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لتحرير

حاورت جملة «م�سارب �أدبية» يف هذا العدد اثنني من مبدعي تون�س،
الروائية فتحية دب�ش �أ�ستاذة الأدب العربي واللغة الفرن�سية ،والفنان العاملي،
الت�شكيلي احلرويف �صفوان ميالد الذي يحمل مالمح مدينته القريوان.
تعددت الإلقاءات واملناظري يف احلوار مع الأ�ستاذة فتحية كونه حوار ًا
مفتوح ًا مبجموعة املجلة يف في�سبوك� ،إثر جناح روايتها الأوىل وذيوعها بني
يدي النقاد الذين كتبوا عنها مقاالت كثرية ال يتاح مثلها يف العادة ملنتج
روائي �أول� .صاحبة خط �إبداعي خمتلف حاول �أع�ضاء املجموعة ا�ستكناه
ر�ؤاها يف ال�سرديات ،وغريها.
�أما الأ�ستاذ �صفوان ،جنح يف ت�أ�سي�س مدر�سة فنية �أ�س�سها على ت�شكيل
احلرف ،ونالت �أعماله التي فاقت الثالثمائة �إعجاب ًا تخطى حدود تون�س.
امتاز بعدم احل�صر يف تفنينه ،فهو ير�سم على اجلدران والقما�ش واجللد
واخل�شب ..ت�ستدعي �أعماله يف �أوروبا الأندل�س من الذاكرة العربية
الإ�سالمية.
وبني الن�ص الروائي واحلرف الت�شكيلي رمبا يكون الرابط ما قاله �صفوان:
كالن�ص!».
«�إن احلرف ح ّمال �أوجه متام ًا
ّ
زياد

هيئة التحرير
رئيس التحرير
زياد محمد مبارك

مستشار التحرير
محمد الخير حامد

مدير التحرير
مصعب أحمد عبد السالم شمعون

كتاب مشاركون
ريم أحمد  -د .فهد أوالد الهاني -
أيمن دراوشة  -حسن الفياض

التصميم واالخراج الفني
عماد جعفر عطيوي

لوحات العدد

ريشة الفنان /صفوان ميالد
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دعوة للكتابة
نت�شرف بدعوة كافة الأُدباء والكتاب والنقاد للكتابة مبجلة
م�سارب �أدبية يف العدد الثامن ،والذي �سي�صدر � -إن �شاء اهلل -
يف الأول من �أبريل /ني�سان  ٢٠٢٠م.

حمور العدد الثامن:

«قصيدة النثر بين الشعرية والشرعية»
ندعو للم�شاركة بالكتابة يف مو�ضوع املحور �أعاله كما نرحب مب�شاركة
الأدباء بالن�صو�ص الإبداعية ،عرب الأجنا�س الأدبية:
املقاالت  -الدرا�سات املُحكمة
ال�شعر الف�صيح  -ال�شعر ال�شعبي  -النرث
الق�ص�ص الق�صرية  -الق�ص�ص الق�صرية جداً
دليل التحرير بالمجلة:
ُ /١تر�سل املواد كحد �أق�صى يف  ١٥مار�س� /آذار  ٢٠٢٠م.
 /٢يجب على الكاتب �إرفاق �صورة �شخ�صية مع املادة املُر�سلة.
 /٣يجب �أال تتجاوز الدرا�سة  ٣٠٠٠كلمة ،واملقالة  ١٥٠٠كلمة.
� /٤أن تكون املواد الئقة املحتوى وتراعي الأخالق ،و�أال تتجاوز اخلطوط احلمراء يف طرحها لق�ضايا
الأديان والدول والأعراق.
 /٥مطابقة املعايري املُتعارف عليها يف الأجنا�س الأدبية.
 /٦احلر�ص على �ضبط و�سالمة اللغة.
ُتر�سل املواد للمجلة عرب الربيد الإلكرتوين:

masarebart2019@gmail.com
«المواد المنشورة ال ُتمثل رأي إدارة المجلة ،بل ُتعبر عن آراء كتابها»
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لمبدعي الفن والتشكيل
ندعو الفنانني والت�شكيليني ومبدعي فن اخلط العربي ،للم�شاركة ب�أعمالهم الفنية لعر�ضها
يف �صفحات «جملة م�سارب �أدبية»  ،على من يرغب يف امل�شاركة ار�سال �أعماله  -م�ص َّورة ت�صويراً
ً
وا�ضحا  -عرب الربيد الإلكرتوين للمجلة ،مع ذكر اال�سم الكامل والدولة التي ينتمي �إليها.
ُتر�سل اللوحات للمجلة عرب الربيد الإلكرتوين:

masarebart2019@gmail.com
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نصوص قصصية

دامية

نه�ض جابر من نومه متثاق ًال ،يعاين من �صداع �إثر احت�سائه لعدد من
ك�ؤو�س «العرقي» الذي �أجادت مارثا �صنعه بحبات بلح خمتارة بعناية ،كما
جتيد ممار�سة الرذيلة على مر�أى من زوجها الك�سول قلوال .وجد جابر
نف�سه بال مالب�س ومارثا على بعد ذراع منه ،يت�أمل ج�سدها الأبنو�سي
العاري بنتوءاته وت�ضاري�سه اال�ستوائية ،املليء بالرغبة واال�شتهاء ،كانت
نائمة وتك�سو مالحمها عالمات الر�ضا والن�شوة.
ارتدى جابر مالب�سه على مهل بقدر ما يتيح له اتزانه ثم توجه بخطوات
مرتنحة �صوب باب املنزل ،رمقه قلوال بنظرة غا�ضبة عندما م ّر من
�أمامه ،قلوال كعادته يحت�سي الكثري من اخلمر عندما ينام �أحد مع
زوجته ،مل يكن الأمر كذلك لوال تلك احلرب اللعينة ،ي�ضاجع مرارة
ذكرياته �إبان احلرب ،يعت�صره الأمل عندما يتذكر ذلك اللغم الغادر
الذي اطاح ب�إحدى �ساقيه و�أفقده رجولته ،يحب زوجته ك�إله مقد�س
رغم عجزه .نزحا بعد الإعاقة �إىل �أطراف العا�صمة ليزاول بع�ض
املهن الهام�شية التي ال تغني عن جوع ،جل�أت مارثا لبيع اخلمور البلدية
لتوفر الغذاء لها ولزوجها ،دفعها الندامى ملمار�سة الفاح�شة لت�شبع
�شبقها الأفريقي وهي مل تتعد بعد الواحد والع�شرين عام ًا ،وج�سدها
يتماوج بالرغبة كلما �سارت ويعجز خ�صرها النحيل عن حمل م�ؤخرتها
ال�سمينة .اجنبت �أربعة �أبناء ال تعرف من هم �أباءهم ،لكل منهم �سحنة
خمتلفة عن الآخر ،وقلوال غارق ًا يف عجزه ينظر �إليهم كمن ينظر �إىل
فجيعته وعجزه ،الوطن املنق�سم توحد يف بيته يراعي �صغاره وهو غري
را�ض عنهم ،يندب حظه وي�شرب كثري ًا ثم يغرق يف �صمته احلزين ،ذات
ٍ
م�ساء ت�شاجر مع �أحد زبائن زوجته عندما انتقل حديثا ،لطمته زوجته
و�أ�سقطته �أر�ض ًا ومن حينها �أدرك �أن كل �شجار يخو�ضه �ضدها �أو زبائنها
هو اخلا�سر الوحيد فيه.
خرج جابر من منزلها و�أفكار �شتى تت�ضارب بر�أ�سه ،كيف يحتمل هذا
القلوال و�ضع ًا كهذا؟! وكم مبلغ ًا من املال يخ�سره يومي ًا من �أجل هذه املتع
الزائلة؟!  ..عاتب نف�سه كثري ًا ولكن �شيطانه هم�س له:
مارثا ت�ستحق كل قر�ش ينفق عليها و�أكرث ،ثم ال تن�سى كم كنت �أنت
�سعيد ًا يف �أح�ضانها ،اخلمر والن�ساء هما من �أخرجاك من ك�آبتك املزمنة
وبكائك املرير ،فال ت�أ�سف فما زال يف العمر الكثري يكفي للتوبة والندم.
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مطيع النعيم  -ال�سودان

رغبة

جابر مل يبلغ بعد ال�سابعة والع�شرين من عمره ،تخ ّرج من كلية العمارة
والهند�سة يف �إحدى جامعات العا�صمة العريقة ،مي�سور احلال فوالده
من �أكرب جتار املوا�شي ب�شمال كردفان ،يف اجلامعة جمعت بينه وزميلته
احل�سناء ماريان عالقة حب قوية ال ُيذكر �أحدهما �إال والآخر مقرون ًا
به ،بعد �أن �صدّته وجدان العا�صمية بحجة �أنه من عرق خمتلف ووالدها
�سريف�ض هكذا ن�سب ،كان ي�ضحك كثري ًا كلما حتدث عن ماريان ويردف
قائ ًال:
•ماريان دي اهلل خلقها مبزاج!
مل تك م�سيحيتها ت�شكل له هاج�س ًا كما مل يك �إ�سالمه ي�شكل عائق ًا
بالن�سبة لها ،مت�ضي �سنني الدرا�سة وحبهما موغ ًال يف التعمق .حدثته
عن اهلل كما تعرفه ،قر�أ الإجنيل والعهد القدمي� ،أخربها عن الإميان
املطلق بوحدانية اهلل وق�ص�ص الأنبياء من منظور �إ�سالمي .ذات م�ساء
حدثها كم هو جميل من يخلق �أنثى بهذا اجلمال ،عن احلب ،عن الليايل
التي مت�ضي دونها� ،شغفه حني يقرتب موعد لقاء ،همهمت بكلمات غري
مفهومة� ،شرد ب�صرها يف فراغ عري�ض ي�سع فكرتها با�ستدعاء �شيطان
ليكون ثالثهما ،التفتت �إليه بغت ًة و�أخر�سته بقبلة ،حملت معنى الوجود
الإن�ساين ،كان اهلل موجود ًا ،الأنبياء وال�شياطني املردة .الأديان ال تعيق
الإن�سانية بل ثمة معتقدات خاطئة تعرقل �إن�سانيتنا ،تغتالنا يف �أبهى
�صورنا ،ت�شوه �صورة الأديان واهلل داخلنا.
بعد التخرج رف�ض والده اقرتانه بكافرة ح�سب فهمه القروي الب�سيط،
عانت هي الأمرين يف عائلتها ،وبعد جهد جهيد تو�صل والديها جرج�س
وكاثرين لفكرة تن�صري جابر وتعميده لكنه رف�ض الفكرة و�أح�س
باخلزي� ،صور لها والدها �أنها ارتكبت خطيئة كربى ،اعرتفت للق�س
�سر ًا يف قدا�س �أحد الآحاد� ،أوعز �إليها خفية �أن ترتهنب للخال�ص من
�إثمها ،بعدها تطوعت يف �إحدى منظمات العون الإن�ساين كمب�شرة
للديانة امل�سيحية بجنوب البالد ومنها تنقلت يف جماهل �أفريقيا حيث
القت حتفها بداء الكولريا بغينيا بعد �سنتني من �سفرها� ،أما جابر ف�ش�أنه
كما عرفنا �سابق ًا خمر ون�ساء �إىل �أن ُوجد مقتو ًال ذات �صباح باكر عند
طرف املدينة وبجواره جثة رجل �أبنو�سي فاقد ًا �إحدى �ساقيه وتعلو وجهه
ابت�سامة ظافرة.

يوم َّيات
ِ

طالبة مظلومة
ب�سبب َ
أ�ستاذ ،فقد كان ع�صب ًّيا،
أهرب �إىل ِ
تلك العاد ِة املقيت ِة لل ِ
ّاريخ ،اعتدْتُ �أن � َ
املقعد الأخ ِريِ ،
يف ِح َّ�ص ِة ال َت ِ
ُ
اللوح ،ف�ألقي
ي�شرح َ
ّر�س .كما �أ َّنني كنتُ �أ�ست ِغ ُّل ال ُفر�ص َة ،ح َني ُ
يتطاي ُر ال َّرذا ُذ من فمِ ِه ح َني ُ
الد َ
يكتب �شي ًئا على ِ
ال�شار ِع ،و�أ�س َع ُد َ
نظر ًة على َّ
االلتقاطات اجلميل ِة ا َّلتي كانتْ تل َم ُحها عي َن َّي.
بتلك
ِ
مكر ًرا �أفكا َر
ي�شرح ِب� ٍ
در�سنا كانَ عن املُث َّقف َني ا َّلذينَ � َ
ال�سفاح جمال با�شا ،وكانَ الأ�ستاذ ُ
َ
اليوم ُ
إ�سهاب ِّ
أعدمهم َّ
الكتابَ ،
الكتاب
املدر�سي دونَ �أن ي�أتي مبعلوم ٍة ُت�شعرين �أ َّن ُه ميتلك ثقاف ًة وا�سع ًة .كانَ يج ُّرت ما يف
مثل كثريينَ
ِ
ِ
ِّ
ب�صراخ ِه ،ا َّلذي ُيفرت ُ
َ�ض �أ َّن ُه َ�ش ْر ٌح!
غ ِريه ،وك� َّأن
املعلومات وجب ٌة يبتلعها وكفى! ح َني ِ�ضقتُ ً
ِ
ذرعا ُ
ُ
عطر �أ ِح ُّبها غا َز َلتْ قلبي ،نعم ،خفقي ال يخطئ؛ �إ ُّن ُه َ
ذاك َّ
الو�سيم ا َّلذي كانَ ُ
اب
باب
ال�ش ُ
ُ
يقف ِ
يوم ًّيا عندَ ِ
را ِئح ٌة ٍ
نظرات خجول ًة دونَ �أنْ َ
املدر�س ِة ُ
يقول �شي ًئا ،مل �أع ْد �أحتم ُل� ،أري ُد �أنْ �أنظ َر من ال َّنا ِف َذ ِة� ،سمعتُ ندا َء
ي�سرق م ِّني
ٍ
فقد ا�شتقتُ �إلي ِه ،م َّر �أ�سبو ٌع مل ي� ِأت ،ال َّ
�شك � َّأن مكروهً ا
قلبي ،ونظرتُ َّ ،ثم جل�ستُ  ،وكدتُ �أط ُري منَ
الفرحِ ،
ِ
َ
أ�ستاذ.
وهي ُت�ش ُري ب�س َّباب ِتها نح َو ال ِ
ح�صل معهُ ،و�أنا يف غمر ِة ت�سا�ؤالتي� ،صحوتُ على نكز ٍة من �صديقتيَ ،
ً
لقد كانَ
إعدام؟
ممتع�ضاِ ،
أنتِ � ،
يحد ُّق فيِ َّ  ،ويقولِ � :
أنتِ ،قفي! �أخربيني متى ن َّف َذ جمال با�شا ُح َ
كم ال ِ
عيد ميال ِده!
يوم ِ
قلتُ بثق ٍة كبري ٍةَ :
أدب ت�سخرينَ ِم ِّني!
زجم َر قا ِئلاً  :قليل ُة � ٍ
ق�ص َف ِني ببقايا طب�شور ٍة كانتْ يف ِيده ،و�أ�شار يل �أن اخ ُرجي!
َ
أهتم َ
املدر�سيَ ،
املعلومات ا ّلتي كانَ
خارج املُق َّر ِر
لتلك
ِ
لذلك مل � َّ
ال�س ّف ِاح َ
كنت قد قر�أتُ الكث َري عن هذا ّ
ِّ
ي ُز ُّجها الأ�ستا ُذ يف عقو ِلنا.
التقطتُ َّ
الطب�شور َة ،و�أنا �أ�سخ ُر من ُه يف ِ�س ِّري:
عيد ُّ
ال�شهدا ِء ُي�صا ِد ُف � ً
ال�س َّف ِاح ا َّلذي
ال�سا ِد َ�س منْ �أ َّيا َر ِ
كثريونَ ال ِ
يعرفونَ � َّأن َّ
أي�ضا عيدَ ميال ِد َّ
أعدمهُم!
� َ
ُ
يعر ُف � َّأن َ
ال�س َّف َاح ُي�صا ِد ُف عي ُد ميال ِد ِه يف:
ُث َّم � ُّأي �أ ِ
تاريخ هذا ا َّلذي ال ِ
جمال با�شا َّ
�ستاذ ٍ
ألف) ومن امل�ؤ َّك ِد ج َه ُل ُه �أ َّن ُه ِيّ َ
توف يف
عام ثالث ٍة و�سبع َني وثمامنائة و� ٍ
(ال�سا ِد ِ�س ِمن �أ َّيا َرَ ،
َّ
ألف).
عام اثن ِني وع�شرينَ وت�سعِمِ ئ ٍة و� ٍ
(احلادي والع�شرينَ من حزيرانَ َ
َ
االحتفال
عيد ميال ِد ِه ،ول ُر َمّبا �أرا َد
يوم ِ
لع َّلها م�صادف ٌة غريب ٌة �أ َّن ُه � َ
أعدم ال ُّث َّوا َر يف ِ
على طريق ِت ِه!
أ�ستاذ
الباب ،كي �أخ ُر َج مطرود ًة ،انتا َبني �شعو ٌر
بالقهر من ال ِ
أفتح َ
بينما كنتُ � ُ
ِ
وجرحني .كانَ َّ
ا َّلذي ظل َمني،
عطر
َ
ال�شي ُء الوحي ُد ا َّلذي َوا�ساين رائح َة ِ
َ
ذاك َّ
اللوح �شي ًئا من �إبداعي؛
ال�ش َ
فغيتُ ر�أيي ،وق َّررتُ �أنْ � َ
ابَ ،رّ
أكتب على ِ
أ�ستاذ ال يحرت ُم ثقافتي ،ومبا �أ َّنني مطرود ٌة على ِّ
مبا � َّأن ال َ
احلاالت،
كل
ِ
قبل �أنْ �أخ ُر َج كتبتُ َّ
لذلك َ
َ
بالطب�شور ِة ا َّلتي كانتْ ما ُ
تزال يف ِيدي:
مت
دَقيق َة َ�ص ٍ
ي ِق ُف قلبي..
ُك َّلما م َّر
َم ِوك ُب
د�س ِّي!
طر َك ال ُق ِ
ِع ِ

ميادة مهنا �سليمان � -سوريا
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للبرلمان ٌ
طريق آخر!

مازن احلمداين  -العراق

حياته �شقا ٌء يف �شقاءٍ  ،دائم الرتحال يف املهن ،يبحث عن الغنى،
ويجفوه احلظ احل�سن ،وخ�سائر �ساعة تُذهب جهد �سنة ،وهو يقف
على باب عالية ،وق�صر م�شيد ،وهو مي�سك بق�صا�صة �صغرية بيده،
ويتذكر كيف ح�صل عليها ،يجل�س مع ع�ضو برملاين يف مزرعته ،كونه
�صديق الطفولة ،ورفيق ال�صبا ،وتدور عليهم ك�ؤو�س ال�صفا ،وترق�ص
بني �أيديهم بنات الهوى ،وهو ي�ساير رفيقه ،وال ين�ساق معه حد
الثمالة ،خوف ًا من الوقوع يف املحذور ،بينما امل�س�ؤول جتاوز احلد ،وهو
مي�سك الك�أ�س بيد ،واملوم�س بيد.
ويف حلظة التفت �إليه قائ ًال� :أخربين كيف هي �أحوالك املادية؟
 احلقيقة �سيئة جد ًا. ما هو ر�أيك لو �أ�صبحت معي يف الربملان؟ وماذا �أعمل يف الربملان؟ حماية معك؟ ال ،بل ع�ضو برملان. وكيف �أ�صبح ع�ضو برملان؟ً
ً
 طريقة �سهلة ،لكن تكلفك مبلغا ب�سيطا من املال؟ ما هي الطريقة؟ وكم تكلفني؟ الطريقة هي :اذهب لهذا العنوان  -و�أعطاه ق�صا�صة �صغرية -واملبلغ مائة وخم�سون مليون دينار فقط.
 و�أنا �أقول لك �أموري املادية �سيئة ،و�أنت تقول مائة وخم�سون مليوندينار.
ً
 ال عليك �سوف �أعطيك قر�ضا بالق�سط الأول وهو خم�سون مليوندينار ،وبعد الفوز تدفع مائة مليون دينار.
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 و�إذا احلظ عك�س معي ،وكانت اخل�سارة ،كيف �سوف �أ�سدداخلم�سني مليون دينار؟
 �إذا خ�سرت مربوء الذمة دنيا و�آخرة.ُف َتح الباب ،وخرج رجل متو�سط العمر ،يلب�س مالب�س عربية ،طويل
اللحية ،وتفوح منه روائح العطور ،وبيده م�سبحة طويلة ،وخرزها
ول�صوت ت�صادم خرزها ،تبادلنا التحية ،وقدمت
كبرية� ،شدين لها
ِ
له الق�صا�صة.
ً
قر�أها ورحب بي ،و�أدخلني للدار ،و�أغلق الباب ،قائال :ال�شيخ يف
انتظارك ،و�سار و�أنا �أ�سري خلفه حتى وقف ،وطالبني باملال فدفعته
له ثم �أدخلني غرفة �ضو�ؤها خافت والبخور يمَلأ املكان ،ورجل جال�س
على كر�سي يغطي وجهه بقناع� ،أدخل الرعب �إىل قلبي ،و�أق�شعر
له بدين ،كلمني ب�صوت غريب ك�أنه يخرج من اجلدران� ،أنا �أراه
�أمامي ولكن �صوته ي�أتيني من كل االجتاهات ،قلت يف نف�سي :هل �أنا
يف فيلم رعب؟ مباذا ورطتُ نف�سي؟ ُ�شغلت بكل هذه الت�سا�ؤالت عن
�أ�صل الكالم ومعناه وهو ينتظر مني جواب ًا ،قلت :هال تكرمت ب�إعادة
ال�س�ؤال؟
أنت م�ستعد ملوا�صلة الطريق للأخري؟ �أو تريد االن�سحاب؟ علماً
 هل � َ�إن ما دفعته لن يعود �إليك.
 فكرت قلي ًال ،وجدت االن�سحاب فيه خ�سارة �أكرب ،قررت موا�صلةالطريق للأخري ،وبال تردد ،قلت� :أنا م�ستعد ملوا�صلة الطريق حتى
النهاية.
� -أعلم يا هذا الرتاجع يف منت�صف الطريق �سي�ؤدي �إىل قتلك.

 لن �أتراجع للموت معكم.قام ويف يده عمود من حديد طويل� ،ضرب الأر�ض به ثالث مرات،
دخلت امر�أة ال يرى منها �شيء �إال طفل ر�ضيع ملفوف يف خرقة
بي�ضاء ،و�ضعته على دكة من اجلرانيت الأ�سود ،وم�ضت.
�أخرج من حزامه خنجر عليه نقو�ش قدمية ،و�ضعه بجانب ر�أ�س
الطفل ،وقال :عندما �أقول برق�ش ..ثالث مرات تتقدم وتذبح
القربان ،وت�أخذ من دمه ب�أ�صبعك وتكتب على هذه اخلرقة  -و�أخرج
خرقة بي�ضاء من جيبه  -ثالث مرات برق�ش.
�أخذتها ويدي ترجتف ،مل �أت�صور �إن الأمور �ست�صل لهذا احلد ،قلت:
حالل عليك املال ،و�أنا ان�سحب ال �أريد برملان وال مال.
ف�ضرب الأر�ض بالعمود مرة واحدة ،فدخل ثالث رجال �أقدامهم
بالأر�ض ،ور�ؤو�سهم يف ال�سقف ،ويحملون �سيوف طويلة ،وهنا قال:
أنت القربان الذي يذبح يف هذه ال�ساعة بد ًال من
هل تريد �أَن تكون � َ
هذا الطفل؟
 بعد تردد طويل �ضعفت ارادتي وقلت :ال. هل نكمل؟ نعم ،قلتها و�أنا �أبكي كالأطفال.ً
بد�أ يقر�أ بكالم ال �أفقه منه �شيئا ،و�شعرت بوجود �أ�شياء ال �أراها،
رمبا ب�سبب اخلوف والرعب الذي �أ�شعر فيه ،حتى قال �أيقونة الذبح
برق�ش ،برق�ش ،برق�ش...
�أم�سكت اخلنجر بيدي التي ترجتف مما �أنا مقدم عليه ،ورمبا من
ال�سيوف امل�سلطة على عنقي ،وعندما ر�أى ترددي لكزين بعموده

احلديدي ،ف�أغم�ضت عيني ،و�أقدمت على هذا الفعل ال�شنيع ،وكتبت
الكلمة ثالث مرات ب�أ�صبعي قلم ًا ،ودم الطفل حرب ًا ،والقما�ش
قرطا�س ًا.
حلظات رهيبة ،و�أنا �أ�سمع �صراخ الر�ضيع ،ودماءه التي تتناثر على
وجهي وثيابي ،و�أح�س بيديه ورجليه تتحركان ،يف تلك اللحظة فقدتُ
�إن�سانيتي ،و�إح�سا�سي باحلياة� ،صرتُ ميت ًا يتحرك ،حني ذاك �سمعت
ال�شيطان الب�شري يقول� :أذكر ا�سمك الكامل �سيادة النائب.
ذكرت ا�سمي ،وا�ضا َء ْت الأنوار ،ور�أيت �أي ب�شاعة فعلت ،ف�أخذ
اخلرقة التي كتبت عليها �أيقونة املوت ،فخرجت من الغرفة لأتقي�أ
هناك ،ف�أخذوين �إىل مكان خلعت فيه ثيابي ،واغت�سلت ،ولب�ست ثياب ًا
جديدة قد هي�أوها يل ،وعلى مقا�سي� ،أعطاين ال�شخ�ص الذي ر�أيته
�أول مرة عند الباب ،ظرف ًا فيه ورقة ال �أعلم ماذا كتب فيها ،ووجدت
�سيارة �سوداء حديثة تنتظرين ،فطلبوا مني الركوب فيها ،فركبت،
وم�ضيتُ �إىل بغداد حيث اجتمعتُ مع رئي�س كتلة يف الربملان ،رحب
بي كثري ًا قائ ًال� :أنت نلت �شرف الع�ضوية يف الكتلة ،و�ستكون نائب ًا
يف الدورة القادمة ،وكل ما عليك هو �إطاعة �أوامري فقط ،وقدم
يل ظرف ًا فيه ع�شرة �أالف دوالر ،و�سوف �أعينك قن�ص ًال يف �سفارة
�أوربية ،حلني موعد االنتخابات القادمة ،لتن�سى املا�ضي ،و َت َر َّف َه عن
نف�سك ،وتتعلم لغة تنفعك يف عامل ال�سيا�سة ،والأعالم.
فعلمت �أَن تكون �سيا�سي ًا يعني �أنك قد بعت نف�سك لل�شيطان ،وعرفت
�أن كر�سي الربملان ثمنه لي�س �صندوق االنتخاب بل �أن تكون عبد ًا
لرئي�س الكتلة ،حيث مي�سك عليك دلي ًال ممكن �أن تعدم ب�سببه...
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بال

