُز ِمن َوْجنَتيِك،

ْدري..  َوَيحتلُّ �سَ

وُتْمطُرني َرحمُة اهلِل

م�َص  حيَن اأَرى ال�سَّ

ُت�سرُق ِمن َناِظريِك،

ُت�سيُء َطرْيقي وَت�ْسطُع بالالَزَوْرِد..

�َسُتْمطُرني َرحمُة اهلِل

يَن َلْيلي، ِحيَن اأَراِك ُتعدِّ

ميَن اأ�ْسالَء ُروِحي،  َت�سُ

َتجوبيَن اأع�َساَب َقلبْي،

 وتْرويَنها باالأُنوَثِة

ماُء َعلى َتخِت اأْحاَلِمَنا، َحتى َتِفيَء ال�سَّ

َوتْنمو الُزهوُر َعلى َج�َسدْيَنا،

بيُع �َسرْيعاً اإليَنا  وَياأتي الرَّ

َوُتْمِطُرَنا َرحَمُة اهلل. 

■ عبدالهادي �سالح*

�شاعر من ال�شعودية.  *
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الكردّيات �ساعرات اأي�سااً..
�سالمااً اأّيتها النافذة الغريبة

■ عماد الدين مو�سى*

تاأتي اأهمّية التجربة ال�ِسعرّية الجديدة لل�ساعرات الكردّيات في �سورّية من كونهّن 
والعتبارهّن  جهة؛  من  ال�سعريين،  وخطابهّن  لغتهّن  في  ثرّيٍة  بخ�سو�سّيٍة  ينفردَن 
مرام  �سالح،  �سنّية  حــّداد،  دعد  مثل:  من  �سورّيات  �ساعراٍت  لتجارب  حقيقياً  امتداداً 
الم�سري، عائ�سة اأرناوؤوط، روال ح�سن، هاال محمد، �سو�سن ال�سباعي الجابي، هنادي 

زرقة، ندى منزلجي، واإيمان اإبراهيم، من جهٍة ثانية.

الخافتة،  بنبراتها  خ�سو�ساً-  منها  والكردّية  بعمومها  ال�سورّية  التجارب-  هــذه 
تركْت ندبًة جلّيًة في ال�سعرّية ال�سورّية؛ لما فيها من دفٍء في العالقِة والمحاورِة مع 
اأُلفٍة  اإلى نقي�ٍص لُه/ اللّذُة، في  االأ�سياء والموجودات من حولها، وتدوير االألم كاأثر 
غير معهودة على خارطة هذا ال�سعر، اآخذًة زمام المبادرِة من �سطوة االآخر الذكورّي 
وهيمنته على الم�سهد، طالما االإبداع �سوت االأعماق االإن�سانّية و�سدى معاناة وجودّية 

ت�سترك بها الكائنات جميعاً.
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ت��ف��ت��رق الأ���ش��م��اء ال��ت��ي اخ��ت��رن��اه��ا ه��ن��ا، في 
جوهرّيًا،  اختالفًا  ال�شعرّية  واأدوات��ه��ا  اأ�شلوبها 
بقدر ما تت�شابه في مو�شوعاتها وزاوية الهتمام 
والرتكاز، »كونها جميعًا �شربْت من النبِع ذاته«، 
العالية،  غنائّيتها  رغم  اأحمد  خالت  فق�شيدة 
تعتمد التكثيف وتكاد توؤ�ش�ص لهايكو �شعري خا�ص 
ق�شائد  اأج���واء  على  ال�شرد  يطغى  بينما  بها، 
وجيهة عبدالرحمن من دون اأن تفقدها ال�شعرّية 
فيها  فنجد  كيلو  �شيرين  ق�شيدة  اأما  المرجّوة. 
تداخل الأجنا�ص الأدبّية الأخرى.. وتكاد مالمح 
على  �شوقي  ديــالن  وت�شتغل  تختفي؛  ال�شعرّية 
الق�شيدة- الوم�شة في �شبك جمٍل �شعرّية مكّثفة؛ 
�ِشعرّيتها من  كيالني  فدوى  تلتقط ق�شيدة  فيما 
على  العمل  من  وب��دًل  المعي�شة،  اليومّية  اللغة 
بالق�شيدة  خليل  اآ�شيا  تن�شغل  ال�شعرّية  ال�شورة 
كن�ص.. فتاأتي �شبيهة باللوحة الت�شكيلّية اأو الفيلم 
ال�شينمائي في تكّونها و�شيرورتها؛ اأما وداد نبي 
فتذهب اإلى المفارقة وتكثر منها في ق�شائدها، 
 – جديد  �ِشعري  نمط  من  اقترابها  نالحظ  كما 
ُي�شمّيِه ال�شاعر العراقي اأ�شعد الجبوري بالنانو- 

.)SMS(�له نكهة الر�شائل الن�شية الق�شيرة ال

المنطقة  في  �شكاكي  اأفين  ق�شيدة  وتتوّغل 
الأك��ث��ر وع���ورًة ف��ي ال��َن��ْف�����ِص، حيث ال��ح��زن على 
في  �شيخة  �شهناز  وت�شّر  الحّب؛  وكذلك  اأ�شّده، 
ق�شيدتها على �شعرّية الواقع والنهو�ص بها رغم 
الأح��ي��ان.  بع�ص  في  التقريرّية  ف��ّخ  في  وقوعها 
بنبيِذ  القارئ  فُت�ْشِكر  ولت  اآخين  ق�شيدة  اأم��ا 
�ِشعرّيتها ال�شرف، وما الحنين اإل ثلٌج اأخيٌر في 
اإليوت  بح�شب   - وباعتباره  ال�شعود،  ف�شاءات 
دل�شا  ق�شيدة  تتغّنى  منه،  نبداأ  الذي  المكان   -
بينما  الغائب؛  وقمرِه  المفقود  بالوطن  يو�شف 
اأبرز  الذات  مكنونات  عن  التعبير  في  الحميمّية 

مالمح ق�شيدة مها بكر.

اآخين ولت
طفل

�سي�سغلني طوياًل
هذا الطفُل.

ال ينتبه لوجودي،
لـــــرغـــــبـــــتـــــي  وال 

العارمة
في �سّمه اإلّي.

مــــنــــ�ــــســــغــــاًل عـــنـــي 
باأ�سياَء،

حتماً،
تعنيه اأكثر من
قبلٍة على خّد.

يكت�سف اأ�سابعه،
وج�سداُ

يقيناً،
يعرف اأّنه،

ملكه
هو فقط.
)�سورة(

لم اأمتلك �سجاعة
ب، الّتهرُّ

اأو اأن المفاجاأة
.ً كانت اأكثَر مباَغَتًةً

مغم�سَة العينيِن.
كان الفال�ُص قوياً.

لم يمكنّني روؤيَة وجهَك:
روؤوفاً كاَن؟

اأم �سليعاًً في الخداع؟

اأخين ولت



95 اجلوبة - ربيع 1436هـ

ـــر
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

ـعــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

شــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

�ـــــــ

اآ�شيا خليل
ل �سيء يدعو للده�سِة

يــــدعــــو  �ـــــــســـــــيَء  ال 
للده�سِة.

اأنـــــــــا اأيـــــ�ـــــســـــاً كــنــت 
�سجرًة

ن�سَي  دومــوزي  لكّن 
الفاأ�َص 

في يِد الكهنِة 
قبل رحيلِه االأخيِر. 

دوموزي وعدني 
ولم يعْد. 

واالأ�سجاُر ما عادت تعرفني.
لو األقي بالبحِر خلف ظهري

لو اأعثُر على لوؤلوؤتي ثّم
اأعيُدها اإلى البحِر.

يحقُّ لي اإذاً اأن اأبحَث عن جذري 
في »جذر ال�ّسو�سن«.

. في �سرود الزعتِر البّريِّ
في �سهِو �سجرة البطم عن خريفها.

اأو نعيِق غراٍب 
نائحاً يتمُه على كتِف الليِل.

اأو نهٍر �سغيٍر تو�ّسَد كّفي 
ف�سّطرني.

اأ اأعوُد كما كنُت ماًء
اأو بع�َص �سماٍء، اأتاأرجُح منها 

بخيوِط الّرنيِن،
رنيِن ال�سحكِة االأولى؟

اأ تعوُد دوموزَي
في المو�سِم المعهوِد؟

والمّيتوَن بتروا اأن�ساَغ الغيِم 

مطمئّنيَن
خلف �سنابِك الوقِت، ناموا؟

قـــلـــُب دومــــــوزَي  الــــمــــدُن، ال  الـــغـــابـــُة، ال  ال 
الم�سطوُر 

بلوعِة الغزاالِت 
وِء  اأرخى لغزالِة ال�سّ

اأكثر من �َسَفٍر.
اأكان عليَّ اأْن اأتقّم�َص الفرا�ساِت 

واأمالأ الكاأ�َص من عيِن الّنوِر 
ثّم اأحترَق 

قبل اأن اأدُلَق كاأ�سَي في عيِن الحقيقِة؟
ها ا�ستيقظْت ع�سافيرنا:

- �سالماً يا ع�سفورة العزلة.
- �سالماً اأيتها النافذة الغريبة. 

اأفين �سكاكي
على قيد الخريف

كنت على قيد الخريف
غائمة اأم�سي

ال عزف لي
ال ارتباك لظلي

اأتو�ساأ
بحفنة حب

التقيتك
في

�ساحة البوح
تعبر وجعي 

ك�سالة �سبح
مندى

بين طيات �سمتك
ت�سمني 

كاأوراق النرج�ص

اآفين �شكاكي

اآ�شيا خليل
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هناك..
على بعد حرف

كان حبي
بال معطف

مع�سوب العينين
يتجّول

في اأروقة تاأمالتك
يئنُّ حنيناً

م�سيت غائماً جزئياً
بعد اأن اأهديتني

بع�ساً
من اأنفا�ص اليا�سمين.

خالت اأحمد
�سجرة الرّمان النحيلة

)بما يكفي(
قانيًة 

كانت اأزهاري هذا العام
مو�سمي زاخر

اأفال تمر من هنا؟
الأبذل لك حباتي 

حلمًة، حلمًة
كـــم ذراعـــــــاً تــــود لو 

يكون لي؟
الأ�سمَك بما يكفي 

اأنا
�ــــســــجــــرة الـــــرمـــــان 

النحيلة.

)�شفرجلة(
كاد القلق يفلق قلبي

هل اأنزلق اإلى اأعماقه لَيْخَبَر قطري
اأم اأبقى في فمه الأْخَبَر لذته؟

كالنا �سعب.

)البارحة(
م�ساًء

جال�ساً اإلى وحدتي
كاأنما �سممتِك في الغرفة

و�سحكت عيناِك في المراآة.
م�ساًء

كاأنما تماوجت اأنفا�سِك ل�سمعتي
تذكر عطرِك في البعيد غرفتي

واأزهرت عيناي في المراآة.

دل�سا يو�سف
الُقطُب الآخر

حيَن ُكنُت كَنهٍر
لة اأ�سيُر عك�َص البو�سَ

ُكنَت اأنْت..
ــَك  ــــُد لــنــفــ�ــسِ ــــيِّ ُتــــ�ــــسَ

ِقبلًَة!
م�ُص حيَن كانِت ال�سَّ
ترتِفُع ِمن َم�ْسِرقي

كــــنــــَت اأنــــــــــــْت.. فــي 
الَغرب

تن�سُب الِفخاَخ
اأماَم االأماني!

اأَلم تُكن اأنْت
حيَن ت�ساَدفنا

عنَد نجِم �ُسَهيل؟
وعلى ُمفَتَرِق
َدْرِب الَتّبانِة 

ُكنَت ُتلَمِلُم الُنجوَم المت�ساقطة!
متى �ستبلُغ الِفطاَم

وتَدع �َسم�َسَمَة َتالبيبي؟
َلن َننَهِمَر معاً،

دل�شا يو�شف

خالت اآحمد
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ما َلم َت�سَتِحل اأنَت...ُقطباً اآَخر! 

)القلب(

ٌة ِمن م�ساِعر َجرَّ

ُت�سوى في ُفْرِن الحياة!

باُبُه

مفتوٌح على ِم�سراَعيِه.

حار�ُسُه 

ِمنُه.. وفيِه

لكنَُّه..

ال ُي�سِبُح َمفَر�ساً

الأيِّ �َسيف!

)ترجمة عن الكردّية: د.ي(

ديالن �سوقي

اأغاني الح�ساد

لو كنُت اأعلُم اأنَّ �سماَءَك دوَن ريٍح

ما اأطلقُت �سرخاتي.

***

اإْن لم يتحّرر قلبي

من هيامَك،

هيهات لثورة الحنين اأْن تهداأ.

***

ُترى

ما الحّل؟

ال�سنابُل امتالأْت

واأغاني الح�ساد

ذهبْت في اأدراج الن�سيان.

)ترجمة عن الكردّية:ع.م(

�سيرين كيلو
اأ�سرار العزلة

اأُ�سلي بك غربتي 
اأُزركـــــ�ـــــص اأحـــالمـــي 

المذبوحة 
بوجهك الجميل 

الــــــــــذي �ــســيــ�ــســبــح 
جرحاً اآخر 

فـــــي مـــلـــف عـــمـــري 
ال�سائع 

واأرحل عنك بحقيبة فارغة 
اإال من انك�سار

لماذا اأنت بالذات
ا�ستطعت اقتحام اأ�سوار عزلتي

وكيف ا�ستطعت اإعادة ترتيب فو�سى اأوراقي
التي بعثرها اآخرون

احتمي بك من غدرهم، 
ويبقى ال�سوؤال: بَمن احتمي منك..؟

�شهناز �شيخة
رحيل

اأيتها المدينة
العاريـة من النور

وداعـاً
اأيتها المدينُة المزدحمُة بحـزني

وداعـاً
قطاُر الم�ساء

ل بالـرحيـل المحمَّ
ي�سقُّ الغباَر وياأتي

تماماً كموتي
ليعلَن اأّني

�ساأهجُر بيتي
واأهجُر بيتي 

الأتـرَك قلباً
واأتـرَك �سمتي!!

�شيرين كيلو

�شهناز �شيخة
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فدوى كيالني
ثالث ق�سائد

)عجز(
�سورك عاٍل كيف اأطال عنبه؟ 

)البيا�ص(
لم اأجد �سرورة، الأ�سرَح التفا�سيل. 

العنوان هو نف�سه 
لم يتغير. 

ول�ست بحاجة 
وطــابــع  مغلف  اإلـــى 

و�ساعي بريد 
الأنــــي �ـــســـاأحـــاول اأن 

اأقراأ البيا�ص 
كما يليق بك. 

)ذكرى(
ــــــــــــــــــــــوردة الـــــتـــــي  ال

قدمتها اإلي 
قبل تلك القبلة ال تزال في ق�سيدتي. 

وداد نبي
ق�سائد النانو

1
لن اأ�سادقك ِ
اأيتها الحرب

حتى لو ق�سيِت مئة عام في بالدي.

2
الذاكرة

كتٌف مائٌل 
م�سافة 1500 كم جنوب عينيك.

3
ما اأ�سقاك 

حتى �سجيرة الكرز 
نـــ�ـــســـيـــت اأزهــــــارهــــــا 

معلقة على كتفك.

4
لعينيك

لون غابة مطعونة 
بخا�سرة ِغزالنها.

5
اأحبها تلك البالد

حتى في خرابها االأخير.

6
اال�ستياق

�سهيُل اأح�سنة برية
ال يفرق 

بين القاتل والقتيل.

7
الق�سائد كلها

تعرُف الطريق لبيتك
حتى 
تلك 

التي لم تكتبها.

8
متى ت�ستيقظ 

يكون ُ ال�سباح ُ في المدينة.

9
االأزهار التي تنمو على قبور القتلى
هي ذاتها التي تتجمع ُ باقات كبيرة

على طاولة القاتل.

فدوى كيالني

وداد نبي

كاتب من �شوريا.  *
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ال�ساعر اأحمد قران الزهراني للجوبه: 

الكتابة تعبير عن حالة الوجود
بكل انفعالته وتناق�ساته

بوكرامي �سعيد  ■ حاوره: 
وحممود الرحمي

اأحـــمـــد قــــران الـــزهـــرانـــي بــاحــث و�ــســاعــر مــرمــوق، 
اإليها  ي�سار  التي  ال�سعودية  االأدبية  االأ�سماء  اأحد  وهو 
بــالــبــنــان فــي الــمــ�ــســهــد الــثــقــافــي الــ�ــســعــودي الــحــالــي، 
لغة  يمتلك  فهو  نوعها؛  في  فريدة  تجربة  وتجربته 
ات�ساعها  في  ال�سحراء  ت�سبه  وافــرة،  اأنيقة  م�سقولة 
وبــ�ــســاطــتــهــا.. �ــســارك فــي الــعــديــد مــن الــمــهــرجــانــات 
ال�سعرية والموؤتمرات الثقافية العربية، �سدر له حتى 

االآن:

– ديــوان �سعري عن نادي جدة االأدبي  دماء الثلج 
الثقافي عام 1998م.

امراأة من حلم – كتاب نثري عام 2000م.

بي�سا – ديوان �سعري – المركز الثقافي العربي ببيروت 2003م.

 – عــام 2009م  ببيروت  الري�ص  ريا�ص  دار  – عن  �سعري  – ديــوان  الماء  ال تجرح 
واأعيد اإ�سداره عن الهيئة العامة لق�سور الثقافة بم�سر، �سمن �سل�سلة اآفاق عربية عام 

2013م. ثم تمت طباعته عن دار �سفاف ببيروت عام 2014م.

 كتاب فكري بعنوان » ال�سلطة ال�سيا�سية واالإعالم في الوطن العربي ».

معه، كان لنا هذا الحوار..
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المن�سور؟ وكيف تنظر  ● االأول  ما هو ن�سك 

اإليه االآن؟

ρ  الأول���ى ن�شو�شي  م��ن  اأع����ّده  ال���ذي  الن�ص 
المهمة، والذي ما يزال في الذاكرة، ومازلت 

اأردده اإلى الآن هو ن�ص »دماء الثلج«..

اأما نظرتي اإليه، فهي نظرة اعتزاز؛ لأن هذا 
علمية  درا�شات  وتناولته  كثيرا  ُدر�ص  الن�ص 
ونقدية كثيرة، الأمر الوحيد الذي لو قدر لي 

اأن اأعيد التفكير فيه هو ا�شم هذا الن�ص.

الذي ن�سرت به وكيف  ● االأول  المنبر  ما هو 

كان اإح�سا�سك؟

ρ  ت�شرفت باأن يكون نادي جدة الأدبي الثقافي
- وهو �شرح ثقافي عربي مهم على خارطة 
اإ�شداراتي  اأول  يكون  باأن  العربية-  الثقافة 
من خالله، وقد كان له دور كبير في انت�شاري 

ال�شعري.

ما هو الكتاب الذي حفزك على الكتابة؟ ●

ρ  الكتب كثيرة، ولعل دواوين ال�شعر العربي هي
الكتابة،  على  ومحفزا  لي  راف��دًا  كانت  التي 

لأنني تتلمذت على ق�شائد ال�شعراء العرب.

ما هو الكتاب الذي تمنيت كتابته؟ ●

ρ  ،الجابري محمد  الكبير  المفكر  كتب  اأغلب 
الإن�شان  حقوق  تتناول  التي  الكتب  وخا�شة 

والديمقراطية.

مــن هــو الــكــاتــب الــــذي يــتــجــول فــي عــروق  ●

كتابتك؟

ρ  بالن�شبة لل�شعر.. فاإنني اأعتقد اأن كل ال�شعراء
اإلى  و�شول  الجاهلي  الع�شر  منذ  القدامى 
ال�شعرية  تجربتي  في  اأّثروا  الحديث  الع�شر 

ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر.

اأن  فاأعتقد  الفكري  المجال  في  الُكّتاب  اأما 
»ابن خلدون« و»محمد الجابري« و»مونت�شكيو« 
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ف�شل  نظرية  �شاحب  الفرن�شي،  الفيل�شوف 
الأنظمة  غالبية  تعتمده  ال���ذي  ال�شلطات 
ت�شوم�شكي«  و»نعوم  �شعيد«  و»اإدوارد  حاليا، 

من اأهم الأ�شماء التي قراأت لها في حياتي.