عنوان

مدثر التجاين  -ال�سودان
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�صعدنا على تلك ال�سفينة �أنا و�أ�صدقائي ،هاربني من �أنف�سنا وجمتمعنا،
�أحزاننا ورهق احلياة ال�ساكن فينا ،ورهق العمل الذي �أ�سكناه ب�أيدينا..
حتركت بنا يف ليلة حالكة جد ًا ،ت�شبه وطني يف فرتة حكم الإنقاذ ،ك�أنها
ا�ستعارت من الليايل ال�سابقة والالحقة ظالمها.
مرتدية جنوم ال�سماء �سل�س ًال يف عنقها ،متربجة بكل ما يفتعل يف الرتاب
من �شهوة ،جتعلك تعتقد �أنها مدعوة حل�ضور حفل مبنا�سبة بلوغ العمى
�سن الر�شد.
كانت حالكة جد ًا لدرجة ال تخطر يف بال اللون اال�سود ،وال البحر ،وال يف
بال قلوب رجال الدين ذوي التبعية العمياء.
أمل وال ٍه �أثناء الإبحار..
�أما عن �أ�صدقائي فهُم بني جال�س وواقف ،وبني مت� ٍ
هناك من يدور حوارهم حول امر�أة يحبها وي�صعب عليه م�صارحتها،
والآخر م�ضجع حمبوبته على فخذيه ،يلعب ب�شعرها ..وتلك جال�سة تلعب
ب�أظافرها.
�أما �أنا فجل�ست وحيد ًا كعادتي ،هو ال�شيء الوحيد الذي �أجيده بعد كتابة
ر�سائل احلب حلبيبتي العنيدة ..جال�س ًا بال روح ،بال �أمل ،بال حا�ضر �أو
م�ستقبل ..وا�ضع ًا �سماعة هاتفي على �أُذ ّ
ين ا�ستمع �إىل م�صطفى �سيد
احمد:
«�أيامي توب �شحاد
هذاه خم وخم
�أنا ما لقيتك ليه
طعم الفراق دم دم
ختيتي فوقي الليل..
والليل �سقاين ال�سم
�أنا خاطري يف املطرة
ريحة الدعا�ش وال�شم».
وانتهزت تلك الرحلة للحديث مع البحر ففي اعتقادي �أن الأرواح التي
ممنْ هم حويل� ،أ�شخا�ص قد يبعثون
ت�سكنه �أكرث �أُلفة وحفظ ًا لل�سر َ
ب�سري برقية دخول ملزاج فتاة � ...أ�شخا�ص قد ميلئون فراغ جل�ستهم
ب�أ�سراري وكوب قهوة.
�أخ�شى ان حتدث «الأنتمة» بني القهوة و�أ�سراري ،لهذا �أنا كتوم ،وهذا
احلديث ال ي�شمل البحر.
وقبل �أن �أكمل حديثي مع البحر ه ّبت عا�صفة جعلت من �سفينتنا �أرجوحة
بال حبال ،يف ملج�أ يتامى ،مل �أ�شعر بنف�سي �إال و�أنا طائر كر�صا�صة من
�سالح �صيد� ،أم�سكت بحبل يف طرف ال�سفينة ،كان بيني وبني الغرق هذه
القب�ضة فلم �أكن �أجيد ال�سباحة ،خطرت يف بايل �أمي� ،أبي� ،إخوتي،

وحبيبتي ..نعم وحبيبتي ،كلهم ي�ضحكون يف �أذين ،هواج�س هواج�س..
وما �أدراك ما هواج�س �شخ�ص على �شفاه املوت؟
الكل كان م�شغو ًال ب�إنقاذ نف�سه ،حتى قوارب النجاة مل يفكر فيها �أحد،
فالذعر واخلمر ُيذهبان العقل دائم ًا ،فقط االختالف يف ال�شعور.
و�أ�صوات النا�س وال�صراخ والأمواج وهي تتالعب بال�سفينة يف تلك
اللحظة عزفن �سيمفونية موت مرعبة جد ًا جد ًا ..و�أنا ال زلت متم�سك ًا
بذاك احلبل..
•«�أنقذوه� ..إنه ميوت».
�صراخ...
وفج�أة تقع عيني على قطعة حديد تهتز.
• «اوه يا �إلهي� ..إنها النهاية� ..أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ،حممد ر�سول
اهلل».
فلم �أكمل ال�شهادة حتي ت�أخذها الريح نحوي لت�ضربني ..وقعت ومل
�أعي غري الدماء التي حتيط بي وهي ِّ
م�شكلة دائرة حمراء باهتة نتيجة
لتمازجها مع مياه البحر ،حت�س�ست يدي اليمنى ومل �أ�شعر بها� ،أحرك
�أ�صابعي وال ت�ستجيب..
• يا �إلهي!
لأنظر �إليها قد انف�صلت عن ج�سدي وابتعدت م�سافة مرت ،كحبيبتي،
ف�صرخت:
• «�آه ...يدي يدي!»
• �أحمد� ،أحمد مالك يا وليدي قول ب�سم اهلل!
�أتى �صوت �أمي ..نه�ضت منت�صب ًا نظرت �إىل يدي اليمني وحت�س�ستها،
وجدتها �سليمة ،حركت �أ�صابعي ،حتركت..
•«حمد ًا هلل �أنه كان كابو�س ًا ،اعتقدت �أنه حقيقة»
نظرت �إىل �أمي وقلت:
 «�إنه كان كابو�س ًا �سيئ ًا يا �أمي».وقبل �أن �أكمل حديثي معها� ،أ�سمع جر�س الهاتف يرن ..ف�أرفع ال�سماعة
با�ضطرابي ،لي�أتيني �صوت جمهول:
• «�أنت �أحمد؟».
• «نعم� ،أنا هو!».
• «البقية يف حياتك ،لقد تويف �صباح اليوم �صديقك خالد بحادث
حركة».
علي من ال�صدمة �ساعتها ،وعندما ا�ستيقظت علمت �أن يدي
�أغمى ّ
اليمنى التي فقدتها يف ذلك الكابو�س لي�ست �سوى �صديقي خالد ..ليته
مل يكن كابو�س ًا ،ف�أفقد يدي ويعي�ش �صديقي خالد.
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ٌ
فراشة
بزهرة!
في حديقة
ٍ

واحدة

وبتثاقل مرير
ال�صباحات غري امللونة واحلا ّرة،
�أكر ُه
ِ
ٍ
َ
االنعتاق من غرفة نومي والنزول �إىل حديقة
قررتُ
احلي الذي �أقطنه ،ويقطنني.
ّ
على باب احلديقة ومنذ ال�صباح الباكر بائ ُع احلليب
والكعك والقهوة قد ر ّتب ك�ؤو�سه وفناجينه ب�شكل
ملفت� ...أخذت فنجان ًا ،وعلى �أحد مقاعد احلديقة
اخلاوية يف مثل هذا الوقت �إال من عجو ٍز وزوجه
امل�شي يتبعهما كلبهما مراوح ًا بني �أقدامهما
ميار�سان ّ
ومتخ ّل ًال خطواتهما.
�صوتُ احلرب الكريهة م�سمو ٌع من بعيد ،وال تخلو
ال�سماء بني الفين ِة والأخرى من طائر ٍة متوجه ٍة �إىل
مكان ما.
ُ
ترف�ض
�أ�شجا ُر احلديقة بائ�س ٌة وحزينة ،و�أزهارها
�إنتاج الأزهار ل�سبب ال �أعرفه ،والطيور هجرتها رمبا
طائر جاءنا تائه ًا من
ملا ح ّل بها من �إهمال �إال من ٍ
مكان بعيد.
ٍ
ر�شفتُ من فنجاين ع ّد َة ر�شفات ،ولكنها مل ت�سكت
ظمئي ،و�شعرتُ بحاج ٍة لقطع ِة حلوى.
جتاهلتُ الأمر...
وجنتي
فكرت طوي ًال و�أنا �أحت�ضن ر�أ�سي من جهة
ّ
بكفني تقا�سمتا الهموم مع جمجمتي املليئة بعوامل
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البازي عي�سى � -سوريا
خفية تتخبط ب�أمل مل�سوع خممو�ص ،مت ّر من �أمام
�أنفي فرا�شة ،ف�أتبعها بعينني بائ�ستني متوج�ستني
دون �أن �أح ّرك ر�أ�سي ،و�أجتاهلها بادئ الأمر ،و�أعود
بلون �ضوء ال�شم�س التي
للتفكري بينما ي�شرق وجهي ِ
أغ�صان �أ�شجار حديقتنا
ظالل � ِ
راحت تل�سعني من بني ِ
خطوات مني يا�سمينة
املغرقة يف ال ِقدم هنا على بعد
ٍ
لهب
بال رائحة ،فيغدو وجهي كمن �صفعته حرار ُة ِ
موقد تخبو ناره وحتت�ضر ،ثم ال تلبث
جمر ٍة �أخرية يف ٍ
تهب ن�سمة خفيف ٌة تعيد توازن روحي بربود ٍة �شهية
�أن ّ
ت�صنعها تلك الن�سمة مع دمعتني تن�سابان بهدوءٍ.
و�أعود بالذاكر ِة لدقيقتني م�ضتا ،فقط ملرور الفرا�شة...
�ألي�س عجيب ًا �أن �أرى فرا�ش ًة مت ُّر من هنا؟!
ب�شغف وت�ش ّوق كانت رائع َة اجلمال ب�ألوانها
تبعتها
ٍ
أغ�صان
وخفقات �أجنحتها ،وبغريز ٍة حاذقة دخلت بني � ِ
ِ
�شبك
�شجري ِة اليا�سمني التي ع ّر�شت بخجل على ِ
ال�سور ،ومن بني الأوراق كانت تط ّل زهر ٌة بي�ضاء
واحد ٌة رائعة.
�شهي ٌة هذه الفرا�شة ...مل �أمتالك نف�سي ووجدتني
�أم�سكها بحرك ٍة خاطفة بكامل يدي مع زهرة اليا�سمني
ب�شغف �شديد،
و�أع�صرهما مع ًا دفع ًة واحدة و�ألتهمهما ٍ
و�أكم ُل بعدهما فنجانَ قهوتي بهدوء...

ليلة واحدة
تكفي

رزق جادو  -م�صر

ظالم الليل يخيم على القرية� ..إال عند اجل�سر ..حيث ي�شق هذا الظالم قهقهة ال�ساهرين يف
مقهى ي�سمى «مقهى عزوز» ..وقرقرة الرنجيلة التي يتناوبون عليها ..فال يربح مب�سمها فم
�أحدهم �إال ويلقمه الآخر.
وعلى اجلهة الأخرى من اجل�سر� ..أ�ضواء م�صابيح امل�سجد ..وت�سابيح ب�ضعة رجال يتهي�أون
ل�صالة الفجر يف ذلك الوقت من كل ليلة ..ت�سمع �صوت ع�صا ال�شيخ ر�ضوان ..وهي ت�ضرب
على الأر�ض� ..إنه ال يفوت �صالة الفجر �أبدا مع �إنه �شيخ كفيف.
�أحد ال�ساهرين يف املقهى قال ملن حوله بكل ثقة:
«ال�شيخ ر�ضوان الآن فوق اجل�سر».
كان من ال�سهل عليه �أن يعرف ذلك من �صوت ع�صا ال�شيخ ر�ضوان ..وهي ترتطم باجل�سر
امل�صنوع من جذوع النخل والأ�شجار� ..إنه �صوت مميز جد ًا بالن�سبة لهم ..وفج�أة توقف
ال�صوت.
قال �أحدهم متعجب ًا« :ماذا حدث؟!» ..قال �آخر وهو يوجه كالمه �إىل ال�شاب الذي على �شماله،
والذي كان منهمك ًا يف �شد نف�س عميق من دخان الرنجيلة؛ فقد كان الدور دوره« :احلق عمك..
يا حمرو�س ..يظهر �أنه وقع يف الرتعة»� ...ألقى الفتى بالرنجيلة من بني يديه ..وقفز من مكانه
وك�أن �أفعى قد لدغته ..و�أ�سرع لإنقاذ عمه الكفيف ..الذي كان قد وقع بالفعل ..ولكن لي�س يف
الرتعة و�إمنا على �أر�ضية اجل�سر ..مل مت�ض برهة من الوقت حتى �سمعوا الفتى وهو ي�ستنجد
بهم لي�ساعدوه يف رفع عمه عن الأر�ض ..وبالفعل قاموا جميع ًا من املقهى وذهبوا �إليه ليقدموا
له امل�ساعدة.
�أرادوا �أن يعيدوا ال�شيخ �إىل بيته ..ولكنه رف�ض و�أ�صر على �أن يدخل امل�سجد وي�صلي ..و�أمام
�إ�صراره دخلوا به امل�سجد ..وعندما هموا باخلروج� ..أق�سم عليهم ال�شيخ �أال يخرجوا حتى
ي�صلوا معه الفجر ..وبالفعل وجدوا �أنف�سهم ي�صلون خلف ال�شيخ.
ويف الليلة التالية ..انزلقت قدم ال�شيخ و�سقط ..وقبل �أن يخرج منه �أي �صوت لال�ستغاثة..
ان�شقت الأر�ض عن �شخ�ص مد �إليه يده ورفعه من الأر�ض ..انده�ش ال�شيخ ..و�س�أل منقذه:
«من �أنت �أيها ال�شهم ،من �أنت حتى �أ�ستطيع �أن �أ�شكرك؟!» �صك �أذنيه �صوت غري م�ألوف
وهو يقول له« :اذهب �أيها ال�شيخ قبل �أن تفوتك ال�صالة» �..أم�سك ال�شيخ مبالب�س منقذه،
وت�شبت به وهو يقيقول«�أق�سمت عليك باهلل العظيم �أن تخربين من �أنت �إن �صوتك يخربين �أنك
غريب ..ول�ست من �أهل القرية!».
ً
قال �صاحب ال�صوت الغريب« :ما دمت م�صرا على �أن تعرف من �أنا� ..أنا �إبلي�س» ..طفق ال�شيخ
يتعوذ بدون توقف ..يتعوذ بدون توقف ..فاختفي �إبلي�س على الفور� ..إال �إن ال�شيخ �سمع �صوت
�إبلي�س من بعيد وهو يقول له�« :أف�سدت عملي ليلة �أم�س �أيها ال�ضرير ..ولن �أ�سمح لك بتكرار
ذلك ..اذهب ل�صالتك واترك يل زبائني ..ليلة واحدة تكفي!».
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قصص قصيرة جد ًا
«رابطة الق�صة الق�صرية جداً»

بيان رسمي
حممد غازي النعيمي  -العراق

تنجيم

وقفوا �صف ًا واحد ًا ،و�أن�شدوا :موطني،
موطني...
جاءهم �صوت من خلفهم :خونة...
الر�صا�صة املند�سة �أ�صابت �أحدهم...
كان نا�شط ًا مدني ًا...
الثورة ما زالت يف م�سارها ال�سلمي.

طارق ال�صاوي خلف  -م�صر

�أمين ح�سني ال�سعيد � -سوريا

تك�سرت على �صخرة رف�ضها دعوته،
خ�شيت �أن يلهو بهما �شيطان اخللوة،
تعطرت مب�سك الغزالن وعطفت على
�أمنيته امللحة ،طرقت وكر وطواطها،
رمت على �أعتابه قناعها ،غر�ست
�أظافرها يف  -حياء  -حلمه ،عبثت
�أناملها بخ�صالت �شعره ،تو�سل �إليها
�أن حتافظ على بيا�ض �صفحته ،غادرته
كعا�صفة جرفت �شاطئ ًا هادئ ًا ،تكور يف
زاوية ينعي حبه العذري...

مع بداية عام جديد ،يحاول التنب�ؤ بالغيب،
ح�سبان ال�شم�س والقمر مل ي�ستطع فهمه،
يلج�أ �إىل و�ضع حروف ا�سمي املت�صارعني،
تقاب ًال ،وتعاك�س ًا ،يخرج ن�صيب من
ا�سميهما الأول لن ي�ست�سلم والثاين �سيبوء
بهزمية منكرة معه ،حتى لو ا�ستعان بالرب
فال بر لأحدهما جتاه الآخر ،ي�ستيقن
النتيجة ،يغلق نوافذ عقله من رياح
الت�سا�ؤالت املفتوحة...

نجابة
عمر اجلعلي  -ال�سودان
تزوجته غر ًا �ساذج ًا ،يف الفرا�ش هم�ست له بغنج :ه�أنذا حتت �أمرك� ،أجابها
علي �أن �أفعل؟
واحلرية والبالهة تتنا�سالن يف عينيه :ماذا ّ
هم�ست لها �أمها :لقد كرث الكالم يف زوجك...
همهمت بحزن هائل :لأنه �أ�صبح يعرف جيد ًا !
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مراهقة

عرش بلقيس
متويل حممد متويل  -م�صر
�صناعة الكرا�سي كانت املهنة الرائجة يف حارتنا� ،أ�شهر و�أمهر �صناع الكرا�سي عا�شوا يف هذه
احلارة ...اليوم �أربابها يختفون واحد ًا تلو الآخر ،والنجارة تلفظ �أنفا�سها الأخرية ،من �شدة
علي هام�س ًا :رمبا
حريتي� ،س�ألت ال�شيخ «ح�سن»� :أين ذهب �أ�سطوات حارتنا يا موالنا؟  ...فر ّد َّ
�أحدهم يجمعهم لي�صنعوا له عر�شا كعر�ش بلقي�س!

هواجس
مفارقة
�سحر حممود عبداهلل  -م�صر
كل الأيدي ارتفعت ت�صفق بحرارة للمحا�ضرة امل�ؤثرة
عن الطفولة امل�شردة� ،إال يدي ارتفعت لتم�سح دموعي
املنهمرة ،لقد كان املحا�ضر املفوه �أبي الذي تركني �صغري ًا
�أنا و�أمي بال م�أوى...

غريبي بوعالم  -اجلزائر
ال�ساق ،من جبهته
لب�س �إىل ن�صف ّ
كحل بع�ض اخل�شوع
تلألأ �أثر ال�سجودّ ،
عينيه ،فت�شوا حليته الكثة ال�سوداء،
ا�ستخرجوا منها (ر�أ�س املال) ...قال:
ال متزّقوه ،ال متزّقوه� ،صاحبه م�ؤمن...
انهمر ال�ضحك يف �صدره.
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حوار مع التشكيلي التونسي

صفوان ميالد

حاوره زياد مبارك  -السودان
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حمال أوجه تمام ًا كالنص ،فهو يتداخل مع اللون في تشكيل
إن الحرف ّ
واستحضار للهيئة بما يتقاطع مع خيال الخطاط والرسام والرقاش
انطلق الفنان الت�شكيلي احلرويف �صفوان ميالد ابن مدينة القريوان �إىل ف�ضاء �إبداعي امتاز
بالتجديد يف فن الت�شكيل احلرويف �ضمن �سمات �أ�سلوبية فريدة خا�صة ب�أعماله الإبداعية،
وبالع�صرانية يف العر�ض املفتوح عن طريق الر�سم يف اجلدران وقباب امل�آذن مما جعل �أعماله
حتمل طابع ًا ر�سالي ًا بتقدمي الر�ؤية الرتاثية اخلا�صة يف م�شاهد جاذبة ومتاحة لاللتقاط
العام ..بد�أ من ور�شة والده الفنان الت�شكيلي خالد ميالد ليغادر من�صة املحلية �إىل العاملية
يف مدن �أوروبا التي ق�صدها ليقيم معار�ض �سلطت عليها و�سائل الإعالم الأ�ضواء يف احتفاء
كبري باخلط الكويف القريواين الذي ِّ
ي�شكل به اعماله ..حاورته جملة «م�سارب �أدبية» ف�إىل
م�ضامني احلوار.

• يف �أحد �أعمالك القما�شية على �صفحتك بفي�س بوك كتبت:
« ُ
إرها�ص..
ال�ص ِ
مت � ٌ
وبع�ض ّ
لربكان �سينفج ُر!
ٍ
ُ
مت توطئ ٌة..
ال�ص
وبع�ض ّ ِ
ل�ص ٍرب باتَ يحت�ض ُر!
ُ
مت تعب ٌري..
ال�ص ِ
وبع�ض ّ
إيجاب خمت�ص ُر!
عن ال ِ
ُ
مت مبتد�أ..
ال�ص ِ
وبع�ض ّ
�سي�أتي بعده خ ُرب!
ُ
مت خامت ٌة..
ال�ص ِ
وبع�ض ّ
لقول ما له �أث ُر!»
ٍ
ما هي عالقة الت�شكيل بالألوان مع احلرف والكتابة بالن�سبة ل�صفوان
ميالد؟
• �إن احلرف ح ّمال �أوجه متام ًا كالن�ص ،فهو يتداخل مع اللون يف

الفنان يتوق
ألن يكون حر ًا
رافض ًا للقيود،
وللصرامة

ت�شكيل وا�ستح�ضار للهيئة مبا يتقاطع مع خيال اخلطاط والر�سام
والرقا�ش ،فه�ؤالء هم يف الأ�صل �شعراء و�أدباء وي�صدرون عن ح�س
م�شرتك باملحيط وما ّ
يحف بنظر املت�أمل من عوار�ض اجلمال يف خمتلف
التعبريات والدالالت ،ويتداخل احلرف مع اللون يف ثنائية تحُ يي تاريخه
و�أطواره فهو ي�ستجيب للتوظيف الت�شكيلي ويعرب ج�سر التوا�صل بني
املقروء واملج ّرد يف داللة فنية تتكامل وتوجد يف �أن�ساق اجلمالية.
• حدثنا عن مالمح جتربتك يف الفن الت�شكيلي مع والدك الفنان
الت�شكيلي خالد ميالد ،ومع مدينتك القريوان.
• تفتّحت عيوين منذ ال�صغر على مناخات ذاخرة مبختلف �أنواع
اخلطوط والر�سوم احلروفية واملخطوطات ونقو�ش البيوتات القدمية
وجداريات املدينة و�سائر املعلقات والزجاجيات املل ّونة واملفرو�شات وما
يذخر به متحف رقادة من نوادر املخطوط وغري ذلك مما د ّبجه القدامى
ومنقوه ورققوه من م�آثر خطية ورقية وجلدية تفوح بطيب �أثر القريوان
وح�ضارتها العريقة خالل حقب ممتدة يف عمق تاريخها املجيد.
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وال �أن�سى متابعاتي لأعمال والدي ،وقد ف ّتحتُ
عيوين على لوحاته وخطوطه وتقنياته مما قدح
لدي رغبة امل�ضي �إىل تلكم الأكوان الزاهرة
مبواجد احلرف و�أ�شواقنا املمتدة يف �أثره الطيب
والذاخر ب�شتى �أنواع الفنون.
• مل تكمل م�سارك الأكادميي للفنون يف املعهد
الوطني للخط العربي ،رمبا ال تكون الأكادميية
عرفنا بر�ؤيتك
�ضرورية للإبداع كالتجريبِّ ،
اخلا�صة للموهبة والإبداع.
• �أعتقد �أن الفنان يتوق لأن يكون حر ًا راف�ضاً
للقيود ،ولل�صرامة �أحيان ًا ،فهو كمن يختطف
اللحظة الإبداعية من ُمطلق ر�ؤاه ووا�سع ت�صوراته،
فهو ينفذ �إىل الرتاث بطريقته اخلا�صة لينف�ض
الغبار عن تراثه العربي الإ�سالمي مبا ميثله من
عمق املخزون والبعد الفني والروحاين ،وبذلك
يختط لنف�سه �سبي ًال ومنوذج ًا ي�ؤ�س�س ملدر�سة
ذاتية ميكن �أن تفيد النا�شئة ويبعث بر�سائل فنية
تخاطب الذوق العربي ال�سليم وحتيي م�آثر كادت
�أن تنقر�ض.
• �أعلن وزير الثقافة ال�سعودي الأمري بدر
بن عبد اهلل بن فرحان بالتزامن مع منا�سبة
االحتفال باليوم العاملي للغة العربية يف 18
كانون الأول /دي�سمرب  ٢٠١٩ت�سمية عام 2020
عام ًا للخط العربي ،كيف ا�ستقبل �أهل الت�شكيل
احلرويف الإعالن؟
• ال بد �أن ُنح ّيي هذه املبادرات الطيبة والرائدة
وهي دليل على ح�ضور الرتاث بقوة يف وجدان
القائمني على بالد الإ�سالم الأوىل وكعبة
ال ُق ّ�صاد من جميع الأطياف .حتية �إىل �أ�صحاب
املبادرة ون�أمل �أن تحُ تذى كمثال ل�سائر بلداننا يف
الوطن العربي الإ�سالمي الوا�سع.
• هل ت�أثرت ب�أعالم اخلطاطني؟ �أمثال ها�شم
حممد البغدادي �صاحب الكرا�سة ال�شهرية
لتعليم اخلط العربي يف املعاهد؟
• حممد ها�شم ّ
اخلطاط له �أثر بليغ يف فن
اخلط العربي وت�أ�صيله وت�أ�سي�س مدر�سة ال
يكاد خطاط مي ُّر بها دون �أن ي�ستفيد منها،
ّ
كما ي�ستفيد منها احلرويف مثلي فهو يط ّوع محمد هاشم الخطاط له أثر بليغ
احلرف للتجريد وللر�سم والت�شكيل يف �
إطار منمن في فن الخط العربي وتأصيله
التوظيف اجلمايل .كما ا�ستوقفتني عديد
التجارب يف تون�س انطالق ًا من اخلطاط حممد وتأسيس مدرسة ال يكاد خطاط
�صالح اخلما�سي ،والب�شري العي�ساوي ،وعامر بن
يمر بها دون أن يستفيد منها
ُّ
جدو ،واحلرويف جنا املهداوي ،ووالدي الفنان
الت�شكيلي احلرويف خالد ميالد.
ذاتي م�ؤ�س�س ًا ملدر�ستي اخل�صو�صية يف مطلق احلرية راف�ض ًا كل التق ّيد
وقد انطلقت يف حماوالت التوظيف دون �أن
ب�أ�سلوب معني مف�صح ًا عن �أ�شواقي ملعانقة التجديد.
أخط نهجي و�سبيلي معتقاً
�أرتبط ب�أي جتربة ملن ذكرت ومت ّكنت من �أن � ّ
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▪️ ملاذا ت�ستخدم اخلط الكويف القريواين يف �أعمالك دائم ًا؟ �أين
�صفوان من بقية اخلطوط العربية؟
• احلرف الكويف والقريواين يت�شابهان ويح�ضران يف عديد من �أعمايل
ألتم�س فيهما الأناقة وال�ضخامة مع ح�ضور مزدوج لل�صرامة ولليونة
لأين � ُ
ا�ستجابة ل�سبحات الروح وحركة اجل�سد وللقريواين �ألقه حني تب�صره
يف اجلداريات واملخطوطات و�سكة الدراهم ونقو�ش الزجاج و�أختام
امل�صاحف وواجهات امل�ساجد وقباب املدن العتيقة.