اأثــروا  الذين  من  »فماركيز«  ال��رواي��ة..  اأم��ا 
خ��ي��ال��ي واأدم���ن���ت ق����راءة رواي���ت���ه، وه��ن��اك 
وال��روائ��ي  الجانب،  ه��ذا  ف��ي  كبيرة  اأ�شماء 
الإنجليزي »جيم�ص جوي�ص«، وبخا�شة روايته 
خا�شة  همنغواي«  و»اإرن�شت  »يولي�شي�ص«.. 
تقرع  و»ل��م��ن  والبحر«  »ال�شيخ  روايتيه  فــي 

الأجرا�ص«.

ما هو الكتاب االأول الذي ن�سرته؟ ●

ρ  الأدبــي نــادي جدة  الثلج« عن  »دمــاء  ديواني 
الثقافي عام ١٩٩٨م.

ما هي ظروف الن�سر التي رافقته؟ ●

ρ  مبا�شر وب�شكل  جدة  نادي  لإدارة  به  تقدمت 
عبدالفتاح  الأ�شتاذ  اآن��ذاك  النادي  لرئي�ص 
�شريعا  والذي وجدت منه تجاوبا  اأبو مدين، 
قبل  من  تحكيمه  تم  اأن  بعد  الديوان،  لن�شر 

القحطاني،  عبدالمح�شن  الدكتور  الأ�شتاذ 
في  متميزا  قبول  ووجد  وتوزيعه،  ن�شره  وتم 

الأو�شاط الثقافية.

ما جديدك؟ ●

ρ  بعنوان اإعالمي  �شيا�شي  فكري  كتاب  ل��ديَّ 
اأعمل  بالإعالم«،  ال�شيا�شية  ال�شلطة  »عالقة 
بالمنا�شبة  وهو  ن�شره،  ثم  ومن  اإع��داده  على 

ر�شالة الدكتوراه التي ح�شلت عليها.

هل تفر�ص عليك الكتابة طقو�سا معينة؟ ●

ρ  اإل��ى ال��ت��ام،  ال��ه��دوء  اإل  طقو�ص  ل��دي  لي�شت 
جانب كوب ال�شاي. وغرفة نومي هي المكان 
الذي ا�شتمتع بالقراءة والكتابة فيه، واأحيانا 

في مكتبي.

ما تعريفك للكتابة؟ ●

ρ  مكنونات عــن  تعبر  �شعورية  حالة  الكتابة 
النف�ص الإن�شانية وروؤية العقل للعالم، وتعبير 
وتناق�شاته  انفعالته  بكل  الوجود  حالة  عن 

واختالفاته.
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وهل جدواها االآن؟ ●

ρ  في وحتى  الأزل،  منذ  اإن�شاني  فعل  الكتابة 
الإن�شان  بها  مرَّ  التي  الحياة  ظروف  اأ�شعب 
ولول  للكتابة،  اأدوات  يجد  اأن  حاول  القديم، 
ونهلنا  الأوائ��ل  كتابات  و�شلتنا  لما  جدواها 
الإن�شاني.  التراث  الأوائ��ل  اأث��رى  ولما  منها، 
اإ�شهام  اأن اأي عطاء كتابي هو  وفي اعتقادي 
في بناء الح�شارة الإن�شانية وعمارة الأر�ص؛ 

وبالتالي �شتظل الكتابة ما بقيت الحياة.

هل حقا االأدب في خطر؟ ●

ρ  الجيد لأن  خــطــر،  فــي  الأدب  اأن  اأ�ــشــعــر  ل 
وا�شتمراريته،  ووج���وده  ح�شوره  �شيفر�ص 
ل  وبالتالي  ويتال�شى،  �شينتهي  وال�شعيف 

خوف على الأدب حتى من الدخالء عليه.
ماذا علينا اأن نفعل من اأجله؟ ●

ρ  الحقيقيين ب����الأدب����اء  ن��ح��ت��ف��ي  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
المتميزة،  الأج��ي��ال  وت�شجيع  وتكريمهم، 
وتقديم الأ�شماء الجديدة وتناول طروحاتهم 
واإنتاجهم بعقالنية ووعي، واأن نحاول اإي�شال 

الأدب العربي اإلى العالمية.

هــــل هـــنـــاك �ــســخــ�ــص مــعــيــن �ـــســـاعـــدك فــي  ●

م�سوارك االأدبي تودُّ �سكره؟

ρ  م�شواري في  �شاعدوني  الذين  اأن  الحقيقة 
الأدبي كثيرون، لكن لي�ص لهم اليد الطولى في 
م�شاعدتي، واإنما كان دورهم ا�شت�شاريا لي�ص 
اأ�شهموا  الذين  كل  اأ�شكر  فاأنا  ذلك  ومع  اإل؛ 
في تجربتي ولو كان ذلك براأٍي ب�شيط، اأو نقد 
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هادف، اأو ت�شجيع محفز.

هل لديك اأمنية اأدبية تحلم بتحقيقها؟ ●

ρ  الأدب ي�شل  اأن  هي  الأدبية  طموحاتي  اأهم 
الكتاب  طباعة  وت�شل  العالمية،  اإلى  العربي 
حول  ن�شخة  مليون  م��ن  اأك��ث��ر  اإل���ى  ال��ع��رب��ي 
العربية  الأدبية  الأعمال  تترجم  واأْن  العالم، 

اإلى لغات العالم.

 اأما اأمنيتي الأدبية ال�شخ�شية فهي اأن تترجم 
تجربتي ال�شعرية اإلى لغات عالمية من خالل 

موؤ�ش�شات ودور ن�شر كبيرة.

هـــل �ــســتــحــل الــالئــحــة الــجــديــدة لــالأنــديــة  ●

مــ�ــســكــالت االنــتــخــاب واالإتــــيــــان بــالــدخــالء 

لمجال�ص االأندية؟

ρ  في تحّول  نقطة  الجديدة  الالئحة  �شتكون 
الكثير  تالفت  لأنها  ذل��ك  الأدب��ي��ة؛  الأن��دي��ة 
من ال�شلبيات، وقد عمل عليها عدد كبير من 
�شنتين  من  لأكثر  العمل  وا�شتمر  المثقفين.. 
وكاأي  الحال..  وبطبيعة  متكاملة،  تكون  حتى 
وتحديث  تطوير  هناك  �شيكون  اإن�شاني  عمل 
مقت�شى  ح�شب  وف��ت��رة  ف��ت��رة  ك��ل  ب��ي��ن  ل��ه��ا 
تطراأ  قد  التي  المالحظات  وح�شب  الحال، 
المجمل..  في  لكن  المثقفون؛  يكت�شفها  اأو 
الالئحة متميزة، و�شتلّبي طموحات المثقفين 

في المرحلة القادمة.

هل هناك نية لعمل برامج موحدة تقوم بها  ●

االأقل  على  المملكة،  م�ستوى  على  االأندية 

لخدمة  االأنــديــة  اإدارة  بــه  تــقــوم  كم�سترك 

الثقافة في البالد؟

ρ  الفعل هذا  في  ب��داأ  الأدبية  الأندية  من  عدد 
ثقافية  اأ���ش��اب��ي��ع  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  الثقافي 
الأن��دي��ة  على  مطروحة  وال��ف��ك��رة  م�شتركة، 
الأدبية، و�شيكون هناك تفعيل لهذه الفكرة في 
المراحل القادمة، علما باأن الأندية الأدبية لها 
ا�شتقاللية في اإقامة الأن�شطة التي تراها تتفق 

مع روؤية مجل�ص الإدارة والجمعية العمومية.

لوزير  ● االأدبــيــة  االأنــديــة  جميع  تعهد  رغــم 
الثقافة ال�سابق الدكتور خوجة بتخ�سي�ص 
اأمـــر بها  الــتــي  ريـــال،  الـــ 10 ماليين  منحة 
الملك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز رحمه 
اهلل عام 1432هـ لبناء مقرات لالأندية التي 
ال تملك مقرات، اإال اأن المالحظ هو تبديد 
اأربــع  بعد مــرور  االأنــديــة  المبلغ من بع�ص 
�سنوات تقريبا؟ اأين دور الوزارة في متابعة 
وتحقيق  والــالحــق؟  ال�سابق  المبلغ  �سرف 

تطلعات مثقفي المناطق؟

ρ  هناك َمن يتجنى على الأندية الأدبية في هذا
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بددت  الأدب��ي��ة  الأن��دي��ة  اأن  ويّدعي  الجانب، 
مناف  وه��ذا  محله،  غير  في  ال�شابق  الدعم 
مقرات  لها  التي  الأندية  اأن  حيث  للحقيقة، 
العائد  ال�شتثمار  في  الدعم  ا�شتغل  �شابقة 
الكبير  ال��ج��زء  اأن  اأو  ال��ن��ادي،  على  بفوائد 
اأو  من المبلغ ما يزال في ح�شابات الأندية/ 
المبلغ  ا�شتغلت  مقار  لها  لي�ص  التي  الأندية 
لبناء مقار لها، والآن كل الأندية لها مقارات 
مازلنا  واح��د  ن��اد  ع��دا  خا�شة،  ملكية  ذات 
خاللها  من  يمكن  التي  الكيفية  عن  نبحث 

بناء مقر له.

ρ  معالي م�شوؤولية  من  فهو  الجديد  الدعم  اأما 
�شيوجه  َم��ن  وه��و  والإع����الم،  الثقافة  وزي��ر 

ب�شرفه وفق روؤيته للمرحلة القادمة.

وما  ● الحالية؟  المجال�ص  اإحــالل  يتم  متى 

هي اأهم مالمح خطط االنتخابات المقبلة 

لالأندية؟

ρ  اعتماد فور  الحالية  المجال�ص  اإحالل  �شيتم 
ال��الئ��ح��ة ال��ج��دي��دة م��ن ق��ب��ل م��ع��ال��ي وزي��ر 
الثقافة والإعالم، والتوجيه بالبدء في ت�شكيل 
لجنة  بت�شكيل  التوجيه  ثم  الع�شويات،  لجنة 

النتخابات.

اأ�سبحَت  ● االأنـــديـــة وهــمــومــهــا..  بــعــيــدا عــن 

موؤخرا تحمل درجة الدكتوراه.. ما هي اأبرز 

مالمح ر�سالتكم العلمية، وما هي االإ�سافة 

التي اأ�سافتها لتجربتكم االإبداعية؟

ρ  وكانت ال�شغر،  منذ  �شاحبني  العلمي  الهمُّ 
لم  ل��ه��ذا  ل��ه��ا،  ح���دود  ل  العلمية  طموحاتي 

اأت��وق��ف ع��ن ال��درا���ش��ة طيلة ح��ي��ات��ي، وق��د 
العمل  راأ�ص  واأنا على  �شهاداتي  ح�شلت على 
وحقيقة  التعليمية.  حياتي  مراحل  اأغلب  في 
جديدة  علمية  اآفاقا  تفتح  العلمية  ال�شهادة 
للباحث، وتدفعه اإلى القراءة بعمق وتمحي�ص 
الدكتوراه  �شهادة  اأن  اإلــى  اإ�شافة  وتحليل، 
اأتاحت لَي التدري�ص في الجامعة، وهو مك�شب 

علمي كبير بالن�شبة لي.

عـــرفـــت �ــســاعــرا واإعـــالمـــيـــا، اأكـــثـــر مـــن اأي  ●

من�سب اإداري توليته �سابقا.. هل تعتقد اأن 

المن�سب تكبيل للمبدع؟

ρ  ،المبدع اأم��ام  عائقا  يعد  اإداري  من�شب  اأي 
في  ذل��ك  لحظت  وقــد  متفاوتة،  بن�شب  واإن 
الفترة الأخيرة، فهموم الإدارة والعمل اأخذت 
اأثر  وبالتالي  وجهدي،  وقتي  من  كبيرا  حّيزا 

على عطائي الإبداعي والبحثي.
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محمد عز الدين التازي:

القارىء الناقد هو الذي 
يمتلك البو�سلة التي  تجعله 
ق بين التقليد والتجديد يفرِّ

■ حاوره: ه�سام بن�ساوي

الدين  عــز  محمد  د.  المغربي  والــنــاقــد  الــكــاتــب  يعد   
الم�سهد  الــالفــت فــي  االأ�ــســمــاء ذات الح�سور  الــتــازي مــن 
االأدبي العربي؛ فهو مواظب على الكتابة والن�سر منذ اأربعة 
ترجمت  كتابا.  الخم�سين  المن�سورة  كتبه  وتفوق  عقود، 
واالإنــجــلــيــزيــة  الفرن�سية  اإلـــى  الــقــ�ــســيــرة  ق�س�سه  بع�ص 
واالإ�سبانية واالألمانية وال�سلوفانية، كما ترجمت روايته: 
الرماد«  »اأيــام  روايته:  واختيرت  الفرن�سية،  اإلى  »مغارات« 

من بين اأف�سل )105( روايات عربية ن�سرت في القرن الما�سي، �سمن ا�ستقراء ن�سرته 
جريدة االأهرام القاهرية. 

 حا�سل على عدة جوائز اأهمها جائزة فا�ص للثقافة واالإعالم ل�سنة 1976م، جائزة 
المغرب للكتاب مرتين �سنة 1977م، و2008م عن روايته االأخيرة: »اأبنية الفراغ«. كما 
حاز على و�سام العر�ص من درجة فار�ص، جائزة الطيب �سالح في دورتها الثالثة )2013 
م(عن روايته »يوم اآخر فوق هذه االأر�ص«، وفي العام نف�سه ح�سل على جائزة العوي�ص 

الثقافية في حقل الق�سة والرواية.

 للحديث عن �سجون الكتابة، كان لنا معه هذا الحوار: 
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من هو محمد عز الدين التازي؟ ●

ρ  عادي اإن�شان  التازي،  الدين  عز  محمد  هو 
لكنه  الأف��ع��ال،  ردود  �شريع  ب�شيط،  ج���دا، 
ي���واج���ه ال��ن��ا���ص ب��ق��ل��ب اأب��ي�����ص، وم���ن دون 
لكي  الن�شيان  على  يعي�ص  م�شبقة،  ح�شابات 
ل يتذكر جروح الما�شي، وهو ينت�شر عليها، 
ف، اإل من  ُف نف�شه، ول ُيَعرَّ لأنه كاتب، ل ُيَعرِّ

خالل كونه كاتبا. 

اإنــتــاجــا،  ● االأغـــــزر  الــمــغــربــي  الــكــاتــب  تعتبر 

لمختلف  الم�ستمر  التجريب  عــن  ف�سال 

طرائق ال�سرد وموا�سيعه وفي لغة الرواية 

وبنائها.. ترى من اأين ي�ستوحي محمد عز 

الدين التازي اإبداعه؟

ρ  ي�شتمد ل  وهو  له،  قيمة  ل  ذاته  الكم في حد 
تكفل  التي  الو�شيلة  ه��و  حيث  م��ن  اإل  قيمته 

ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ح��ولت 
ال�����ن�����وع�����ي�����ة ف���ي 
ال����م���������ش����ام����ي����ن 
عندما  والأ�ــشــكــال. 
ي����راه����ن ال���ك���ات���ب 
فاإنه  الكتابة،  على 
ملتزما  نف�شه  يجد 
ب��������اأن ي���ه���ب���ه���ا ك��ل 

فناء  من  تتطلبه  بما  وطاقاته،  ا�شتعداداته 
التنويع  على  الروائي  ي�شتغل  وعندما  �شوفي، 
مع  التعامل  اإلى  ي�شطر  فاإنه  جمالية،  كقيمة 
تطوير  في  للبحث  مو�شوع  اأنها  على  الكتابة 
مرجعياته  بتعدد  الواقع  عن  التعبير  مناحي 
ُع  ومظاهره وتجلياته. اأعني بالتنويع كل ما ُيَو�شِّ

ينتمي  ما  وكل  الروائي،  العالم  م�شتويات  من 
كتابة  في خلق  واأدوات��ه��ا  ال��رواي��ة  �شنعة  اإل��ى 
جديدة. بهذا المعنى، فلي�ص ثمة م�شدر واحد 
من م�شادر ال�شتيحاء، 
على  اعتماد  ثمة  ولي�ص 
ولي�ص  معينة،  مرجعية 
ثمة اأي�شا، ا�شتغال على 
تقنية روائية واحدة، بل 
هي  ال��رواي��ة  كتابة  اإن 
مغامرة متعددة الأوجه، 
ولأنها لي�شت �شباحة في 
الفراغ، فهي ت�شتوحي الواقع وتفا�شيل الحياة 
وال��ذاك��رة  ال��ت��اري��خ،  ت�شتوحي  كما  اليومية، 
القديمة  والأ�شاطير  الحلم،  ال�شعبية، وعوالم 
التي  بالدينامية  يمدها  ما  وك��ل  والجديدة، 
الواقع  ي�شتن�شخ  ل  اأدبيا  ت�شكيال  منها  تجعل 

واإنما يعيد �شياغته روائيا. 

محمد عز الدين التازي:

اأدب بلدان الخليج والمملكة العربية 
ال�سعودية اأ�سبح مثيرا لالهتمام

في العالم العربي، ل يمكننا الحديث 
اإل عن الكتاب الأقل مبيعا
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ــــداعــــي والــاليــقــيــن  ● لـــمـــاذا هــــذا الــقــلــق االإب

الروائي �سكال وم�سمونا منذ اأربعة عقود؟

ρ  نظرته لأن  بــالإبــداع،  مرتبطة  طبيعة  القلق 
اأو  القت�شادي  المحلل  كنظرة  لي�شت  للواقع 
نظرة الموؤرخ اأو نظرة الباحث ال�شو�شيولوجي، 
تجمع  نظرة  فهي  الل�شاني،  الباحث  نظرة  اأو 
ت�شويغه  ط��رائ��ق  وبين  كمعطى  ال��واق��ع  بين 

اأدبيا، ومن اأهمها تحويله اإلى متخيل. 

ل  وحيث  وبالكاتب،  بالكتابة  مرتبط  قلق  هو 
يتجلى  الكتابة  قلق  بينهما.  التجزيء  يمكن 
يتجلى  الكاتب  وقلق  الأ�شكال،  بحثها عن  في 
جمالي  �شوغ  عن  بحثا  والمحو،  الكتابة  في 
ممكن لعالم روائي ممكن. اإ�شارتك اإلى اأربعة 
عقود من القلق الإبداعي تعني تاريخا لتجربة 
فيها  ت�شاركت  الجديدة،  الروائية  الكتابة  في 
يمكن  ل  اآخ��ري��ن،  مغاربة  روائيين  كتاب  مع 
لمعنى  موؤ�ش�شة  كانت  كونها  ع��ن  التغا�شي 
في  والنقدية  والروائية  الق�ش�شية  الحداثة 

القرن  م��ن  ال�شبعينيات  فمرحلة  المغرب، 
في  كبرى  ــة  رّج �شكلت  قــد  كانت  الما�شي، 
وهي  الجمالي،  وال��وع��ي  الجتماعي  ال��وع��ي 
لأن  المبدعين  من  بكثير  حذت  التي  الرّجة 
يغامروا بكتابة ق�ش�ص وروايات تمثلت الواقع 
نظرتها  خــالل  مــن  والجتماعي  ال�شيا�شي 
مفتعال،  يكن  ل��م  قلق  الخا�شة.  الإب��داع��ي��ة 
روؤية  ي�شكل  لأنه  يفتعله،  اأن  ي�شتطيع  اأحد  ول 
للواقع وروؤية للكتابة، ل يف�شل بينهما فا�شل.

هــنــاك كــتــاب كــثــيــرون كــتــبــوا عــمــال واحـــدا  ●

مــتــمــيــزا حــقــقــوا مـــن خـــاللـــه فــتــحــا اأدبـــيـــا 

جديدا.

ρ  ،قليلة تجارب  في  يتحقق  وهو  �شحيح،  هذا 
غير  الفتح  يبقى  ذل��ك  م��ع  لكنه  ن���ادرة.  ب��ل 
بكل  الروائي  العالم  بتو�شع  اأعنيه  لما  ُمَتَملِِّك 
الممكنات التي يزخر بها الواقع بكل تجلياته 
وم�شتويات ح�شوره. قليلون هم الكتاب الذين 
�شمات  فيها  تحققت  مفردة  ن�شو�شا  كتبوا 
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بما  الجمالي،  ال�شوغ  و�شمات  واقعها  َتَملُِّك 
يعني تحول كبيرا في مفهوم الكتابة وطرائقها 
في التعبير. مع هذه القلة القليلة من الكتاب، 
الم�شاألة  على  راه��ن��وا  كتاب  يوجد  اأن  بد  ل 
كتابة  اإلى  اإل  الرهان  بهم  فلم ي�شل  نف�شها، 
اأعمال متعددة ومتنوعة من خاللها يمار�شون 
البحث في اأ�شئلة الواقع والمتخيل وفي اأ�شئلة 
العديد  لتجريب  مختبرا  بو�شفها  الكتابة 
تجليات  من  والق��ت��راب  التعبير  طرائق  من 
اأ�شكال  وبــنــاء  والمتنوعة  المتعددة  الــواقــع 
تعبيرية بعيدة عن القوالب الجاهزة. اإ�شافة 
اإل��ى ذل��ك، ف��اإن الروائي ال��ذي يكتب رواي��ات 
متعددة، ل يناف�ص اأحدا، ول يقيم تحديا مع 
اأحد، ولكن ما يتيحه له عمله من خالل كتابة 
التي  التحولت  متابعة  هو  متعددة  رواي���ات 
الروائي  الر�شد  المجتمع، من خالل  يعرفها 

للظواهر الجديدة. 

هل كان باإمكان نجيب محفوظ اأن يكتب رواية 
الآخ��ري��ن؟  ال��روائ��ي��ي��ن  بها  ليتحدى  واح���دة 
ال��رواي��ة  كتابة  بتجربة  م��رَّ  محفوظ  نجيب 
الواقعية،  المرحلة  اإلى  انتقل  ثم  التاريخية، 
ثم جاءت المراحل الأخرى، وما كان باإمكانه 
عمل  خ��الل  من  الروائية  م�شيرته  يكتب  اأن 
ُتَغّط  ل��م  منيف  عبدالرحمن  واح���د.  روائ���ي 
روايــاتــه  باقي  عــن  الملح«  »م��دن  خما�شيته 
الكثيرة الأخرى، والتي تندرج كلها في التنويع 
مجو�شية«  حب  »ق�شة  يقراأ  من  لأن  الأدبــي، 
الم�شافات  و»�ــشــبــاق  الــمــتــو�ــشــط«،  ــرق  ــش و»�
اأمام  نف�شه  يجد  �شوف  و»النهايات«  الطويلة« 

الم�شامين  ف��ي  التنويع  على  ي�شتغل  روائ���ي 
والأ�شكال، اإلى درجة اأن القارئ قد ل ي�شدق 
اأن كاتب »ق�شة حب مجو�شية« هو نف�شه كاتب 
»�شرق المتو�شط«، ربما لأن القارئ الب�شيط ل 
التي  المغامرة  هذه  وممكنات  اآفاق  ي�شتوعب 
ت�شهد  اليوم،  العربية  الرواية  الكتابة.  ت�شمى 
ح�شور كّتاب روائيين ينتمون اإلى ال�شبعينيات 
في  ا�شتمرارهم  م��ع  الما�شي،  ال��ق��رن  م��ن 
الكم  على  ا�شتغلوا  وكلهم  والن�شر،  الكتابة 
بع�ص  هنا  اأذك��ر  اأن  يمكن  النوع.  يفرز  الذي 
م�شر،  من  عبدالمجيد  اإبراهيم  الأ�شماء: 
من  �شليمان  نبيل  لبنان،  من  خ��وري  اإليا�ص 
���ش��وري��ة، وا���ش��ي��ن��ي الأع�����رج م��ن ال��ج��زائ��ر، 
اأن كل واحد  اإلى  وغيرهم ممن لفتوا النتباه 
ن�شرها  التي  الروايات  عدد  تجاوز  قد  منهم 

ع�شر روايات. 

ما راأيك في المغاالة في التجريب؟ ●

ρ  اأو عدم للمغالة  له مقايي�ص  لي�شت  التجريب 
اأ�شا�شه  حداثي  وعي  من  نابع  لأنه  المغالة، 
ال��روائ��ي��ة  للكتابة  التقليدي  ال��ب��ن��اء  ت��ج��اوز 
اأي��ة نية  ب��دون خطط بديلة ج��اه��زة، وب��دون 
باأ�شكال  التقليدية  الأ�شكال  ا�شتبدال تلك  في 
مغامرة  اأن  ذلك  معروفة،  �شمات  لها  اأخ��رى 
الأ�شكال  �شياغة  اإلى  تقود  التي  هي  الكتابة، 
عنه.  تعبر  اأن  الكتابة  ت��روم  لما  المنا�شبة 
اأو  تقليال  يعد  اأن  يمكن  ما  ثمة  فلي�ص  لذلك، 
مغالة في التجريب، لأن الكتابة التي تتحرر 
تبتدع  اأن  عليها  يكون  الجاهزة  الأ�شكال  من 
درجات  اأق�شى  عن  الباحث  المتحرر  اأفقها 
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التعبير المالئمة لما يعتبر اأدبا جديدا.

نفور  ● ي�سهم في  اأال  اأدبــا جــديــدا،  ت�سميه  ما 

القارئ؟

ρ  القارئ اأن  اأت�شور  تتحدث؟  ق��ارئ  اأي  عن 
الذي َيمُثل اأمام الروائي وهو يكتب روايته هو 
وهو  المحتمل،  القارئ  اأو  ال�شمني،  القاري 
قارئ غير مبا�شر، لي�ص له ح�شور فعلي؛ اأما 
البو�شلة  يمتلك  اأنه  فال�شك  الناقد،  القارئ 
والتجديد،  التقليد  بين  ُي��ف��رق  تجعله  التي 
ف�شتن�شب  تقليديا  ناقدا  كان  واإن  نف�شه،  وهو 
العداوة بينه وبين الن�شو�ص الجديدة، لأنه ل 
يمتلك اأدوات قراءتها، والذنب هنا لي�ص ذنب 
تلك الن�شو�ص، واإنما هو �شياق و�شعية ثقافية 

يت�شارع فيها الجديد والقديم. 

اأما القارئ العادي، الم�شتهلك، فال ندري اأية 
نتوفر  ل  لأننا  نفوره،  اأو  رغبته  تثير  ن�شو�ص 
�شو�شيولوجية  �شمن  ت��ن��درج  درا���ش��ات  على 
وم��اذا  ال��ق��راء،  طبيعة  لنا  تحدد  ال��ق��راءة، 

اأو  اإقبالهم  يقراأون، وما هي الكتب التي تثير 
نفورهم. كاأني بك واأنت تطرح هذا ال�شوؤال، 
منه؛  القارئ  ُر  ُيَنفِّ باأنه  الجديد  الأدب  تتهم 
اأم حديثا،  قديما  اأكان  �شواء  اأدب،  كل  بينما 
يحتاج اإلى اأدوات قراءته، وهي اأدوات ل توجد 
اإقباله  من  القارئ  يكت�شبها  واإنما  جاهزة، 
ومناحيها  الن�شو�ص  وا�شتيعاب  القراءة  على 
ال�شتعانة  تكون  وق��د  وال��دلل��ي��ة،  التركيبية 
غير  ولكنها  المجال  هذا  في  مفيدة  بالنقد 
الأ�شا�ص  هي  القارئ  ا�شتعدادات  لأن  كافية؛ 
الأول لخلق عالقته مع الن�ص، وهذه الو�شعية 
القديمة  الن�شو�ص  على  تاأكيد  بكل  تنطبق 
ي�شت�شهل  وم���ن  ال�����ش��واء.  ع��ل��ى  وال��ج��دي��دة 
ل  �شك  غير  من  هو  القديم،  الأدب  ن�شو�ص 
يعرف عنها �شيئا. اإن التمر�ص بالقراءة هو ما 
ُيَجلِّي للقارئ المدركات العقلية والح�شية التي 
يقدمها الأدب، وعلى راأ�شها ما ي�شمى بالذوق 

الأدبي، اأو ما ي�شمى بالح�شا�شية الأدبية.

بــعــد مــ�ــســارك الـــروائـــي الــــذي اأنـــجـــزت فيه  ●

اأن الــنــقــد قد  اأعــــمــــاال عــــديــــدة، هـــل تــجــد 

اأن�سفك؟

ρ  التقليدية النظرة  تلك  عن  نبتعد  اأن  يجب 
تابع  اأنـــه  على  النقد  اإلـــى  تنظر  ظلت  ال��ت��ي 
الناقد  ب��اأن  اليوم،  نفكر  اأن  علينا  ل��الإب��داع. 
الروائي،  للن�ص  يبدع قراءته  اآخر،  هو مبدع 
ظلم  اأو  اأح���د  اإن�����ش��اف  اإل���ى  ي�شعى  ل  وه���و 
جديدة  مفاهيم  تاأ�شي�ص  اإلى  ي�شعى  بل  اأحد، 
اأبنية  ع��ن  ال��ك�����ش��ف  ف��ي  ت�شعف  وم��ت��ج��ددة 
في  وفرادتها  وجمالياتها  الروائية  الن�شو�ص 
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اأفكر  لم  �شخ�شيا،  مو�شوعها.  عن  التعبير 
اأو  النقد  الأي��ام في م�شاألة ظلم  يوم من  في 
العمل  اأن�شر  لأنني عندما  اإن�شافه لأعمالي، 
اآخر، وذلك لأن �شغلي  اأن�شغل بعمل  الروائي 
الحقيقي هو اأن اأكتب، ل اأن اأتطلع اإلى تقييم 
المن�شورة  اأعمالي  خلفتها  التي  الفعل  ردود 
�شابقا. مع ذلك، فقد كتبت درا�شات نقدية 
عدد  المرات  ع�شرات  �شفحاتها  عدد  يفوق 
نقدية  مقالت  من  كتبتها،  التي  ال�شفحات 
وبحوث جامعية اأنجزت في مختلف الأ�شالك 
وفي العديد من الجامعات المغربية والعربية 
اأ�شكر  واأنا  اهتماما،  اأ�شمي ذلك  والأجنبية. 
كل المهتمين باأعمالي الروائية والق�ش�شية، 
ول اأ�شميه اإن�شافا. هذا الهتمام، هو م�شدر 

�شعادة لي، ُي�شعرني باأنني اأحيا مع الآخرين، 
القراءة،  عبر  تحيا  الروائية  ن�شو�شي  واأن 
واأنها ت�شكل جزًءا من وجدان و�شمير العديد 

من القراء.

تـــواظـــب عــلــى كــتــابــة الــقــ�ــســة الــقــ�ــســيــرة،  ●

عربيا  الق�سة  تراجعت  في حين  والــروايــة، 

لــ�ــســالــح الـــــروايـــــة، اإلـــــى مـــــاذا يـــعـــزى هــذا 

التراجع؟

ρ  اإلى لعل العامل الأول في هذا التراجع، يعود 
التو�شع،  اأخذت  قد  العربية  المجتمعات  كون 
ــة  ــرواي وال للعي�ص،  جــديــدة  مظاهر  بظهور 
بطبيعتها هي الجن�ص الأدبي الذي ي�شتطيع اأن 
ي�شتوعب تعدد مظاهر العي�ص وتعدد المواقف 
منه. اأما الق�شة الق�شيرة، فهي جن�ص اأدبي 
على  القائمة  المكثفة،  اللحظة  على  يقوم 

و�شع �شغير يدل دللة بالغة على ما هو اأعم 
على  تعتمد  اأدبــيــة  بارقة  وهــي  واأ�شمل،  منه 
فن  ه��ي  ال��رواي��ة  بينما  ال��ل��غ��وي،  القت�شاد 

التفا�شيل. 

ولعل المجتمع العربي، والكاتب العربي اليوم، 
قد اأ�شبحا في حاجة اإلى هذه التفا�شيل التي 
الماثل  العالم  ي�شاهي  روائ��ي��ا  عالما  تبني 
ال��ك��ّت��اب  ن��زوع��ات  بح�شب  ي�شاهيه،  ل  اأو 
واتجاهاتهم في الكتابة. مع ذلك، فاإن الق�شة 
الق�شيرة لم تفقد الحاجة اإليها، لأنها جن�ص 
عن  التعبير  في  الخا�شة  جمالياته  له  اأدب��ي 
العربي  للقارئ  يمكن  ول  والموقف.  اللحظة 
الق�ش�شية  الإبداعات  يتنا�شى  اأو  ين�شى  اأن 
التي اأبدعها كتاب عرب، حققوا لهذا الجن�ص 
الأدبي الجميل ح�شوره الخا�ص والمتميز في 

الم�شهد الإبداعي العربي.
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ما تقييمك للم�سهد االأدبي العربي الراهن؟ ●

ρ  شريعة� انطباعات  بتقديم  اأغامر  اأن  ي�شعب 
دقيق  مو�شوع  مرتجلة حول  اأحكام  اإلى  تقود 
اإلى درا�شات مطّولة وتمحي�ص دقيق.  يحتاج 
على  ال��ج��واب  من  تهرّبا  لي�ص  الكالم  وه��ذا 
�شوؤالك، بل هو حر�ص مني على األ اأتورط في 
اأحكام القيمة والتعميم، واإ�شقاط تجربة بلد 
عربي على بلد عربي اآخر؛ �شيما واأن ال�شوؤال 
م�شهد  وهو  العربي؛  الأدب��ي  بالم�شهد  يتعلق 
رواية  من  الأدبية،  الأجنا�ص  كل  فيه  تح�شر 
و�شعر وق�شة ق�شيرة وكتابة م�شرحية وكتابة 
الأدبي.  التعبير  اإلى  ينتمي  ما  وكل  لالأطفال 
ل هذا الم�شهد، يدعو اإلى ا�شتح�شار  لعل تاأمُّ
التي  الكبرى،  تحولته  تــقــراأ  �شمولية  روؤيـــة 
عرفها  اأخرى  بتحولت  �شك  دون  من  ترتبط 
اإلى  المحيط  من  العربي  المجتمع  ويعرفها 
اإنما  يتحول،  وه��و  اأدب،  كل  اأن  اأي  الخليج. 
يتحول لأنه يوؤ�ش�ص لح�شا�شية جمالية جديدة 
نف�شه،  المجتمع  في  لمتغيرات  نتيجة  تاأتي 
اأن  يمكن  النقدي  التفكير  في  الآلية  وبهذه 
نقراأ الكثير من الظواهر الأدبية، في عالقتها 
بالموجة  �شّمي  م��ا  بينها  وم��ن  بمجتمعها، 
الجديدة في م�شر، والتي ظهرت بعيد نك�شة 
١٩٦٧م، وما اأنتجته الحرب الأهلية في لبنان 
من اأعمال روائية، وما كان من اأثر لكت�شاف 
النفط في دول الخليج العربي على الكتابات 

الروائية الخليجية. 

ρ  العربي ال��م��غ��رب  ب��ل��دان  اأن  ال��ي��وم  ن��الح��ظ 
وبلدان الخليج العربي ومنها المملكة العربية 

ال�شعودية لم تعد مناطق عربية مهم�شة، بحكم 
الح�شور الأدبي المكثف لم�شر وبالد ال�شام، 
قد  المناطق  هذه  اأنتجته  الذي  الأدب  اإن  بل 
المنا�شبات  اأن  كما  لالنتباه.  مثيرا  اأ�شبح 
الخليج،  بلدان  بع�ص  في  تعقد  التي  الثقافية 
ا�شتهرت  التي  والثقافية  الإبداعية  والجوائز 
بها بع�ص هذه البلدان، هي عالمة بارزة على 
واأعني  العربية،  الأدب��ي��ة  الخريطة  في  تغّير 
انتقال  م��ن  ن��وع  ف��ي  فعل  ق��د  التغير  ه��ذا  اأن 
اأ�شبح  ثم  هام�شا  كان  ما  اإلى  المركز  ثقافة 
الباحثين في �شو�شيولوجيا  ولعل  المركز.  هو 
اأف�شل مني،  يقدمون،  يعرفون كيف  الثقافة، 
بين  تقع  التي  التحولت  لهذه  دقيقا  تو�شيفا 

محيط الثقافة العربية ومركزها.

مـــا تــعــلــيــقــك عــلــى تــلــمــيــع الـــنـــقـــاد لبع�ص  ●

الــنــ�ــســو�ــص الــركــيــكــة عــلــى حــ�ــســاب كــتــابــات 

متميزة؟

ρ  للنقاد هفواتهم، كما للمبدعين هفواتهم. مع
ذلك، فاأنا ل اأت�شامح مع نقاد كثيرين راأيتهم 
يبدون �شيئا من الملق لن�شو�ص �شعيفة، لأن 
ُد عقد الغرور والأنانية، من قبل كتاب  ذلك ُيَولِّ
�شغار يتطاولون على كتاب كبار بنرج�شيتهم 
وهم يقولون: »الناقد الفالني قال عني كذا، 
وكذا«.  كذا  روايتي  عن  قال  الفالني  والناقد 
اأنه  ول�شك  ال�شابون،  فقاعات  ي�شبه  الأمــر 
يدل على قيم اأخالقية غير �شوّية لدى بع�ص 

النقاد، وعن انتهازية بالغة.

�ــســبــق لــك اأن قــلــت: »الـــدارجـــة هــي اإحـــدى  ●

االإحــــــاالت االإبـــداعـــيـــة الــتــي يــتــم اال�ــســتــنــاد 
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اأن  تــرى  اأال  وتــراثــنــا«.  الإبـــراز هويتنا  اإليها 

الف�سيحة  العربية  للغة  المتع�سبين  بع�ص 

يعار�سون هذا الراأي؟

ρ  التعليم ف��ي  العربية  اللغة  اأن�����ش��ار  م��ن  اأن���ا 
المغاربة  حب  عن  خارجا  ول�شت  والإدارة، 
هويتهم  من  ج��زًءا  ت�شكل  التي  العربية  للغة 
من  ه��ذا  الأم��ازي��غ��ي��ة.  جانب  اإل��ى  الثقافية، 
الكتابة  م�شاألة  فاإن  اآخر،  جانب  ومن  جانب، 
الأدبية، هي م�شاألة لها �شاأنها الخا�ص، هو ما 
الن�ص  لغات  واإلى  الأدبي  ال�شياق  اإلى  ينتمي 
الروائي، التي تتعدد، وفي تعددها وال�شتغال 
عليها ما ي�شفي كثيرا من الأدبية على الن�ص 

الأدبي. 

لذلك، فال�شياق الذي تحدثت فيه عن ح�شور 
بالكتابة  يتعلق  اإب��داع��ي،  �شياق  هو  الدارجة 
ل  لأنني  خا�ص  �شياق  اأي�شا  وه��و  ال��روائ��ي��ة، 
لغة  عن  اأتحدث  بل  الحوار،  لغة  عن  اأتحدث 
ال�شرد. يمكن للغة ال�شرد اأن ت�شتعمل الدارجة 
الأم���ث���ولت  م��ن  في�شا  ب��ه��ا  لأن  ال��م��ح��ل��ي��ة، 
الت�شبيه  وب��الغ��ة  ال��م�����ش��ك��وك��ة،  وال��ع��ب��ارات 
والت�شوير، وفي هذا الو�شع ما ل يناف�ص اللغة 
العربية الف�شحى، ول يم�ص من مكانتها، بل 
وتجذيرها  الكتابة  طاقات  من  ُع  ُيَو�شِّ ما  فيه 
ف��ي ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة م��ن خ���الل خ��ط��اب��ات 
ال�شخ�شيات التي تزخر بالأبعاد المحلية. كل 
جهة اأو مدينة لها لهجتها المحلية التي تزخر 
اإلى  الل�شان  بثقافتها الخا�شة، بكل ما ي�شعى 

التعبير عنها، تعبيرا له بالغته.