▪️ ما الذي قدمته جتربة الأعمال الفنية اجلدارية لك؟ وهل لديك
جداريات م�شرتكة �أم جميعها �أعمال خا�صة بك؟
• �أجنزت تزويق ًا لعدة قباب يف خمتلف مدننا التون�سية مما �أ�ضاف
�إليها مل�سات جميلة من �أثر احلرف واللون ،فا�ستقطب و�سائل الإعالم
العربية والعاملية وخمتلف الف�ضائيات وال�صحف واملتابعني .وقد قمت
بكل تلك الأعمال منفرد ًا فهي ترتجم عن رغبتي يف �أن يكتمل العمل
على يدي فيبوح ب�سره وما يختلج يف باطني من رغبة الإ�ضافة وامل�ضي
باحلرف �إىل دناه الزاهرة فيت�ألق ويزيد الفن جال ًء.
• حدثنا عن جتربة املعار�ض يف �أوروبا ،وما �أ�ضافته لك؟
• كانت جتربة ثرية م ّكنتني من ت�صدير فن احلروفية والتعريف بقيمته
الفنية وقد قدّمت معار�ض ًا حتتوي على مناذج من خمتلف �أعمايل �أعطت
ت�صور ًا وا�سع ًا لدى امل�شاهدين على قدرة احلرف على �صياغة لوحة
ت�شكيلية متوازنة مت�صاحلة مع تراثها م�ؤمنة بجذورها وقد ارتوت من
معني تراثنا العربي الإ�سالمي الأ�صيل ،كما �أقمت العديد من الور�شات
املفتوحة يف ال�ساحات العامة يف عدد من مدن البلدان �أوروبية ،وقد
تركت ب�صمتي �أي�ض ًا على جدران بع�ض املراكز الثقافية الأوروبية.
• بني الإعالمني العربي والعاملي� ،أيهما احتفى ب�أعمالك �أكرث؟
▪️ لقد وجدت اهتمام ًا من عدد من و�سائل الإعالم يف الداخل واخلارج
وكذلك من ِق َبل �أ�شهر الف�ضائيات العاملية.
• ما الذي يقدمه الت�شكيل احلرويف للثقافة العربية� ،أم �أنه ي�ستم ّد
منها؟
• الت�شكيل احلرويف نابع من عمق اخلط العربي وما يذخر به من
عالمات جمالية ورموز ت�شكيلية وهو �ضلع �أ�سا�سي يف الثقافة الب�صرية
التي اعتدناها وملأت عيوننا ووجداننا لذلك جاء توظيف اخلط العربي
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كتوا�صل مع الفنون واك�سابها جتدد ًا لنظفر مبالئمتها مع �ضرورات
التحديث من �أجل بناء م�شهد ت�شكيلي معا�صر يجمع بني الأ�صالة
واالنفتاح.
• لوحاتك تركز على الآيات القر�آنية الكرمية ،ملاذا ال جند لديك
�أعما ًال ِّ
ت�شكل ال�شعر العربي واحلكم والأمثال من املخزون العربي
الرتاثي الكبري؟
• �أحاول دوم ًا �أن � ِّ
أجرده كي يقرتب من حماكاة الر�سوم
أ�شكل احلرف و� ِّ
املعمارية وا�ستح�ضار بع�ض م�شاهد من هند�سة املدينة العتيقة التي
تذخر بجداريات احلرف فهو يندمج معها يف ثنائية من�سجمة مع روحه
املتماهية مع خمتلف �أ�شكاله.
• �أيهما حتب �أكرث ،الأعمال القما�شية �أم اجلدارية؟
• �أنا �أ�شتغل على خمتلف املحامل وامل�ساحات وال �أكاد �أقت�صر على
حممل معينّ وذلك العتقادي الرا�سخ ب�أن احلرف الذي طوى �أزمنة ال
يزال قادر ًا على �أن يلج كل الأركان واملواقع و�شتى �أنواع املحامل.
• حدثنا عن �أهم اجلداريات التي حملت توقيعك؟
• �أهم اجلداريات جدار باملركز الثقايف الإ�سالمي بهامبورغ ،وقباب
باملدينة العتيقة بالقريوان ،وجدار يف قلب مدينة تون�س العا�صمة
بدار حمودة با�شا ،وعدة جداريات مبختلف املدن العتيقة باجلمهورية
التون�سية.
• ما هي م�شاريعك القادمة؟
ً
• من م�شاريع امل�ستقبل التي �أرجو �أن �أتوفق فيها  -قريبا � -إ�صدار
كتاب يجمع �أغلب �أعمايل مبختلف حماملها.
• ما ر�أيك يف مقولة اخلطاط الرتكي ال�شهري حامد الآمدي عندما
تويف اخلطاط العراقي ها�شم حممد البغداديُ « :و ِلد اخلط وتويف يف
العراق» ..والآمدي معروف �أنه �أجاز البغدادي يف اخلط مرتني تقدير ًا
له.
 الآمدي غني عن التعريف فهو اخلطاط العبقري والفذ ،وهو كما قيل:«ملأ الدنيا خربة و�شغل النا�س!».
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مقاالت أدبية وثقافية:

َ
كيف

ً
رواية ناجحة؟
نكتب
ُ
د .خالد علي يا�س
ناقد و�أكادميي عراقي

ال�س�ؤال ،هو الأهم مما يجب �أنْ
يف البدء يجب ال ّت�أكيد ،على �أنّ هذا ّ
ممنْ و�صلوا
ي�ؤخذ باحل�سبان ،يف وعي كتّاب ال ّرواية ونقادها وقرائهاَ ،
حد االحرتاف ،ولعلي �س�أجد نف�سي م�ضطر ًا
يف �صنعة كتابتها وتلقيها َّ
ً
 هنا  -ل�سوق احلكاية الق�صرية الآتية ،لتكون مدخ ًال معرف ّيا ملا �أريدقوله ،مبين ًا منها ما يجب اعتماده عند كتابة ال ّرواية املعا�صرة ،وهي
ا�ستعارة من الكتاب ّ
ال�شهري جلون برين (كتابة ال ّرواية)  ،وتتلخ�ص
احلكاية بدعوة �أحد الكتاب ّ
ال�شهريين �إىل جامعة هارفرد للحديث عن
جتربته ،حينها �صاح باحل�ضور الذين جا�ؤوا للرتحيب بهَ ،منْ يريد �أن
ي�صبح كاتب ًا؟ فرفع احلا�ضرون �أيديهم جميع ًا ،و�إذا به يجيبهم (يا
للجحيم� ...إذن لمِ َ لمَ ْ تلبثوا يف بيوتكم لتكتبوا؟)  ،وهذا ما يدفعني
للت�سا�ؤل هنا مرة �أخرى :كيف يكتب ال ّروائي ن�ص ًا ناجح ًا؟ وما الوعي
الذي ي�ؤهله لذلك؟
ال�سابقة ،يتلخ�ص ب�أنّ
�إنّ املغزى الفعلي الذي �أريده من احلكاية ّ
ال ّروائي اليوم ال ي�ستطيع التّعامل مع ال ّرواية وكتابتها بطريقة ما �أطلق
عليه (روالن بارت)  ،الكاتب/ال�صانع الذي يحب�س نف�سه يف مكان
خرايف بحث ًا عن اال�ستغراق ا ُ
حللمي واالنعزال عن العامل � ،أو كونه
يتعامل معها  -ال ّرواية  -بو�صفها ن�ص ًا �أدبي ًا �إبداعي ًا مكتوب ًا لإر�ضاء
ذاته املغرقة باخليال ،من خالل التّجربة ّ
ال�شخ�صية �أو امل�شاهدة
فقط� ،أو لإر�ضاء �شهوة القراءة ولذتها عند بع�ض املتلقني ،املدمنني
اعتمدت ذائقتهم قراءة احلكايات �أو
ال�سريعة ،الذين
ْ
على التّ�سلية ّ
التّل�ص�ص على حياة الفنانني من خالل ال�شا�شة ال�صغرية ،فقد ن�ش� ْأت
ال ّرواية املعا�صرة ب�أ�سلوب م�ضاد خالف ًا لعنا�صر ن�ش�أتها يف الثقافة
متركزت يف البحث عن التّ�سلية والرتفيه ،لتعمل بذلك
الأوربية ،التي
ْ
مبدعها
على ا�صطناع �شروطها وعنا�صر بهجتها وجذبها؛ لذا يحتاج ُ
لدرجة خا�صة من الوعي واالطالع واملعرفة ،و�أ�شدد هنا على كلمة
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(معرفة) على خالف ما هو فطري وقدري وموروث وغريها من الآراء
التي ت�ؤكد مفهوم املوهبة ،لأنّ كتابتها تقت�ضي خارطة عمل ثقايف ،تلزم
�صاحبها مبعرفة �أ�شياء عن كل �شيء� ،أي جمع �شتات ما هو معريف
�إىل جنب ما هو �شخ�صي �أو ت�أريخي �أو اجتماعي �أو فل�سفي �أو ثقايف،
والتّعبري عن ذلك كله بخيال �سردي م�صطنعُ ،يغ ّيب الواقع لأ ّنه يخلق
واقع ًا جديد ًا مغاير ًا ،مبا يتنا�سب مع لغة ثاقبة معربة بح�سب طبيعة
ثيمة العمل املتخيل ،فال ّرواية تعبري جمازي متخيل عن نظام مفرت�ض،
ينتج بال�ضرورة عامل ًا مغلق ًا قادر ًا على خلق مهيمناته و�أن�ساقه و�أبعاده،
وهنا ي�أتي دور املبدع يف ا�صطناع �أدواته خللق ن�ص مغاير ،كونه يعمل
على تكثيف الواقع ال ّرا�سخ يف ذهنه ،منتج ًا بد ًال منه واقع ًا مغاير ًا
بقوانني مغايرة ،احلد الذي يتال�شى فيه التّعار�ض بني القانونني.
ولعل ال ّناقد واملفكر الفرن�سي ّ
ال�شهري (لو�سيان غولدمان) كان
�صادق ًا وواعي ًا جد ًا ،عندما �أكد على �ضرورة الوعي بقوانني الواقع ـ
كانت احلكاية تتحدث
�أي واقع ـ والتّعبري عنه بر�ؤية مغايرة ،حتى لو ْ
ً
عن عامل اجلن ،وعليه تتجرد احلكاية من �أزمنتها الفعلية بحثا عن
�أزمنة جديدة� ،أزمنة من �إنتاج التّقويل والتّخيل اجلامح ،نزوع ًا نحو
ا�صطناع وتركيب الأحداث واملكونات الن�سقية لل�سرد ال ّروائي ،اعتماد ًا
على فكرة (الهدم) �أي تقوي�ض ال ّرتيب واملعروف وال ّنمطي واملتفق
عليه ،ثم (البناء) �أي تخيل العامل بر�ؤية م�ضادة مغايرة لكل القوانني
املعروفة بحث ًا عن املختلف ،بابتكار �أ�ساليب جديدة للوعي الكتابي
و�إدراك الإبداع القادر على خلق الدّه�شة ،مبعنى �أنّ ال ّروائي يجب �أنْ
يكون مل ّم ًا وواعي ًا ب�صنعته ،كونه ُملزَ م ًا �أنْ ين�سي متلقيه عامله ،وين�شئ
له عامل ًا �آخر م�صطنع ًا وم�ستق ًال عن ال ّن�سخة الأ�صل ،التي انبثق عنها
ف�أ�صبح بتعبري بارت جمموعة خطوط دالة ،ولعل هذا الوعي الكتابي
يتطلب بال�ضرورة معرفة ثاقبة ب�أمناط ال ّرواية وحتوالتها امل�ستمرة ،من

مراحلها الكال�سيكية املنتمية ل�ضوابط ما قبل احلداثة ،مرور ًا بوعي
ال ّن�ص حلداثة الفكر وت�أمالت ال ّذات ل�سرية ال�شخو�ص املتخيلة ،و�صو ًال
وال�سرديات ال�صغرى
ال�سرديات الكربى ّ
ال�سريعة من ّ
�إىل التّحوالت ّ
و�أفولها يف مرحلة ما بعد احلداثة ،لذلك يجب �أنْ يعي ال ّروائي جيد ًا
ويقابل وعيه هذا وعي ال ّناقد طبع ًا� ،أقول يجب �أنْ يعيا ب�أنّ ت�شكل
ال ّنمط ال ّروائي وتنوعه يكون مرتبط ًا بق�ضايا عديدة و�أ�شكال خمتلفة،
منها (الثيمة الأ�سا�سية) التي تبنى عليها الأحداث مما يك�سبها ا�سم ًا
خا�ص ًا من�سوج ًا من هذه الثيمة  ،كما يف ت�سميات ال ّرواية الواقعية �أو
الت�أريخية �أو النف�سية وغريها ،بينما �أحيانا تكت�سب ال ّرواية ت�سميتها
ومنطيتها من ق�ضية ثانية لها عالقة ب�أحد (عنا�صرها الفنية)  ،كما
يف رواية ال�شخ�صية �أو رواية احلدث وغريها ،كذلك يجب التنبه �إىل
منط �آخر هو يف احلقيقة نتاج لتلك التّحوالت الكربى يف ت�أريخ ال ّرواية،
و�أعني ت�أثري �أفكار احلداثة وما بعدها فيها ،ف�أ�صبحت �أمناط ًا مغايرة
منها ال ّرواية التجريبية ورواية امليتافك�شن �أو رواية البوليفون وغريها،
وهذا �أمر مهم كونه يوجه ال ّروائي نحو الدرجة الكتابية التي �سيعمل
عليها يف �إنتاج ن�صه ،لأنّ لغة ال ّرواية لغة واعية وح�سا�سة ،وهي متغرية
بح�سب ال ّنمط وال ّر�ؤية والوعي.
وهي لذلك كله حتتاج لكي تكمل �أ�سباب جناحها (ت�سويق ًا اقت�صادياً
خا�ص ًا)  ،بو�صفها مادة معرف ّية معدة لال�ستهالك الثقايف ،قادرة
ال�سوق الذي ينا�سب طرائق ا�ستهالكها ،كما ي�ؤكد
بذلك على خلق ّ
على ذلك علم اجتماع الأدب ،الذي عني كثري ًا ب�أ�ساليب ت�سويق
ال ّرواية بو�صفها منتوج ًا ي�ضاهي باقي املنتوجات ال�صناعية ،ولي�س
فقط عنايته ب�أ�ساليب �إنتاجها؛ لي�ضمن بذلك جناحها وتقدمها كونها
مطلوبة من قبل �شريحة وا�سعة ،موجهة بذلك ذائقة املتلقي املعا�صر،
وفاقت من خاللها �أغلب مناف�سيها يف امل�شهد
فارقت
نحو خ�صو�صية
ْ
ْ
الثقايف العربي ،و�أعني بذلك ّ
ال�شعر ،و�أغلب مناف�سيها يف امل�شهد
ال�سوق
ال�سينما ،غري �أنّ احلديث عن ّ
الثقايف الغربي ،و�أعني بذلك ّ
و�آليات الترّ ويج للرواية وتقدميها للقارئ ،يدعوين بال�ضرورة للإ�شارة
�إىل ق�ضية مهمة ،تتحدد مبفهومي (ال ّرواية ّ
ال�شائعة) و(ال ّرواية
املهمة)  ،فكل رواية مهمة حتمل �شروط جناحها مبا تبينّ فيها من
ال�سردية واللغة وال ّر�ؤى ،لذلك هي رواية وا�سعة االنت�شار
�صوغ للبنية ّ
والقبول حتم ًا ،بينما ال ّرواية ال�شائعة منت�شرة لي�س ب�سبب �أهميتها
بل ب�سبب طبيعة التّ�سويق لها ولرمبا طبيعة وعي القارئ ،الذي ف�ضل
ا�ستهالك منط معني من الأدب من دون �سواه ،ال يحمل �شروط النجاح
احلقيقية ،ولعل ظهور وانت�شار بع�ض ال ّروايات ّ
ال�شائعة وال ّرائجة يف
ال�سوق ال ّثقايف العربي ،ب�سبب ح�صولها على جوائز مهمة مثال على
ّ
ذلك ،حمي ًال القارئ هنا �إىل ما حدث من لغط وخالف ،يف امل�شهد
الثقايف العراقي حول رواية (�ساعة بغداد) للكاتبة �شهد ال ّراوي ،بينما
ح�صدت
ميكن الوقوف على رواية ثانية متثل ال ّنمط املغاير ،كونها
ْ
فكانت �شائعة لهذه الأهمية ،هي
جائزة مهمة �أي�ض ًا ب�سبب �أهميتها،
ْ
حملت بنجاح
رواية (موت �صغري) للروائي حممد ح�سن علوان ،كونها ْ
ال�سرية العربية
وعي ًا �سردي ًا وا�ضح ًا ،من خالل �إعادة �سرد حمكيات ّ
وروحانياتها بلغة بليغة ،وبروح معا�صرة مليئة بالت�شويق واملفاج�آت،
ال�سردية باملتخيل ال ّروائي ،وما يتمتع به من
مما يحقق تلك املعرفة ّ
�شروط تفرت�ض الواقع ال تنقله كما هو ،وهذا �أ�سا�س يف عمل �أية رواية
ناجحة تبتغي االنت�شار والتّقدم.
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طباعة

الخمسين نسخة!
زياد حممد مبارك  -ال�سودان

بالن�سبة للروائي املبتدئ ف�أثناء كتابته لروايته ال ي�شغل نف�سه مب�س�ألة
الطباعة ،فكل همه يكون حم�صور ًا يف عنا�صر الرواية من �شخو�ص
و�أحياز زمكانية ولغة وخيال� .أما بعد فراغه ف�سيجد �أن طباعة الرواية
لي�ست بالأمر الي�سري و�أن هناك �إ�شكاالت حقيقية يف هذا اجلانب مل تكن
يف ح�سبانه.
بالت�أكيد فم�ستوى الرواية يف املقام الأول هو ما يحدد �صالحيتها للن�شر،
وم�ستوى �إقبال القراء عليها ،وبفر�ض جتاوز الكاتب للحد الإبداعي
املتعارف عليه فما تزال �إ�شكاالت الطباعة حتمية بالن�سبة له لأنها متعلقة
حت�صل فوائد املنجزات الإبداعية وال تلقي
بدور الن�شر العربية التي ِّ
للمبدعني �إال الفتات ،بحيث �صارت هنالك مقارنة رائجة يف و�سط الكتاب
بني كتاب الغرب الذين يكفيهم دخلهم من الكتابة لتوفري حياة كرمية،
وبني الكتاب العرب الذين ي�صرفون يف طباعة �أعمالهم مع احتمال كبري
�أال ي�سرتدوا ن�صف ما دفعوه لدور الطباعة والن�شر والتوزيع ..بفر�ض �أن
الكاتب اجتاز من ناحية �إبداعية م�س�ألة �صالحية منجزه للن�شر والقبول،
فعليه االختيار بني ثالثة �أنواع من دور الن�شر لعر�ض عمله عليها ،كما
ق�سمها الأ�ستاذ حممد حممود ال�سيد يف مقال له عن دور الن�شر امل�صرية:
ّ
«دور الن�شر بني اجلدية والعبث».
ُ
املجموعة الأوىل دور كربى «متتلك خزانة مت�سعة ،و�شهرتها عري�ضة ،وال
ين�شر بها �إال امل�شاهري ب�إطالق ،ف�إذا �أراد �أحدهم �أن ين�شر بها فال ب ّد �أن
يدفع مبل ًغا كب ًريا ،وهذا ال �شيء فيها �إذ ا�سم امل�ؤ�س�سة كفي ٌل بزحف ا�سم
امل�ؤلف لأبعد املناطق».
ّ
لىَ
واملجموعة الثانية ت�ضم «كل دار �أو م�ؤ�س�سة ت�ستطيع �أن تخـرج �إ �أكرث
داخلي».
من �ستة معار�ض دولية وت�شارك ب�أكرث من معر�ض ّ
واملجموعة الثالثة «هي ك ّل دار ن�شر حديث ٍة ،لي�س ب�إمكانها �أن تخـرج �إلىَ
ملحوظ باملعار�ض الداخلية وال
املعار�ض الدول ّية ولي�س لها من ن�شاط
ٍ
تتعامل مع مراكز توزيع حترتم منتجاتها ،ف�إنّ مراكز التوزيع الكبرية
حتتـرم يف الأ�سا�س �أفراد املجموعة الثانية ،وتنظر للمجموعة الثالثة
نظرة احتقارية ،كما �أنّ مطبوعات هذه املجموعة الأخرية �أق ّل جودة� ،أي
�أنها يف الغالب ال تليق بالعر�ض باملراكز الها ّمة الن�شطة».
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ومع �صعوبات الن�شر وتكلفته العالية بالن�سبة للكاتب� ،إ�ضافة الحتيال كثري
من دور الن�شر على الكتاب يف مقدار العائد من املبيعات ،و�إهمالها يف
الن�شر والتوزيع ..برزت ظاهرة الرتويج لطباعة عدد حمدود من الن�سخ
يف هيئة باقات ت�ضم عرو�ض ًا لطباعة خم�سني ،ومائة ،ومائتني ن�سخة..
ف�صار هم الكتاب هو احل�صول على لقب كاتب ،وم�شاركة يف معر�ض،
و�صور «�سيلفي» ال�ستعرا�ض املوهبة �أكرث من الرغبة يف انت�شار حقيقي.
يلقي الأ�ستاذ حممد عمر �صاحب دار حواديت باللوم على الكتاب الذين
يقبلون على مثل هذه العرو�ض ،بت�صريحه �أن من يلج�أون �إليها هم من
فاقدي املواهب الذين ُترف�ض �أعمالهم لتدنيها عن امل�ستوى املطلوب
للرتويج.
ً
م�شاكل الن�شر واجهت الأ�سماء الروائية الكبرية �أي�ضا يف البدايات،
ففي ندوة بعنوان «الأدب العربي بعيد ًا عن مراكز الن�شر» ُعقدت �ضمن
فعاليات مهرجان القاهرة الأدبي الأول حتدث الروائي ال�سوداين حمور
زيادة عن جتاربه الأوىل يف الطباعة ،م�شري ًا �إىل ت�أثري اجلغرافيا على
الن�شر والتوزيع بالن�سبة للكاتب ،بقوله« :قد ال ي�شعر الكاتب يف م�صر �أو
لبنان مب�س�ألة الهام�ش واملركز ،لأنه ال ي�شعر بالتهمي�ش �أو ال يجد �صعوبات
يف الن�شر والتوزيع ،وعلينا �أن نعرتف �أنه بالفعل هنالك مركزية يف دور
الن�شر ،وهو �أمر واقع».
من املده�ش �أن كتاب اخلم�سني ن�سخة يجدون �أنف�سهم م�ضطرين
لالعتذار عن عدم جاهزية كتبهم عند �س�ؤالهم عن املكتبات التي ميكن
�شراءها منها� ،أو يكون الرد ب�أن الطبعة قد نفدت من ال�سوق ،وذلك بعد
«�سيلفي» احلفل يف معر�ض الكتاب بزمن قليل!
اقتبا�سات:
•مقال «دور الن�شر بني اجلدية والعبث» ملحمد حممود ال�سيد.
•من�شور ملحمد عمر بفي�سبوك.
•مقال «ملاذا يلج�أ الكتاب للن�شر خارج بلدانهم؟« لداليا عا�صم،
ال�شرق الأو�سط.