واأنا من  العربية الف�شحى،  للغة  المتع�شبون 

تعريب  اإلى  تفكيرهم  يتوجه  اأن  بينهم، يجب 
التعليم والإدارة، اإن لم تكن هذه الدعوة تلقى 
يجب  الذي  الأمازيغي،  الجانب  من  معار�شة 
يجب  كما  لغته.  في  ووج���وده  �شوته  اح��ت��رام 
على هوؤلء المتع�شبين للعربية الف�شحى اأن 
محلية،  كلغة  الدارجة  خ�شو�شية  يحترموا 
الم�شتعملة  اللغة  هي  اأبــوا-  اأم  -�شاوؤوا  لأنها 
التراث  يحترموا  لم  واإن  اليومية،  الحياة  في 
اللهجات  على  وج���وده  يقوم  ال��ذي  ال�شعبي 
اإب��ادة  اإل��ى  ي��وؤدي  المحلية، ف��اإن الأم��ر �شوف 
ال�شعر  ق�شائد  وك��ل  الملحون،  ق�شائد  لكل 
ومتخيلها  ب��الغ��ت��ه��ا  ق���وة  ع��ل��ى  ال��ح�����ش��ان��ي، 
ق�شية  اإن  وال�شورة.  العبارة  في  وجماليتها 
اأن  لها  ينبغي  ول  ثقافية  ق�شية  هي  اللغة، 
خطابات  اأو  �شيا�شية  مزايدات  محل  ت�شبح 
اإيديولوجية، كما كان الحال في زمن ارتفع فيه 
�شوت القوميين العرب، وهم ينادون يقيمون 
خطابهم على اأن وحدة اللغة العربية هي جزء 
والآن  العربي،  ال�شعب  التعبير عن وحدة  من 
ها نحن نرى اأن لل�شعوب العربية لهجاتها، بل 
لل�شعب الواحد لهجاته اأي�شا؛ فما الذي فعلته 
الواقع  بتغيير  الإيديولوجية  الخطابات  تلك 
لهجات  من  فيه  ينت�شر  وما  العربي،  اللغوي 

ل�شالح انت�شار حقيقي للغة العربية؟

اأعود للقول اإن لغة الإبداع هي التي يمكن اأن 
من  ولي�ص  واحد،  ن�ص  في  اللغات  بين  تجمع 
بلغة  نزل  الكريم  فالقراآن  الم�شابهة،  قبيل 
قري�ص، ومع ذلك فقد ا�شتعمل كلمات اأجنبية 
من  ذلك  ُيْف�ِشَد  اأن  دون  من  اللغة،  هذه  عن 
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جماليته وبالغته. مع هذا فاإن م�شكلة اأخرى 
ينطقون  اأو  بالعربية  يكتبون  َم��ن  ل��دى  تبرز 
بها، وهي التي تتجلى في ا�شتباحتهم لقواعد 
ترد  وحيث  مقلقا،  الو�شع  اأ�شبح  حتى  اللغة، 
باللغة  والبرامج  الأخبار  مي  مقدِّ األ�شنة  على 
ال�شباب،  الكتاب  بع�ص  اأقالم  وعلى  العربية، 
اللغة  قواعد  اأب�شط  فيها  تحترم  ل  عبارات 
الو�شعية  هــذه  مالحظة  ويمكن  الــعــربــيــة، 
وهي  ال��ع��رب،  ال����وزراء  خطب  ف��ي  الم�شينة 
العربية  للغة  المتع�شبين  على  يجب  مع�شلة 
اأن ينظروا فيها، واأن يتركوا للن�ص الإبداعي 
حريته في ذلك التعدد اللغوي، بين الف�شحى 
ال�شعري  الإب��داع  في حالة  وحتى  وال��دارج��ة. 
ال�شبان  بع�ص  يكتبه  ال��ذي  العربية،  باللغة 
الأخــطــاء  انت�شار  مالحظة  فيمكن  الــعــرب، 
ناقدا  وج��دت  اأن��ي  الطرائف  وم��ن  اللغوية. 
اأدبيا يف�شر الأخطاء اللغوية باأنها تحقق نوعا 
النظرية  اإلى  وبالرجوع  اللغوي،  النزياح  من 
فاإنها  خا�شة،  النــزيــاح  ونظرية  ال�شعرية، 
الكلمة  على  جديد  معنى  اإ�شفاء  على  تنبني 
اأو التركيب اللغوي، وهو المعنى الجديد يقوم 
على معنى �شابق، هو المعنى الأ�شلي، اأي اأن 
تحويرا اأدبيا قد مار�ص نوعا من الخرق على 
المعنى اللغوي الأول فقاده اإلى معنى اآخر. قد 
التي تحذف  المطبعية،  الأخطاء  توؤدي بع�ص 
معناها،  فيتغير  كلمة  في  حرف  من  النقطة 
غير  معنى  ل��ت��وؤدي  الكلمة  ن��ح��ت  ي��ت��م  وق���د 
كثير  المبدع نحو  ينحو  الأ�شلي، وقد  معناها 
من الخروقات اللغوية، كان من بين اأ�شهرها 
حين،  في  الفعل،  التعريفية على  »ال«  اإدخال 

اإل  تدخل  ل  اأنها  النحاة  بين  الم�شهور  وعلى 
من  بدل  »الــلــذون«  ا�شتعمال  اأو  ال�شم،  على 
اللذون  نحن  القائل:  قول  على  قيا�شا  اللذين 
يتم  التركيب  اأو  المفردة  ال�شباحا.  ُحوا  بَّ �شَ
خرق طبيعتهما الأ�شلية في اتجاه بناء طبيعة 
�شيكون  ك��ان  ما  بين  يفارق  ما  وه��و  جديدة، 
عليه  ي�شبح  م��ا  وب��ي��ن  الأول  المعنى  عليه 
وعدم  الت�شيب،  معنى  فما  الثاني.  المعنى 
الإع��الم  ف��ي  العربية  اللغة  ق��واع��د  اح��ت��رام 
المعركة  ه��ي  ه��ذه  الر�شمية؟  وال��م��ج��الت 
واأنا من  العربية،  للغة  المتع�شبين  التي على 
بينهم، اأن يخو�شوها، اأما �شاأن الإبداع فيجب 

اأن يبقى متروكا لالإبداع.

ما راأيك في ظاهرة الكتب االأكثر مبيًعا؟ ●

ρ  ظاهرة نادرة الوقوع في العالم العربي، وهي
في المغرب، لم ترتبط اإل بكتب قليلة كان من 
»الخبز  �شكري:  محمد  �شديقي  كتاب  بينها 
الحافي«، الذي باع في طبعاته الأولى اأزيد من 
يفوق  الذي  العدد  وهو  ن�شخة،  األف  ع�شرين 
المقررة في  الإبداعية  الكتب  تبيعه  بكثير ما 
الثانوي، نظرا لت�شاع قاعدة التالميذ القراء 
غير  الن�شو�ص.  لهذه  المقرئين  والأ�شاتذة 
�شياقها  في  مبيًعا،  الأكثر  الكتب  ظاهرة  اأن 
العالمي، يرتبط بالكتب التي تثير مو�شوعاتها 
�شجة من ال�شجات الإعالمية، اأو تحيل على 
تجارب اجتماعية تقع في الهام�ص الجتماعي 
كتلك ال�شير الذاتية التي كتبها مهم�شون عن 
اأن  مع  الجتماعي.  الهام�ص  في  اأو�شاعهم 
الكتاب  �شوق  في  يحظى  الف�شائحي  الأدب 
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الكتب  اأوربا،  في  المبيعات.  باأف�شل  الأوربية 
اأف�شل  تحقق  ال��ج��وائ��ز،  على  تح�شل  التي 
المبيعات. اأما في العالم العربي، فاإن الكتب 
اإليها  يلتفت  ل  الجوائز،  على  تح�شل  التي 
تحقق  التي  الكتب  اأما  القراء،  اأو  النا�شرون 
للمنع من  التي تتعر�ص  رواجا محدودا، فهي 
تلك  دام��ت  وم��ا  ال�شيا�شية،  ال�شلطات  قبل 
ال�شلطات نف�شها قد اكت�شفت اأن منع الكتاب 
ي�شعى لترويجه في ال�شوق ال�شوداء، فقد لجاأت 

اإلى اأ�شاليب اأخرى لمنع طبعه وانت�شاره.

عمومًا، فهذه الو�شعية، و�شعية الكتب الأكثر 
بثقافة  ترتبط  اأورب��ي��ة،  ظاهرة  هي  مبيًعا، 
العالم  ف��ي  اأم��ا  ق���ارئ،  ف��ي مجتمع  ال��ق��راءة 
العربي، ونظرا لمحدودية عدد القراء، وتوزع 
ن�شتطيع  ل  فاإننا  ال��ق��راءة،  في  اهتماماتهم 
وهو  مبيًعا،  الأقل  الكتاب  عن  اإل  نتحدث  اأن 

حديث �شائع بين الكّتاب والنا�شرين. 

الرواية وال�سينما، اأي عالقة؟ ●

ρ  اإ�شكالية بالتاأكيد. يرجع الإ�شكال هي عالقة 
العوامل، من بينها النظرة  اإلى مجموعة من 
التي يملكها المخرج عن العمل الروائي، وهي 
الإخ���راج،  ف��ي  عمله  بطريقة  ترتبط  نظرة 
وه���ذه ال��و���ش��ع��ي��ة، ت����وؤدي اأح��ي��ان��ا ف��ي تغيير 
يتجلى  ال��روائ��ي.  العمل  اأب��ع��اد  ف��ي  ج��وه��ري 
هذا الو�شع في الأعمال الروائية التي حظيت 
من  والمثال  الإخ���راج،  في  تجربة  من  باأكثر 
الرواية الرائعة: »الحرب وال�شلم« لتول�شتوي، 
الأمريكية.  وطبعتها  الرو�شية  طبعتها  ف��ي 
وتوؤدي هذه النظرة اأي�شا، اإلى ت�شطيح العمل 

الروائي في اأحيان اأخرى، اإلى درجة اأنه يفقد 

مع  حدث  كما  والإن�شاني،  الجتماعي  عمقه 

رواية اأرن�شت همنغواي: »ال�شيخ والبحر«. وفي 

اأحيان نجد اأن القيمة الجمالية للرواية، ُتْفَتَقُد 

محفوظ:  نجيب  رواي��ة  مع  حدث  كما  تماما، 

التي  النظر،  وجهة  على  القائمة  »ميرامار«، 

لم يتمكن المخرج من اإنجازها على ال�شا�شة، 

فحّول ال�شرد اإلى خطية اأفقدت ال�شخ�شيات 

وظ��ائ��ف��ه��ا ال�����ش��ردي��ة، وم���ن ث���مَّ ف��ق��د فقدت 

الرواية وهي تتحول اإلى �شريط �شينمائي اأهم 

خا�شية �شردية جمالية اخت�شت بها حتى من 

مرة  واأنا  نف�شه.  نجيب محفوظ  رواي��ات  بين 

لعملهم،  المخرجين  نظرة  على  اأوؤكــد  اأخرى 

لأن م�شاألة نقل ال�شرد الذي يعتمد على اللغة 

المكتوبة اإلى ال�شرد الذي يعتمد على ال�شورة 

لي�شت هي العامل الحا�شم في �شعف الأفالم 

من  كثير  ففي  روائية،  اأعمال  عن  الماأخوذة 

�شريطهم  يكتبون  المخرجين  نجد  الأمثلة، 

بوا�شطة ال�شورة، ب�شرف النظر عن الحمولة 

الجتماعية والجمالية التي تزخر بها الرواية 

التي ما تحولت اإل لمو�شوع للفيلم. لقد نجح 

رواي��ات  اإل��ى  لجاأت  التي  الأف��الم  من  الكثير 

واقعية فا�شتغلت موادها الحكائية وف�شاءاتها 

ب�شكل جيد، ولكن هذا النجاح ل يغطي على 

كثير من الف�شل في اإيجاد عالقة متوازنة بين 

الرواية وال�شينما.
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�سعر البديهة.. 
و�سحر الرتجال 

امللحم* خريان  ■ غازي 

 �سعر البديهة واالرتجال اأحد االأفنان التي ازدهرت في دوحة ال�سعر العربي، الذي 
ولد وترعرع في حجر الحقبة الجاهلية، ثم انطلق محلقاً في االآفــاق في ظل المد 
اللفظ،  �سوائب  من  وتخل�ص  مفرداته،  والنت  عبارته..  ف�سذبت  المجيد،  االإ�سالمي 

ووح�سي الكالم، وقد و�سفه ال�ساعر بقوله:

 وهبَّ هبوُب الريِح في البرِّ والبحرو�ساَر م�سرى ال�سم�ِص في كلِّ بلدة

والبديهة ردُّ فعٍل غام�ص عمره من عمر االآداب والفنون والعلوم المختلفة للعالقة 
الجدلية التي تربط هذه المجاالت بمزاج المبدع وتقّلباته، وما ال�سعر اإال اأحد هذه 

الفروع ولربما اأهمها؛ لقول الم�سعودي في كتابه القيم« مروج الذهب«:

لة في جذر كل عربي، �سواء كان رجاًل اأم امراأة، �سغيرا  » نظم ال�سعر �سليقة متاأ�سِّ
اأم كبيرا، اإذ كان العربي يقف الموقف فينطق بال�سعر، وكاأن �سورة معلقة على طرف 

ل�سانه«. 

�سوريو« حالة  »ايتان  الفرن�سي  الفيل�سوف  الفنون« يرد  »ترا�سل  الرائع  وفي كتابه 
البديهة اإلى ما ي�سميه �سغط اللحظة، فاإن اال�ستجابة لهذا ال�سغط تولُِّد لدى ال�ساعر 

روؤًى وخياالٍت ينتج عنها اإبداعات �سعرية غاية في الكيا�سة والجمال.
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وكان �شقراط اأول من رد الف�شل في نظم ال�شعر 
اإلى البديهة عندما قال:

لأنهم  ال�شعر  يكتبون  ل  ال�شعراء  اأن  »اأدرك���ت 
اأن  على  قادرة  وهمة  لديهم طبيعة  لأن  بل  حكماء، 
قرائحهم  في  وت�شّرع  الإن�شاد،  حما�شة  فيهم  تبعث 
نوافذ الإبداع«. ومعنى ذلك اأن ال�شعراء يلهمون ما 

يقولون من نظم على البديهة.

عندما  نف�شه،  المذهب  لحقا  اأفالطون  واأتبع 
�شفاه  على  ينثال  الــذي  الجميل  الكالم  »اإن  راأى: 
ول  �شنعهم،  من  لي�ص  ما،  لموقف  نتيجة  ال�شعراء، 

لديهم دخل فيه، اإنما هي البديهة يلهمونها«. 

الــذي  �شعرهم  معظم  ن�شبوا  فقد  الــعــرب  ــا  اأم
الم�شكون  عبقر،  وادي  اإل��ى  البديهة،  على  حاكوه 
بعمالقة الجن، ومنهم ياأتي م�شدر الإلهام، وتم�شيا 
مع هذا العتقاد، يظن اأكثر ال�شعراء اأن لهم قرناء 
منهم  ال�شاعر  وك���ان  ال�شعر،  ب�شياطين  ي�شمون 
يتباهى بمنزلة قرينه الذي يلهمه القري�ص، فيذكر 
باأنواع  يزوده  نف�شه  الجن  رئي�ص  باأن  جاز،  الرُّ اأحد 

القول وفرائد الكلم، وين�شد مفتخرا:

الـــ�ـــســـن  �ـــســـغـــيـــر  كــــنــــت  واإن  وانــــــــــي 
ــــــو عـــنـــي  ــــــب ــــــن ن ــــــعــــــي وكـــــــــــــــان فـــــــــي ال

فــــــــــان �ــــســــيــــطــــانــــي رئـــــيـــــ�ـــــص الــــجــــن 
ـــــــذهـــــــب بـــــــــي بـــــالـــــ�ـــــســـــعـــــر كـــــــــل فـــن  ي

بهذا  تتعلق  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ف��ة  ال�����ش��واه��د  وم���ن 
يكثر  وك��ان  الأع��راب،  اأح��د  ما روي عن  المو�شوع، 
والراحلة  ال��زاد  هياأَ  يوم  وفي  والغياب،  ال�شفر  من 
ا�شتعدادا للم�شير، ف�شق الأمر على زوجته، فعاتبته 

بذلك، فقال مرتجال:

احــ�ــســي الــ�ــســنــيــن لــغــيــبــتــي وتــ�ــســبــري 
وعــــــــــدي الــــ�ــــســــهــــور فـــــاإنـــــهـــــن قـــ�ـــســـار 

فاأجابت الزوجة على البديهة:

اأذكـــــــــــر �ـــســـبـــابـــتـــنـــا اإلــــــيــــــك و�ـــســـوقـــنـــا 
وارحـــــــــــــــم بـــــنـــــاتـــــك اإنــــــــهــــــــن �ــــســــغــــار

فاأ�شفق الزوج على اأ�شرته، واآثر البقاء في بيته، 
واأبطل عادته تلك.

ال�سغار و�سعر البديهة

ولم يكن �شعر البديهة وقفا على الكبار وحدهم، بل 
نجده عند ال�شغار اأي�شا، وقد ُرِوَي عن معن بن زائدة، 
لدى خروجه اإلى ال�شحراء مع ثلة من خا�شته، واأثناء 
�شيرهم و�شط مفازة قفر، ا�شتنفدوا كل ما لديهم من 
واإذ  كذلك،  هم  وبينما  �شديد،  عط�ص  فانتابهم  ماء، 
واحة قريبة،  برزن من جوف  فتيات �شغيرات  بثالث 
فا�شت�شقاهن  متونهن،  على  الماء  ِق��َرَب  يحملن  وهن 
معن، فلبين طلبه عن طيب خاطر، و�شرب هو و�شحبه 

حتى اكتفوا.. فقال لأحد اأعوانه:

» هل بقي معك �شيء من نفقتنا؟ 

فرد الرجل: »ل واهلل يا اأمير، لقد وهبت كل ما 
لديك لأبناء ال�شبيل وطّراق الفيافي«.

واحدة منهن  لكل  اأن دفع  اإل  كان من معن  فما 
ع�شرة اأ�شهم �شنعت ن�شالها من الذهب الخال�ص، 
ف��اأن�����ش��دت الأول����ى ع��ل��ى وح���ي ال��خ��اط��ر، مدفوعة 

ببديهتها الحا�شرة:

يـــــركـــــب فــــــي الــــ�ــــســــهــــام نــــ�ــــســــال تــبــر 
ويــــرمــــيــــهــــا لــــلــــعــــدى كـــــرمـــــا وجـــــــودا

فـــــــلـــــــلـــــــمـــــــريـــــــ�ـــــــص عـــــــــــــــــالج جـــــــــــــراح 
ــــكــــن الـــــلـــــحـــــودا واأكـــــــــفـــــــــان لـــــمـــــن �ــــس

وقالت الثانية:

وم������ح������ارب م������ن ف�������رط ج�������ود ب���ن���ان���ه 
عــــمــــت مــــكــــارمــــه االأقــــــــــــــارب والـــــعـــــدا
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�ــســيــغــت نـــ�ـــســـال �ــســهــمــه مــــن عــ�ــســجــد 
ـــنـــدا  كـــــي ال يـــعـــيـــقـــه الــــقــــتــــال عـــنـــد ال

وقالت الثالثة:

مــــــن جــــــــــوده يـــــرمـــــي الــــــعــــــدا بــ�ــســهــم 
مـــن ذهــــب االأبــــريــــز �ــســنــعــت نــوا�ــســلــهــا 

لـــيـــنـــفـــقـــهـــا مــــجــــروحــــهــــا فــــــي دوائــــــــه 
ويـــ�ـــســـتـــري االأكــــــفــــــان مـــنـــهـــا قــتــيــلــهــا 

و�شرعة  �شعرهن،  ظــريــف  مــن  معن  ف�شحك 
اأعجب  اأر  لم   « وق��ال:  بالغتهن،  وح�شن  بديهتهن، 
و�شرعة  ال��ب��داوة  بديهة  اإنها  ق��ط،  اليوم  ه��ذا  من 

خواطر الأعراب«.