هل أنت ممن يحبون قراءة الروايات؟
عبد الرزاق دحنون � -سوريا
�إن كنت كذلك فقد قر�أتُ لك خرب ًا مهم ًا يف �صحيفة �سورية من �سنوات

م�ضت جاء فيه �أن املواطن الكندي الذي يعترب الكتاب خري جلي�س يف
الزمان ،ينتابه الكثري من احلزن والقلق حني ي�شرف على املوت ومل يتم
بعد قراءة �ألف رواية ،م�ش �ألف كتاب� ،ألف رواية .و�أظن هذا املواطن
الفطن على حق ،لأن �أحد فوائد قراءة الروايات �أنها ُت�ضيف �إىل
حياتنا حياة جديدة ،لذا ك َّلما قر�أنا �أكرث طالت حياتنا �أكرث ،فحق لهذا
املواطن �أن يحزن .ويف درا�سة حديثة اكت�شف علماء الأع�صاب �أن قراءة
يح�سن وظائف الدماغ على م�ستويات خمتلفة .وقد
الروايات ميكن �أن ِّ
جريت بالفعل درا�سة حول ما يجنيه الدماغ من فوائد عند قراءة الأدب
�أُ ْ
الروائي ُن�شرت م�ؤخ ًرا حتت عنوان «الت�أثريات الق�صرية والطويلة الأمد
للرواية على الرتابطية يف الدماغ» َّ
خل�ص الكاتب كري�ستوفر بريغالند
هذه الدرا�سة حتت عنوان «قراءة الأدب تحُ ّ�سن عمل وف ّعالية الدماغ»
وترجمتها �إىل العربية مروة اجلزائري.
وجد الباحثون �أن االنخراط يف قراءة رواية من �ش�أنه �أن يعزز ترابطية
الدماغ ويح�سن وظائف املخ .ومن املثري لالهتمام� ،أن قراءة الأدب
يعزّز قدرة القارئ على و�ضع نف�سه مكان �شخ�ص �آخر ويط ّوع
الروائي ِ
خميلته بطريقة م�شابهة لت�صور ع�ضلة الذاكرة يف الريا�ضة .وهنا
�أت�ساءل هل من فرق بني قراءة الروايات من الكتب واال�ستماع �إىل تلك
احلكايات والروايات من اجلدات؟ الدرا�سة مل تفطن لهذا اجلانب
املهم .وقد قر�أت العديد من احلوارات مع ُكتّاب رواية كبار زعموا
�أن روايات اجلدات كانت احلافز الأول الذي دفعهم لكتابة الرواية.
والروائيون على العموم من كبار قراء الروايات واال�ستمتاع بها.
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لعل من ح�سن حظي ،و�أنا �أكتب هذا املقال� ،أن �أح�صل على ن�سخة
الكرتونية لثالث روايات ق�صرية يف كتاب واحد للكاتب الرو�سي ايفان
تورغينيف «� »1883 - 1818صادر عن دار التقدم يف مو�سكو حتت
عنوان «ثالث ق�ص�ص عن احلب» ترجمة مواهب كيايل ابن مدينتي
املولود يف �إدلب عام  1918واملتويف يف مو�سكو عام  .1978لقد �أ�ضاف
مواهب كيايل �إىل هذه الروايات الق�صرية عن احلب حام ًال لغوي ًا متين ًا
زاد من ر�شاقة �أحداثها وطراوة حواراتها .وميكننا القول بثقة مفرطة
�أن الرواية التي تفتقد احلب وجتلياته املتعددة يف ن�سيجها تكون ناق�صة
وال ميكننا الوثوق ب�أنها رواية .والروايات يف العموم تنب�ض باحلياة،
وكما نعلم فاحلب يف النهاية هو قلب هذه احلياة .فكيف �إذا كانت هذه
الروايات الثالث عن احلب .هي
متعة حقيقية �أن تقر�أ رواية مرتجمة
مرتجم .وقد كان مواهب
من كاتب ِ
كيايل  -نعم ،هو �شقيق الكاتب
ال�سوري ال�ساخر الكبري ح�سيب
كيايل � -أحد �أجنح ال ُكتّاب يف بالد
ال�شام يف خم�سينات و�ستينات القرن
الع�شرين ،ومن الأوائل يف ت�أ�سي�س
رابطة الكتاب ال�سوريني.
ما الذي م َّيز هذه الروايات الثالث
الق�صرية للكاتب الرو�سي ايفان
تورغينيف ،احلب ،بكل ت�أكيد .هذا
ال�ساحر العظيم .لقد �أحب هذه
الروايات �أنطون ت�شيخوف الرو�سي،
ورومان بارت الفرن�سي ،وارن�ست
همنغواي الأمريكي ،واجتمع على
حبها وتقديرها ُكتّاب قراء من
خمتلف �أنحاء العامل .و�أنت لو قر�أتها
اليوم �ستحبها و ُتعجب بها بكل
ت�أكيد بعد م�ضي نحو قرن ون�صف
على ت�أليفها .وال تزال روايات ايفان
تورغينيف مقروءة يف العامل كله مبختلف اللغات ،مل ي�ؤثر يف ن�ضارتها
مرور الزمن .وبني م�ؤلفات تورغينيف التي نالت �أكرب مقدار من ال�شهرة
روايات :رودين ،ع�ش النبالء ،يف الع�شية ،الآباء والبنونُ .ي�ضاف �إليها
رواياته الثالث التي حتدثنا عنها� :آ�سية ،احلب الأول ،فيو�ض الربيع.
خ�صو�صا يف ع�صرنا
ت�ستمر عادات القراءة يف الع�صر احلديث بالتطور
ً
الرقمي هذا .وتتمايز الإح�صاءات حول عدد الأ�شخا�ص الذين يقر�ؤون
الروايات يف هذا العقد مقارنة بالعقود املا�ضية� .إال �أن هناك ميل
ل�شراء املزيد من الأدب الروائي من ِقبل الق ّراء العا ّمة مقارنة ب�أنواع
الكتب الأخرى .وللح�صول على احلقائق والأخبار واملعرفة املتبلورة من
وجد يف عام � 2012أن �أربعة كتب فقط من �أ�صل �أف�ضل
الإنرتنت ،فقد ِ
ع�شرين كتا ًبا كانت عناوين غري روائية.
و�أنت لو ذهبت �إىل مواقع حتميل الكتب الإلكرتونية �ستجد يف �أر�شيفها
�أن باب الروايات العربية والعاملية ت�شغل حيز ًا كبري ًا من م�ساحة ما
تعر�ض من كتب .و�ستجد �أن عدد التحميالت من قراء الروايات هو
العدد الأكرب .وهذه مالحظة مهمة يف باب الكتب االلكرتونية.
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ما هي القوى اخلفية التي جتذبنا لقراءة رواية ناجحة ،وما هي يف
الأ�سا�س موا�صفات الرواية الناجحة ،وكيف تعمل هذه الرواية على
�إ�ضافة معرفة مهمة �إىل معارفنا؟ هل فع ًال ُتغري قراءة الأدب يف العموم
والروايات خا�صة من طريقة تفكرينا يف الكثري من الأمور؟ �سمعت
الروائي امل�صري عالء الأ�سواين يقول �أن قراءة الروايات جتعل منا �أكرث
عقالنية و ُتبعدنا عن اتخاذ مواقف متطرفة وهمجية يف احلياة ،مبعنى
ُتهذب وت�شذب �أرواحنا املتعبة من �صراعات احلياة التي ال تنتهي.
تقول الدرا�سة امل�شار �إليها �آنف ًا �أنها تو�صلت يف بحث ا�ستق�صائي بعنوان
«م�شروع احلياة الأمريكية ودليل الأنرتنت» لعام � 2012إىل �أن الأ�شخا�ص
الذين يحبون قراءة الق�ص�ص اخليالية  -مدفوعون ب�إثرائهم ال�شخ�صي
 و�صفوا ما يعجبهم ب�ش�أن القراءةبكلمات مثل «�أحب �أن �أتعر�ض للأفكار
و�أن �أكون قاد ًرا على اخلو�ض يف �أزمان
و�أماكن و�أحداث كثرية» .و ُنقل عن
�شخ�ص �آخر قوله�« :إنني �أنظر �إىل
القراءة باعتبارها منب ًها للذهن ،وهي
فعل ا�سرتخاء كذلك» ،و�أعرب �آخرون
عن �سعادتهم بعي�ش حياة ال�شخ�صية
اخليالية معها وامتالك حياة �أخرى
يف خميلتهم.
وف ًقا للدرا�سة ،ف�إن القراءة هي
اختيار منط احلياة الذي حتركه
� ً
أي�ضا الرغبة يف االنف�صال عن �سيل
املعلومات املرئية امل�ستمر .وقال القراء
�أ�شياء مثل�« :أُ ّ
ف�ضل �أن �أتخيل الأ�شياء
يف ر�أ�سي ً
عو�ضا عن م�شاهدتها على
�شا�شة التلفزيون� .إنها البديل عن
التلفزيون الذي يتفوق عليه يف كل
مرة .القراءة �أف�ضل من �أي �شيء
�إلكرتوين» وقد خل�ص �أحد الأ�شخا�ص
ممن �أٌجريت معهم املقابلة م�شاعر
القراء ال�شغوفني بقوله�« :أحب �أن �أكون قاد ًرا على اخلروج من نف�سي».
و�أحد فوائد اخلروج من نف�سك ،و�أن ت�ضع نف�سك حمل الآخرين عرب
يح�سن نظرية العقل .وعلى الرغم من �أن الكثري من
الرواية هو �أنه ّ
النا�س ما زالوا يقر�ؤون الروايات اخليالية� ،إال � َّأن هذه الدرا�سة اجلديدة
ت�ؤكد على �ضرورة ت�شجيع النا�س من جميع الأعمار على زيادة وقت
القراءة وال�سعي اىل تقليل وقت م�شاهدة التلفاز.
مت ت�سجيل التغيريات الناجتة عند قراءة رواية يف الق�شرة ال�صدغية
الي�سرى ،وهي منطقة من الدماغ مرتبطة بتقبل اللغة ،وكذلك احلال
يف املنطقة احل�سية الرئي�سية للدماغ .ارتبطت اخلاليا الع�صبية يف هذه
املنطقة بخداع العقل لالعتقاد ب�أنها تفعل �شي ًئا هو لي�س كذلك ،و ُتعرف
هذه الظاهرة با�سم الإدراك املتج ّذر �أو الإدراك املتج�سد .ومثال على
الإدراك املتج�سد هو �شبيه بالت�صور يف الألعاب الريا�ضية  -جمرد
التفكري فقط بلعب كرة ال�سلة ،ميكنه تن�شيط اخلاليا الع�صبية املرتبطة
باحلركة اجل�سدية للعب كرة ال�سلة.
«�إن التغريات الع�صبية التي وجدناها مرتبطة بالإح�سا�س اجل�سدي

و�أنظمة احلركة ت�شري �إىل �أن قراءة رواية ميكن �أن ينقلك �إىل ج�سم
بطل الرواية» ،كما قال �أ�ستاذ علم الأع�صاب الربوفي�سور غريغوري
�إ�س .برينز ،امل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة« .و�إن القدرة على و�ضع نف�سك
يح�سن نظرية العقل» .وقال الدكتور برينز من جامعة
مكان �شخ�ص �آخر ّ
�إميوري يف �أتالنتا« :الق�ص�ص ت�شكل حياتنا ويف بع�ض احلاالت ت�ساعد
يف متييز ال�شخ�ص» .و�أ�ضاف« :تريد �أن نفهم كيف تدخل الق�ص�ص �إىل
عقلك ،وماذا تفعل به».
�إن جانب ال�سرد الق�ص�صي يف الرواية هو �شكل من �أ�شكال االت�صال
متعددة الأوجه الذي ي�ضم جمموعة وا�سعة من مناطق الدماغ .وعلى
الرغم من و�صف العديد من النظريات اللغوية والأدبية ملا ُي�ش ّكل
الق�صة� ،إال �أن الأبحاث البيولوجية الع�صبية قد بد�أت للتو يف حتديد
�شبكات الدماغ التي تن�شط عند �سماع الق�ص�ص �أو قراءتها.
ولتحديد الإطار الزمني لأي ات�صال يف الدّماغ قام الباحثون بقيا�س
تغيريات الرتابطية يف حالة الراحة قبل وبعد قراءة رواية .واختار
الباحثون الرواية على الق�صة الق�صرية؛ لأن طول وعمق الرواية
�سي�سمحان لهم مبجموعة من االرتباطات املتكررة مع املنبهات الفريدة
املرتبطة بها املحددة يف �سياق حتفيزي �أو�سع يتم التحكم فيه وميكن
ا�ستخدامه بني عدة فرتات يف فح�ص الدماغ.
و�أجرى الباحثون فحو�صات الرنني املغناطي�سي الوظيفي لأدمغة �أحد
وع�شرين طال ًبا جامع ًيا �أثناء ارتياحهم .ثم ُطلب منهم قراءة مقاطع من
رواية اثارة بعنوان بومبي من ت�أليف روبرت هاري�س �صادرة عام 2003
ليال .ثم ُفح�صت �أدمغة الطالب كل �صباح بعد مهمة
على مدى ت�سع ٍ
القراءة الليلية ،ومرة �أخرى يوم ًيا خلم�سة �أيام بعد االنتهاء من قراءة
الكتاب .وك�شفت عمليات امل�سح عن ترابطية عالية داخل �أدمغة الطالب
يف ال�صباح الذي يعقب مهام القراءة امل�سائية .ت�ضمنت املناطق ذات
الرتابطية املعززة الق�شرة ال�صدغية الي�سرى للطالب ،وهي منطقة
يف الدماغ مرتبطة بفهم اللغة ،وكذلك يف ال َّت َلم املركزي للمخ ،والذي
يرتبط بالأحا�سي�س واحلركة.

و�أ�شار برينز �إىل «�أن ال�صف الأمامي لل َّت َلم يحتوي على خاليا ع�صبية
تتحكم يف حركة �أجزاء اجل�سم .ويحتوي ال�صف اخللفي على ع�صبونات
تتلقى مدخالت ح�سية من �أجزاء اجل�سم .و�ش ّكل الرتابط املعزز هنا
اكت�شا ًفا مفاج ًئا ،لكنه قد يعني �أننا ن�ضع القارئ يف ج�سم بطل الرواية
�أثناء عملية القراءة» .و�إن القدرة على و�ضع نف�سك يف مكان الآخر عرب
املج�سد هي مفتاح حت�سني نظرية العقل و� ً
أي�ضا القدرة على
الإدراك ّ
�أن تكون عطو ًفا .على الرغم من �أن هذه الدرا�سة ال ت�ستخل�ص هذه
اال�ستنتاجات ب�شكل مبا�شر� ،إال �أنه يبدو من املنطقي �أننا �إذا �شجعنا
�أطفالنا على القراءة  -على عك�س م�شاهدة التلفزيون  -ف�إن نظرية
العقل والقدرة على التعاطف مع معاناة �شخ�ص �آخر �ستتح�سن.
�إن قراءة رواية جيدة ت�سمح خليالك بالقيام برحلة .تتيح لك الروايات
ن�سيان م�شاكلك اليومية ونقل نف�سك �إىل عامل خيايل ي�صبح حقيقة يف
عقلك .ناد ًرا ما ن�صادف فيلم ًا مقتب�س ًا عن كتاب جيد متا ًما مثل الرواية
الأ�صلية .وحتى امل�ؤثرات اخلا�صة الأكرث تقد ًما �ستظل دائ ًما �أقل من
القوة املرئية خليالك .وخل�ص برينز �إىل �أنه «ميكننا القول �إن قراءة
الق�ص�ص  -خا�صة تلك التي حتتوي على �أقوا�س �سردية قوية  -تعيد
ت�شكيل �شبكات الدماغ لب�ضعة �أيام على الأقل .فهي تو�ضح كيف ميكن
�أن تبقى الق�ص�ص معنا .وقد يكون لذلك �آثار عميقة على الأطفال وعلى
دور القراءة يف ت�شكيل �أدمغتهم».
يف كتابه امل�شهور «يف نظرية الرواية ..بحث يف تقنيات ال�سرد» ،يخربنا
الدكتور اجلزائري عبد امللك مرتا�ض �أن الرواية تتخذ لنف�سها �ألف
وجه ،وترتدي يف هيئتها �ألف رداء ،وتت�شكل� ،أمام القارئ ،حتت
�ألف �شكل؛ مما يع�سر تعريفها تعريف ًا جامع ًا مانع ًا .ذلك �أننا نلفى
الرواية ت�شرتك مع الأ�شكال الأدبية الأخرى مبقدار ما ت�ستميز عنها
بخ�صائ�صها احلميمة ،و�أ�شكالها ال�صميمة .والرواية يف العموم تغرتف
بنهم من احلكايات والأ�ساطري ال�شعبية ،وال تلفي �أيّ غ�ضا�ضة يف ان
ُتغني ن�صها ال�سردي بامل�أثورات ال�شعبية ،واملظاهر الأ�سطورية وامللحمية
جميع ًا.
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«الطيب صالح»..
السودانية بأقالم النقاد
عميد الرواية
ّ
�إبراهيم عادل  -م�صر
يكتب البع�ض ليخلد ا�سمه يف التاريخ الأدبي ،ويكتب البع�ض ً
تاريخا �أدب ًيا
كام ًال ،ويكون عالمة فارقة يف م�سرية الفن والأدب ،ملا �أ�ضاف �إليه بوعي
وب�صدقٍ �شديدين ،بل يكون عالم ًة على وطنه كله ،و ُيذكر ا�سمه مبجرد
احلديث عن هذا الفن هناك ،من ه�ؤالء الروائي ال�سوداين الكبري
«الطيب �صالح» الذي حتل ذكرى وفاته هذه الأيام (تويف يف الثامن ع�شر
من فرباير�/شباط  ،)2009والذي ال زال �أثره باق ًيا ،وكتابته الأدبية
عالمات بارزة يف م�سرية الرواية العرب ّية بد ًءا بروايته
و�أعماله الروائ ّية
ٍ
الأ�شهر «مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال» ،وحتى «عر�س الزين» ،و«دومة ود
حامد» ،وانتها ًء بكتابه «من�سي �إن�سان على طريقته».
واملطلع على الأدب ال�سوداين والرواية ال�سودانية حتديدًا ال �شك �سيتوقف
طوي ًال عند «الطيب �صالح» ،وعلى الرغم من �أنه مل يكن ذلك الروائي
عالمات
وقت مب ّكر
غزير الإنتاج ،ف�إن �أعماله الأدبية اعتربت منذ ٍ
ٍ
فارقة يف م�سرية الأدب العربي كله ،كتب الط ّيب �سبع �أعمال �أدبية بني
الرواية والق�ص�ص الق�صرية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من كتب املذكرات
و�أدب الرحالت.
ولد «الط ّيب» يف قرية كرمكول �شمال ال�سودان عام  ،1929ح�صل على
البكالوريو�س يف العلوم من جامعة اخلرطوم ،ثم تخ�ص�ص يف ال�شئون
الدولية ال�سيا�سية من �إجنلرتا ،عمل يف الق�سم العربي لهيئة الإذاعة
الربيطانية ،واكت�شف من خالل العمل بها موهبته الأدب ّية ،ثم ا�ستقال
منها �أيام العدوان الثالثي على م�صر عام  1956وعاد لل�سودان وعمل
بالإذاعة هناك ،ثم هاجر �إىل قطر وعمل وكي ًال لوزارة الإعالم فيها،
حتى عمل مدي ًرا �إقليم ًيا ملنظمة اليون�سكو يف اخلليج العربي ،وهو مع
كل �أ�سفاره ورحالته وتنقالته تلك مل ين�س بلده وتفا�صيل حياته يف
ال�سودان ،ذلك البلد الذي عبرّ عن �أدق تفا�صيله يف �أعماله الأدب ّية كلها،
ومل يبتعد عنه �أبدًا.
• الطيب �صالح ..ب�أقالمهم
وقت مب ّكر بد�أ االحتفاء بقلم «الطيب �صالح» وكتابته الروائ ّية،
منذ ِ
وكان من �أوائل من كتبوا عنه ولفتوا انتباه النا�س لقلمه الناقد الكبري
«رجاء الن ّقا�ش» الذي �أطلق عليه لقب «عبقري الرواية العرب ّية» ،وذلك
حني قر�أ روايته «مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال» يف �أواخر ال�سبعينيات ،يوم
كان كاتبها يف مقتبل عمره ،ويف بداية حياته الأدبية والروائ ّية ،ولكنه
ن�ضج وفرادة ،بل �شعر �أنها
اهتم بالتعرف عليه ملا وجد يف الرواية من ٍ
متثل د ّرة من درر الكتابة الروائية العربية جاء يف مقاله عنها مبجلة
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امل�ص ّور امل�صر ّية عام :)١( 1966
يف هذه الرواية فوق ذلك كله امتزاج خ�صب �أ�صيل بني ف�ضائل الرواية
التقليدية مثل الت�صوير الدقيق العميق لل�شخ�صيات وخلق احلكاية
املمتعة التي ت�شد الأنفا�س حتى النهاية ،وف�ضائل الرواية احلديثة التي
تعتمد على ت�صوير الأحالم والعامل الداخلي للإن�سان  .لقد ا�ستخدم
الطيب �صالح يف روايته جميع الأ�ساليب املنا�سبة يف مزيج فني �سليم
خ�صب و�أ�صيل .ولذلك جاءت روايته يف النهاية رواية ع�صرية من
ناحية ،ولكنها من ناحية ثانية تفوح بالأ�صالة واالرتباط بالرتاث
الروائي العربي والعاملي م ًعا� .إنها بعبارات �أخرى «رواية عربية متطورة»
متثل خطوة جديدة يف �أدبنا الروائي ،بل تفتح يف تاريخ الرواية العربية
�صفحة جديدة م�شرقة… �إنها عالمة من عالمات الطريق يف �أدبنا
العربي املعا�صر.
رمبا يكون هذا املقال وهذه الرواية هي البداية احلقيق ّية والأ�سا�س ّية
لذيوع وانت�شار «الط ّيب �صالح» عرب ًيا ،ورمبا عامل ًيا كذلك� ،إىل احلد
الذي �أعتقد فيه �أن ا�سمه �أ�صبح عل ًما على الرواية ال�سودانية املعا�صرة،
و�أحد �أهم �أعمدتها الرا�سخة.
كتب عن مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال الناقد الكبري «جابر ع�صفور» يقول
(:)٢
�أت�صور �أن �أول ما يلفت االنتباه يف رواية (مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال)
هو كثافتها ،فالرواية �صغرية احلجم بالقيا�س �إىل روايات جنيب
حمفوظ مثلاً � ،أقل من مائتي �صفحة من القطع املتو�سط ،ولكنها مع
�صغر احلجم تنطوي على قدر الفت من الغنى والعمق والتعدد يف الداللة
وامل�ستويات .وما لفت انتباهي ثان ًيا  -بعد هذه ال�سنوات  -هو احليوية
ال�سردية التي تتميز بها الرواية .وهي احليوية التي تقرتن ب�آليات من
الت�شويق الذي ي�شد انتباه القارئ منذ ال�صفحة الأوىل لل�سرد .والت�شويق
ي�أتي  -يف الرواية  -من طرحها �س�ؤا ًال تظل جتيب عنه �إىل �أن تكتمل
الإجابة فتنتهي الرواية ،وال�س�ؤال هو عن م�صطفى �سعيد ،الغريب
الذي ر�آه الراوي يف جمل�س القرية التي عاد �إليها ،بعد غربة عنها يف
بالد الإجنليز ل�سبع �سنوات ،ويالحظ �أن كل �شيء على حاله ما عدا
م�صطفى �سعيد الذي مل يره من قبل.
وعلى الرغم من �شهرة «مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال» ف�إن نقادًا عديدين
ب�شكل عام ،وا�ستطاعوا �أن
التفتوا لتجربة «الطيب �صالح» الروائ ّية ٍ
يربطوا بني رواياته ويجدوا فيها ذلك الهم العام والبحث الد�ؤوب عن
الهو ّية وال�شخ�ص ّية الفريدة ،من ه�ؤالء الناقد امل�صري «جالل الع�شري»

الذي كتب عنه باعتباره «زوربا ال�سوداين» ذلك النموذج للفنان الباحث
عن جذور هويته بني ال�شرق والغرب ،انطال ًقا من قراءته لرواياته،
وكتب عنه يقول (:)١
• يف وداع «الطيب �صالح»
لاً
ّ
الأديب �أي �أديب يكون �أ�صي مبقدار ما يتمثل بيئته ،ويكون معا�ص ًرا
مبقدار ما يعبرّ عن روح ع�صره ،وهاتان القيمتان «الأ�صالة» و«املعا�صرة»
هما الركيزتان املحوريتان اللتان يدور حولهما �أدب هذا الأديب «الطيب
�صالح» ..ولعل �أهم ما يثري االنتباه يف فن هذا الكاتب هو �أنه فنا ٌن
كاتب يجمع بني الفكر والفن ،بحيث ي�صدر يف �أدبه عن
مف ّكر �أو هو ٌ
خلف ّية فكر ّية عميقة ،وي�ش ّكل بهذا الأدب موق ًفا ح�ضار ًيا �أكرث عم ًقا
و�أبعد مدى ،فالق�ض ّية الفكرية املُ ّلحة التي ت�ؤرق وجدان هذا الكاتب هي
طوفان جارف من
ق�ضية البحث عن ال�شخ�ص ّية الإفريق ّية الأ�صيلة و�سط
ٍ
�أ�ضواء احل�ضارة الغرب ّية ،هل ميكن لهذه ال�شخ�ص ّية �أن ت�ؤكد وجودها
باالرتداد �إىل ما�ضيها؟ وحماولة بعث ما يف هذا املا�ضي من فن ودين،
�أم �أن هذه ال�شخ�ص ّية ال ميكنها �أن ت�ؤكد وجودها �إال من خالل ارتباطها
باحل�ضارة الغربية؟
يف الثامن ع�شر من فرباير� /شباط  2009فوجئ الو�سط الأدبي بخرب
عمر يناهز الثمانني عا ًما ،وكان الطيب �صالح
وفاة الطيب �صالح عن ٍ
قد احتفظ خالل حياته ب�صداقات وعالقات بالكثريين من الو�سط
الأدبي والإعالمي الذين اقرتبوا منه وتعرفوا عليه وعلى عامله عن قرب،
لذا ال جند �أف�ضل من كلمات ه�ؤالء الكبار يف الأدب وال�صحافة الذين
ا�ستطاعوا �أن يعربوا عنه وعن �أدبه وعالقتهم الإن�سانية والأدبية به،
كتب عنه ال�صحفي اللبناين الكبري �سمري عطا اهلل يف وفاته يقول:
ولد وعا�ش وم�ضى� ،شي ًئا من النيل ،داف ًقا مثله ،كان� .صاخ ًبا هادئاً
حاملًا طاف ًقا هدا ًرا عار ًما ً
فائ�ضا رائ ًقا مثله كان .مبياه النيل ومزاج
النيل وطمي النيل ،كتب كل حكاياته .كان حكوا ًيا �أني ًقا عميق النظر
ال يفوته �شيء من �أحدوثات و�أحاديث وحواديث ال�ضفتني ..كان يح ِّول
ال�شجرة �إىل حكاية ،واملوجة �إىل حكاية ،وال�صبا وال�شقاء والهجرة
والبقاء والرتعة والفالحني والعم العجوز والعم ال�ساخر و�ساحر القرية
و�أطفالها وفقرها وو�صول الربيع و�صوت الغابة وظلمتها العميقة البعيدة
وحداء العرب وغناء �إفريقية والتيه يف عامل الرجل الأبي�ض و�ألوان املدن
و�أ�ضواء املدينة و�إبحار العمامة البي�ضاء يف نوتات بيتهوفن وم�ؤلفات
�شيللي ومناحت مور ،يحولها كلها �إىل حكاية ي�أ�سر بها قارئيه �أو
خا�صا
م�ساوميه �أو عارفيه .كما
خ�ص�صت جريدة �أخبار الأدب عددًا ً
ّ
عنه ،جاء فيه �شهادات ورثاء له من عدد كبري من الكتّاب والأدباء من
م�صر والعامل العربي ،كان منهم ما كتبه القا�ص امل�صري الكبري حممد
املخزجني (:)٢
الطيب �صالح من �أقرب الكتاب يل نف�س ًيا ..رحيله ميثل خ�سارة �شخ�صية
كبرية بالن�سبة يل� ..إنني حزين بالفعل لأنه يف ر�أيي هو الكاتب العربي
املعا�صر الذي حقق التوازن الرهيف بني ال�شكل واملو�ضوع يف كل �أعماله،
و�أرى �أن «مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال» رواية منوذجية يف الأدب العربي