وق��ري��ب��ا م��ن ذل���ك م��ا ُي����روى ع��ن ال��ح��ج��اج بن 
في  ليال  التجوال  بمنع  اأمر  عندما  الثقفي،  يو�شف 
في  يع�شون  ال�شرطة  رج��ال  وبينما  بغداد،  �شوارع 
بع�ص الأحياء، واإذ بثالثة من الفتيان يت�شكعون في 
الطرقات، ف�شاألوهم عن حالهم، وماذا يعملون في 
التجوال،  حظر  من  الرغم  على  البهيم،  الليل  هذا 

فقال الأول على البديهة: 

اأنــــــــــا ابــــــــن َمــــــــن دانــــــــــت الـــــــرقـــــــاب لــه 
مـــــــن بـــــيـــــن مـــــخـــــدومـــــهـــــا وخـــــادمـــــهـــــا 

تـــــاأتـــــيـــــه بـــــالـــــرغـــــم وهـــــــــي �ــــســــاغــــرة 
فــــــــيــــــــاأخــــــــذ مــــــــــن مـــــــالـــــــهـــــــا ودمـــــــهـــــــا 

واأن�شد الثاني:

اأنــــا ابـــن الــــذي ال يــنــزل الـــدهـــر قـــدره 
يــــعــــود فـــــ�ـــــســـــوف  يــــــومــــــا  نـــــــــزل  واإن 

تــــــرى الــــنــــا�ــــص اأفــــــواجــــــا حــــــول نـــــاره 
قــــــيــــــام لــــــهــــــا، ومـــــــــن حـــــولـــــهـــــا قــــعــــود 

وقال الثالث:

بعزمه  ال�سفوف  الــذي خا�ص  ابــن  اأنــا 
فــقــومــهــا بــالــ�ــســيــف حـــتـــى ا�ــســتــقــامــت

ركــــبــــاه ال تــنــفــك رجـــــال اأبـــــــدا مــنــهــمــا 
جـــالـــت  الــــكــــريــــهــــة  يـــــــوم  الــــخــــيــــل  اإذ 

في  وبالغوا  بحجزهم،  واكتفوا  عنهم،  ف�شكتوا 
النا�ص  خوا�ص  من  اآباءهم  اأن  منهم  ظنا  اإكرامهم 

وعلّية القوم.

ولما  الحجاج،  على  عر�شوهم  ال�شباح،  وف��ي 
ك�شفوا عن اأنف�شهم، فاإذا بالأول ابن حّجام، والثاني 

ابن طّباخ، والثالث ابن ن�ّشاج.

بالكلمات  يعجب  العرب  ك�شائر  الحجاج  وك��ان 
و�شرعة  البديهة  ح�شور  على  ت��دل  والتي  البليغة، 

الخاطر، ورجاحة العقل ، فنظر اإلى َمن حوله،

واأن�شد:

تـــعـــلـــم فـــلـــيـــ�ـــص الـــــمـــــرء يــــولــــد عــالــمــا 
ولـــيـــ�ـــص اأخــــــو عـــلـــٍم كـــَمـــن هــــو جـــاهـــُل 

فــــــــــاإنَّ كـــبـــيـــر الـــــقـــــوم ال عــــلــــم عـــنـــده 
�ــســغــيــٌر ولــــو الــتــفــت عــلــيــه الــمــحــافــُل 

الكبار ، و�سعر البديهة 

هذا وقد َي�ْشمو �شعر البديهة اإلى مرتبة عالية من 
وال�شنعة،  الرواية  �شعر  اإليها  ي�شل  قّلما  البالغة، 
كما  التام،  ال�شعري  الكمال  م�شتوى  اإلى  تنتهي  وقد 
نلم�ص من هذا الحوار الذي جرى على البديهة بين 
بن  وعبيد  القي�ص،  امــروؤ  هما  جاهلين،  �شاعرين 
الأبر�ص ، ومو�شوعه اأ�شياء األغزا بها �شعرا ، وجاءت 
ذاتها،  والقافية  نف�شه  ال��وزن  على  الأح��اج��ي  ه��ذه 

وكانت البادرة من قبيل عبيد الذي بداأه مت�شائال:

مـــــاحـــــيـــــة مــــيــــتــــة اأحـــــــيـــــــت بـــمـــيـــتـــتـــهـــا 
�ــســر�ــســا؟ وال  نـــابـــا  اأنـــبـــتـــت  مــــا  درداء 

فاأجاب امروؤ القي�ص: 

تــلــك الــ�ــســعــيــرة تــ�ــســقــى فـــي �ــســنــابــلــهــا 
فــاأخــرجــت بــعــد طـــول الــمــكــث اأكــدا�ــســا 
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فقال عبيد: 

الــ�ــســود والبي�ص واالأ�ــســمــاء واحــدة  مــا 
تم�سا�سا؟ الــنــا�ــص  لــهــن  ي�ستطيع  اإال 

فرد امروؤ القي�ص:

اأنــ�ــســاأهــا  اإذا الــرحــمــن  تــلــك الــ�ــســحــائــب 
روى بــهــا مــن مــحــول االأر�ـــــص اإيــبــا�ــســا 

على  م�شاجلتهما  في  ال�شاعران  م�شى  وهكذا، 
البديهة، حتى انتهت اإلى �شتة ع�شر بيتا، اأخرها قول 

عبيد في ت�شاوؤلته: 

مــــا الـــحـــاكـــمـــون بــــال �ــســمــع وال بــ�ــســر 
الـــنـــا�ـــص؟  يــعــجــب  لـــ�ـــســـان فــ�ــســيــح  وال 

فاأجاب امروؤ األقي�ص عن هذا ال�شوؤال المحبوك ، 
بجواب بليٍغ ح�شن ال�شبك: 

تـــلـــك الــــمــــوازيــــن والـــرحـــمـــن اأنـــزلـــهـــا 
مــقــيــا�ــســا  الــــنــــا�ــــص  بـــيـــن  الــــبــــريــــة  رب 

وهذه حكاية اأخرى، تجر ورائها اأربعة اأبيات من 
�شعر البديهة، رائعة المخبر جميلة المظهر، جرت 
على ل�شان كل من الوزير الأندل�شي ابن القيطرنة، 
فيه  �شحكت  مطير،  ي��وم  في  �شارة  اب��ن  وال�شاعر 
واهتزت وربت عند  ال�شماء،  الأر�ص عندما عب�شت 
نزول الماء، فتراقدا)اأي تعاونا( في �شفة الأر�ص ، 

فقال: ابن �شارة: 

ــــــرادهــــــا  هـــــــذه الـــبـــ�ـــســـيـــطـــة كـــــاعـــــب اأب
الـــــنـــــوار  ، وحــــلــــيــــهــــا  الـــــربـــــيـــــع  حــــلــــل 

فاأجابه الوزير: 

وكـــــــــــــاأن هـــــــــذا الــــــجــــــو فــــيــــهــــا عـــا�ـــســـق 
قــــــد �ــــســــفــــه الــــتــــعــــذيــــب واالإ�ــــــــســــــــرار 

فرد ابن �شارة: 

فــــــــــاإذا �ــــســــعــــاف الـــــبـــــرق قــــلــــب خـــافـــق 
االإمـــــــطـــــــار  فــــــدمــــــوعــــــه  بـــــكـــــى  واإذا 

فاأجاب الوزير:
هـــــذا  وعــــــــــــزة  ذا،  ذلــــــــــة  اجــــــــــل  مــــــــن 

يـــبـــكـــي الــــغــــمــــام وتـــ�ـــســـحـــك االإزهـــــــــار 

�سعر البديهة حديثااً 

�شعر  من  اإلينا  و�شل  ما  في�ص،  من  قي�ص  هذا 
من  اللون  هذا  تاأثير  ما  لكن  القديم،  في  البديهة 

الأدب الزاهي على �شعراء الع�شر الحديث؟
يكونوا  لم  ه��وؤلء  اأن  الدرا�شات  من  الكثير  تفيد 
القدماء،  اأ�شالفهم  من  بديهة  وح�شور  نباهة  اأق��ل 
في  تح�شى  اأو  تعد  اأن  من  اأكثر  ذلك  على  والأمثلة 
وم�شة كهذه، كان اأهم ما يميز بع�شها احتواوؤها على 
قدر من الطرافة والحكمة معا، ومثال ذلك ما يروى 
جل�شا  عندما  والر�شافي،  الزهاوي  ال�شاعرين  عن 
ياأكالن ثريدا فوقه دجاجه محّمرة، وبعد قليل مالت 

الدجاجة ناحية الزهاوي الذي قال على البديهة: 
عرف الخيُر اأهله فتقدَم.

فرد الزهاوي على الفور: 
كثر النب�ص تحته فتهدَم 

�شم  و�شمر  اأن�����ص  مجل�ص  اإن  اأي�����ش��ا،  ويحكى 
الأدباء  من  ومجموعة  �شوقي،  اأحمد  ال�شعراء  اأمير 
الدين  ول��ي  ���ش��ب��ري،  اإ�شماعيل  وه���م:  وال�����ش��ع��راء 
محمد  للمطرب:  اإ�شافة  اأر���ش��الن،  ون�شيب  يكن، 
الح�شري  ق�شيدة  اأن�شدهم  ال���ذي  ع��ب��دال��وه��اب 

القيرواني والتي مطلعها: 
يــــــــالــــــــيــــــــل الــــــــ�ــــــــســــــــب مــــــــتــــــــى غــــــــده 

ـــــــاعـــــــة مــــــوعــــــــــــــــــــده  اأقــــــــــــيــــــــــــام الـــــــ�ـــــــس

رقــــــــــــــد الـــــــ�ـــــــســـــــمـــــــار وارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
اأ�ـــــــــــســـــــــــف لـــــلـــــبـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــردده 

ــــه  لـــــ ورق  ــــــم  ــــــجـــــــ الــــــنـــــــ فــــــبــــــكـــــــــــــاه 
ـــــــده  ــــــــ مـــــــــمـــــــــا يـــــــــــــرعـــــــــــــاه ويـــــــر�ـــــــســــــــ

ـــــــَركـــــــا  ـــــبـــــت عـــــــيـــــــنـــــــاي لــــــــــه �ـــــــسَ نـــــ�ـــــس
تـــــ�ـــــســـــّيـــــده  فــــــــعــــــــّز   ، ـــــــــوم  ـــــــــن ال فـــــــــي 
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ـــذ
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
فــــــ

ـوا
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
نــــــــ

�شاألوا  ثم  و�شفقوا،  الحا�شرون  لها  فطرب 
�شوقي اأن يعار�شها، في التو واللحظة على البديهة 
اأن  �شريطة  ــراح  ــت الق قبل  تح�شير،  دون  وم��ن 
يحتذي حذوه كل من ح�شر من ال�شعراء، فقبلوا 
هم اأي�شا، على اأن تكون البداية مع �شوقي، الذي 

اأن�شد: 

ـــــــاك جــــــــــفــــــــــاه مــــــــرقــــــــده  ـــــــن مـــــــ�ـــــــس
ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاه ورحـــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــوده وب

حـــــــــــــيـــــــــــــران الـــــــــقـــــــــلـــــــــب مــــــعــــــذبــــــه 
ـــــــجـــــــفـــــــن مـــــ�ـــــســـــهـــــده مـــــــــــقـــــــــــروح ال

يــــــ�ــــــســــــتــــــهــــــوي الــــــــــــــــــــورق تـــــــــاأوهـــــــــه
ويـــــــــــذيـــــــــــب الـــــــ�ـــــــســـــــخـــــــر تـــــنـــــهـــــده 

ويــــــــنــــــــاجــــــــي الـــــــنـــــــجـــــــم ويـــــتـــــبـــــعـــــه 
ويــــــــقــــــــيــــــــم الــــــــلــــــــيــــــــل ويـــــــقـــــــعـــــــده 

وقال �شبري: 

اقــــــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــــــف غـــــــــــده 
فــــــــالــــــــلــــــــيــــــــل تـــــــــــمـــــــــــرد اأ�ـــــــــــــســـــــــــــوده

والــــــــــتــــــــــفــــــــــت تـــــــــحـــــــــت عـــــــبـــــــاءتـــــــه 
بــــــيــــــ�ــــــص فـــــــــــي الـــــــــحـــــــــي تـــــــــوؤيـــــــــده 

فـــــــــي الــــــقــــــ�ــــــســــــر غـــــــــــــــزال تــــكــــبــــره 
ـــــده  ـــــس ـــــحـــــ� غــــــــــــــــــــزالن الــــــــــــرمــــــــــــل ت

ــــعــــر ــــس ــــ� �ـــــــســـــــوقـــــــي جــــــــــــــــواد فــــــــــي ال
اآمــــــــــــــنــــــــــــــت بــــــــــــــاأنــــــــــــــك اأوحـــــــــــــــــــــــده 

فقال ولي الدين يكن:

الـــــــحـــــــ�ـــــــســـــــن مــــــــكــــــــانــــــــك مـــــعـــــبـــــده 
والــــــــلــــــــحــــــــظ فــــــــــــــــــــــوؤادي مـــــغـــــمـــــده 

الـــــــــلـــــــــيـــــــــل وطـــــــــيـــــــــفـــــــــك يــــــعــــــرفــــــه 
يـــــجـــــحـــــده  فــــــــــــــــــــــوؤادك  كـــــــــــــان  اإن 

ــــــــنــــــــاوؤك اأبـــــيـــــ�ـــــســـــه  لـــــلـــــ�ـــــســـــبـــــح �ــــــــس
ـــــــــــــوده  الـــــــــلـــــــــيـــــــــل غـــــــــــــرامـــــــــــــي اأ�ـــــــــــــس

ــــاعــــفــــه  يــــ�ــــس بـــــــنـــــــت  اإن  �ـــــــســـــــوقـــــــي 
يـــــــــوؤكـــــــــده  جــــــــــــــزت  اإن  ـــــــبـــــــري  �ـــــــس

وختمها الأمير ن�شيب ار�شالن، بقوله: 

مـــــــ�ـــــــســـــــنـــــــاك عــــــــ�ــــــــســــــــاه تــــــجــــــلــــــده 
هــــــــــل اأنـــــــــــــــــت بـــــعـــــطـــــفـــــك مـــــنـــــجـــــده 

مـــــــنـــــــهـــــــوك الـــــــجـــــــ�ـــــــســـــــم بـــــــــــه كــــمــــد 
ــــــــــع مــــــــرقــــــــده  ــــــــــل اأحـــــــــــــنـــــــــــــاء االأ�ــــــــــس

تـــــــــرجـــــــــيـــــــــع الــــــــــــــــــــــــــورق يــــــهــــــّيــــــجــــــه 
ومـــــــــيـــــــــ�ـــــــــص الـــــــــــــبـــــــــــــرق يــــــ�ــــــســــــهــــــده 

والـــــــ�ـــــــســـــــعـــــــر �ـــــــــــســـــــــــداح فـــــــــــي ولـــــــه 
ـــــــــهـــــــــوى االأغـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــان مــــــــغــــــــرده  ي

وتظل البديهة في الإن�شان �شورة م�شتح�شنة �شواء 
اأم  علميا،  اختراعا  اأم  فنيا،  اأم  اأدبيا  اإبداعا  كانت 

تغيرا ايجابيا في ال�شلوك الخاطىء اأو غير ال�شوي.

فعل  ن���رد  م��ا  غ��ال��ب��ا  الإ���ش��الم��ي��ة  ثقافتنا  وف���ي 
على  بالمرء  تحلُّ  فهي  تعالى،  الخالق  اإلى  البديهة 
اأقوال تتنا�شب  اأو  اأفعال  هيئة الإلهام، في�شدر عنه 
اإلى  والموقف وت�شاير مقت�شى الحال، ت�شل اأحيانا 

م�شتوى رفيع من البتكار والإبداع.

الم�سادر 
١� مجموعة مترجمين، الأدب والأنواع الأدبية، دار طال�ص، 

دم�شق، ١٩٨٥م. 
٢� الأ�شفهاني، الأغاني، دار الثقافة، بيروت، ١٩٥٩م. 

للماليين،  العلم  دار  العربي،  الأدب  تاريخ  ف��روخ،  عمر   �٣
بيروت، ١٩٦٥م. 

٤� محمد الجابري التراث والحداثة مركز الوحدة العربية 
بيروت ١٩٩١م.

العلمية  الــكــتــب  دار  الأدب  جــواهــر  الها�شمي  احــمــد  ٥ـ 
بيروت١٩٩0م.

كاتب من �شوريا مقيم في ال�شعودية.  *
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اليوم ولد محفوظ رحمه اهلل

حكـايـــة م�شـــروقــة
■ فهد امل�سّبح*

كتمت حكايتي مع نجيب محفوظ حتى رحل، مكتفًيا بقراءة نتاجه، والتعلم منه 
اأنها تخلو مما ال ي�ستحق القراءة،  عن بعد؛ واأبرز ميزة وجدتها في كتاباته الغزيرة 
لذلك �سعيت اإليه، وح�سرت ندوته في مطعم كازينو ق�سر النيل بالقاهرة ع�سر كل 
يوم جمعة، فازددت اإعجابا به، فهو مع تاألقه االإبداعي، ب�سيط ومتوا�سع اإلى حد يعجز 

عنه الو�سف، وهذا ما �سدني اإليه اأكثر.

اأنا هنا ال اأرثيه وال اأنعيه وال اأمدحه فهو غنّي عن كل ذلك، تعلمت منه قبل الق�ص 
ال�سبر والتوا�سع وعدم التوقف عند عمل اأحاطته المالب�سات اأو الم�سادرة. 

وحين التقيته في عام 1989م جد لي اأمر قلل من حديثي معه، اإذ ال بد اأن تقرب 
وجهك من وجهه عندما تريد محادثته، وتعلي �سوتك حتى ي�سمعك، فهو يرف�ص اأن 

يعطي راأيا قبل اأن يفهم المو�سوع برمته. 
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ـــذ
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ـوا
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
نــــــــ

العالمية،  �شكة  على  ال�شردي  اأدبنا  و�شع 
لي�ص له مدر�شة تخ�شه، بل يرف�ص ذلك رغم 
بالمدر�شة  المحدثين  ال��ن��ق��اد  بع�ص  ت�شدق 
المحفوظية، ل يمكن تكراره �شاأنه �شاأن الرموز 
نن�شغل  اأن  ال�شامقة، لذلك ل ينبغي  والقامات 

بمن �شيخلفه. 

لما  اأخ��رى  مرة  يعي�ص حياته  اأن  له  قدر  لو 
اختارها بغير ما تمت. احترم فنه واأخل�ص له، 
واهتم بعامل الوقت، فبّز معا�شريه في الق�ص، 
وكان من الأفذاذ الذين ا�شتطاعوا الجمع بين 

النقي�شين الكم والكيف. 

ي�شمع اأكثر مما يتحدث، ويكتب اأكثر منهما، 
دقيق في مواعيده حتى ال�شغيرة، قال لي اأحد 
الجال�شين اإلى جانبي في ندوته: »الآن �شيطلب 

قهوته«.

وبالفعل طلب النادل الذي كان م�شتعدا، قد 
حفظ وقت قهوته، و�شع اأمامه فنجان القهوة، 
بين  يقلبها  يده  في  كانت  ال�شيجارة  اأن  ورغم 
ارت�شف  حتى  ي�شعلها  ل��م  م��دة،  م��ن  اأ�شابعه 

ر�شفة اأو اأكثر ثم نظر اإلى �شاعته واأ�شعلها. 

الكتابة، وهو  بترتيب وقته قبل  اعتنى  لقد   
اأع��م��ال طالها  ل��و نعيه ج��ي��دا لأن��ج��زن��ا  در����ص 
الركود، فهناك َمن ي�شقى بالوقت، وهناك َمن 
مع  ت�شامن  فقد  نجيب  اأم��ا  به،  الوقت  ي�شقى 
الوقت ذلك الر�شيد الذي وهبنا اإياه الإله منذ 

البدء نت�شرف فيه كيفما �شئنا.

اأو  بك�شل  منه  تفلت  ولغتها  الفكرة  يدع  لم 

لم  يعتقل،  لم  بلده،  من  يرتحل  لم  ت�شويف، 
اإعالميا  يت�شادم مع جهة ما، لم يفتح نقا�شا 
الخ�شومة  جدليات  عن  بنف�شه  ناأى  اأح��د،  مع 
روايته  اأن  من  ذل��ك  على  اأدلَّ  ول  وتهوراتها، 
ومنعت  ١٩٦٥م  عــام  �شدرت  حارتنا«  »اأولد 
منذ ذلك الوقت حتى اأفرج عنها بعد ٣0 �شنة 
اأي عام ١٩٩٥م، وهو يوالي خاللها العطاء من 
الرواية  والحديث عن هذه  تبرم محبط،  دون 
اأراه��ا  للرواية  قراءتي  وح�شب  وكثير،  �شائك 
عرفتها  روائية  فكرة  واأجل  اأج��راأ  على  ت�شتمل 

الإن�شانية قاطبة.

اأي  الإل��ه،  لقتل  دعوة  اأنها  فكرتها  ملخ�ص 
هذه  في  �شيء  كل  لقتل  ودب��رن��ا  خططنا  اأننا 
الحياة اإل الإله لم نفكر مجرد تفكير في قتله، 
لذلك تدعو فكرة الرواية اإلى طرق هذا الأمر 
با�شتعرا�شهم  فتبا�شر  غرابة،  والموغل  الجلل 
الفتوة،  الجن�ص،  الآخ���ر  بعد  واح���دا  الآل��ه��ة 
الجن،  المالئكة،  الأنبياء،  المال،  ال�شلطان، 
اأنها كلها  الجبابرة، النار، فيت�شح في النهاية 
قتله  ن�شتطيع  ولن  لم  اأحد  واحد  اإله  اإل  تفنى 
ي�شتحق  عندها  عليه،  وتواطاأنا  اجتمعنا  مهما 
هذا الإله اأن ن�شع جباهنا له �شجودا وت�شليما. 

العمل  اأن  م��ح��ف��وظ  ن��ج��ي��ب  م���ن  ت��ع��ل��م��ت 
الإبداعي اإن لم يتحدث هو عن نف�شه، ويفر�ص 
تطالع  عندما  ل��ذل��ك  م��ن��ه،  ج���دوى  ل  وج���وده 
اأغلفة كتبه تجدها تبداأ دائما بالعنوان بارزا، 
اأو ق�ش�شًا ق�شيرة، ثم  ثم جن�ص العمل رواية 

ا�شمه �شغيرا في الأ�شفل. 
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ل يقدم لعمله، ول ير�شى لأحد اأن يقدم له، 
ول يعترف ب�شيء ا�شمه اإهداء، اأ�شلوبه معروف 
للتميز  فيه محاولة  تجد  ل  الخا�شة،  بب�شمته 
على الآخرين، يجال�ص كل النا�ص في المقاهي 
عن  تف�شح  اأن  للحياة  متيحا  والتجّمعات، 
من  والملتقطة  الب�شيطة  �شخو�شه  في  نف�شها 
هو  اإّل  الحارة؛  عمق  من  اأو  الطرقات  اأر�شفة 
في حقيقة الأمر قا�ص وروائي كبقية القا�شين 
من  الكثيرين  م�شتوى  ف��ي  فهو  وال��روائ��ي��ي��ن، 
ل  وحّقي،  القدو�ص  وعبد  كاإدري�ص  معا�شريه 
يختلف عنهم اإّل في �شيء واحد جلّي، حين عدَّ 
اأنه في ميدان �شباق  الكتابة  نف�شه منذ لحظة 
الأمام  اإلى  ينظر  دوما  التوقف،  فيه  يجدي  ل 
ويعدو بكل طاقته، متخذا الكتابة م�شروع عمل 
ل بّد له من تنظيم وعزم، من دون اأن ينظر اإلى 
؛ لذلك، تفوق على كل  َمن حوله بح�شد اأو تحدٍّ
القا�شين والروائيين، مع اأن فيهم من ي�شاهيه 

في الموهبة وامتالك الأدوات.

بان�شداه  لندوته  الأول  ح�شوري  م��ّر  ولئن 
باإعداد  اإل  الثاني  ح�شوري  يكن  لم  الده�شة، 
ولم  مبكرا  فح�شرت  ���ش��اأق��ول��ه،  لما  م�شبق 
ي�شبقوه  لم  اأنهم  ندوته  رواد  ويجمع  اأ�شبقه، 
قلته  كالما  اأع��ددت  كنت  الح�شور،  في  يوما 
�شوتي  برفع  يطالبوني  والح�شور  بارتباك، 
اأقول، كانت مداخلتي بعد روؤية  حتى ي�شمع ما 
للدكتور فرج فودة حول معاملة الكاتب من قبل 
المجتمع والجهات الر�شمية، ثم تلتها ق�شيدة 
األقاها الكاتب والم�شرحي الكبير  لنزار قباني 

علي �شالم، كانت بمثابة ال�شرارة التي انطلقُت 
منها عندما وقف غالبية الح�شور في الجانب 
�شمعت  حتى  و�شاحبها،  للق�شيدة  ال�شدي 
ا�شتلم  اأنــه  اأي  »بـالقب�ص«؛  باتهامه  همهمات 
نف�ص  منه  نقف  »اإننا  لهم:  فقلت  عليها،  اأجرا 
اأحدهم  فــرد  اإلــيــه«،  �شبقناكم  وقــد  الموقف 
وهو َمن كان يجل�ص اإلى جانب نجيب محفوظ 
اأن  واأظن  اإليه،  ي�شل  ل  الذي  الكالم  لي�شمعه 
الحق  اأعطاكم  »وَمن  فقال:  الن�شر  اأبو  ا�شمه 
اأعطاكم  »الــذي  لــه:  فقلت  عليه«،  الحكم  في 
اإليهم  �شعيي  �شبب  لهم  ب�شطت  وهنا  اأنــتــم«، 
�شاطئي  وهــم  تائه  فاأنا  الحقيقة؛  على  لأقــف 
زادني  نزار  حول  اختالفهم  اأن  غير  الماأمول، 
»واقعنا  كتاب  باأن  مثال  لهم  و�شربت  �شياعًا، 
م�شر  في  اأجــده  لم  قطب  لمحمد  المعا�شر« 
وي�شو�ص  يحزن  ما  وفيه  عندنا،  وجدته  بينما 

عندما يم�ّص رموزا كالإمام محمد عبده. 

وتركني  اأدركه محفوظ  منفعال  قلت كالما 
حتى اأكملته، ثم قال لي عبارة لن اأن�شاها اأبدا: 
»اإن كنت �شائعًا قيراطا واحدًا فنحن �شائعين 
�شت�شل  ما  والحقيقة  قيراطا،  وع�شرين  اأربعة 

اإليها بنف�شك دون اأن يو�شلك اأحد«. 

بفتاة  ب��داأت  المداخالت،  ك��ّرت  ذل��ك  بعد 
على  المطرز  العقال  ي�شبه  ما  ت�شع  محجبة، 
عندما  واختالفا  جدًل  الجل�شة  زادت  راأ�شها، 
يحدث  ما  تجاه  والتقوقع  بال�شلبية  اتهمتهم 
للفتيات من م�شايقات في الجامعة على اأيدي 
�شباب طائ�ص، فكان جواب محفوظ الهادي لها 
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اأ�شدقاء  هم  بل  حزبا،  ول  نقابة  لي�شوا  باأنهم 
لم�شغ  يجتمعون  الحرافي�ص،  عليهم  يطلق 

الهموم وتقا�شم الحباطات. 

وقارئ  للتاريخ،  جيد  قارئ  محفوظ  نجيب 
وتوا�شعه  �شمته  المعا�ص،  لواقعه  حذقا  اأكثر 
لعبة  وف��ه��م  للتعلم،  كثيرة  فر�شا  ل��ه  اأت��اح��ا 
الق�ص جيدا من البداية؛ لذلك، ل تجد عنده 
م�شودات متراكمة كما هو الغالب عند الكتاب. 
واحد  معنى  له  العمل  اإنتاج  وتاأخر  الم�شودات 

عنده اأن العمل لم يتم اأو ل يراد له ذلك.

معه،  للت�شوير  دعوته  ال��ن��دوة،  نهاية  في   
بتلك  المحظوظ  ــه  ــاأن وك بامتنان  فــاأجــابــنــي 
»�شاحب  الأول��ى  مجموعتي  اأهديته  ال�شورة، 
واأراد  وتقبلها  ت�شفحها  البرتقالية«،  ال�شيارة 
اإلى  منه  بتو�شية  القاهرة  اأتليه  في  مناق�شتها 
اآن ذاك،  الكاتبة فتحية الع�شال رئي�شة الأتليه 

لكنني رف�شت، وربما خفت. 

في  �شوداء  وغاللة  كبيرة،  �شامة  وجهه  في 
اإلى  تحتاج  الكتابة  باأن  يو�شي  تبهتك،  جبينه 
تركيز كبير وجلو�ص م�شتقيم، ول يحبذ التلفت 
تعثر  واإذا  الكتابة،  اأثناء  ب�شيء  الن�شغال  اأو 
قليال  بال�شير  ين�شح  الفكرة  وجمدت  القلم 
مع تقليب الفكرة في الراأ�ص اأو تركها مدة، ثم 
ترك  على  وي�شدد  جديد،  من  كتابتها  معاودة 
كل ما يتوقف عن النمو وراء الظهر واللتفات 
في  الموؤثر  هو  الوقت  عامل  كان  ولئن  لغيره، 

الكثيرون  فيه  يقع  اآخر  عامل  فهناك  اإنتاجه، 
ي�شعب  ك��رواي��ة  الحياة  �شيرة  كتابة  وه��و  األ 
واإن  تمثله  ل  محفوظ  رواي��ات  فكل  تجاوزها، 
كانت رواية »ح�شرة المحترم« هي الأقرب اإلى 

�شخ�شيته.

مثل  الجوائز  اأعلى  اإلى  ي�شل  من  اأن  اأظن 
اأو  م��دح  اإل��ى  ف��ي حاجة  يكون  ل  نوبل  ج��ائ��زة 
معكو�شا  الو�شع  �شيكون  بل  اأحــد،  من  اإ�شادة 
كنجيب  قامة  عن  مثلي  �شيكتب  فمن  تماما، 
لذلك  نف�شه،  اإب���راز  ذل��ك  من  ياأمل  محفوظ 
بمولده  تحتفي  �شطورا  ه��ذا  حديثي  �شاأجعل 
الفذ  لجهده  اإن�شافا  الحياة،  مفارقته  رغ��م 
الذي جعلنا في م�شاف الأمم المتح�شرة ولو 

في جانب وحيد.

�شيقتله  م��ن  وه��ن��اك  �شيخلده،  م��ن  هناك 
ذما، وهناك من �شيقيم له تمثال، وهناك من 
�شيتحفظ في الترحم عليه، وهذين الطرفين ل 

يمتان لالإبداع ب�شلة.

عليه  فاأقبل  اإلــيــه،  تقدم  الأ�شخا�ص  اأحــد 
غدر  بطعنة  تحيته  رد  لكنه  بب�شا�شة،  محييا 
قدر اهلل اأن زادته بقاء، فهو محفوظ ومحظوظ 
اأي�شا، اإذ كتب له دخول الألفية الثالثة ب�شموخ.. 
في حين رحل اآخرون اأ�شغر منه بكثير. الكتابة 
ولدة والوفاة كتابة، اأتمنى اأن اأكون وفقت في 

الحديث عنه.

كاتب وقا�ص من ال�شعودية.  *
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علي محمود طـه 
ال�ساعر المهند�ص 

■ �سالح بن ظاهر الع�سي�ص*

ورومن�سي  الوجهة،  وعــروبــي  المولد،  م�سري  معا�سر،  �ساعر  طـه،  محمود  علي 
الهوى، لم ُيعٌمر طوياًل )1901– 1949م(، من مواليد مدينة المن�سورة في م�سر، وهو 
من اأعالم �سعراء الرومان�سية، ومن اأعمدة جماعة اأبولو ال�سعرية المعروفة، وُيعد من 
طليعة �سعراء االأربعينيات من القرن الميالدي الفارط. �سدر له عدة دواوين �سعرية، 

ت�سمنت ق�سائده التي تناولت معظم اأغرا�ص ال�سعر.

 تناول حياته و�سعره عدد من الدرا�سات والكتب والتي اأجمعت على تغنيه بالجمال 
وو�سف الطبيعة باأ�سلوب عذب وكلمات رقراقة.

در�ص الهند�سة المعمارية في مدر�سة الفنون التطبيقية، حيث تخرج منها مهند�ساً 
العام  القطاع  في  مباٍن  مهند�ص  طويلة  ل�سنوات  عمل  وقــد  1924م،  عــام  في  معمارياً 

)الحكومي(. 

لجمال الطبيعة اأثرها البّين في �سعره، فتاأثر بها واأثرت به، فكان التغّني بالجمال 
وا�سحاً في �سعره، والنغم المو�سيقي ظاهراً في ق�سائده، وهذا ما اأكده النقاد الذين 
اأغريتا  �سعره  فــي  والمو�سيقى  الغنائية  هــذه  والتحليل.  بــالــدرا�ــســة  �سعره  تــنــاولــوا 
فغنى  وغنائها،  ق�سائـده  بـعـ�ص  تلحيـن  اإلــى  ع�سـره  في  والمطربين  الملحنين  كبار 
ق�سيدة  فل�سطين،  ق�سيدة  الجندول،  )ق�سيدة  عبدالوهـاب  محمد  المو�سيقـار  لـه 

كيليوباتره(.
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يبقى ال�شوؤال لدي، لماذا در�ص على محمود 
الأدب  يدر�ص  ول��م  المعمارية؟!  الهند�شة  طه 
باكرًا  تبزغ  ال�شعر  موهبة  واأن  خ�شو�شًا  مثاًل! 
التخ�ش�شية،  ال��درا���ش��ة  قبل  اأي  ال��ع��ادة،  ف��ي 
يتجه  كي  العي�ص  من  �شظف  في  يكن  لم  كذلك 
تطبيقية  اأو  عملية  مهنة  ف��ي  التخ�ش�ص  اإل��ى 
���ش��وؤال  ه��ن��اك  اإن  ث��م  ال��م��ع��م��اري��ة،  كالهند�شة 
مكماًل لل�شوؤال الأول، لماذا الهند�شة المعمارية 

بالذات؟!

على  المفطور  النف�شي  تكوينه  ت��رى  يا  فهل 
حب الجمال قاده اإلى درا�شة الهند�شة المعمارية 
وجذبه اإليها! اأم اأنَّ درا�شته للهند�شة المعمارية 
بالجمال  فباح  الإح�شا�ص  كوامن  فيه  فٌجرت 
لفظًا ومعنى، اأم اإن هناك حالًة من التماهي بين 
اأدى  ما  والن�شهار،  الندماج  لدرجة  الحالتين 
التي  ال�شعرية  المخرجات  من  النتائج  تلك  اإلى 
تمتاز بالألفاظ الخاٌلبة وجمال ال�شور الح�شية.

ل جواب قاطع لديَّ على تلك الت�شاوؤلت؛ لأن 
علي  المهند�ص  ال�شاعر  تناولت  التي  الدرا�شات 
كونه  منظور  من  تناولته  واإنتاجه،  ط�ه  محمود 
مهند�ص  اأنــه  منظور  من  تتناوله  ولــم  �شاعرًا، 
اإلى كونه �شاعرًا، وهذا متوقع؛  اإ�شافة  معماري 
الدرا�شات والتحليالت قام بها وعليها  لأن تلك 

اأدباء ونقاد لالأدب.

الهند�شة المعمارية معنية بالخيال بمفهومه 
المعبرة  المتعددة  ب��اأدوات��ه  والجمال  الوا�شع، 
والحيز  المعمارية  الكتل  وحجم  �شكل  من  عنه، 
الفراغي اإلى مواد التك�شية بخ�شائ�شها الح�شية 

والمرئية واألوانها المتعددة.

بفكرة  م�شروعه  المعماري  المهند�ص  يبداأ 
ال�شكل  لماهية  تخٌيل  م��ن  منبثقة  ت�شميمية 
المبنى،  �شيكون عليها  التي  والم�شاحة  والحجم 
لدى  معينة  ف��ك��رة  على  ال��خ��ي��ال  ا�شتقر  ف���اإذا 
المهند�ص المعماري، يبداأ بترجمتها اإلى ت�شميم 

اأولي مر�شوم ومح�شو�ص، ذي ُبعدين وذي ثالثة 
للتطور  ب��دوره��ا  تخ�شع  الفكرة  وه��ذه  اأب��ع��اد؛ 
والتمحي�ص  المالحظات  خــالل  من  الطبيعي 
من  مزيد  وورود  والتجريب،  للمحاولة  اإ�شافًة 
م�شتجدات.. وب��زوغ  العالقة  ذات  المعلومات 
اإلخ، وهذا الت�شميم الأولي بعد مروره بالتطور 
ابتدائي،  ت�شميم  اإل��ى  يتحول  نف�شه  الطبيعي 
بعد  نهائي  ت�شميم  اإل��ى  يتحول  ب��دوره  وال��ذي 
ترد من  التي  المالحظات  كافة  وتطبيق  اإدخال 

ذوي العالقة اأثناء التكوين والتبلور.

اأنظر ال�شاعر المهند�ص وهو يقول:

فـــا�ـــص لـــيـــلـــة  مـــــن  اأروعــــــهــــــا  مـــــا  اآه 
ــــحــــر و�ـــســـاعـــا فـــــي اأرجـــــائـــــهـــــا الــــ�ــــسّ

نــفــخ الـــحـــّب بــهــا مـــن روحـــــه ورمـــى
عــــــن �ـــــســـــّرهـــــا الـــــخـــــافـــــي الـــقـــنـــاعـــا

ــــور الـــحـــ�ـــســـن لــنــا  و جـــــال مـــــن �ــــس
ــــا لــــبــــق الــــــفــــــّن �ـــســـنـــاعـــا  عــــبــــقــــرّي

)من ق�سيدة المالح التائه(
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بعد ذلك يبداأ المهند�ص المعماري رحلته مع 
اختيار مواد التك�شية والنهو  وفق محددات عديدة 
الأداء  وطبيعة  وهيئته،  الت�شميم  �شكل  يفر�شها 
والمتكئة  والمكان،  بالزمان  متاأثرًا  المطلوب.. 
الت�شميم،  مع  المن�شجم  المطلوب  ال�شكل  على 
الوظيفة  م��ع  المت�شق  الملم�ص  ح�شب  وك��ذل��ك 
يلي  المطلوبة،  الجودة  لم�شتوى  وفقًا  المحددة 
المعبرة عن ما هو مطلوب  الأل��وان  ذلك تحديد 
من الت�شميم، وتن�شيقها على �شوء معايير منها: 

التعار�ص، والتكامل، والتجان�ص، والت�شاق..اإلخ.

نــــــفــــــحــــــات رقـــــــ�ـــــــص الــــــبــــــحــــــر لـــهـــا
ـــجـــم خـــفـــوقـــاً والـــتـــمـــاعـــا وهــــفــــاَ الـــٌن

و�ـــســـرى مـــن جــانــب االأر�ـــــص �ــســدى 
حـــــــّرك الـــعـــ�ـــســـب حـــنـــانـــا والـــيـــراعـــا 

بــــــعــــــث االأحـــــــــــــــــــالم مــــــــن هـــجـــتـــهـــا
ــــرن ارتـــيـــاعـــا كـــ�ـــســـرايـــا الـــّطـــيـــر نــــّف

)من ق�شيدة المالح التائه(

المعماري  المهند�ص  اأن  نالحظ  تقدم،  مما 
و�شورة،  وح�شًا  ومعنىً،  مبنًى  بالجمال  معنيٌّ 
المعماري  المهند�ص  ال�شاعر  من  كان  ما  وهذا 
على محمود ط�ه، اإذ نجد اأنه اأ�شتطاع المزاوجة 
ودقة  المعنى  الكلمة وخالبة  بين جمال  بتناغم 
مو�شيقى  منه  ين�شاب  �شل�ص  باأ�شلوب  المدلول، 
في  اأن  كما  الكلمات،  ثنايا  بين  تت�شلل  خفية 
�شعره تج�شيدًا ل�شور �شعرية هي محاكاة لل�شور 
كما  المعماري  المهند�ص  ُيبدعها  التي  الح�شية 

في ق�شائده الو�شفية.