كله .لقد �أحببت كتابة الطيب حتى اعتربته كاتبي املف�ضل ،والنموذج
والنربا�س الذي �أتطلع �إليه عند الكتابة ،ملا تت�سم به كتابته من اكتمال،
وهذا االكتمال لدي الكاتب هو انعكا�س االكتمال اجلميل لدى الطيب
حري�صا جدًا على متابعة كل حرف يكتبه
�صالح الإن�سان .لقد كنت
ً
حري�صا بالقدر نف�سه على معرفته �شخ�ص ًيا لإدراكي �أن هذه
وكنت
ً
الكتابة ال�صوفية ،ال�صافية ،والعالية ال ميكن �إال �أن تكون �إ�شعاع نف�س
على قدر عظيم من الإن�سانية واجلمال ،وعندما كان يل حظ اللقاء به
مرتني مل �أكن يف حاجة للكثري من اجلهد لكي �أتوا�صل معه و�أعبرّ له ع ّما
يف نف�سي ،و�أت�صل بجماليات روحه.
أعوام م ّرت على وفاة «الط ّيب �صالح» واليزال ا�سمه حا�ض ًرا يف
ت�سعة � ٍ
كل املحافل واملنتديات الأدب ّية عالمة مهمة من عالمات ال�سرد العربي
وال�سوداين املعا�صر.
حاز «الطيب �صالح» على جائزة ملتقى القاهرة الثالث للإبداع الروائي
العربي عام  ،2005وتويف يف لندن عام .2009
املراجع:
 /١كتاب :الطيب �صالح  ..عبقري الرواية العربية ،جمموعة من النقاد،
دار العودة ،بريوت
 /٢جريدة �أخبار الأدب ،بتاريخ 22 :فرباير 2009
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صراع الراوي مع مصطفى سعيد
حممد علي العو�ض  -ال�سودان
روى الناقد الأدبي د� .سيد البحراوي �أ ّنه يف عام  1985اختار رواية
«مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال» لعبقري الرواية العربية الطيب �صالح
ليدر�سها لطالبه بق�سمي اللغة الفرن�سية واللغة الأملانية .وقال �إنّ الرواية
الم�ست �شغف الطالب و�أعجبوا بها لدرجة �أن غا�صوا يف �أعماقها وقدموا
عنها قراءات خمتلفة ومتميزة .ويف يوم ما و�صل �إىل رئي�س اجلامعة
رب مفاده �أنّ البحراوي يدر�س طالبه رواية �إباح ّية؛ فما كان منه �إال
خ ٌ
�أن ا�ستدعاين ،و�أظهر يل ال�صفحات التي تتحدث فيها بنت جمذوب
ب�ألفاظ جن�سية �صريحة و�س�ألني بوجه غا�ضب :هل تقر�أ هذه الألفاظ
�أمام الطالبات؟
يوا�صل البحراوي حكايته التي �سردها يف كتابه «الأنواع النرثية يف
الأدب العربي» قائ ًال :حاولت �أن �أو�ضح لرئي�س اجلامعة �صلة هذه
ال�صفحات ببقية الرواية و�أهميتها يف بنائها ،لك ّنه رف�ض و�أ�ص ّر على
حذف الرواية كاملة من املقرر .وهذا �أدى �إىل ات�ساع دائرة امل�شكلة بيننا
وتدخلت بع�ض ال�صحف وكادت الأمور �أن تتعقد لوال حكمة ق�سم اللغة
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العربية ومتا�سكه و�إ�صراره على �أهم ّية الرواية يف الأدب العربي و�أهم ّية
�أن يقر�أها الطالب.
ي�شري البحراوي �إىل �أنّ طالبه فتحوا عينيه على زوايا وقراءات جديدة
من رواية «مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال» ا�ستفاد منها �شخ�ص ًيا هو
وا�ستمتع بها.
ومن �أبرز هذه القراءات؛ نفي الت�ص ّور ال�سائد عن �أنّ رواية «مو�سم
الهجرة �إىل ال�شمال» هي جت�سيد لل�صراع بني ال�شرق والغرب .ويو�ضح
البحراوي �أ ّنه على الرغم من �أنّ هذا ال�صراع قائم يف الرواية وحاد
وميثل ع ًمقا من �أعماقها� ،إال �إ ّنه لي�س �إال �صدى ل�صراع �آخر �أبعد
و�أكرث غور ًا يف داخل الرواية وخارجها؛ وهو ال�صراع الدائر يف املجتمع
ال�سوداين ذاته .ومتثل ذلك يف ال�صراع بني �شخ�صني هما الراوي
امل�شارك يف �أحداث الرواية و�شخ�صية م�صطفى �سعيد؛ ف�أحدهما ميثل
ال�شرق والآخر ميثل الغرب.
وهذا ال�صراع بد�أ منذ اليوم الثاين لو�صول الراوي لقريته ..يقول

البحرواي« :ففي اليوم الأول كان الراوي �سعيدًا بعودته بعد �أن ق�ضى �سبع
�سنوات يف �أوربا و�إجنلرتا تعلم خاللها ،وهذه ال�سعادة ميكن التقاطها
ب�سهولة من بني ثنايا مقطع�( :أنظر �إىل جذعها القوي املعتدل ،و�إىل
عروقها ال�ضاربة يف الأر�ض ،و�إىل اجلريد الأخ�ضر املتهدل فوق هامتها،
ف�أح�س بالطم�أنينة� ،أح�س �أنني ل�ست ري�شة يف مهب الريح ،ولكني مثل
تلك النخلة ،خملوق له �أهل ،له جذور له هدف) ..ويفر�ض هذا املقطع
علينا �أن نقر�أ ما وراءه ،وهو �أنّ الراوي كان مهدد ًا بفقدان هذه الأ�صالة
واجلذور الثابتة حني كان يف اخلارج يف � -أوروبا  -ولكنه كان �سعيد ًا
حني عاد �إىل قريته التي وجدها كما هي.
غري �أنّ هذه ال�سعادة مل تدم كثري ًا؛ ففي ال�صفحة الثانية من الرواية
مبا�شرة تبد�أ انفعاالت التوتر والقلق ،وتبد�أ �أوىل بوادر ال�صراع لأنّ
الراوي يكت�شف �أنّ من بني امل�ستقبلني �شخ�صا ال يعرفه وهو «م�صطفى
�سعيد» ،وتبد�أ رحلة التع ّرف على هذا ال�شخ�ص و�إثارة الأ�سئلة.
ويورد البحراوي ن�ص ًا يرى �أ ّنه ي�صف متا ًما ثيمة ال�صراع يف الرواية؛
وهي حلظة اقتحام ال�سر؛ �سر م�صطفى �سعيد�( :أدرت املفتاح يف الباب
فانفتح دون م�شقة .ا�ستقبلتني رطوبة من الداخل ورائحة مثل ذكرى
قدمية� .إنني �أعرف هذه الرائحة ،رائحة ال�صندل وال�سند .وحت�س�ست
الطريق ب�أطراف �أ�صابعي على احليطان .ا�صطدمت بزجاج نافذة.
فتحت م�صاريع الزجاج وفتحت م�صاريع اخل�شب .فتحت نافذة �أخرى
وثالثة .ولكن مل يدخل من اخلارج �سوى مزيد من الظالم� .أوقدت
ثقاب ًا .وقع ال�ضوء على عيني كوقع االنفجار .وخرج من الظالم وجه
عاب�س زام ًا �شفتيه �أعرفه ولكنني مل �أعد �أذكره .وخطوت نحوه يف حقد.
�إنه غرميي ،م�صطفى �سعيد� .صار للوجه رقبة ،وللرقبة كتفان و�صدر
ثم قامة و�ساقان .ووجدتني �أقف �أمام نف�سي وج ًها لوجه .هذا لي�س
م�صطفى �سعيد� .إ ّنها �صورتي تَع ُب ُ�س يف وجهي من املر�آة).
وتبدو �شخ�صية م�صطفى �سعيد يف هذا ال�سياق كما ي�صف فخري �صالح
وك�أنها حلت يف �شخ�صية الراوي �أو ك�أن جرثومة هذه ال�شخ�صية قد
�أ�صابت بعدواها الراوي الذي ر�أيناه �ساكن ًا مطمئن ًا قبل تعرفه على
وق�صته.
م�صطفى �سعيد ّ
ويتوا�صل هذا ال�صراع حتى بعد اختفاء م�صطفى �سعيد اجل�سدي ،فدوره
يف الرواية مل ينته بعد؛ و�إمنا بقي ممث ًال يف تراثه الذي عهد به �إىل
الراوي :احلجرة /الأوالد /الزوجة ..فالراوي �أخذ يرعى هذا الرتاث
حني احتفل بختان الولدين وزار الزوجة حني علم �أن ِود الري�س يرغب
يف �أن يتزوجها ،وعر�ض عليها الأمر فرف�ضت ،و�شعر يف رف�ضها ب�أ ّنه
لي�س والء لزوجها فح�سب ،و�إمنا نوع من احلنني اخلفي له هو �شخ�صي ًا
�أ�شار �إليه حمجوب يف الرواية حني قال للراوي« :ملاذا ال تتزوجها؟».
ي�صم البحراوي الراوي بالهزمية والوحدة ،لأ ّنه مل يتخذ قرار ًا بالزواج
من ح�سنة بل �سافر �إىل عمله يف اخلرطوم ،وحني جاءه خرب قتل ُح�سنة
لـ «ود الري�س» ومقتلها �أي�ضا عاد �إىل البلدة منزعج ًا وم�ؤنب ًا نف�سه لأنه
مل يخرت ومل يقرر ومل يفعل ،و�أ ّنه مل ي�ستطع �أن يكون على قدر الأمانة
التي عهد �إليه بها م�صطفى �سعيد ،وينفي البحراوي �أن يكون املجتمع
وتقاليده هما ال�سبب يف هزمية الراوي وعدم اتخاذه اخلطوة ،عازي ًا
الهزمية لتكوينه الداخلي وخوفه من م�صطفى �سعيد؛ نتيجة ال�صراع
والتناق�ض داخل �شخ�صية الراوي والذي يرمز للتناق�ض القائم يف
الواقع ال�سوداين يف اخلم�سينيات وال�ستينيات.
ويرى البحراوي �أنّ م�صطفى �سعيد ما هو �إال وجه من وجوه الراوي،

و�أنّ التناق�ض بينهما ال يعدو كونه ً
تناق�ضا داخلي ًا يف نف�س الراوي ،ميثل
م�صطفى �سعيد �أحد قطبيه .وميثل الواقع ال�سوداين وبالذات يف القرية
قطبه الآخر ،وكالهما جت�سيد رمزي ملا يعتمل يف نف�س الراوي من
تناق�ضات بني القيم التقليدية بثباتها املمتد ،والقيم الغربية بتناق�ضاتها
القاتلة.
الراوي يف «مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال» برغم �أ ّنه را ٍو م�شارك يف
الأحداث �إال �أنه ُيعد � ً
أي�ضا املتلقي الأول للحكاية ،واملت�أثر بكل تفا�صيلها
وانعكا�ساتها ،وال�صراعات التي تدور بني �شخ�ص ّياتها.
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سليم بركات ِّ
يوجه جائزة بوكر
حممود الرحبي  -عمان
ما �إن �أُعلن عن القائمة الق�صرية للجائزة العاملية للرواية العربية
توجهت الأنظار نحو الروائي ال�سوري �سليم بركات .جعل
بوكر ،حتى ّ
هذا احلدث �أنظار املهت ّمني تتجه نحوه ،ويتوقفون ملي ًا للتفكر والتد ّبر.
وقد حدث هذا يف م ّرة �سابقة ،بعدما �أُع ِلن عن رواية له �ضمن القائمة
الطويلة .من بني كل الأ�سماء ،كان ا�سم بركات ما �ش ّد الأنظار و�أثار
الت�سا�ؤالت ،دونا عن غريه ،بف�ضل تراثه ّ
ال�شعري والروائي الزاخر،
و�أي�ضا بف�ضل طبيعة ما يكتب هذا العا�شق حد الت�صوف للغة العربية.
ولعله لي�س من حم�ض امل�صادفة �أن يرتبط ا�سم �سليم بركات ب�شاعر
كبري ،هو حممود دروي�ش ،ومبجلة الكرمل الرائدة .وقبل ذلك ارتبط
خا�ص ثريّ وموزع،
ا�سمه بالق�ضية الفل�سطينية ،والزمها طوي ًال .له معجم ّ
ينرثه عرب رواياته ودواوينه ال�شعرية و�سيرَ ه الذاتية ،معجم مده�ش.
وكما يف �أ�شعاره ،كان �سليم بركات يف نرثه الروائي �أ�صيال يف التعبري
عما يعرف ويتخيل من تفا�صيل ينتمي معظمها �إىل ف�ضاءات طفولته
وحياته يف بالده� ،سورية ،ب�شخو�صها وعواملها و�أحداثها وحمطاتها.
بعد �إعالن القائمة الق�صرية لروايات جائزة بوكر ،كتب مد ّون �أنّ بوكر
خ�سرت الكثري ،حني ا�ستبعدت �سليم بركات من القائمة الق�صرية،
وذهب �آخر �إىل ح ّد املطالبة مبحاكمة جلنة التحكيم للجائزة .و�إذا
كان بع�ضهم قد حاول التهوين من وقع هذا الغياب ،كما فعل �أحدهم،
وهو يكتب �أن «امل�شكلة يف الن�صو�ص ولي�س يف اللجان التي تختار من
املعرو�ض» ،فقد هاجم �آخرون �أع�ضاء جلنة التحكيم ،وقالوا �إن بع�ضهم
«ال عالقة لهم بالرواية وال بالنقد الأدبي»  ..وطالب �آخر «بن�شر حما�ضر
نجز �أ�ص ًال» ..بل ذهب �أحد
جل�سات التحكيم ،لو كانت هناك تقارير ُت َ
املهت ّمني �إىل حد املطالبة «بفتح حتقيق دو ّ
يل حول �إق�صاء �سليم بركات
من الالئحة الق�صرية»!  ..ذاهب ًا �إىل �أن اجلائزة «ال م�صداقية لها».
مل ُيعرف عن �سليم بركات �شغ ُفه باجلوائز كثري ًا ،على الرغم من
ا�ستحقاقه كل تكرمي؛ فقد اعتذر ،على �سبيل املثال ،عن ا�ستالم جائزة
فحجبت
الأركانة لل�شعر يف املغرب� ،إذ مل يذهب �إىل الرباط ال�ستالمهاُ ،
عنه ،ثم كتب منده�شا :كيف ُتربط جائزة ب�ضرورة ح�ضور �صاحبها؟!
ولع ّل مر ّد اندها�ش الق ّراء من خروج رواية ل�سليم بركات من املناف�سة
على جائزة بوكر �أنّ م�شروعه يف الكتابة الروائية هو يف الأ�سا�س �ض ّد
اال�ست�سهال اللغوي ال�سائد يف كتابتها ،فقد جاء هذا امل�شروع يف جوهره
م�ضادّا للأ�سلوب الإن�شائي التقريري الذي ُتكتب وفقه روايات عربية
كثرية حالي ًا� ،إذ يعتمد بركات على لغة تنتمي �إىل «لغة اخلا�صة» ،كما
�سماها اجلاحظ ،يف مقابل «لغة العوام» ،لغة م�صاغة برت ّو وت�أنّ  ،ومل ّفعة
برداء من «البالغة امللوكية» كما �أطلق عليها عبد القاهر اجلرجاين.
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لي�س املقام هنا الطعن يف قرارات جلنة حتكيم جائزة بوكر يف دورتها
احلالية ،والتي �أعلنت يف مراك�ش �أخريا القائمة الق�صرية ،فرمبا لي�ست
رواية �سليم بركات امل�شاركة هي الأقوى �ضمن نتاجه الغزير والرثي،
كما �أن البوكر لي�ست مقيا�س ًا نهائي ًا ،فهي �ضمن املقايي�س الذوقية ولي�س
النقدية بال�ضرورة ،بالنظر �إىل �أن بع�ض محُ ّكميها هم من جماالت خارج
اال�شتغال النقدي� ،إذ هم نقاد وكتاب �أدب و�إعالميون ومرتجمون .ولكن
ويوجهها لي�س الفائز �أو
امللفت (ورمبا اجلميل) �أنّ َمن ُيلفت الأنظار ّ
ُ
ال�صاعد �إىل القائمة الق�صرية ،كما يحدث عادة ،و�إمنا كاتب «�أق�صي»
من هذه القائمة .مر ّد ذلك االحرتام الذي �أبداه القراء جتاه جتربة
�سليم بركات ،وت�ش ّوقهم امل�ستمر لالطالع على جديده ،وهم يف ذلك
كله يت�شوقون ملعانقة معجمه املتجدّد والأحفوريّ  ،والذي ك�أمنا ميتح من
منجم ال ين�ضب معينه ،وال تنفد ثرواته .كاتب ي�شتغل على الكلمة قبل
ٍ
اجلملة وعلى العبارة قبل الفقرة .وهو بذلك يرتك لنا «درو�س ًا» عديدة
أهم يح ّفزنا على ال�سعي �إىل معرفة مدى
يف الكتابة والقراءة ،ودر�س ًا � َّ
ثراء لغتنا العربية� .إنه يذ ّكرنا ب�أن العربية منجم �أو بحر متجدّد من
املخلوقات والكائنات ،ومعجم ي�صعب ح�صر ا�شتقاقاته وجمالياته .هذه
اللغة النبيلة التي ي�ستحيل التنب�ؤ مبدى قدراتها التوليدية الهائلة .ي�ضعنا
ا�ستثنائي عرف كيف يتحد مع هذه اللغة ،وين�صهر
ذلك كله �أمام كاتب
ّ
و�صفا من
يف حقولها ،لي�ستخرج لنا منها كل مرة ما �أينع من الثمارَ ،
الع�سل وحال ول ّذ ...وك ّل جائزة و�أنتم بخري.

مراجعة رواية «أن ترحل« للطاهر بن جلون
رمي �أحمد  -الأردن
يعد الرحيل عن الأر�ض والبحث عن الفردو�س الهاج�س الذي ي�ؤرق
الكثريين الباحثني عن ال�سعادة بني �أزقة املهجر و�شوارعه� ...أولئك
الذين افتقدوا معاين احلياة يف �أوطانهم فباتوا يطرقون �أبوابها عند
الغري لعلها ت�ستجيب لهم وتفتح.
وال�شاب املغربي لي�س ا�ستثناء فهو كغريه يحاول جتاوز مرارة الواقع
و�ضحالة الو�ضع املعا�ش الذي ا�ستنزف طموحاته و�أحالمه وتركه
مهم�ش ًا نهب ًا لل�ضياع واالنحالل.
ويف روايته «�أن ترحل» حاول ابن جلون الوقوف على هذه الق�ضية التي
باتت ت�ؤرق �أهل موطنه الأ�صلي بل لأكن �أكرث دقة وقف على ق�ضية
ذات فرعني �أ�سا�سني وهي ال�ضياع :ال�ضياع يف الوطن ...وال�ضياع يف
املغرتب ...وما بينهما من ذوبان الهوية وتال�شي مالمح الذات ...وخبو
الروح ورمبا موتها.
فمن خالل عدة �شخ�صيات قدّمها يف الرواية و�أهمها �شخ�صية ال�شاب
اجلامعي اخلريج «عازل» ر�صد مر�ض املجتمع وقتامته والذي دفع
ب�أبنائه للبحث عن الوطن البديل والأر�ض اخل�صبة التي تعطي ومتنح
ب�سخاء وهي يف الرواية ا�سبانيا احللم الذي ي�صبو �إليه �شباب طنجة
وفتياتها بعد �أن �ضاقت بهم فلفظت �أحالمهم بعيد ًا عنها ...و�سلب
فقرها كرامتهم واغت�صب عقمها خ�صوبة فكرهم ف�صاروا ظال ًال تقابل
�شواطئ ا�سبانيا التي ال تبعد �سوى  14كيلو مرت بانتظار قوارب املوت
لتحملها �إىل هناك �إما جثث ًا �أو خياالت ما زال فيها �شيء من النب�ض.
تلك القوارب التي حتمل �آمالهم بحياة ف�ضلى خالية من الأو�ساخ والعوز
والفاقة ...عامل �آخر يعيد �إليهم الأنا ال�ضائعة التائهة املتخبطة هنا
وهناك ...هي نف�سها القوارب التي قد تكون املحطة الأخرية لهم
يف هذا العامل والتي �ستهدي ال�شاطئ جثثهم غري �آبهة ب�إن�سانيتهم
وب�شريتهم� ...أخذت منهم فقط ما كانت تبحث عنه وتبتغيه «املال»
الذي طاملا تعبوا يف جمعه من �أجل العبور �إىل اجلنة املن�شودة والبعث
هناك من جديد.
وثم ...الذين ت�سنى لهم الو�صول �إىل ال�ضفة الأخرى هل ا�ستطاعوا
الت�أقلم وبدء حياة جديدة خالية من املنغ�صات ...ابن جلون ينقل لنا
تفا�صيل هذا العامل الآخر املتوهّ م الذي ظن الوافدون �إليه �أنه �أر�ض

الع�سل واللنب واحلرية واملال ...ال �إنه لي�س كذلك ...ي�أخذ من الراحل
�إليه �أ�ضعاف ما يعطيه ...فال�سعادة عندما تتعلق بال�سراب تظل معلقة
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بالهواء ال ي�ستطيع احلامل الو�صول �إليها بال�سهولة التي كان يظنها...
فعازل و�أخته وغريهم من �شخ�صيات القاع املغربي الذي حققوا حلمهم
بالهجرة �إىل ا�سبانيا اكت�شفوا مت�أخر ًا �أنهم خ�سروا كرامتهم مرتني:
الأوىل يف وطنهم والثانية وهي الأكرث مرارة يف البلد التي طاملا تغنوا
بها وحلموا ...لكن اخل�سارة الأوىل مل ت�صب بهم مقت ًال كاخل�سارة
الأخرى التي ع ّرتهم وك�شفت �سوءاتهم وف�ضحت خباياهم ...يف طنجة
مل يعرفوا معنى الوطن واحلنني �إليه ...لكن هناك عرفوا ما معنى �أن
تظل غريب ًا حتى لو حاولت التعاي�ش ...ما معنى �أن ت�ستغل من �أجل
حتقيق غايات االخرين غري امل�ست�ساغة ...هناك متوت �إن�سانيتك
على مراحل تف�صح لك كل واحدة منها عن املعنى املر للغربة واللذة
امل�ست�ساغة لكلمة وطن.
طنجة ...ا�سبانيا ...امل�ستع َمر  -بفتح امليم االخرية  -وامل�ستعمِ ر
بك�سرها ...ما زالت تلك العالقة قائمة بحقيقتها اخلفية التي �سعى ابن
جلون لبثها يف ن�صه الروائي لعل القارئ يلتقطها فتت�ضح له ال�صورة...
ف�صور اال�ستعمار ال تقت�صر على �سلب الأر�ض بل تتعدى ذلك �إىل الفكر
واحللم والأمل وكذلك اجل�سد ...فمن هاجروا �إىل هناك  -ح�سب ما
جاء يف الرواية  -جتلت لهم �أكذوبة الهجرة من �أجل احل�صول على
�شيء مادي فقط بغ�ض النظر عن طريقة الو�صول �إليه ...منتهجني
فكرة الغاية تربر الو�سيلة ...مما جعلهم بالنهاية جمرد �أدوات ودمى
حتركها قوى �أخرى.
�أن ترحل ...الرحيل باختيارك عن �أر�ض مل تع�شقها �إال عندما عط�شت
مائها ...مل حتبها �إال عندما ا�شتقت لرتابها ...ذاك البعد الذي كانت
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�ضريبته الق�سوة واعتبارك �سلعة رخي�صة تباع وت�شرتى ...كم هي م�ؤملة
الرواية ب�أبعادها الإن�سانية ومقرفة بتفا�صيلها الدقيقة التي مل ت�سمن
الن�ص �أو تغنيه.
�أن ترحل� ...أن تعود ...هنا جوهر هذا العمل الأدبي� ...أين يقف
املهاجر الذي اكت�شف زيف الهجرة ...بات الآن يعي�ش �صراع ًا بني ما
كان وما متنى وماهو عليه الآن ...مل يعد با�ستطاعته العودة وال ميلك
تذكرة امل�ضي بعيد ًا ...خيبات متتالية كل واحدة تف�ضي �إىل �أخرى �أكرث
مرارة ...وباملح�صلة فقدان بريق احلياة وال�صلة بكل ما هو جميل
والدنو نحو املوت الذي يتخد �أ�شكا ًال كثرية ...فاحلياة تفقد قيمتها
عندما متوت الأ�شياء اجلميلة فينا.
للحلم ثمن ...لكن للغربة �أثمان ت�سلب منا �شئنا ذلك �أم �أبينا ...وما
بني الوطن واالغرتاب عنه فوا�صل قد ت�أخذنا بعيد ًا� ...أو تنزلق بنا فال
نعود كما كنا �أبد ًا ...لأننا �سنكون ب�أرواح �أخرى غري التي عهدناها.
�أن ترحل ...جتربتي الثانية مع هذا الكاتب و�أظنها �ستكون الأخرية...
قلمه جميل لكن طريقة طرحه للفكرة و�إ�سرافه يف الو�صف الذي ال
طائل منه غري م�ست�ساغة بالن�سبة يل ...فجمال ال�صورة بالن�سبة يل
يكمن بطريقة التعبري عنها مبفردات راقية حترتم القارئ ال �أن تكون
جمرد كلمات فجة جتعله ي�شعر بالغثيان ...لكل جمتمع قامو�سه اللغوي
وعاداته وتقاليده ...لكن اللغة العربية ب�أ�ساليبها املتنوعة وتراكيبها
الغزيرة اجتازت اخل�صو�صية وجعلت من يكتب فيها يبحر بقلمه ليقدم
للقارئ لوحة فنية حترتم ذائقته ...ابن جلون �أبحر يف الفكرة لكنه
�أمات جمالية اللغة فلم يرتك الأثر املحبب لعا�شق ال�ضاد.

رواية «اليمني»
لشذى الشعيبي رواية ِّ
جسدت الصراع
القيمي في المجتمعات العربية
حممد اخلري حامد  -ال�سودان
يف روايتها «اليمني» ،ال�صادرة يف طبعة ثانية بتاريخ يناير 2019م؛
ُقدّم الكاتبة اليمنية
عن من�شورات دار لوت�س للن�شر احلر مب�صر؛ ت ِ
«�شذى ال�شعيبي» حكاية اجتماعية قيم َّية تغو�ص يف تعقيدات حياة
جمتم َعينْ من املجتمعات العربية .وبالرغم من �أن املنطقة العربية
وجمتمعاتها تُعد متوافقة ن�سبي ًا ،بل ومتفقة �إىل حد كبري ،يف تقاليدها
وعاداتها املجتمعية؛ �إال �أن رواية مثل» اليمني» ك�شفت ب�سهولة مدى
الفوارق املجتمعية والقيمية لدى جمتمعات املنطقة.
تدور �أحداث الرواية يف بلدين عربيني هما اليمن وم�صر .وحتكي عن
ق�صة �شاب «ر�أفت» متنازع الهوية ،من �أب ميني ،و�أم م�صرية ،تعارف
والداه �أثناء درا�ستهما اجلامعية مب�صر ،وعا�شا ق�ص َة ُح ٍ ّب جميلة
جت يف النهاية بالزواج .ال�شاب اليمني يعي�ش حياته ويرتبى يف
ُت ِّو ْ
اليمن ،فيت�ش َّبع بثقافتها وقيمها االجتماعية ،و�أعرافها وتقاليدها ،لكن
ظروف الدرا�سة ترجعه �إىل م�صر مرة �أخرى .املكان الذي تعي�ش فيه
والدته املنف�صلة عن والده نتيجة ال�صطدامها بقيود املجتمع اليمني،
وتعقيداته ،وعدم ا�ستعدادها للت�ضحية مبا ترغب فيه من حريات،
وحياة افتقدتها ،بعد خروجها من جمتمعها امل�صري .يلتقي ر�أفت
هنالك ب�أ�سرته املمتدة من جانب الأم ،ويجد نف�سه منغم�س ًا يف �أتون
الثورة امل�صرية ،وم�ساند ًا لرفاقه من ال�شباب ،وت�ستمر الأحداث �إىل
�أن يتز َّوج بطريقة دراماتيكية من بنت خالته ،ويرجع بها �إىل اليمن،
لتبد�أ حياته اجلديدة املليئة بالإثارة وامل�شكالت.
رواية اليمني هي رواية �صراع القيم والعادات والتقاليد يف املجتمعات
العربية .فبطل الرواية ي�صطدم منذ بداية حياته ب�صراع اجتماعي
ب�شكل عام ،وامل�صرية بالتحديد .يبد�أ
قيمي حمتدم بينه وبني املر�أة ٍ
ال�صراع بوالدته �أو ًال ،ثم ميتد ذات ال�صراع النف�سي �إىل زوجته،
وي�ستمر �إىل �أخته التي تقع يف حب م�صري �أي�ض ًا .ويظل البطل
وع َقده القيمية االجتماعية �إىل نهاية الرواية ،ول�سان
م�أ�سور ًا ب�أفكاره ُ
حاله يقول« :اللعنة على م�صر وامل�صريني ..ما الذي فعلوه ب�أ�سرتي
ال�سعيدة؟».
رواية «اليمني» هي كذلك رواية املكان ..فالكاتبة قدمت من خالل
و�صفها مل�شاهد الرواية �صور ًة ُمق َّربة وجل َّية للمجتمع اليمني الذي قلي ًال
ما تناولته الروايات العربية .وهي �أي�ض ًا رواية فلكلورية بامتياز ،لأن
القارئ عرف من خاللها الفلكلور والرتاث اليمني اخلا�ص بامللبو�سات
ال�شعبية و�أ�شكالها و�أنواعها وتوقيت وحاالت ارتدائها.