الــبــحــيــرة  اأحـــــــالم  االآن  مـــّنـــي  اأيــــــن 
ـــطـــاآن نــ�ــســرة  و �ـــســـمـــاء كــ�ــســت الـــ�ـــسّ

ـــة �ــســخــره  مـــنـــزلـــي مــنــهــا عـــلـــى قـــّم
 ذات عــيــن مـــن مــعــيــن الـــمـــاء ثـــّره

واأي�شًا

اأيــــهــــا الــــمــــالح قــــف بـــيـــن الــجــ�ــســور 
فـــتـــنـــة الــــدنــــيــــا واأحـــــــــــالم الــــدهــــور

�ــــســــفــــق الــــــمــــــوج لـــــــولـــــــدان وحــــــور 
يــــغــــرقــــون الـــلـــيـــل فـــــي يـــنـــبـــوع نـــور

)من ق�شيدة الجندول(

عمل  بطبيعته  المعماري  المهند�ص  عمل  اإن 
اإلى فكرة  فردي حر، والذي يبداأ بخيال يتحول 
بعد مروره باأطواره الطبيعية.. اإلى اآخر ما قيل 
اأنفًا، وهذا ما كان يتمتع به �شعره، حيث »ينحو 
اإلى فكرة الفردية الرومان�شية والحرية«، ح�شب 
قول الناقد د. �شمير �شرحان، كما اأن د. محمد 
�شعر  الأدب  ثورة  كتابه  ح�شين هيكل و�شف في 
ال�شاعر على محمود ط�ه بقوله: »فكرة اأو �شورة 
عاطفية يفي�ص بها القلب في �شيغة مت�شقة من 
اللفظ، تخاطب النف�ص وت�شل اأعماقها من غير 

حاجة اإلى كلفة وم�شقة«.
مهند�ص ا�شت�شاري: متخ�ش�ص في هند�شة القيمة واإدارة الم�شاريع.  *
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اإرها�سات ق�سيدة النثر
والوقوف على الُمهاد

■ �سعيد نوح*

كان هناك  ال�سنوات،  اآالف  اإن هذا ما حدث منذ  ُيقال 
اأ�ــســاع عليه كثيرا  الــمــزاج، عنيف الــطــبــع؛ مــا  رجــل حـــاّد 
المخل�سين في  االأ�سدقاء  كثيرا من  واأفقده  الوقت،  من 
اإلـــى حكيم عــجــوز يلب�ص االأ�ــســمــال  حــيــاتــه. ذهــب الــرجــل 
البالية، و�ساأله: كيف يمكنني باهلل عليك اأن اأ�سيطر على 
�سيطان الغ�سب؟ اأمره العجوز اأن يرحل اإلى واحة قاحلة 
بــيــن االأ�ــســجــار  بــعــيــدة فــي الــ�ــســحــراء، واأن يجل�ص هــنــاك 

اأو عابر �سبيل يمكن  اأي م�سافر  اإلى  الذابلة، واأن ي�سحب الماء �سبه المالح، ويقدمه 
ولما  الوقت.  يقراأه طوال  بد  الذي ال  ال�سعر  بالمرور هناك، وهو يقر�سه  يغامر  اأن 
كان الرجل يريد قهر الغ�سب فقد فعل. مرت االأيام وال�سهور دون مرور عابر واحد 
الطائرة قد  ال�سحراء  بــرداء يقيه رمــال  الــذي ت�سربل  الرجل  للطريق، كان خاللها 
تعّود على �سحب المياه الحم�سية الرطبة من باطن االأر�ص، وكتابة ما ي�سبه ال�سعر. 
مر عليه رجل اأ�سود يركب َجَماًل، فمدَّ يده للمرة االأولى باإناء الماء فرده االأ�سود وهو 
الرجل  فــراح  الكتاب،  في  مما  جميال  �سعرا  فاأن�سده  بجمله،  ينه�ص  وم�سى  متكبر، 

االأ�سود ي�سحك، ورف�سه بقدمه.

ا�ستبد الغ�سب ب�ساحبنا مرة اأخرى، فاأم�سك بالرجل االأ�سود، وقتله في الحال. وما 
اأن مات االأ�سود حتى ا�ستبد الحزن بالرجل، وظل يبكي �سياع عمره، حتى وجد نف�سه 
يكتب ق�سيدته االأولى الحقيقية التي ال تنتمي اإال له. لحظة ذاك تحّولت مياه الواحة 
العكرة الحم�سية اإلى مياه عذبة �سافية، واأينعت اأ�سجارها الذابلة، وتفجرت ثمارها 

بالنماء. هكذا اأخبرنا القدماء عن ال�سعر الحقيقي، ال�سعر في كل تجلياته.
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ال�شمطي بفكرة  الباحث عبداهلل  ان�شغل  هكذا 
اأو  موزونة،  ق�شائد  بها  و�شمت  �شواء  ال�شعرية، 
المنثورة،  الق�شائد  حتى  اأو  التفعيلة،  ق�شائد 
فالفرق بين �شكل �شعري واآخر هو مدى �شعريته. 
ع�شر  عمره  م��ن  ال�شمطي  ع��ب��داهلل  اأم�شى  ل��ذا، 
�شنوات ليبحث ويكر�ص وينظر لما �شمي بق�شيدة 
لق�شيدة  »المو�شوعة  بمو�شوعة:  لنا  النثر، فخرج 
اأجزاٍء تناول فيها  النثر العربية«، تتكون من عدة 
منذ  العربية  النثر  لق�شيدة  الجمالية  التحولت 
المنثور،  ال�شعر  الإرها�شات الأولى لظهورها عبر 
منت�شف  النثر  بق�شيدة  ت�شميتها  اإط��الق  حتى 
اأب���رز هذه  را���ش��ًدا  ال��م��ي��الدي،  الع�شرين  ال��ق��رن 

التحولت التي اأثرت في م�شيرتها وانت�شارها.

وقد  اأج����زاء،  �شبعة  الأول  المجلد  يت�شمن 
الم�شطلح  النثر  التالية: ق�شيدة  العناوين  حملت 
واإ�شكالته، اإرها�شات ق�شيدة النثر، تجارب اأولية 
في ق�شيدة النثر، مجلة �شعر واأ�شوات التاأ�شي�ص، 
ال��ذات  ال��ن��ث��ر،  ق�شيدة  ف��ي  الجمالية  الق�شايا 
النثر  انبثاق ق�شيدة  النثر،  ال�شاعرة في ق�شيدة 

الن�شوية.

عبداهلل  الباحث  ياأخذنا  الثاني،  الجزء  في 
النثر،  لق�شيدة  الأولى  الإرها�شات  اإلى  ال�شمطي 
المختلف عليها.  لتلك  وينظر  يكّر�ص  اأن  اإذ حاول 
الجمالية  الأب��ع��اد  ا�شتيفاء  اإل���ى  درا���ش��ت��ه  ت���روم 
اإلى  خاللها  يعمد  ومرّكز،  منّظم  ب�شكل  للتجربة 
على  والوقوف  وال�شعرية  التعبيرية  الطاقة  اإيالء 

اأجلِّ خ�شائ�شها.

كبرى،  اإ�شكالية  طرحت  النثر  ق�شيدة  لكن 
من  كان  العرو�شي  ال��وزن  خارج  الكتابة  فاختيار 
الأ�ش�ص الرا�شخة لهذه التجربة ال�شعرية، والكتابة 
عــبــر الإيــقــاعــات الــمــفــتــوحــة مــن ال�ــشــتــراطــات 
تلك  تنطوي  اإذ  الق�شيدة،  لهذه  ال�شطالحية 
ن�شاأت  اإذ  وه��ّدام،  فو�شوي  مبداأ  على  الق�شيدة 
والعرو�ص،  الوزن  قوانين  على  التمرد  من  اأ�شا�شا 

واأحيانا على القوانين العادية للغة. ومنذ البداية، 
الذي  لل�شعر  الخاطئ  المفهوم  ال�شمطي  يطرح 
الإحياء  لفترة  والمنظرون،  المحدثون  به  األزمنا 
القرن  اأواخر  منذ  الأدبية  النه�شة  ال�شعري)زمن 
حين  الع�شرين(..  القرن  وبدايات  ع�شر  التا�شع 
المعنى.  ذي  المقّفى  ال��م��وزون  بالكالم  َو�َشموه 
اأ�شماء  من  جملة  على  يقف  الأول  الف�شل  وخالل 
روا لتلك الحقبة،  ال�شعراء والنقاد الذين اأّرخوا ونظَّ
نعيمة،  وميخائيل  مبارك،  وزك��ي  ال��ب��ارودي،  مثل 
واأحمد �شوقي، وحافظ اإبراهيم، والمر�شفي، وطه 
واإبراهيم  ح�شونة،  اهلل  ورزق  والعقاد،  ح�شين، 
اليازجي، والرافعي، والمنفلوطي، وخليل مطران، 
وجبران؛ ليخرج لنا من وقوفه ذاك وتاأمله العميق 
الن�شق  عن  للتحّول  ر�شخت  جوهرية،  اأمور  باأربع 

ال�شعري الموروث والمهيمن.

اأولها: التوّجه لال�شتغناء عن القافية.

ثانيها: رف�ص اأن يكون الوزن وحده هو المعيار.

ثالثها: المطالبة بع�شرية ال�شعر.

رابعها واأخرها: التقريب بين المنظوم والمنثور.

ال�شعرية،  ال��ن��ث��ري��ة  الأ�ــشــكــال  عــلــى  يــقــف  ثــم 
من  لنا  لي�شتق�شي  وِحنكة،  ُدربة  في  بينها  ليفرق 
والر�شائل  والخطب  كالمقامات  الموروثة،  الكتب 
و»الطوا�شين«  للنفري،  والمخاطبات«  و»المواقف 
على  ويقف  المحدثين.  اإل��ى  ي�شل  حتى  للحالج، 
بالنثر  ويبداأ  بينهم:  التفريق  يجب  ثالثة  اأ�شماء 
ال�شمات،  من  جملة  في  قَيُمُه  تتمثل  ال��ذي  الفنّي 
تتلخ�ص في التزام ال�شجع وال�شتطراد والتجني�ص 
والجزالة؛ ويتجلى ذلك في ما �ُشمي بالنثر الفني، 
و»النظرات  للبكري،  اللوؤلوؤ«  »�شهاريج  خالل  من 
ما  لن�شتنتج  قليال  ونقف  للمنفلوطي،  والعبرات« 
قام به ذلك الباحث من خالل منهج �شوقي الذي 
ــر،  الأث وقــ�ــصّ  النظر،  تق�ّص  لل�شماء  »قــم  ــال:  ق
تح�شبه  الطير  ترى  وكيف  والَخبر.  الُخبر  واجمع 
حتى  نجا  فما  ا�شتهدف  �ــشــَرَك،  فــي  وهــو  ُتـــرك، 
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هلك!!« تعالى اهلل دّل.

المتطور  ال��ف��ن��ي  ال��ن��ث��ر  ه��و  ال��ث��ان��ي  وال����ش���م 
�شادق  تجربة  خ��الل  من  الباحث  ا�شتقاه  ال��ذي 
مو�شوع  في  اأعماله  ُجلَّ  خ�ش�ص  الذي  الرافعي، 
»ر�شائل  كتبه:  في  ذلك  وب�شط  الحب..  هو  واحد 
الحب«،  فل�شفة  في  الأحمر  و»ال�شحاب  الأحزان«، 
عبداهلل  يقف  القمر«.  و»حديث  ــورد«،  ال و»اأوراق 
تجربة  على  العميق  والبحث  بالدرا�شة  ال�شمطي 
الرافعي الذي خ�ش�ص له ف�شال كامال، ليك�شف 
اإليه ال�شعر المنثور من تطور على يديه.  ما و�شل 
ولقد كان الرافعي مدركا لما يقدمه، واعيا بدقة 
في  ن�شاأ  قال:  اأنه  حتى  والنثر،  ال�شعر  بين  الفرق 
اأيامنا ما ي�شمونه ال�شعر المنثور، وهي ت�شمية تدل 
فلي�ص  لنف�شه،  ير�شاها  ومن  وا�شعيها  جهل  على 
خال  قد  هو  ول  ال�شعرية،  بالمعاني  النثر  ي�شيق 
منها في تاريخ الأدب، ولكن �شر هذه الت�شمية اأن 
ال�شعر العربي �شناعة مو�شيقية دقيقة يظهر فيها 
يوافق  ول  �شبب،  ولأي�شر  علة،  لأوه��ى  الخ��ت��الل 
باأ�شلح  اأمده اهلل  اإل من  اإل �شبك المعاني فيها.. 
طبع واأ�شلم ذوق واأف�شح بيان، فمن اأجل ذلك ل 
يحتمل �شيئا من �شخف اللفظ اأو ف�شاد العبارة اأو 
اأ�شلوب،  النثر يحتمل كل  اأن  التاأليف. غير  �شعف 
وما من �شورة فيه اإل ودونها �شورة، اإلى اأن ينتهي 
�شاأنه  ومن  البارد،  وال�شوقي  ال�شاقط  العامي  اإلى 
اأن ينب�شط وينقب�ص على ما �شئت منه، وما يتفق 
فيه من الح�شن ال�شعري فاإنما هو كالذي يتفق في 
�شوت المطرب حين يتكلم ل حين يغني. فمن قال 
عن  الكاتب  عجز  معناه  اأن  فاعلم  المنثور  ال�شعر 

ال�شعر من ناحية وادعائه من ناحية اأخرى.

الفني  بالنثر  لقد خرج بروؤية دقيقة لما �شماه 
من  المنثور  ال�شعر  م�شطلح  بزغ  ولقد  المتطور. 
وجهته الفنية مع كتابات اأمين الريحاني، اإذ يعود 
كما  المنثور  ال�شعر  في  كتبها  ق�شيدة  اأول  تاريخ 

يجزم الريحاني اإلى اليوم الثاني من �شهر ت�شرين 
الأول عام ١٩0٥م. ومن هنا، يت�شح لنا اأن مفهوم 
المنثورة كان معروفا  الق�شيدة  اأو  المنثور  ال�شعر 
الع�شرين.  القرن  اأوائ��ل  في  والأدب��اء  الكتاب  لدى 
لنا  ي���ورد  ح�شبما  ال��ع��ي��د  يمنى  ال��ن��اق��دة  وت���رى 
ال�شمطي اأن اأهمية اأمين الريحاني كانت في و�شعه 
ق�شية الكتابة والإبداع اأمام �شوؤالها الأول،اأي اأمام 
والقوالب  والتكرار  اللفظ  دائرة  من  نقلها  م�شاألة 
الأدبية  الكتابات  من  الكثير  ظل  التي  الجاهزة 
اإبداعية  اأدبية  لغة  البحث عن  دائرة  اإلى  اأ�شيرها 

تنه�ص بم�شمون حي لها.

الدقيق  بحثه  خالل  من  ال�شمطي  لنا  ويك�شف 
اأن الدرا�شات الكثيرة التي تناولت كتابات جبران 
كونه  خالل  من  جاءت  المنثور،  ال�شعر  في  ودوره 
اأثبت  فلقد  الأمريكية،  الجن�شية  يحمل  مهاجرا 
ع�شر  اأربعة  كان  جبران  كتبه  ما  ُجل  اأن  الباحث 
ن�شا، في حين اأن اأمين الريحاني كان له الف�شل 
ومن  الت�شمية.  تلك  في  الأعظم  والإنجاز  الأكبر 
المرجع  الباحث  ح  يو�شِّ محايدة  ق���راءة  خ��الل 
اأيما  ا�شتفاد  ال���ذي  ج��ب��ران  لكتابات  الأ���ش��ا���ص 
وتميز،  تفرد  ومن هنا،  التوراة،  لغة  ا�شتفادة من 
الجبرانية  التراكيب  اأن  ال�شمطي  لنا  يك�شف  كما 
ال�شم  والجحيم،  النعيم  بالمتناق�شات:  خ�شبة 
والد�شم، الليل والفجر، مالئكة ال�شعادة، واأبال�شة 
ال�شر. ولقد ا�شتطاع جبران عبر تلك المتناق�شات 

اأن يقدم النموذج الأمثل لل�شاعر الإن�شان.

مو�شوعته  من  الثاني  كتابه  الباحث  اأنهى  وقد 
�شنوات  ع�شر  عن  يربو  ما  عمره  من  اأخ��ذت  التي 
لنماذج  درا�شته  من  الم�شتخل�شة  النتائج  ببع�ص 
الريحاني،  بكتابات  واأن��ه��اه��ا  بالنفري  ب��داأه��ا 
ويو�شف  زي��ادة،  وم��ّي  ونعيمة،  ومفرج،  وجبران، 
نثر  ق�شائد  اأنها  اإل��ى  عفيف،  وح�شين  ال��ح��داد، 

اأولية.

كاتب من م�شر.  *
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معر�ص الريا�ص الدولي للكتاب 
في ن�شخة 2015

وم�ساركة مركز عبدالرحمن ال�سديري الثقافي

■ حممد �سوانه

في كل عام يعود معر�ص الريا�ص الدولي 
وقرائية  ثقافية  تظاهرة  في�شكل  للكتاب، 
لفتة في مركز المعار�ص على طريق الملك 
ع��ب��داهلل، ف��ت��رى ال���زوار زراف���ات ووح��دان��ا 
المعر�ص  ت��زور  باأكملها  واأ���ش��ر  وجماعات 
ِبطانًا،  جولتهم  ختام  في  ليعودوا  ِخما�شًا، 
م��ح��م��ل��ي��ن ب��م��ا ط���اب ل��ه��م م���ن ث��م��ار دور 
وقد  والعالمية..  والعربية  الوطنية  الن�شر 
بالكتب،  ام��ت��الأت  عربة  يجر  بع�شهم  تجد 
يعودون  مخ�شو�شة؛  كتبا  يختارون  واآخرين 
يتجولون  كاأنهم  وجوههم،  على  باٍد  والفرح 

ب�شاتين  حقا  وه��ي  م��زه��رة،  ب�شاتين  ف��ي 
والخبرات  والأف��ك��ار  العقول  ب�شاتين  لكنها 
اأن  �شاأنه  من  ما  منها  يقطفون  المتنوعة، 
ي��زي��د م��ن م��خ��زون ال��م��ع��رف��ة وال��ع��ل��م وم��ا 
القراءة  متعة  من  عنه  يبحثون  ما  يمنحهم 

التي تغذي العقل والذائقة على حد �شواء.

وقد �شهد معر�ص الريا�ص الدولي للكتاب 
هذا العام )٤-١٤ مار�ص ٢0١٥م( م�شاركة 
والعربية  الوطنية  الن�شر  دور  كبير من  عدد 
�شنوية  تظاهرة  المعر�ص  و�شار  والعالمية، 

�ساً على اقتناء الكتب، وتحفيز  معار�ص الكتب، ظاهرة ح�سارية، تمثل محركاً محرِّ
التي  الكتب  من  متنوعة  بباقة  يزودها  بيته،  في  �سغيرة  مكتبة  ت�سكيل  على  الزائر 

يختارها من المعر�ص ومن غيره، على اأمل قراءتها في اأوقات الحقة..

فاقتناء الكتب فن، ولكل متعلق بالقراءة اأو هاٍو لها ذوق مختلف عن غيره، باختالف 
الخبرات والتوّجهات القرائية والمعرفية.. لكنها تظل هواية و�سنعة لها ما بعدها، 
االأدباء  المفكرين والموؤلفين من  نتاج عقول  تاأخذ �ساحبها في رحلة ماتعة في  قد 
والعلماء �سيوخا و�سبابا، رجاال ون�ساء.. فيقطف من منتجهم ما يروق له من قطوف 
دانية، ال تحتاج منه اأكثر من فتح اأغلفة الكتب واال�ستمتاع بقراءة ما �سّطره غيره.. 

وبذلوا الإنجازه االأوقات الطويلة، وهو يقطف منتجهم في دقائق اأو �ساعات معدودة!
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ينتظرها ع�شاق الكتب والنا�شرون على حد �شواء. 
�شعارًا  تعاي�ص(  )الكتاب..  ُمطلقًا  المعر�ص  جاء 
اإي�شالها  ُيراد  التي  الر�شالة  ليعك�ص  الدورة  لهذه 

اإلى الأجيال النا�شئة. 

ال�شديري  عبدالرحمن  مــركــز  �ــشــارك  ــد  وق
في  للكتاب  الدولي  الريا�ص  معر�ص  في  الثقافي 
خالل  المركز  جناح  و�شم  ال��ع��ام.  لهذا  دورت���ه 
واأدب��ي��ا  علميا  اإ����ش���دارًا   )١٤0( نحو  المعر�ص 
دوريتي  من  ع��ددا  و٧٥  كتابا   ٦٥ منها   متنّوعًا، 
الكتب  �شملت  الــجــوبــة.  ومجلة  اأدومـــاتـــو  مجلة 
والتراث  والآث��ار  وال�شيرة  التاريخية  الدرا�شات 
والعمارة والعلوم الإن�شانية والطبيعية، واإ�شدارات 

اأدبية في ال�شعر والق�شة واأدب الأطفال.