من ناحية الهيكل ،والبناء؛ فالرواية حافلة بالأحداث وال�شخ�صيات
فقت ب�شكل كبري
وامل�شاهد التي ت�ستحق الوقوف عندها لكن الكاتبة ُو ْ
يف بناء ال�شخ�صية الرئي�سية يف الرواية ،وجنحت يف �أن تخلق من
�شخ�صية ر�أفت (اليمني) ما تريد .كان ر�أفت  -بنظر �أفراد �أ�سرته
و�أ�صدقائه امل�صريني  -ميني ًا كامل الد�سم .و�صفة اليمني لي�ست يف
جن�سيته �أو جن�سية والده ،و�إمنا يف توابعها ال�سلوكية والقيمية الأخرى،
فالرجل كان بدو َّي ًا ،ملتزم ًا بعادات جمتمعه املق ِّيدة حلريات املر�أة
لدرجة بعيدة ،بل ومتزمت ًا اجتماعي ًا جتاهها .كان يحمل يف خميلته
ر�ؤيته ال�سالبة جتاه املر�أة ،وبالأخ�ص امل�صرية ،فهي بنظره ال �ضمان
لها ،ال ميكن �أن تتوقع منها �شيئ ًا �سوى اخليانة .كان م�صاب ًا بلوثة
نف�سية ميكن و�صفها بـ «متالزمة املر�أة امل�صرية اخلائنة»..
وبالرغم من قدرة الكاتبة �شذى على ا�ستخدام لغة و�سطى  -العربية
ف�ضلت �أن ِّ
املب�سط ،العام � -إال �إنها َّ
توظف اللهجتني املحليتني
ب�شكلها َّ
«اليمنية ،وامل�صرية» ،لتج�سيد ال�صراع النف�سي واالجتماعي ،وحركة
وحوار ال�شخ�صيات يف الرواية .مما �أ�ضفى احليوية عليها وزاد من
تفاعلها ومتتني البناء ال�سردي واحلبكة الروائية .فبمثل هذا احلوار
الب�سيط بني ر�أفت و�صديقه كمال؛ ا�ستطاعت كاتبة الرواية عك�س ما
يدور يف املجتمع اليمني:
 هي ..يا ابن امل�صرية. �أنا ا�سمي ر�أفت ،ما جتيب�ش �سرية �أمي هنا !و�سيلحظ القارئ عند و�صوله �إىل هذه الأ�سطر دخول كمال �إىل
املنطقة النف�سية احل�سا�سة التي ت�سببت يف عقدة بطل الرواية النف�سية
واالجتماعية ب�سبب املر�أة ،فقوله:
• �إي�ش تنكر �إن �أمك م�صرية! ناهي قول لها عيب ..عيب تخرج
ب�شعرها �سع الأجانب ..احنا هنا مينيني ما ي�سرب�ش تخرج الواحدة
ب�شعرها زي بنات ال�سوق..
جعل البطل يتهي�أ لل�صراع الدفاعي ،والآخر يقذف بالعبارة التي
�أ�شعلت النريان:
• ا�شتيك جتل�س يف البيت �سع احلرمي ،وال جتي للحارة تلعب بها ..و�إال
ب�أكلم كل �أهل احلارة �إي�ش �شفت يف بيتكم ..و�أمك الزانية واخلائنة..
يا ابن زنا..
لذلك مل ير�ض البطل بقوله ،وتعارك معه بنف�س وترية وقوة العراك
النف�سي امل�ستعر داخله.
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تحركات الشخوص
زيد الطهراوي  -الأردن
يتمتع الكاتب بحرية يف �أحداث روايته؛ فيبد�أها بداية �سعيدة وينهيها
نهاية م�أ�ساوية �أو يعجب بالتفا�ؤلية و�إن كانت على ح�ساب الواقع..
على هذا ف�إن ال�شخو�ص �أي�ض ًا يتحركون ال بحريتهم بل بحرية الكاتب
في�ضحكون ويبكون وي�سعدون ويبكون كل هذا ب�أمر وموافقة من الكاتب،
�أما الكتب التي تعتني بال�سرية فقد ال ي�ستطيع الكاتب �أن ي�سيطر على
االحداث وال�شخو�ص فيها.
• رحلة ال�ضياع ..ذكريات الجئ
فلو تفح�صنا كتاب «رحلة ال�ضياع ..ذكريات الجئ» للكاتب الفل�سطيني
«جمعة حماد» لوجدناه ينقل �صورة طبق الأ�صل عن حياته يف بلدته «بئر
ال�سبع» وهي �أكرب مدن «النقب» وذكرياته هناك و�شخ�صيته التي تعك�س
ثقافته ثم ي�صور �سقوط «النقب» ت�صوير ًا دقيق ًا وال ين�سى ارتفاع ال�شهداء
فيثري ال�شجون وي�شحذ الهمم� ،أما الكتاب الذين �سردوا ق�ص�ص ًا تعالج
�أفراد ًا �أو جمتمعات فقد حت ّكم بع�ضهم يف �سري الأحداث وال�شخو�ص
فبد�أوا ذلك كله و�أنهوه مبا ي�ست�سيغه البع�ض وينكره �آخرون.
• الأ�شجار واغتيال مرزوق
ويف رواية «الأ�شجار واغتيال مرزوق» للكاتب «عبد الرحمن منيف» جتد
احداث ًا مقلقة غري منطقية؛ فمدر�س اجلامعة «عبد ال�سالم من�صور»
هجر وطنه ب�سبب تكميم الأفواه ليلتقي بـ «�إليا�س نخلة» الذي هجر
وطنه اي�ض ًا ب�سبب امل�صائب التي �أملت به وخ�سارته للمال الذي ورثه
عن �أبيه وينتهي املطاف بـ «عبد ال�سالم من�صور» �إىل �أن ينتحر بعد
�أن ميوت �صديقه «مرزوق» قت ًال� ...إنها �أحداث مرتابطة ك�أن من كتبها
يريد �أن ينهي روايته بطريقة �سريعة خ�شية امللل؛ ولكن املتمعن يدرك
�أن الكاتب يريد بهذه الأحداث امل�أ�ساوية املتكررة �أن يثبت �أن املواطن
العربي مهزوم من الداخل وهو مع ّر�ض لالنهيار يف �أي حلظة.
• �سليل ا�شبيلية
يف �سليل ا�شبيلية يبدع الباحث والروائي املغربي «املودن مو�سى» يف
جلب الأنظار وتهيئة الأجواء العاطفية لال�ستماع �إىل �أحاديث الوطن
احلا�ضر الغائب فال ميلك القارئ لهذه الرواية احلائزة على �أ�سرار
وم�شاعر �صاخبة �إال �أن يتفاعل مع الأ�شواق والعربات والأفكار القيمة
فت�ستطيع من خالل قراءتك لـ «�سليل ا�شبيلية» �أن تقف على كثري من
العادات العربية التي حتبها النفو�س وتعتز بها وعلى تلك العادات التي
ت�شمئز منها النفو�س ملخالفتها لقيم ديننا ،و�إن �صدرت من �إمام م�سجد
�أو مدر�س دين جاهل.
لقد عاجلت الرواية م�آ�سي ال�شعوذة وال�سحر التي حرمها اهلل يف كتابه
الكرمي و�سنة نبيه املطهرة وبينت �أن �سبب نفور النا�س من ديننا هي
ال�سلوكيات التي ت�صدر من امللتزمني بالدين مع جهلهم به وب�أخالقه
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وخمالفتهم لتعاليمه ،واهتمت الرواية به�ؤالء الذين ي�ستقوون على
ال�ضعيف ويظلمونه ،وعلى الف�ساد متمث ًال بالر�شوة وما فيها من خيانة
ومعاونة على الظلم ،و�سلطت ال�ضوء على الن�صارى الذين يح�سنون
خلقهم جللب النا�س لدينهم مع �أنه ورد ما يدل على خمالفتهم لهذا
اخللق.
عند ذكر ا�ستعمارهم لبالدنا وتعذيبهم للم�سلمني ومل يغفل الكاتب
املودن مو�سى تلك العاطفة التي ت�سمو يف بالده فتورق �أ�شجار املحبة
والتعاطف وتثمر الت�سامح وامل�ساندة وبذل الغايل والنفي�س مل�ساعدة
�صاحب احلاجة� ،أما يف بالد الغرب فال تب�صر �إال املادية الطاغية على
العواطف االن�سانية.
• �سليل ا�شبيلية
�أما «�سليل ا�شبيلية» فهو املغربي امل�سلم من �أ�صول �أندل�سية عمل بو�صية
والده يف �إح�ضار تراب ا�شبيلية �إىل املغرب يف ت�صميم من الكاتب على
الت�أكيد ب�أن احلنني �إىل اجلذور مغرو�س يف القلب ،وال �شك �أن هذا
احلنني مغرو�س يف قلب كل م�سلم فقد كرثت الق�صائد التي تتغنى
باحلنني �إىل جمد امل�سلمني يف بالد الأندل�س ،و�إذا قدّر اهلل لنا الرجوع
�إىل الأندل�س ف�سوف ن�ضرب للعامل �أروع الأمثال يف املحبة وال�سالم
والتعاي�ش املبني على الرحمة والت�سامح.
�أما فل�سطني فهي كالأندل�س ال تقل عنها �أهمية يف �ضمري كل م�سلم و�إذا
�أردنا احلديث عن البناء الفني ،فقد جاءت الرواية مزيج ًا من العاطفة
ال�صادقة واخليال املج ّنح وال�صور املبتكرة مما يب�شر مب�ستقبل �أدبي
زاهر للروائي ال�شاب «املودن مو�سى».

ما وراء

اللغة في رواية هاني حجاج
«تحت الجبال والمدن»
د� .إبراهيم غريب  -م�صر

العالقة بني ما وراء اللغة واللغة الأوىل ،يف رواية «حتت اجلبال واملدن»
للدكتور هاين حجاج ،ال�صادرة م�ؤخر ًا عن «ال�شركة العربية احلديثة،
القاهرة» �أو بني ال�سرد واحلوار قائمة على �أ�سا�س �أن ال�سرد يحيل لغة
احلوار �إىل ق�سمة ثنائية مركبة بني ال�شكل وامل�ضمون فهو ي�ستخرج من
ال�شكل حمتواه ليفيد �أغرا�ض الرواية الأبعد من تف�سريها املبا�شرة يف
حبكتها ذات الغمو�ض البولي�سي والبعد امليتافيزيقي .رمبا كان هذا
الإح�سا�س مزعج ًا يف �أغلب الأعمال ،فهو يجعل من عملية «اخللق»
و�سيلة �إىل غاية وهو ي�ؤدى �إىل الإ�سراف واملبالغة ،بل �أكرث من ذلك �إنه
مييل �إىل �إف�ساد متعة الت�صديق ال�ساذجة ،التي تن�ش�أ منها متعة اخللق
ال�ساذجة ،وهى ع�صب كل قراءة .فلو �أن الكاتب فهم نف�سه �أكرث مما
ينبغي ،ولو �أن القارئ بقى منتبه ًا طوال الوقت ،فماذا يكون امل�صري
املتعة ،ماذا يكون م�صري «الأدب»؟ �إن هذا البحث داخل النف�س يف
ال�صعوبات التي ميكن �أن تن�ش�أ عن «الوعى بالذات» مع اتخاذ الكتابة
مهنة ،ميكن �أن يف�سر بع�ض االجتاهات كالتي كانت �أحيان ًا �سبب ًا يف
االنتقادات التي وجهت �إليها ،فقد �أخذ على بع�ض املبدعني مثال �أنهم
ين�شرون الق�صيدة الواحدة ب�صور متعددة ،لكن الأمر هنا خمتلف �إذ
يرتدد �صدى النغمة الأ�سا�سية للرواية ويتجلى بطول الأحداث وعر�ضها
م�ؤكد ًا حالة ال�صدام بني املا�ضي ممثال يف الع�شرية التي ت�سكن اجلبال
وبني احلا�ضر متثله جمموعة الأ�صدقاء التي تواجه الع�شرية املخيفة
وهم بعد �أطفال ثم يت�صدون لها وهم يف �شرخ ال�شباب بقيادة راوية
الرواية «هادي احلجار» الذي ي�شري ا�سمه �إىل طبعه املت�أمل ووراثة
املقاومة ال�صخرية عن الأجداد ،فحتى لو ن�سي اجلميع مازال هو
يتذكر.
تبد�أ الرواية مبقاطع �سردية و�صفية بلغة �شاعرية� ،إن ال�شاعر يعرف
مبقد�ساته ومبا يبيحه لنف�سه من حريات ،وهو يف احلالني يختلف
عن معظم النا�س ،ويختلف ال�شعر عن النرث يف �أنه لي�س بالقيود
نف�سها كما �أنه لي�س باحلرية نف�سها �إن جوهر النرث هو الفناء� ،أي �أن
«يفهم» ويذوب ،ويق�ضى عليه �إىل الأبد ،وحتل حمله كلي ًا ال�صورة �أو
احلافز الذى يدل عليه رفع ًا مل�صطلحات اللغة ،فالنرث يتناول دائم ًا
دنيا التجارب والأفعال ،وهى الدنيا التي ينبغي ملدركاتنا و�أفعالنا �أو
م�شاعرنا فيها �أن تتالءم �آخر الأمر �إحداها مع الأخرى� ،أو ت�ستجيب
�إحداها للأخرى بطريقة واحدة :هي طريقة التوافق والتطابق� .إن

الدنيا العملية تتلخ�ص يف جمموعة من الغايات وعندما تتحقق غاية
حمددة متوت الكلمة �إن هذه الدنيا ال تقبل االلتبا�س �أو الغمو�ض بل
ت�ستبعده ا�ستبعاد ًا ،وهى تتطلب ال�سري �إىل الغايات من �أق�صر ال�سبل،
وهى تخنق على الفور العالقات املن�سجمة لكل حدث مبجرد تولدها
يف الذهن .وعند تطبيق هذه الر�ؤية على الرواية جندها عملية ترتيب
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مل�ستويات فهمنا لطبيعة املواجهة من خالل م�ستويات تفكري كل واحد
من الأبطال ،لقد �أفا�ض «كولن مكيب» يف بيان هذه امل�س�ألة و�ضرب لها
العديد من الأمثلة وعنده �أن الن�ص الواقعي الكال�سيكي ميكن تعريفه
ب�أنه الن�ص القائم على هرياركية م�ستويات اخلطاب التي يت�ألف
منها ،الأمر الذي تناوله امل�ؤلف يف هذه الرواية برباعة� ،إذ جند لغتني
خمتلفتني تتمثالن يف احلوار بني الأطفال ،وبني املحيط اخلارجي معهم
وهم كبار ،ثم التلميح �إىل اللغة الأوىل وقت العودة لتذكري القارئ بروح
البداية .بل �إن الهرياركية التي نق�صدها هنا ال ت�شري يف الرواية �إىل
الفارق بني حوارين فح�سب ،بل بني احلوار يف جمموعه وبني ال�سر نف�سه
الذي يتخلل احلوار وهو الكالم الذي يتخلل احلوار ويكتنف معانيه
ويطلق عليه لفظ ما وراء اللغة ودائما ي�أتي يف �ضمري الغائب ومناق�شة
�صلته باحلقيقة التي تك�شف عنها وتبينها لغة ال�سرد.
بل يطالعنا يف الرواية ف�صل هام يبدو مقتحم ًا ك�إ�شارة تنبيهية بني
الأب وزوجته املم�سو�سة وبني احلوار حوار �إ�ضايف من مطالعات الأب
الدينية امل�سيحية ترتجم ما ميكن �أن ن�ست�شفه من وجهات نظر خفية
ودخيلة ،واخلطاب الذي له و�ضع متميز هنا يظهر يف اجلزء غري
احلواري الذي ي�صف احلقيقة النف�سية التي تخامر ال�شخ�صيات يف
ال�سرد الذي ي�سيطر عليه �ضمري الغيبة دائم ًا والذي هو مبد�أ الرواية
يف جمموعها بالرغم من حترر الكاتب من �أنا الراوية الذي بد�أت به
الأحداث ،فاحلقيقة التي ي�شتمل عليها جوهر الن�ص ال يدركها حتى
البطل الرئي�س «هادي احلجار» وهو الذي يبدو ك�أنه كلي املعرفة من
البداية مما يلقي عليه بروح �إن�سانية عادية ،ولكننا ندركها نحن القراء
لأن ال�سرد �أف�ضى بها �إلينا.
هذه الأقوال املتناثرة كالزخارف امل�شتتة بني هيكل حمكم تعطى فكرة
عن خواطر كاتب ومت�أمل وهو يح�ضر التعليق على �أحد �أعماله الفل�سفية
فهو يرى فيه ما كان ينبغي �أن يكون ،وما كان ميكن �أن يكون� ،أكرث مما
يراه كما هو كائن ،فماذا ميكن �أن يثري اهتمامه �أكرث من النتائج التي
ت�صل �إليها درا�سة مدققة ،واالنطباعات التي ي�ستمدها �شخ�ص �آخر
من هذا العمل؟ �إن الوحدة احلقة للرواية لي�ست يف داخل ما يعتمل
من �أفكار وخواطر يف نفو�س ونوايا �شخ�صياتها بل ما رماه امل�ؤلف يف
ثنايا الن�ص حتت الأر�ض يف عمق اجلبال ككنوز دفينة �أو �أ�شباح ت�سكن
التقاليد والرتاث متثلها الع�شرية الغام�ضة ،وبني املدن التي ينوب عنها
الأبطال ب�صفتهم رموز احلا�ضر والغد ،لقد كتبت امل�ؤلف «مقطوعة»
�شعرية ال روائية فح�سب لثمانية �أبطال يف حيز حمدود لكنى ال �أ�ستطيع
�أن �أ�سمعها �إال عندما يعزفها �شخ�ص �آخر بروحه وعقله وهو الراوي
يف الأحداث ،ال�صديق املخل�ص للمجموعة «هادي احلجار» .ولذا �أجد
اجلهد الذى بذله امل�ؤلف قريب ًا جد ًا �إىل ذهن القارئ اليقظ لقد �سعى
�إىل حتديد �أغرا�ضي بعناية ملحوظة ود�أب �شديد .لقد ا�ستخدم �إزاء
هذا الن�ص املعا�صر العلم الوا�سع نف�سه والدقة املت�شددة نف�سها يف
ر�سم اخلطوط العامة لبناء هذه الق�صيدة الروائية ب�أبطالها يف م�صر
«مها و�أحمد وحممد وزينب وهادي واملجموعة» و�أمريكا «ديفيد والقوى
املخابراتية الأمريكية والربيطانية اال�ستعمارية» ،كما �أو�ضح تفا�صيلها
�إ�شارته �إىل تلك العبارات التي ال تفت�أ ترتدد بذاتها ،والتي تك�شف عن
ميول خا�صة للعقل واجتاهه لتكرار عبارات لها داللتها ..هناك كلمات
ترتدد داخل نفو�سنا �أعلى من جميع الكلمات الأخرى ،وك�أنها الأنغام
الأ�سا�سية لأعمق �أعماق طبيعتنا..
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ٌ
وضابط
«شاع ٌر
ٌ
ٌ
وامرأة»
وأريكة
قراءة يف ديواين «�أبي�ض �شفاف» و«كامل الأو�صاف»
ل�سمري دروي�ش
�سمر ال�شني  -م�صر
ما بني �أبي�ض �شفاف وكامل الأو�صاف ثمة رجل خم�سيني مل يتقن �شيئ ًا
يف احلياة �أكرث من �أنه حافظ على وحدته حتى ي�ستطيع �أن يخطو نحو
ال�ستني بثبات .كل ما طالب به �أن يحظى مب�ساحة كافية كي يكتئب كما
يليق ب�شاعر.
ما بني �أبي�ض �شفاف وكامل الأو�صاف م�ساحات �شا�سعة من الوحدة
وك�أن ال�سنوات ال متر وك�أنها يف الوقت نف�سه مرت �سري ًعا �إىل ال�ستني
بنف�س الرتابة والتكرار اململ للم�شاهد والأحداث التي يربطها عامل
م�شرتك «�شاعر غارق يف وحدته».
�أبي�ض �شفاف:
«اخلم�سينيون لي�سوا رومان�سيني قط ًعا
وال يحر�صون على ترك انطباع جيد لدى امر�أة وحيدة
مم�شوقة ومتعالية ،كهذه
لكنهم ينفردون بذواتهم غال ًبا
وينزفون �شع ًرا»

«�أبي�ض �شفاف» ديوان ل�شاعر خم�سيني لن ينتحر ب�سهولة ،لأنه قادر
دو ًما على ابتكار عوامل هادئة و�سط �صخب احلياة� .سمري دروي�ش يف
هذا الديوان يتخذ من اليومي وامل�شاهد احلياتية التي مير بها مفردات
يبني بها ق�صيدته ،ديوان ُ -كتب يف حوايل � 10أ�شهر يحتوي على 48
ق�صيدة يف � 122صفحة  -يج�سد يوميات رجل �صامت ،رجل ي�شبه
�ضو ًءا يت�سلل من النوافذ املغلقة� ،شاعر ترهقه خياالته ،يخبئ ثورات
داخله ،يف حني �أن مالحمه تت�صف بالهدوء التام.
ث َّمة  -مفردة تكررت كث ًريا يف الديوان � -أ�شياء كثرية حتا�صره،
�أهمها على الإطالق «ثم ّة امر�أة» ،امر�أة وحيدة ال تعرف �أنه بعيد جدً ا
ووحيد ...و�أنه يبحث عنها.
�سمري دروي�ش يخلق الأنثى يف خياله ثم يهرب منها ،يخاف �أن تزاحمه
يف الواقع ويتفادى وجودها ،ومير بهدوء جانبها �إذا �صادفته يف الن�ص،
مبال ينتظر �أن
هو رجل متزن قادر على �ضبط انفعاالته يجل�س غري ٍ
تتقدم له املر�أة � اًأول بخطوة بينما يبتعد عنها بخياله ع�شرات اخلطوات.
كل ما يحتاجه من املر�أة «�أن يتخيلها فقط» كي
يجد مدخلاً �صا ً
حلا لق�صيدة يكتبها.
الديوان ي�سري وفق مو�ضوع واحد حر�ص ال�شاعر
�أال يخرج عنه ،هو ير�صد كل ما يحيط بوحدته
مما يجعل القارئ يتنقل معه من �شقته �إىل
ال�شارع �إىل البالد التي زارها دون �أن ي�شعر �أن
ال�شاعر خرج عن املو�ضوع الذي يتناوله من �أول
ق�صيدة حتى �آخر ق�صيدة بالديوان ،بالعك�س
يريد �أن يرى ال�شاعر كيف كان هنا وكيف
ت�صرف هناك وكيف تعامل مع وحدته.
�ساعد وحدة املو�ضوع يف الديوان ق�صر الفرتة
التي ُكتب فيها ،فهناك فرتات يلزم فيها الإن�سان
حالة نف�سية واحدة و�إن تعددت اهتماماته،
فغال ًبا ت�صاحبه حالته النف�سية �أوقات فرحه
وحزنه ،وحدته واختالطه بالنا�س.
تلك نظرة �سريعة عامة على الديوان لندخل
مبا�شرة �إىل كامل الأو�صاف ونعي�ش مع �شاعر
�أ�صبح �أكرث �صمتًا ،ونز ًفا لل�شعر.
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كامل الأو�صاف:
�سمري دروي�ش �شاع ٌر ،امل�سافة بني دمه وق�صيدته ت�سع احلكايات،
والدموع ،والذكريات التي تبهت تدريج ًيا ،وقدما امر�أة تركتا �أثر ًا فوق
تراب ال�شارع ،وت�سع � ً
أي�ضا ال�ض ّباط املنهزمني ،وال�صمت الطويل.
ٌ
و�ضابط و�أريك ٌة وامر�أ ٌة».
�أعمدة هذا الديوان «�شاع ٌر
ما الذي بني �ضابط و�شاعر ،حتى يزاحمه يف ق�صائده و�شارعه وبيته
و�أريكته ،ويحتل م�ساحة ال ب�أ�س بها بني امر�أة ووردة ،بني امر�أة
وق�صيدة ،بينه وبني امر�أة يف �شارع مهجور.
تكررت مفردة «ال�ضابط» يف الديوان ب�شكل �صريح حوايل  20مرة على
النحو التايل:
«ال�ض ّباط الك�ساىل /الذين ير�سلون �أدعية �صامتة وينامون على �أ�س ّرة/
ال ميلكون �أ�سرارها» �ص« ،13ال�ضابط على �أريكته املعتمة /منبوذ ،يقلب
يف دفاتره القدمية»« ،ال�ضابط ال ي�أكل تفاحة البيت التي انفتحت /لي�س
زاهد ًا يف التفاحة ال�ضابط /ولي�س التفاح غري نا�ضج /لكن  -ورمبا -
جدّا»
الطبيعة ت�ضع ال�ضباط /ب�أج�سادهم الثقيلة /على �أرائك معتمة ً
�ص« ،14ال�ضابط نائم الآن بهدوء ع�سكري | دون خامت عر�سه» �ص،15
«ولأنني ل�ست ً
�ضابطا»« ،ال�ض ّباط القدامى املرتب�صون ب�أحالمنا» �ص،16
«�ض ّباط ال�ضرورة هائمني على وجوههم» �ص« ،19ال�ضباط املنهزمني»
�ص« ،20ال �أتعاطف مع ال�ض ّباط املنزليني» �ص« ،21وال ح ّلة ل�ض ّباط
«ثم �ضابط برتبة عالية | يتقلب يف فرا�ش حمرو�س
اجلي�ش» �صَّ ،28
بجن ومالئكة» �ص« ،22ال�ضابط ال يثمن ال�ضوء» �ص« ،29لو �أن ً
�ضابطا
�أتاها  -بكامل هيئته» �ص« ،33اجلثة التي تتمدد على الأريكية ..لي�ست
جثة �ضابط بالت�أكيد» �ص« ،30يطرد ال�ضابط من فوق �أريكة خاملة»
�ص�« ،36أو ت�شاهد فيلما �أمري ًكا | ينتحر ال�ضابط يف نهايته» �ص،38
«الرمل هامد ك�ضابط يجرت �أحزانه» �ص�« ،53أقول للنادل �أنني ل�ست
ً
�ضابطا» �ص.65
الديوان الذي يتكون من � 100صفحة يتم فيها ذكر مفردة �ضابط �أو
�ضباط ب�شكل �صريح حتى ال�صفحة  65منه ،دليلاً على �أهمية وداللة
هذا امل�صطلح وتوظيفه يف الديوان ،يف الوقت نف�سه جند �أن ال�ضابط
كان حا�ض ًرا بقوة يف بدايته حتى اختفى بالتدريج يف نهايته ،رمبا ن�سى
ال�شاعر �أمره �أو تعاي�ش معه.
ال�ضابط رمبا هو �سلطة فعلية متثل ال�سلطة ب�شكلها على �أر�ض الواقع،
ورمبا هو رمز ل�سلطة ال�شاعر على نف�سه ،ورمبا الوجه الأخر ل�شخ�صية
ال�شاعر« :اجلثة التي تتمدد على الأريكية ..لي�ست جثة �ضابط بالت�أكيد
| لأنها ال تزال قادرة على احلزن | وتثور كلما تطلب الأمر» �ص ،30هنا
بالتحديد يت�ضح �أن ال�ضابط هو الوجه الأخر لل�شاعر ،ويف مو�ضع �آخر
يت�أكد هذا االحتمال «كنت �أحمل باقة ورد المر�أة ت�سكن ال�سماء ...كنت
�أنوي �أن �أ�ضع الباقة يف مقهى �أعرفه | و�أقول للنادل �أنني ل�ست ً
�ضابطا»
�ص 65مما يجعلنا نق�سم �شخ�صية ال�شاعر �إىل ق�سمني:
ال�شاعر االن�سان العادي الذي عنده حما�س فطري ،عنده �شغف يحتل
عروقه ،قادر على احلزن والثورة ،عنده خيال وا�سع ،ينام مثل طفل
بدائي �أخر الليل.
ال�ضابط الإن�سان �صاحب ال�سلطة الذي ال يتحدث يف هاتفه طويلاً ،
جدّا،
الك�سول املهزوم املنبوذ ،الذي يخيف العابرين� ،أريكته معتمة ً
ج�سده ثقيل ،ال ميلك اً
خيال كاف ًيا ،ويح�سب �ألف ح�ساب للمك�سب
واخل�سارة ،ينام �آخر الليل بهدوء ع�سكري دون خامت عر�سه ،على �أ�س ّرة
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ال ميلك �أ�سرارها.
ال�شاعر ال يحب ال�ضابط ،يكرهه �أكرث من كرهه لوحدته ،يعلم �أنه
كامن بداخله� ،أحيانا يتمنى �أن يكونه و�أحيا ًنا يترب�أ منه ،جنده يف
امل�شهد اخلا�ص ببائعة اخل�ضروات يقول« :بائعة اخل�ضروات يف ال�شارع
اخللفي | ال تعرفني» ويف نهاية امل�شهد يقول «مرة فكرت :ماذا لو �أن
أنواعا كتبتها يف قائمة؟
�ضابطا �أتاها  -بكامل هيئته  -كي ي�شرتي � ً
| قط ًعا �ستفرح ،وتنتقي الأجود | ورمبا تتمناه يف فرا�شها | فبائعة
اخل�ضروات ال تدرك �أنه | ربمّ ا ..يخذل الن�ساء يف الفرا�ش» �ص،33
�شخ�صية ال�ضابط التي تت�صف بالقوة «القوة التي تتمناها �أي امر�أة»
وهي ال�شخ�صية الأخرى لل�شاعر الذي يعمل طوال الوقت �أال تراها
امر�أة ،يدرك يف قرارة نف�سه �أنها لو ظهرت لبائعة اخل�ضروات لعرفته
ومتنته ككل الن�ساء الالئي يغريهن الزي الع�سكري.
يف مو�ضع �آخر ي�ضع ال�شاعر خيارات و�أفكار للمر�أة التي يحبها ،ويذكر �أن
هذا الو�ضع رمبا كان �سيختلف لو كان ً
�ضابطا�« :سنحتاج �أن تكوين �أخف
| لأحتمل ر� ًأ�سا مثقلاً بالذكريات احلزينة | فوق �صدري | ولكي نبدل
ً
�ضابطا | ف�أم�سح مالحمي بالتدريج،
�أو�ضاعنا بب�ساطة | ولأنني ل�ست
وبالتدريب اململ» ،يف هذا امل�شهد يطلب ال�شاعر من حبيبته �أن تكون
�أخف قليلاً للأ�سباب ال�سابقة و�أ�سباب �أخرى اجتماعية ،و�سيا�سية تربر
طلبه «كي ال يحفظ الرتاب خطواتنا معا | و�أحجار الكورني�ش | و�سور
�أمن الدولة | وال�ضباط القدامى املرتب�صون ب�أحالمنا | وواجهات
البيوت التي ت�صمت | يف ال�شتاء | وبعد الثالثة فج ًرا» �ص.16
وال�ضابط ميثل يف الوقت نف�سه م�صدر تهديد له ولغريه« :ثمة �ضابط
يف غرفة ح�صينة باملبنى الأبي�ض | و�أ�سلحة غري م�ستعدة للقتال |
وذكريات كثرية» �ص ،49ال�ضابط يراقب خطوات املارة بال�شارع
«يراقبون خطواتك الواثقة حي ًنا | واخلائفة حي ًنا» ،وحتى عندما �أراد
ال�شاعر �أن يلتقي حبيبته يف �شارع «�شبه مهجور» طلب منها �أن ال تعري
ال�ضابط الواقف يف �شرفة عالية �أي اهتمام.
ٌ
و�ضابط و�أريك ٌة وامر�أ ٌة» ،ما الذي تعنيه «�أريكة»
نعود ونقول «�شاع ٌر
لل�شاعر و�إىل مدى كان دورها يف الديوان ودرجة ت�أثريها؟
«الأريكة» هي م�شنقة للخيال «بقايا اجلال�س على الأريكة | التي لي�ست
�سوى | م�شنقة | للخيال» �ص ،88ورجل الأريكة هو ال�شاعر ،وهو
ال�ضابط ،وهو اجلثة ،الأريكة ال تخ�ص ال�شاعر وحده ،هي لل�ضابط
واملر�أة التي يحبها« :رمبا تتمدد الآن بقمي�ص غامق | على �أريكة ت�سبح
يف ال�ضوء ال�شاحب» �ص« ،38الطيور التي تدخل جثتي ال تعي�ش طويلاً
| وقتها �سيكون ال�ضابط ممدً ا على �أريكته | يتابع ال�صور على �صفحته
بحياد | كحياد اجلمال» �ص ،34والأريكة للزوج الك�سول و�إن نفى
زوجا اً
ك�سول | يجل�س فوق الأريكة دون متلمل»
�صفة الك�سل عنه «ل�ست ً
�ص.41
رجل الأريكة �أو اجلثة التي تتمدد عليها واحلكايات والآثام التي تنام
عليها تخ�ص ال�شاعر وحده« :الآثام التي تنام على الأريكة ل�صقى متا ًما
| تخ�صني وحدي» �ص« ،19ال �أرغب يف ترك ر�سالة لأحد | لأن �أحدً ا
لن يقر�أ ر�سائلي | وال �أن �أ�ستعيد الأ�صوات التي متددت على �أريكتي»
�ص« ،29اجلثة التي تتمدد على الأريكة تلك فيها بع�ض خ�صائلي»،
«غري تلك احلكايات التي حتفظها الأريكة | املالئكة وال�شياطني مروا
من هنا» �ص« ،30رجل الأريكة | اليومي هذا | ال يرى الألوان التي
تداعب بيا�ضها» �ص.43

«ثم منازلة | بني رجل
هناك اختالف بني رجل الأريكة وال�شاعر َّ
الأريكة وبيني» �ص� ،31إال �أنهما بالأ�سا�س �شخ�ص واحد ال يقدر على
طرد ال�ضابط من على �أريكته «رجل واحد ال ي�ستطيع �أن يدفع الربد |
�أو يكن�س الرتاب من دماغه | �أو | يطرد ال�ضابط من فوق �أريكة خاملة»
�ص.36
ٌ
و�ضابط و�أريك ٌة وامر�أ ٌة»
«�شاع ٌر
وامر�أة...
«الق�صائد التي ال تتوغل يف قلب امر�أة ما | ال يع َّول عليه ،كما ال بد �أن
تعرفني | والقبالت املتخيلة على عنق ناعم ال ت�شبع �شاع ًرا | لهذا �س�أكون
يف وحدتي هنا | �ألعن الأيام املت�شابهة» �ص� ،23إىل متى �سيكون كل هم
ال�شاعر ق�صيدة ت�صل �إىل قلب امر�أة� ،إىل متى �ستظل ترهقه خياالته،
ال �شيء واقعي ال �شيء ملمو�س ،حتى الورود التي يهديها �إىل امر�أة ورود
افرتا�ضية حم�ض خيال «الورود الإلكرتونية التي تلني احلجر» �ص،7
«الورود الإلكرتونية لي�ست �صامتة» �ص ،18وانده�شت حني كانت الورود
حقيقية من ت�سا�ؤل ال�شاعر «ملن �أحمل الورود تلك» �ص.65
لكن ال�شاعر الذي يعرب �إىل ال�ستني بكامل ثباته ووحدته ،عنده �أمل �أن
يعي�ش احلب حقيقة ولي�س اً
خيال� ،أن يكتب الق�صيدة يف امر�أة جال�سة
�أمامه «يوم ًا ما �س�أق�ص �أحالمي كلها عليك | حني جنل�س على مقهى
قريب من البحر»« ،يوم ًا ما� ..سرتين عريك يف ق�صيدة | �أكتبها برذاذ
البحر على �صوت جنونك | ال تبنى على ذكريات | وال ت�شتاق لأحد»
�ص.27
وقد قرر ال�شاعر ذلك ب�شكل قاطع بكلمات ختم بها ديوانه «ال �أريد �أن
�أكون عا�ش ًقا خيال ًّيا | لهذا �س�أكتب  -يف كتاب جديد  -عن اللم�سة الأوىل
| والقبالت التي تنفذ حتى البدايات | وعن اللهو اجلميل» �ص.94
الأيروتيك واملر�أة...
لي�س ثمة عمل �أدبي �أو فني ال يحمل بني دفتيه مفاهيم �أو �أفكار

ايروتيكية ،امل�شكلة احلقيقية تكمن يف �أال ي�ستطيع الكاتب �أن يفرق بني
الإباحية مبعناها املجرد والفج ،اخلايل من احل�س اجلمايل والفني
للمفردة واملعنى ،وبني الأيروتيك مبعناه الروحي الذي ال يذهب بالن�ص
�إىل داللته ال�شهوانية املجردة �إمنا يت�سامى بالن�ص من خالل جمالية
اللغة وال�صورة ب�أ�سلوب مرهف دومنا ا�سفاف ،بلغة متوارية وب�إ�شارات
عابرة ال تخد�ش حياء القارئ وهو ما فعله �سمري دروي�ش يف الق�صائد
االيرو�سية املوجودة يف الديوان «كيف ت�صريين يف ف�ستان عند الركبة|
بحماالت عري�ضة فوق الكتفني| م�صنوع من قما�ش قطني خال�ص|
و�ضيق حتت ال�صدر كي يربز عظمة نهديك؟| كيف؟ | �أحتاج خياال
جاحم ًا لأرى!» �ص �« ، 72أنت ال متلكني ف�ستان ًا ق�صري ًا مك�شوف ال�صدر
| و�أنا ال �أملك جناحي مالك | ومل يبعثني اهلل كي �أجدد دينه | لهذا
ميكن �أن نلتقي يف ال�شارع القريب | هذا� ،شبه املهجور | كي تراقبي
انفعاالتي الباطنية | وكي �أكت�شف مواطن البثور ال�سوداء على نحرك |
التي ور�سها بيا�ضك الرخامي» �ص « ، 50ال �أغم�ض عيني �أثناء التقبيل
عادة ...ال �أغم�ض عيني كي �أرى �شريكتي ت�سافر يف طبقات الأر�ض
تعرج حتى �سدرة املنتهى | وال تعود �إال خفيفة من �سوائلها ال�شفافة
| التي تن�سكب على �أ�صابعي | ال �أغم�ض حتى ال �أت�شبه باحل�صان
املري�ض | الذي ميار�س احلب ب�آلية ...يف الظالم» �ص  ، 46وغريها
من الن�صو�ص التي قدمت ال�شعر االيرو�سي كتعبري عن الروح االن�سانية
اخلال�صة ،يف �أبهى و�أطهر �صورها.
ديوان كامل الأو�صاف يقع يف � 100صفة وهو جتربة جمالية واحدة
تندرج كلها حتت العنوان الرئي�سي ،تتناول الب�سيط واليومي وحتتفي
بالهام�شي واملهمل من خالل عدد كبري من امل�شاهد ال�شعرية الق�صرية
واملختزلة ،معظمها يقع يف �صفحة واحدة ،والتي يكتفي ال�شاعر بو�ضع
نقاط ثالث يف نهاية كل م�شهد ،وهو �صادر عن الهيئة امل�صرية العامة
للكتابُ ،كتب ما بني العام «2018 ،2017م».
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«بول سارتر والوجودية
العربية» ..الصدمة والقطيعة
ترجمة �سعيد بوخليط  -اجلزائر
لقد �ش ّكلت زيارة جان بول �سارتر ،و�سيمون دي بوفوار وكلود النزمان،
�إىل م�صر �شهر فرباير  1967ثم توايل �أحداث تلك ال�سنة املرعبة
«با�ستعادة تعبري الكاتب»� ،إطار ًا لل�سرد والتحليل التاريخيني للباحث
يوف دي كابوا ،ومنحت خا�صية للكتاب .لأن تاريخ الوجودية العربية،
مبثابة تاريخ لقاء بني احلقيقة ال�سيا�سية واالجتماعية لل�شرق الأو�سط
ثم الن�صو�ص الوجودية ،ن�صو�ص مارتن هيدغر يف املقام الأول ،ثم
خا�صة ،امل�شروع الفل�سفي والأدبي ل�سارتر.
يف البداية ،هناك ال�سياق ال�سيا�سي للمرحلة� :إذا كان فكر �سارتر
قد �شهد انطالقته بعد احلرب العاملية الثانية� ،سواء فل�سفي ًا انطالق ًا
من كتابه «الوجود والعدم» �أو �أدبي ًا و�سيا�سي ًا مع م�ؤ َّلفه الآخر املعنون
ب« :ما الأدب؟» ثم �إ�صداره جملة الأزمنة احلديثة ،فقد جتلى �أي�ض ًا
التفاعل يف منطقة �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط.
فع ًال ،بد�أ امل�سار الن�ضايل �ضد اال�ستعمار يف ال�شرق الأو�سط عقد ًا من
الزمان قبل بلدان املغرب ،هكذا ا�ستقلت لبنان عام  ،1943وعرفت
م�صر �سنة � 1946إعادة انت�شار الوحدات الع�سكرية الربيطانية خارج
املدن الكربى «بقيت حا�ضرة يف منطقة قناة ال�سوي�س» .يف �إطار هذا
ال�سياق ،ناق�ش عبد الرحمن بدوي� ،أبرز و�أ�شهر وجودي عربي� ،شهر
ماي � ، 1944أطروحة يف جامعة القاهرة ،د�شنت انطالقة الفل�سفة
العربية احلديثة.
بدوي املت�شبع بالفل�سفة الأملانية ،لكن دون �أن يغيب عن نظره رهان
الأ�صالة الثقافية ،من ثمة �سعيه «اجلمع بني الوجودية الظاهراتية
لهيدغر» والفل�سفة الإ�سالمية .تكمن ،بالن�سبة �إليه ،نقطة االنطالق
بخ�صو�ص �إ�شكالية الذاتية واحلرية الفردية ،بني مفاهيم الوجوب
والإمكان من جهة ،ثم احلرية �ضمن �سياق الآخر .االنتقال من
الفيل�سوف الأملاين وجهة الفرن�سي ،ومن الوجودية �صوب الأدب امللتزم،
حدث عندما �شرح عبد الرحمن بدوي الت�صور ال�سارتري قبل ترجمته
�إىل العربية ،ور�أى فيه �إمكانية بالن�سبة للفرد من �أجل «بلورة ممكناته
عرب احلرية اجلذرية».
غري �أن �سياق احلرية ،املنطوي على تطلعات جديدة� ،صحبته كمية
�أحزان بالن�سبة ل�شباب واجهته ال�صدمة اال�ستعمارية .لذلك كتب
بدوي« :نحن جيل من ال�شباب �ألقي به �إىل غياهب عامل جمهول».
عامل جديد اقتحمه هذا اجليل حم َّمال ب�إرث ثقيل�« :شعور م�ضن
بال�ضياع ،الإهانة ،اخلزي ،الإحباط والهوان .بينما يف اجلهة الأخرى
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من البحر الأحمر ،يعاين الفل�سطينيون النكبة» .جواب ًا على و�ضعية
كهذه ،اعتنق البع�ض الوجودية ،مثل فايز �صايغ الع�ضو امل�ستقبلي
ملنظمة التحرير الفل�سطينية والالجئ الفل�سطيني �إىل بريوت« :نحن
جيل يف تعار�ض مع عامله ال ننتمي �أبد ًا �إىل العامل الراهن ،وال ن�شعر
قط باالنتماء».
فكيف �إذن ال يعرث على جواب لقلقه ،مع الكلمات ،التي افتتح بها �سارتر
العدد الأول من جملة الأزمنة احلديثة« :ال نريد �أن نخفق �أي �شيء من
زماننا :رمبا قد يكون �أف�ضل ،لكنه زماننا؛ فلي�س لنا �سوى هذه احلياة
كي نعي�شها ،يف خ�ضم هذه احلرب ،ورمبا الثورة».
حتقق انت�شار الوجودية نتيجة جمهود هائل على م�ستوى الرتجمة،
والنقد والت�أليف� .شغل زوجان رمزيان ،مركزية هذا امل�شروع :عايدة
مطرجي و�سهيل �إدري�س يف بريوت ،ثم ليليان ولطفي اخلويل يف القاهرة
،مع عبور �ضروري ملدينة باري�س ،بالن�سبة لهذا الثنائي �أو ذاك ،حيث
كتب �سهيل �إدري�س روايته ال�شهرية «احلي الالتيني».
تكمن �إحدى االمتيازات الكربى للدرا�سة التي �أجنزها يوف دي كابوا،
يف حجم الأر�شيف املعتمد وكذا ا�ستناده على بيبليوغرافية ثرية جد ًا
ح ّلقت بنا ثانية نحو العامل الأدبي والفكري للحقبة ،عرب ا�ستعرا�ض �أهم
الق�ضايا الأ�سا�سية التي طرحها نتاج �سنوات اخلم�سينات وال�ستينات .يف
هذا الإطار ،ورث �سهيل �إدري�س لقب «الراهب الكبري لاللتزام»� ،صيغة
حددت �سابق ًا جان بول �سارتر .هكذا ،وكما فعل الأخري ،مل يف�صل
�سهيل �إدري�س الوجودية عن االلتزام� .أي�ض ًا على منوال �سارتر� ،أ�س�س
�سهيل �إدري�س جملة «الآداب» ،منرب فل�سفي و�سيا�سي� ،ش ّكل مقدمة
لت�أ�سي�س دار الن�شر ال�شهرية التي حتمل نف�س اال�سم يف بريوت� .أخري ًا،
وعلى خطى �سارتر دائم ًا ،مل تنف�صل رمزيته وكذا متواليات عمله عن
م�سار رفيقة دربه عايدة مطراجي ،التي ندين لها بف�ضل ترجمة العديد
من م�ؤلفات �سارتر ،و�أحيان ًا يف وقت قيا�سي.
من جهة ثانية ،ال ينح�صر التماثل عند حيثيات الن�شاط الذهني ،بل
ج�سدته �أي�ض ًا مناذج احلياة .ف�إذا ملأ �سارتر ،بوفوار ورفاقهما زوايا
مقاهي �سان جريمان� ،سنجد مقابل هذا ،حتول �سطوح �شارع الر�شيد
يف بغداد ،عا�صمة الوجودية العربية� ،إىل ف�ضاء لاللتقاء .بحيث ناق�ش
املثقفون هناك ،مثل نظرائهم الباري�سيني ،جل ما يهم �أحوال البلدان
العربية ،لأن الوجودية تركز على اليومي .هكذا ،كتب دي كابوا ،كما
ال�ش�أن يف باري�س فرتة ما بعد احلرب� ،صارت الوجودية «كلمة يبدو �أن

اجلميع يفهمها ،وحركة فل�سفية يفرت�ض �أن اجلميع ي�ستوعبها� ،إنها �أفق
يومي ف�ضفا�ض و�سدميي بدا �أن اجلميع قد تبناه».
مع ذلك ،يطرح �أحيان ًا ت�صنيف دي كابوا للمثقفني الوجوديني� ،س�ؤاالً،
قدر ما يبدو �أنه يدرج حتت هذا الت�صنيف رافد ًا من روافد الأدب
العربي احلديث ،دون تعليل مل�ستويات ت�أثره بالوجودية .هكذا حينما
ي�ستح�ضر الت�أ�سي�س العراقي للق�صيدة احلرة «باملعنى النظري للكلمة»
مع نازك املالئكة وبدر �شاكر ال�سياب� .أن يكون عمل هذين العظيمني
جمدّد ًا للق�صيدة العربية ثم ملتزم ًا �سيا�سي ًا ،فال ريب يف
العراقينيِ ،
ذلك ،لكن عن �أي ت�أثري للوجودية ميكننا حقا �أن نتكلم؟ .
من يقول حداثة ونه�ضة ،يتحدث عن قطيعة .بحيث بد�أ �سارتر كتابه/
البيان :ما الأدب؟ بلهجة �ساخرة�« :سيك�شف ناقد قدمي عن �شكواه
مف�صح ًا بلطف :تتوخون اغتيال الأدب؛ يت�سع مدى ازدراء الآداب
اجلميلة بوقاحة بني �صفحات جملتكم».
ثان� ،سيهاجم �أندري جيد من خالل روايته «ثمار �أر�ضية»،
ويف مكان ٍ
ً
ً
التي ر�أى فيها منوذجا ناجزا عن الرواية البورجوازية.
فيما يتعلق بال�سجاالت ،جتاوزت مو�ضوع ال�شرق الأو�سط .بحيث ا�ضلع
�سهيل �إدري�س بدور �سارتر للدفاع عن �أدب عربي ملتزم متحرر من
عبودية اال�ستعمار ،كي يحاكم �ضمني ًا بجانب �أ�شياء �أخرى طه ح�سني،
�صديق �أندري جيد واملدافع امل�ستميت عن نظرية الفن للفن وكذا �أوروبا
باعتبارها منوذج ًا ثقافي ًا.
ان�صب �أ�سا�س ًا اهتمام دي كابوا على الوجوديني «غري
مع ذلك،
ّ
امل�سي�سني» �إىل �أبعد حد� .أ�شاد الباحث بحما�سة على التفاعل وكذا