هذا  عر�شت  التي  الحديثة  الإ���ش��دارات  ومن 
العام في جناح الموؤ�ش�شة:  الطبعة الثانية المنقحة 
والمعاد ترجمتها لكتاب �شحراء �شمالي الجزيرة 
العربية: حدودها و�شكانها وم�شتوطناتها، لموؤلفه 
وقد  ال�شرع.  زي��دون  د.  وترجمة  مو�شيل،  الوي�ص 
حظي الكتاب باهتمام زوار الجناح في المعر�ص. 
في  واآثارها  والفتن  »النوازل  كتابي  اإل��ى  اإ�شافة 
اإلى  ال�شكانية  الهجرات  و«عوامل  الحجاز«،  بالد 

مكة المكرمة خالل الع�شر العثماني«، وكتاب اآثار 
المملكة: اإنقاذ ما يمكن اإنقاذه.

من  ف�شل  كتاب  الموؤ�ش�شة  جناح  �شمل  كما 
ت��اري��خ وط���ن و���ش��ي��رة رج����ال: ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
عن  وهو  الجوف،  منطقة  اأمير  ال�شديري  اأحمد 
عمل  الذي  ال�شديري  عبدالرحمن  الأمير  �شيرة 
�شارك  قرن،  ن�شف  لنحو  الجوف  لمنطقة  اأميرا 
ال��دك��ت��ور  وح����رره  الباحثين  م��ن  مجموعة  ف��ي��ه 

عبدالرحمن ال�شبيلي. 

التي �شمها  الإ�شدارات  يت�شفح عناوين  وَمن 
واجتماعية  علمية  موؤلفات  اأنها  يتبين  الجناح، 
تهم  ق�شايا  على  ت��رّك��ز  اأن��ه��ا  ويلحظ  واأدب���ي���ة، 
المجتمع ال�شعودي، وبع�شها يتناول ق�شايا تخ�ص 
عبدالرحمن  مركز  اإدارة  مقر  الجوف  منطقة 

ال�شديري الثقافي )النا�شر(.

يحر�ص المركز من خالل م�شاركته في معر�ص 
الثقافية  التظاهرة  هذه  في  الإ�شهام  اإلى  الكتاب 
التي تعد دعمًا لحركة الن�شر والبحث العلمي في 
المملكة، واإ�شهاما في توفير اإ�شداراته المدعومه 

لتكون في متناول الباحثين والقراء والمهتمين.
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�سامر والكتاكيت

�شدر حديثًا عن موؤ�ش�شة عبدالرحمن ال�ّشديري اأق�شو�شة بعنوان: )�شامر 
من  �شفحة  وع�شرين  �شبع  في  ج��اءت  �شوانه،  محّمد  لموؤلفها  والكتاكيت( 
ورة  ال�شّ يتج�ّشد في توظيف  تنبئ بعمل فني جديد،  ولعّلها  المتو�شط،  القطع 
والر�شومات لنقل المعنى والّدللة لمرحلة عمرية لها دور في بناء ال�ّشخ�شية 

الإن�شانّية: )عالم الطفولة(.

الأعمال  لما عهدناه في  الأدبي يجد طرحًا مغايرًا  العمل  المتاأّمل في هذا 
الأدبية والكال�شيكية في تركيزها على اللفظ والجملة، وتقدم فكرتها للنا�شئة 

باأ�شلوب لفت ومحبب، ومثيرة للتفكير في الوقت نف�شه.

اأدبي  لون  والكتاكيت(  )�شامر  اأق�شو�شة:  اإّن  نقول:  اأن  ن�شتطيع  ومن هنا، 
اأفكاره وروؤاه  الموؤلف من بثِّ  جميل، موجه لعالم الطفولة، تمّكن من خاللها 
باأ�شلوب فنيٍّ واأدبي رائعين، وّظف فيها اأدوات الق�ص وري�شة الر�شام في ت�شكيل 
ق�شة تقوم على لفت انتباه الطفل باأ�شلوب حكائي مب�شط، وفي الوقت نف�شه 

اإثارة تفكيره.

الّدعم  يتطلب مزيدًا من  النا�شئة  نحو  الموّجه  الأدبي،  العمل  اإن مثل هذا 
والم�شاندة لإيجاد منظومة متكاملة في مجال اأدب الطفل.

: حممد �سوانه املوؤلف 

: مركز عبدالرحمن ال�سديري الثقايف النا�سر 



133 اجلوبة - ربيع 1436هـ

ات
راء

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
قــ

قالت حامدة:
اأ�ساطري حجازية«

الروائي  اأ�شدر  الحجازية،  لالأ�شاطير  والتوثيق  الجمع  من  طويل  زمن  بعد 
�شياغة  واأع��اد  فيها  جمع  حجازية«  حامدة-اأ�شاطير  »قالت  كتاب  خال  عبده 
من  اأكثر  �شمت  الحجاز،  منطقة  في  ال�شعبية  الحكايات  من  كبيرة  مجموعة 
المتو�شط،  القطع  من  �شفحة  في )٥٧٦(  اأ�شطورة، جاءت  اأو  )١00( حكاية 
مهديا الكتاب اإلى اإحدى اأبرز م�شادر الكتاب ال�شيدة حامدة حمدان الحربي 

والدة زوجته حنان.

ي�شم هذا الكتاب وفرة من الحكايات ال�شعبية الحجازية جمعها الكاتب من 
اأفواه الرواة و»الحّكاءات« مبا�شرًة. وعلى الرغم من اأّن الحكايات ال�شعبية قد 
تتماثل من حيث مو�شوعاتها و�شردياتها، اإل اأن كل منطقة ت�شفي عليها نكهًة 

ها دون غيرها، وهو ما فعلته الحجاز اأي�شًا. تخ�شّ

وجاء في تعريف الكتاب »اإّن عادة الحكي في الحجاز حميمة جدًا، اإذ تكون 
الحكاية خا�شة بالأبناء ولي�شت عامة، وَمن تقوم بال�شرد هي اأم اأو جّدة تحكي 
»حكاية قبل  تعبير  �شاع  ولهذا  النوم،  الحكاية قبل  وتتم  اأحفادها،  اأو  لأبنائها 
النوم«، وهي حكايات تدور في محيط الواقع مخفّفًة من عوالم الجّن وال�شحرة«.

: عبده خال املوؤلف 

: دار ال�ساقي النا�سر 
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الأعمال ال�سعرية

العربية  الموؤ�ش�شة  عن  �شدر  وع��د،  �شل�شلة  �شمن 
الأع��م��ال  مجموعة   – ب��ي��روت   – والن�شر  ل��ل��درا���ش��ات 
اإح��دى  خالد،  اأب��و  فوزية  الدكتورة  لل�شاعرة  ال�شعرية 
ال�شعودية  والكاتبة  والأديبة  العربيات،  ال�شاعرات  اأبرز 
اإذ  ومحبيها؛  لقرائها  ���ش��ارة  مفاجاأة  ف��ي  المعروفة، 
�شّمنت مجموعة »الأعمال ال�شعرية« جميع دواوينها التي 
اأ�شدرتها في م�شيرتها الإبداعية، ومنها مجموعة �شعرية 

جديدة لم تن�شر من قبل عنوانها »ملم�ص الرائحة«. 
اإلى متى  �شمت مجموعة الأعمال ال�شعرية دواوين: 
يختطفونك ليلة العر�ص - اأ�شهد الوطن قراءة في ال�شر 
لتاريخ ال�شمت العربي - ماء ال�شراب - مرثية الماء - 

�شجن الجماد - تمرد عذري - ملم�ص الرائحة.
الريا�ص  معر�ص  في  المجموعة  تد�شين  وبمنا�شبة 
وّقعت  ٢0١٥م،  م��ار���ص  ف��ي  ٢0١٥م  للكتاب  ال��دول��ي 
رواق  في  ومعجبيها  لقرائها  الجديد  كتابها  ال�شاعرة 
والأدب��اء  ال�شعراء  من  عدد  بح�شور  بالمعر�ص  التوقيع 

والإعالميين.
الخ�شراء  �شلمى  الكبيرة  ال�����ش��اع��رة  كتبت  وق��د 
عن  م��ع��ب��رة  للمجموعة،  ب��اذخ��ة  م��ق��دم��ة  ال��ج��ي��و���ش��ي 
مفاجاأتها ب�شعر فوزية اأبو خالد بات�شاع رقعة اهتماماتها 
العالم  وبين هموم  والحميم  ال�شخ�شي  بين  التي تجمع 
قائلة  الأولى،  الأ�شالة  عالمة  اأنها  اإلى  م�شيرة  الوا�شع، 
واحدة  لحظة  تت�شالح  ل  ال�شجاعة  عظيمة  امــراأة  اإنها 
الجمر،  على  قاب�شة  تظل  بل  المارقين..  اعوجاج  مع 
موؤكدة اأن ق�شائدها عامرة بحب الوطن العربي والقلق 
عليه وخا�شة فل�شطين، واأنها من اأوائل ثائرات الجزيرة 
ولعلها اأ�شبرهن على الظلم، عالقتها مع ال�شعر عالقة 

يغبط  ل  عندها  ال�شعري  الن�ص  حيث  را�شخة،  عميقة 
موؤكدة  المبتكرة،  ال�شورة  تنويع  �شبيل  في  المعنى  حق 
اأن اإم�شاكها باللغة ال�شعرية مده�ص منذ اأول مجموعة، 
ي�شكو  ل  خالد  اأبو  فوزية  الدكتورة  �شعر  اأن  اإلى  م�شيرة 
التجارب  من  كثيرا  اأره��ق  ال��ذي  المعقد  الغمو�ص  من 
بالمعنى  تهتم  �شاعرة  لأنها  بريقها؛  واأط��ف��اأ  ال�شعرية 

وتوؤديه بو�شوح. 
كما �شمت المجموعة تقديما لل�شاعر علي الدميني 
من  الفرا�شات  اأفلتت  كيف  خالد:  اأبــو  فوزية  بعنوان: 

حرائق ال�شوء. 
ال�شعرية  مجموعتها  ق���راء  ال�����ش��اع��رة  ت��ت��رك  ول��م 
م�شمنة  الكتابة«  »م�شكاة  لهم  تكتب  اأن  دون  الجديدة 
�شيرتها الإبداعية بدءًا من طفولة اأولى ومراحل تجريبية 
عابرة،  لي�شت  محطات  الى  و�شول  وثالثة،  وثانية  اأولى 

وتحولت مفتوحة عن الكتابة بين الهوية والهواية. 
والكتابة بين برزخ الماء وبرزخ النار وري�ص الكتابة 

في رياح التحديات وعن �شركائي في فتيل الم�شكاة. 
من ق�شائد المجموعة ال�شعرية: 

اأغفو
فتت�سلق الق�سيدة نوافذي

على حبال اأع�سابي التي تمتد اإليها
خل�سة عني

تر�ص زيتها على اأ�سابعي
وترمي �سمعداناتها الم�ستعلة

على الفرا�ص.

: الدكتورة فوزية اأبو خالد املوؤلف 

: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر بريوت النا�سر 
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الرّحالة الأوربيون
يف �سمال و�سط اجلزيرة العربية:

منطقة حائل 1845-1921م

يتحدث ال��دك��ت��ور ع��و���ص ال��ب��ادي ع��ن ت��واف��د ع��دد من 
مختلف  من  العربية  الجزيرة  على  والم�شت�شرقين  الّرحالة 
الم�شارب والتجاهات خالل القرون الثالثة الأخيرة.  وكان 
كتاب  الثقافي  م�شروعه  �شمن  اأ�شدر  قد  البادي  الدكتور 
– منطقة  العربية  الجزيرة  �شمال  في  الأوربيون  »الرحالة 
بمنطقة  الأدب���ي  ال��ن��ادي  ع��ن  ١٨٤٥-١٩٢٢م«   – ال��ج��وف 

الجوف اإ�شافة اإلى كتابه هذا. 

اإلى  والرحالة  المغامرون  ه��وؤلء  دخل  الباحث:  يقول   
المنطقة، التي كانت تموج بالأحداث والتطورات ال�شيا�شية 
الباحث  فمنهم  م��ت��ع��ددة:  واأه����داف  ب�شفات  المختلفة، 
الطبيب  ومنهم  وال��ت��اج��ر،  ال�شائح  ومنهم  الآث���ار،  وع��ال��م 
ومنهم  والدبلوما�شي،  ال�شيا�شي  المبعوث  ومنهم  والمب�ّشر، 
الجا�شو�ص وكٌل على ح�شب هدفه... وقد قام هوؤلء الّرحالة 
بدرا�شة اأو�شاع البالد والتعرف على اأحوالها وكتابة تقارير 
كتاباتهم  اختلفت  فقد  اأهدافهم،  اختلفت  ما  وكما  عنها. 
كتاباته  وامتازت  ومحايدًا  من�شفًا  كان  من  فمنهم  عنها؛ 
ب  بالمو�شوعية، ومنهم من �شيطرت على كتاباته روح التع�شّ
وع�دم  الم�شبقة،  والأحكام  القومي،  العن�شري  اأو  الديني 
الم�و�شوعية ف�ي اإ�ش�دار الأح�كام وت�عميمها ب�شكل اعتباطي 

دون النظر اإلى خ�شو�شية المنطقة.

اأ�شهم  رحالتهم،  عن  وتقاريرهم  كتاباتهم  خالل  ومن 
تاريخنا  فترات  من  فترة  تاأريخ  كتابة  في  الرحالة  ه��وؤلء 
المحلي لم تحظ بالهتمام الكافي من موؤرخينا المحليين، 
وقد اكت�شبت كتاباتهم عن الجزيرة العربية اأهمية بالغة لما 
تحويه من معلومات وافية وُمَمنهجة ب�شورة علمية �شليمة، 
منطقة  اأم��ا  كتاباتهم.  لول  غائبة  كانت  حقائق  لنا  ونقلت 
�شبه  �شمالي  مناطق  اأهــم  فاإحدى  كتابنا،  مو�شوع  حائل، 
الجزيرة العربية وو�شطها التي اتجهت اإليها اأنظار الرحالة 
نظرًا  كتاباتهم  في  كبيرة  بعناية  وخ�شوها  الأوروب��ي��ي��ن، 
لأهمية ال�شيا�شة التي كانت تحظى بها زمن قدومهم اإليها، 
مناطق  تو�ّشط  ال��ذي  وموقعها  الجغرافية  اأهميتها  ب�شبب 

عدة، وعلى �شوء تلك الأهمية زارها خالل الفترة الواقعة ما 
بين ١٨٤٥م/١٢٦١ه���، و١٩٢١م/١٣٤0ه��� اثنا ع�شر رحالة 

اأوروبيًا خ�شوها باهتمام كبير في كتاباتهم. 

منطقة  ع��ن  ال��رح��ال��ة  ه���وؤلء  ق��دم  ال��م��وؤل��ف:  وي�شيف 
ال�شيا�شي  وتاأريخها  الجغرافية  المعلومات  الكثير من  حائل 
ال�شكانية  وتركيبتها  والثقافي  والجتماعي  والقت�شادي 

حا�شرة وبادية.

كما ي�شير اإلى اأن ما كتبه الرحالة لم يكن لنا، بل كتبوا 
وعليه،  الأخ��رى.  ال�شعوب  اإل��ى  لتتعرف  ل�شعوبهم  بلغاتهم 
بالن�شبة  و�شاذًا  يرونه غريبًا  ما  على  يركزون  اأنهم  يالحظ 
اإليهم، ويقّيمونه من خالل مرجعياتهم الدينية والح�شارية.

ليحكم  الن�شو�ص  با�شتك�شاف  القارئ  الباحث  ويدعو 
اأهميته  مدى  وتقدير  الرحالة،  هوؤلء  قدمه  ما  على  بنف�شه 
العلمية والثقافية، اإذ تجلت نزعة الباحث الحيادية ومنهجه 
العلمي بعيدًا عن الهوى اأو التمحور حول الذات؛ كا�شفًا عن 
تاريخ منطقة حائل الديني وال�شيا�شي والقت�شادي والثقافي؛ 
م�شلطًا ال�شوء على الرحالة الذين زاروها من خالل معرفة 
دوافعهم ومناهجهم في التحليل وم�شاهداتهم.. مع الوقوف 
على القيمة العلمية لمحتوى تلك الرحالت، م�شهمًا في بناء 

قاعدة معلومات موثقة و�شاملة عن المنطقة.

الكتاب الذي جاء بجزئه الأول في)٥٢٨( �شفحة والثاني 
في )٩٩0( �شفحة، وكالهما من القطع الكبير، �ِشفر مهم 
ن القارئ والباحث من التعرف على  عن منطقة حائل، يَمكِّ
وتحمد  العبر،  الأجيال  منها  ت�شتلهم  مهمة،  تاريخية  فترة 
اهلل على تغير الحال وتبدل الأو�شاع التي كانت تعاني فيها 

بالدنا من تف�شي الجهل والأمية وتداعياتهما.

: د. عو�ص البادي املوؤلف 

: النادي الأدبي مبنطقة حائل النا�سر 
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٢0١٥/١/٢٨م  الأربعاء  يوم  م�شاء  اأقيمت  ١٤٣٦/٣٥ه����  للعام  الثقافي  الن�شاط  خطة  �شمن 
الع�شيري،  ال�شريف  قا�شم  الأ�شتاذ عبده  األقاها  المجتمع«،  ودور  البيئة  بعنوان: »حماية  محا�شرة 
الأ�شتاذ عبدالرحمن بن عبدالكريم  الثقافي،  المجل�ص  واأدارها ع�شو  الزراعة،  بوزارة  الم�شت�شار 

المفرج.

البيئية  )التفاقيات  ت�شمن:  المحا�شرة  مو�شوع  عن  )بوربوينت(  عر�ص  المحا�شر  ق��دم 
الدولية الرئي�شة - الأهداف ال�شتراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافح�ة الت�شحر - الم�شاريع 
والغابات  المراعي  نظام  اإ�شدار   - البيئي  الوعي  رفع   - للغابات  الوطنية  والخطة  الإ�شتراتيجية 
ولئحته واإجراءات �شبط المخالفات - برامج تثبيت الكثبان الرملية في مختلف مناطق المملكة - 
حماية واإعادة تاأهيل مواقع الغطاء النباتي الطبيعي - الغطاء النباتي الطبيعي... حالته وال�شغوط 
العمل  وخطط  وال�شتراتيجيات  ال�شيا�شات  اإع��داد  خالل  من  المملكة  جهود   - لها  يتعر�ص  التي 

والنظم والت�شريعات للحد من اأ�شباب تدهور البيئة واإعادة تاأهيل البيئات المتدهورة.

 - الموقع   - الم�شاحة  مثل:  البيئية  التدهور  وع��وام��ل  التحديات  اأه��م  المحا�شر  تناول  كما 
الطبوغرافية - الظاهرة المناخية المتطرفة كالجفاف والفي�شانات وما ينتج عنهما من ال�شحايا 
- تلوث الهواء وما ينتج عنه من اأ�شرار �شحية، اإ�شافة اإلى التغير المناخي ونتائجه - اأ�شباب تدهور 
البيئة والغطاء النباتي على وجه الخ�شو�ص متعددة ومتنوعة، وهي في معظمها من �شنع الإن�شان 

- اأنواع البيئات الطبيعية(.

وقد اأ�شاد الأ�شتاذ الع�شيري بمركز عبدالرحمن ال�شديري الثقافي على ما يقدمه من ن�شاطات 
ثقافية وندوات ومحا�شرات، ت�شهم في اإثراء ال�شاحة الثقافية.

ح�شر المحا�شرة جمع من الأهالي واأع�شاء المجل�ص الثقافي. وُنقلت عبر الدائرة التليفزيونية 
المغلقة اإلى الق�شم الن�شائي. 

 الأ�شتاذ عبدالرحمن المفرج والأ�شتاذ عبده قا�شم ال�شريف

■ كتب: عماد املغربي
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