ال�سعي �إىل التجديد ،لكن خاب �أمله حينما انتهى ا�ستدالله على
تبينّ خيوط االرتباط ب�إيديولوجية �سيا�سية� ،سواء القومية العربية �أو
ال�شيوعية.
ا�ستعاد دي كابوا ،تفا�صيل امل�ؤمتر الثالث للكتّاب العرب �سنة ،1957
وحتديد ًا مداخلة حممود امل�سعدي ،الكاتب التون�سي واملنا�ضل من �أجل
ا�ستقالل بلده وا�صفا �إياه ب «العقل احلر» ُ -يفهم من ذلك ،عك�س
رفاقه  -بحيث حذر امل�سعدي يف مداخلة عنوانها «حماية الكاتب العربي
والقومية العربية» ،رفاقه امل�صريني من كل �أ�شكال �إذعان الكاتب �أو
هيمنة ال�سيا�سي على الثقايف.
لكن امل�س�ألة التي �أغفلها دي كابوا� ،أنه بعد انق�ضاء �ستة �أ�شهر ،من
دعوته تلك� ،سيتوىل حممود امل�سعدي من�صب وزير التعليم يف احلكومة
التون�سية ،خطوة �أوىل �ضمن م�سار �سيا�سي طويل ،كما ال�ش�أن بالن�سبة
لأندري مالرو يف ظل حكم �شارل دوغول ،قاده �إىل الإ�شراف على وزارة
ال�ش�ؤون الثقافية ثم رئا�سة جمل�س النواب خالل �أواخر حقبة الرئي�س
احلبيب بورقيبة.
ً
�أبدى دي كابوا ،تقييما �شديد اللهجة يف حق املثقفني العرب الذين
�أ�شادوا ب «االمتثال للدولة القومية العربية ،لأنها متثل النموذج
ال�صائب لاللتزام» ،دون التفكري يف بداهة البعد املناه�ض للإمربيالية
الذي يربر اختيار هذه الإيديولوجية .ثم يتطرق يف خ�ضم ذلك -
�صواب ًا � -إىل مو�ضوع قمع النظام النا�صري ملثقفي الي�سار ،م�ستدعي ًا
فقط بانعطافه جملة ال غري� ،إحدى �أكرب املنجزات ،يعني ت�أميم قناة
ال�سوي�س ،دون �إثارة االنتباه �إىل جممل البعد املناه�ض لال�ستعمار.
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ت�سارعت وترية الرتجمة بداية �سنوات ال�ستينات� ،أ�صدر �سارتر كتابه
نقد العقل اجلديل ،بحيث توخى ف�صله الأول التوفيق بني الوجودية
واملارك�سية .هنا �أي�ض ًا ،هاجم دي كابوا تف�سري ًا ُو ِّجه �إيديولوجي ًا من
طرف مرتجمي �سارتر ،بالإ�شارة مثال �إىل ترجمة جديدة لكتاب املادية
والثورة «ن�ص � »1946أجنزها املفكر ال�سوري جورج طرابي�شي ،الذي
وظف «عنوان ًا خمادع ًا» هو «املارك�سية والثورة» ،كي «يخلق االنطباع
ب�أن املارك�سية اال�شرتاكية ،والوجودية ال�سارترية ت�شكل نف�س الن�سيج
الثوري».
بالتايل ،ال �أثر لرتجمة طرابي�شي ،لي�س فقط جراء عدم �إحالة دي
كابوا عليها ،بل لأن طرابي�شي نف�سه ،تكلم عن هذا الن�ص وفق عنوانه
الأ�صلي يف كتابه «�سارتر واملارك�سية»� .أكرث من ذلك ،لي�س طرابي�شي
من فكر تلقائي ًا يف اال�شتغال على هذا التقارب بني الفل�سفتني ،لكن
�سارتر نف�سه ،جواب ًا على انتقادات جورج لوكات�ش« :من امل�ضحك �أن
لوكات�ش ،يف العمل الذي �أ�شرت �إليه ،اعتقد بتميزه عنا حني تذكريه
بالقاعدة املارك�سية للمادية�« :أولوية الوجود على الوعي» ،لأن الوجودية
 مثلما يدل عليها ا�سمها جد ًا  -جعلت هذه الأولوية مو�ضوع �إقرارهااجلوهري».
عرث املثقفون العرب يف كتابات �سارتر حول اجلزائر  -ال�سيما مقدمة
كتاب معذبي الأر�ض ل�صاحبه فرانز فانون  -املرتجمة �آنذاك �إىل اللغة
العربة �صدى نظري ًا لواقعهم ،ومنذئذ تطلع ه�ؤالء املثقفون �صوب:
«متحررين من عبئهم
«كونية املو�ضوع الإيتيقي للي�سار»� ،إطار يجعلهم:
ِّ
اال�ستعماري».
انخراط �سارتر يف ق�ضايا بلدان كثرية منتمية �إىل العامل الثالث ،جعل
الر�ؤية املثالية �أكرث حتققا بت�أثري من الوجودية ،ال �سيما يف العامل الثالث
الذي �ش َّكل م�سرح ًا لن�ضاالت حركات حتررية ،يف بلدان اجلزائر،
والكونغو وفيتنام… �أو فل�سطني ،بحيث �أعيدت قراءة الواقع على �ضوء
وجهة نظر حتليالت �سارتر للحقيقة اال�ستعمارية ،و�أكد مفكرون مثل
فايز �صايغ على رمزيتها الأممية بالن�سبة لل�سياق اال�ستعماري اجلديد.
كان منتظر ًا حينئذ من املثقفني العرب تبني ق�ضية الفل�سطينيني .لكن،
مثلما طرح دي كابوا ،ال�س�ؤال التايل« :هل كان �سارتر �سارتري ًا؟».
بداية �سنة  ،1967حاول كل طرف ا�ستمالة الفيل�سوف ل�صالح ق�ضيته.
ا�ستح�ضر الإ�سرائيليون ثانية ل�صاحلهم اخلطاب الليربايل القومي
واال�شرتاكي الرائج .جتاذبات وجهة نظر �سارتر ،وتردداته ثم ت�أثري
حميطه نتيجة ت�أثر موقفه بتوجيهات حميطه القريب «�سواء تعلق
الأمر ب�سيمون دو بوفوار ،كلود النزمان �أو �أرليت �إلكامي ابنة �سارتر
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بالتبني» ،فقد ر�صد دي كابويا �سياق ذلك بدقة ،معتمد ًا على م�صادر
من الأر�شيف �أُميط عنها اللثام لأول مرة.
�سافر �سارتر وبوفوار والنزمان �إىل �إ�سرائيل دون �أي اهتمام يذكر من
طرف م�س�ؤويل الدولة العربية ،مما �أجرب �سارتر على �إلغاء خمتلف
لقاءاته التي ُبرجمت �سابق ًا مع الع�سكريني الإ�سرائيليني ال�سيما
�إ�سحاق رابني .وتردد يف اال�ستجابة لدعوة بن غوريون .مع ذلك� ،أبان
عن نفوره فيما يتعلق بالإف�صاح عن موقف وا�ضح  -للمرة الأوىل -
مميز ًا بني الإ�شكالية ال�صهيونية ثم وجود �إ�سرائيل ،مع ت�أكيده على
حق الفل�سطينيني الالجئني يف العودة �إىل غزة ،لكنه دون تطرقه �أبد ًا
�إىل امل�س�ألة الإ�سرائيلية  -الفل�سطينية ،من زاوية الهيمنة اال�ستعمارية.
انتهى ال�سياق بعن�صرين لتحديد املوقف� :أول لقاء �سارتر يف �إحدى
الكيبوتزات مع الناجني من الإبادة ،ثم حترك اليهود يف فرن�سا� ،إبان
احلرب ،والذين�« :أحيوا ثانية تلك اللحظة امل�ؤملة حينما �سلمت احلكومة
الفرن�سية اليهود الفرن�سيني �إىل النازيني».
�سيربر �سارتر موقفه بني �صفحات �إحدى �أعداد جملة «الأزمنة احلديثة»
ال�صادر �إبان حرب  ،1967كما لو يت�شابه �سياق �سنتي  1940و.1967
يقول بهذا اخل�صو�ص�« :أريد فقط التذكري ،ب�أن هذا التحديد العاطفي،
لدى العديد منا ،لي�س بال �أهمية فيما يخ�ص ذاتيتنا ،بل يعك�س مفعو ًال
عام ًا لظروف تاريخية ومو�ضوعية متام ًا غري مهيئني لن�سيانها .هكذا
تنتابنا ح�سا�سية مفرطة نحو جل ما ميكنه �أن ي�شبه ،من قريب �أو بعيد،
معاداة ال�سامية .يكون جواب العديد من العرب بالكيفية التالية :نحن ال
نعادي ال�سامية ،بل �إ�سرائيل» .رمبا تربيرهم �صائب ًا :لكن هل بو�سعهم
�أن يحظروا علينا اعتبار ه�ؤالء الإ�سرائيليني ،يهود ًا �أي�ضا؟».
بالن�سبة للذي ت�أمل اال�ضطهاد مبفاهيم الغريية ،فقد انتهى التقابل بني
هذين املتباينني ،الإ�سرائيلي والفل�سطيني� ،إىل تدرج �أعطيت يف �إطاره
الأ�سبقية للمرجع التاريخي الأوروبي ولي�س الإتيقا الكونية ،مما �ألغي
فج�أة كل �إمكانية لالختيار.
ال يتجاهل �سارتر معاناة الفل�سطينيني ومل يتوقف عن جتديد تعاطفه
معهم .بيد �أنه يعمل من خالل موقفه على حتيني جديد لكلمات �إميي
�سيزير الواردة يف كتابه« :خطاب عن اال�ستعمار» .حني ا�ستح�ضاره
مل�س�ألة �إبادة اليهود وكذا ال�سخط الذي تثريه« :لي�ست اجلرمية يف
ذاتها ،اجلرمية �ضد الإن�سان ،وال �إذالل الإن�سان يف ذاته ،بل هي جرمية
�ضد الإن�سان الأبي�ض� ،إهانة الإن�سان الأبي�ض ،وفكرة معاناة الإن�سان
الأبي�ض ب�سبب �أ�شخا�ص بي�ض �آخرين» ،ح�سب �صيغة دافيد بن غوريون.
وجه يف نهاية املطاف �سارتر ،على ح�ساب حقيقة
ت�أويل من هذا القبيلَّ ،
فل�سطينية ملمو�سة جد ًا.
�إذن ،جت ّلت خيبة الأمل بذات مقدار الإعجاب ،هكذا ارتفعت �أ�صوات
يف العامل العربي ،من بينها �صوت �سهيل �إدري�س ،تطالب ب�أن ُي�ستبدل
�سارتر مبفكرين �آخرين ،ال�سيما البنيويني خالل تلك احلقبة .حظرت
بغداد �أعماله ،و�أحرقت كتبه يف اجلزائر.
هكذا ،وقبل الإعالن عن هزمية حرب يونيو � ،1967ش ّكلت الوجودية
العربية �أول �ضحاياها .ثم �أغلق املثقفون العرب الباب �أمام توجه كوين
جراء تنكره لهم.
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مع دخول احلركة الإ�صالحية الدامنارك ،دخلت معها من �أملانيا
الأن�شودة الدينية .وكانَ مارتن لوثر نف�سه �أحد املُ�ؤلفني .رغم �أن
البالدة  Balladeمل تكن ُمعدّة لكتب الأنا�شيد الدينية� ،إال �أن هذه
قد ا�شتملت عليها .هذا ،ومع ُمرور الزّمن� ،أ�صبحت ُكتب الأنا�شيد
ت�ضم موادًا دُنيوية لها عالقة مبعي�شة النا�س.
الدينية ُّ
ُ
�أول كتاب �أنا�شيد دينية دامناركي طب َع يف مدينة ماملو عام ،١٥٢٨
وعنوانه كتاب ماملو للأنا�شيد الدينية .ثم تواىل فيما بعد �إ�صدار مثل
رتجم �أكرث من م ّرة.
هذه الكتب .وكث ًريا ما كانت الأنا�شيد ُت ُ
كخليط من تقاليد الدراما يف الع�صر
ن�ش�أت مدر�سة الكوميديا
ٍ
ً
الو�سيط ،والإن�سانية الربوت�ستانتية التي �أعطت �أهم ّية � ً
أي�ضا لتقاليد
ع�صر الأنتيك .من ُم�ؤ�س�سي هذه املدر�سة الالهوتي الدامناركي بيرت
ين�سن هييلوند  Peter. Jensen Hegelundوالالهوتي
الدامناركي هريومنو�س جويت�سن رانت�ش Hieronmus
 . Justesen Ranchكما تبني �أن هناك عدة م�سرحيات �أُقيمت

باللغة الالتينية واللغة الدامناركية من خمزون هييلوند يف مدينة
كولدنبورغ  . Koldingborgوقد ازدهرت مدر�سة الكوميديا يف
ا ُ
جلزء الثالث من القرن ال�ساد�س ع�شر.
يف بداية اخلم�سينات من القرن ال�ساد�س ع�شر برز �شعر الإن�سانيات،
وكان من ُر ّواده هان�س �سادولني Hans Sadolinوهان�س فراند�سن
 .Hans Frandsenاملجموعة ال�شعرية الدامناركية الأوىل
ال�صادرة كانت بعنوان �إليجيديا لهان�س �سادولني.
�شعر ال ُّرعاة دار حول حوارات بني ُرعاة عن �أ�شخا�ص و�أ�شياء ب�أ�سماء
يونانية .هذا ال�شعر ُ�سدا�سي التفاعيل و ُيعترب من �أعظم �إجنازات
ع�صر ال ّنه�ضة ،حيثُ تط ّور يف الأدب الالتيني اجلديد ،وانت�شر يف كامل
�أوروبا� .أ�شهر �شعراء الرعاة الرومان هو فريجيل  Vergilالذي
�أ�صبح اً
مثال ُيحتذى يف ع�صر ال ّنه�ضة .رائد �شعر الرعاة يف الدامنارك
كان �إرا�سمو�س التو�س  Erasmus Laetusحيث �أ�صدر جمموع ًة
طموحة من �سبع ق�صائد من ال�شعر الرعوي.
�أ�صدر التو�س جمموعته ال�شعرية الرعوية بوكوليكا  Bucolicaالتي
�أ�صبحت �إحدى كال�سيكيات ال�شعر الدامناركي املكتوب بالالتينية.
دارت �أغلب الأ�شعار الرعوية حول املنا�سبات ،ومن �ضمنها الأعرا�س.
وعندما اندلعت حرب ال�سبع �سنوات بني الدامنارك وال�سويد ،كان لهذه
ري من الأ�شعار الرعوية الدامناركية .و ّمت ت�صوير
احلرب
ٌ
ن�صيب كب ٌ

45

ملكي الدامنارك وال�سويد ،بل بني �إله
احلرب لي�س فقط على �أ ّنها بني ّ
احلرب مار�س و�إالهة احلرب بيلونة ،حيثُ �سعى كل ّمنهما لإثار ِة �شعبه
وحتفيزه على القتال.
دامناركي كبري هو تايكو براهي
يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،ظه َر عا ٌمل
ّ
 .Tycho Braheكتب ال�شعر باللغة الالتينية� ،إِ َاّل �أنّ ُ�شهرته كعامل
فلك طغت على �شعريته ،رغم �أنه جنح يف كونه من �أف�ضل ال�شعراء
الدامناركيني اللذين كتبوا بالالتينية .كما ظهر يف نف�س الفرتة عاملان
�آخران هما �أندر�س �سورن�سن فيدلAnders Soerensen
 Vedelالذي ا�شتهر كلغوي وعامل �إن�سانيات و ُم�ؤ ّرخ ،وزميل
الدرا�سة و ال�سفر بيرت هييلوند  ،Peder Hegelundحيثُ
در�سا الالهوت يف جامعة كوبنهاجن .قام فيدل عام ١٥٧٥م برتجمة
عمل �ساك�سو <تاريخ الدامنارك> اىل الدامناركية ،و�أعطى الكتاب
عنوان <املقالة الدامناركية>.
ُيعترب كالو�س كري�ستوفر�سن لو�س �شاندرClaus
 )١٦١٤ -١٥٥٨( Christoffersen Lyschanderوريث
كتب لو�س
فيدل ،حيثُ ع ّينه امللك كم�ؤ ّرخ يف العام الذي تويف فيه فيدلَ .
�شاندر ال�شعر كذلك ،ودعا للنه�ضة و�إىل الكتابة باللغة الدامناركية.
وهو �أحد الكبار الذين كتبوا باللغة الأُ ُّم ،معت ًربا َ
ذلك واج ًبا وطن ًّيا.
تنتمي م�ؤلفات �شاندر �إىل نوع (املقاالت) ،وحتوي التاريخ القدمي و
كتب عددًا من ُم�ؤلفاته بالالتينية.
املُعا�صر .كما َ
كتب �إرا�سمو�س التو�س �أ�شعا ًرا يف التاريخ .ومن �أ�شهر ُم�ؤلفاته
َ
مارجاريتيكا  Margareticaوري�س دانيكا Res Danica
َ
ح�صل على ُرتبة �شريف عام ١٥٦٩م .عديدون حاولوا كتابة تاريخ
.
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الدامنارك ،من �ضمنهم� ،آريلد هويت فيلدت Arild Huitfeldt
( .)١٦٠٩-١٥٤٦كان من الأ�شراف ،ع�ضو املجل�س امللكي ،وهو � ً
أي�ضا
قن�صل اململكة� .صدر عمله يف  ٩جملدات باللغة الدامناركية� .إنه �أول
عمل كبري باللغة الدامناركية عن تاريخ الدامنارك .وقد �شمل العمل
�أقدم الع�صور وحتّى وفاة امللك كري�ستيان الثالث عام ١٥٥٩م .لكن
ُي�ؤخذ على املُ�ؤلف �إقحام ال�سيا�سة يف عملية الت�أريخ.
تاحا فقط
يف القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر ،كان
ُ
التعليم ُم ً
للن�ساء من الأ�شراف من بني جميع الن�ساء .وكانت مواد التعليم حمدودة
جدً ا ،تكا ُد تقت�ص ُر على التعليم الديني واحل�ساب .كان ذلك خو ًفا من
�أن تقوى �شوكة الن�ساء واالجتاه للت�ساوي مع الرجال .على ال ّنقي�ض من
ذلك ،كان ال ّر ُ
جال يوا�صلون تعليمهم اجلامعي ،و�إذا ما تط ّلب الأمر،
يدر�سون يف اخلارج .ومع ذلك �شهد القرن ال�سابع ع�شر ظهور عدد
من الن�ساء املتعلمات فاق  . ١٤٠و�
َّ
إحداهن هي الأُخت ُّ
ال�صغرى للعالمِ
الدامناركي تيكو براهي .كانت هذه ُتدعى �صوفيا ،و�أ�صبحت عامل ًة
�شامل ًة يف العديد من امليادين.
ف ّر َق الباحثون بني ال�شعر الغنائي وال�شعر ّ
ال�شعبي من حيث امل�ضمون
والأ�سلوب والإدراك .و ُيالحظ �أنّ ُمعظم ال�شعر الغنائي مل ِيرد به ا�سم
املُ�ؤلف ،كما كان امل�ؤلف يتج ّنب ِذك َر ا�سم احلبيب �أو املحبوبة يف �أغاين
الع�شقِ ،ح ً
فاظا على ُموا�صلة العالقة بني احلبيبني .كما �أنّ ُجز ًءا كب ًريا
من ال�شعر الغنائي ّمتت ترجمته عن الأملانية ،مما ُي�ؤ ّكد على ال ّروابط
الثقافية القدمية بني البلدينُ .معظم الق�صائد الغنائية �أتت على ل�سان
مما ّ
وخ�صو�صا تلك
يدل على دور الن�ساء يف ت�أليف الأغاين،
امر�أةّ ،
ً
املُتع ّلقة با ُ
حل ِّب.

درجــــــة
«الماعز ِتير» بامتياز!..
ِ

«مع اعتذاري ِّ
العربية»
لكل الجامعات
َّ

د .وليد معابرة «قاتل البحر امليت»  -الأردن
حداث عام 1983م؛ �صدر يف الواليات امل َتّحدة
و�ضمنَ َ�أ ِ
َ�أ َّما قبلِ ،
مف�صل �أَط َلقت عليه احلكومة الأَمريك َّية �آنذاك ا�سم:
الأَمريك َّية تقرير َّ
املتخ�ص�صة هذا التقرير ليكون
«�أُ َّمة يف خطر» ،وقد �أَ�صدرت اجلهات
ِّ
ِ�إنذار ًا ِّ
مريكي �سيدخل �ضمن
يحذ ُر الأَمريكيني و ُيع ِل َم ُهم �أَ َّن الأَمنَ الأَ ِّ
العام الوحيد
دائرة اخلطر،
ِ
الكت�شاف تلك اجلهات �أَ َّن العام 1983م هو ُ
اخلريجني ال�سابقني ،بل
ا َّلذي تخ َّر َج به جي ٌل لمَ ْ يتف َّوق على �آبا ِئ ِه من ِّ
�إِ َّن اجليل احلايل « 83م» ال ي�ساوي اجليل ا َّلذي �س َب َق ُه «ال يف القدرات،
املتخ�ص�صة
وال يف املعارف» ،وبنا ًء على ذلك التقرير؛ �أَ�صدرت اللجان
ِّ
قرار ًا يحم ُل ثماني ًا وثالثني تو�صية؛ ُت ِرب ُز الطرق الالزمة ملعاجلة �أَوجه
مقيا�س
الق�صور ا َّلتي تتع َّر ُ�ضِ �إليها العمل َّية التعليم َّية ،ف�ض ًال عن ابتكا ِر
ٍ
املدار�س الأَمريك َّية.
يتم تعيي َن ُه يف
ِ
جديدٍ الختبا ِر املع ِّلم قبل �أَن َّ
ويف عام 1988م ،وبنا َء على ذلك التقرير � -أَي�ض ًا � -أَط َلقت «�أَرب ٌع
�صل خم�سني ِوالية» نظام الكفاية ملعرفة
و�أَربعون ِوالية �أَمريك َّية؛ من �أَ ِ
مدى كفاءة املع ِّلم ،حتى �إِ َّنهم و�ضعوا م�س�أَ َلة التعليم يف الأَجندة
ال�سيا�س َّية الوطن َّية لأَمريكا! ويف عهد «جورج بو�ش» الأَب ،ن�شرت
احلكومة الأَمريك َّية م�شروع ًا بعنوان�« :أَمريكا عام  ،»2000فو�ضعت
 من خالله َّ -خط ًة ا�سرتاتيج َّي ًة هدفها �أَن َّ
مريكي
يحتل
ُ
الطالب الأَ ُّ
مادتي «العلوم ،والريا�ض َّيات»،
املرتبة الأَوىل بني دول العاملَّ ،
خا�ص ًة يف ِّ
يداه ُم �أُ َّم َت ُهم؛
وبذلك ا�ستطاعت �أَمريكا جتاوز اخلطر ا َّلذي كان ِ
ف�ضمِ َنت ال�سباق التكنولوجي؛ و�سادت العامل؛ حتى باتت هي الأُ َّمة ا َّلتي
ُي�شار �إِليها بـ� :أُ َّمة اقر�أ؛ ولي�ست غريها! بل �إِ َّنها �سعت ولمَ ْ تزل ت�سعى
غر�س
�إِىل جتاوز ما ُي�سمى باللهجة الأَمريك َّية ،وحماول ِة
حتقيق ِ
ِ
هدف ِ
تتقدّم على جميع اللغات يف العامل!
مفهوم �أَ َّن تكون هناك لغة �أَمريك َّية َ
فازدانَ فيها الأَدب ،و�أُ ِثر َي العلم ،وحتققت الآمال ،وازدهرت اللغة،
وتط َّورت اجلامعاتَ ،و َب َر َز اجلامع ُّيونُ ،....ث َّم ا�ستطاع الأَمريك ُّيون
املعا�صرة ،على
والو�صول �إِىل مثال َّي ِة احل�ضار ِة العرب َّية
اللحاق ِب َنا،
ِ
ِ
املعا�صرون لتح�ص ِني َ�أفرا ِد
العرب
الرغم من احلماية ا َّلتي �أَ َّ�س�سها
ِ
ُ
تبط َ�ش بهم �آ َفـ ُة َ
احل َ�سد� ،أَو «العني
الأُ َّم ِة العرب َّي ِة وحمايتهم؛ لكيال ِ
تُط ُرق ُهم»!
َ
َ
وخر ٍيج �آخر،
طالب
ٍ
و�أَ َّما بعد؛ ف�إِ َّن الفرق بني ٍ
خر ٍيج ِّ
وطالب ثانٍ � ،أو بني ِّ
وروائي �آخر؛
روائي
�شاعر
و�شاعر� ،أَو بني �أَ ٍ
ٍ
�أَو بني ٍ
ٍّ
ديب َو�أديب� ،أَو بني ٍ ّ
كالفرقِ  -جماز ًا  -بني «املُذ َّكر» و«املُ�ضاف �إِىل جم ِع املُذ َّكر ال�سامل»!
و�إِ َّن َ
كاتب ُ
ونا�ش ِر ال َوعي
وعات الإِن�شائ َّية ،و�صا ِئ ِغ ال ِف ِك ِر ِ
املو�ض ِ
الفرق بني ِ

واملعرفة؛ كالفرقِ املجازي �-أَي�ض ًا -بني «الأُنثى» و«امل�ؤ َّنث» ،و«املُ ْلح َقة
ِ
َ
ّ
بجم ِع امل�ؤن ِث ال�سامل»!
َ
َ
َل�ستُ معرت�ض ًا على من ُيطلق على نف�سه ا�سم «الروائي» �أو «الأديب»
ن�ش َئ من ِق َب ِل
�أَو «ال�شاعر»  ،...ف ُرمبا يكونُ ِح�سا ُبه يف «الفي�س بوك» �أُ ِ
َ
ح�صل يل عندما قام واح ٌد من �أَقربا ِئي ب ِ�إن�شا ِء
�شخ�ص �آخر؛ كما
ٍ
التعديالت عليه؛ حتى باتَ �أَم ُر ِ�إزال ِة اللقب �أَمر ًا �صعباً
ح�سابي و�إِجرا ِء
ِ
َ
َ
َ
َ
لمَ
ْ
َ
ّ
ومعقد ًا ،فقد حاولتُ �إِزالته ب�أكرث من طريقة؛ ولكنني �أ�ستطع رغم
َّ
َ
َ
ً
َ
ّ
ُ
هيئات
دبي ُم ِنحتُه من خالل
ٍ
تلك املحاوالت البا ِئ�سة ،علما ب�أنه ٌ
لقب �أ ٌّ
ُ
َ
َ
نا�س ينعتُونَ
ثقاف َّي ٍة دول َّية ،وال َ�ض ّري من وجو ِده� ،...أ َّما �أن يكونَ هناك �أ ٌ
�أَنف�سهم بتلك ال�صفات وهم يعلمون �أَ َّنهم ال ُيجيدون �أَب�سط قواعد
اللغة العرب َّية؛ فهذا �أَم ٌر ج َلل ،ويبعثُ على الت�شا�ؤُم وال�شعور بالغثيان،
َّثم يدفعك دفع ًا للإِقدام نحو التق ُّي�ؤ!
اكت�شفتُ �أَ َّن هُ ناك �شخ�ص ًا يف «الفي�س بوك» -ومثله كثري -ينعتُ نف�سه
�ضمن ال�سري ِة التعريف َّي ِةبت�س ِع
ٍ
نف�سه ِ
�صفات جمتمعة؛ فقد �أَ�شار �إِىل ِ
ُ
والقا�ص ،والكاتب ،واملفكر،
للفي�س بوك -بـ« :الأ�ستاذ ،وال�شاعر،
ّ
َ
واملحا�ضر ،و�صا ِنع ال�سالمَّ ،ثم احلكيم» ،وهذه �صفات ثمانٍ ؛ جعلتني
ِ
ُ
ّ
لمَ
ْ
حت�س ُر على من ُيحالفهم احلظ يف �إِكمال درا�ستهم وحتقيق �آمالهم
�أَ َّ
ات ذلك ال�شخ�ص
و�إِظها ِر �إِبداعاتِهِ م ،...وعندما ُقمتُ بت�ص ُّف ِح يوم َّي ِ
الن�صو�ص ا َّلتي ُ
ين�ش ُرها! واالطالع
واكت�شاف «اجلرا ِئم اللغو َّية» ِ�ضمنَ
ِ
ِ
نف�سهُ « :متع ِّل ٌمُ ،مث َّق ٌفُ ،مت ََ�ض ِل ٌعّ
َ
َ
ّ
على �صور ِة
ِ
الغالف التي كت ََب فيها عن ِ
َ
َ
تا�سعة؛ ارتفع لدَ َّي هُ ر ُمون ال�شهامة
يف ال ُّلغ ِة والأدب» ،ك�صف ٍة مجُ َّمع ٍة ِ
جتاه اللغ ِة العرب َّية؛ فقمتُ ب�إِلغا ِء �صداقته؛ لأَ َّنني اكت�شفتُ َ�أ َّن ُه جا َن َب
ال�صواب يف ِّ
كل ما ك َت َب ُه عن نف�سهَ ،ولمَ ْ ُي ِلق با ًال للأَمان ِة الأَدب َّي ِة والعلم َّي ِة
َ
َ
ّ
ً
ُ
والثقاف َّية ،حيث �إِنه ال ُيجيد العرب َّية �إِجادة تتوا َءم مع �سري ِته التعريف َّية
دقيقَ ،ولمَ ْ
ا َّلتي كتبها بقلمِ ه ،ف�ض ًال عن �أَ َّنهٔ ْمل يكتب ا�سمه ٍ
ب�شكل ٍ
�ضافات
فات على اللغة!
ٍ
وروا�سب وخم َّل ٍ
َ
يرا ِع الهمزات؛ َمّربا لأَ َّنها �إِ
�أَ َّيها الأَكادمي ُّيون؛ �أَرجو ُكم ،ثم �أَرجو ُكم ،وبعد الرجاء �أَرجو ُكم ،ال
حال من الأَحوال ال يجو ُز يل التعميم؛ وال ينبغي
تفهموين ب�سرعة؛ ف ِب�أَ ِّي ٍ
ولكن
خا�صة؛ َّ
يل �أَن �أ ُق َّي َم �أَحد ًا من النا�س؛ فقد تكونُ حال ُة �أَ ِخينا حال ًة َّ
�ص يف اللغة العرب َّية و�آدا ِبها ،وقد
ما �أَثارين للكتابة �أَ َّن �أَخانا
متخ�ص ٌ
ِّ
تخ َّر َج
اجلامعات العرب َّي ِة «ا َّلتي ن َّو َه عن
ح�سب ا ِدّعا ِئه -من �إِحدىِ
َ
َ
العربي ،وامل�شكلة
دب
ا�سمها» ،بعد ح�صو ِله على درجة املاج�ستري يف الأ ِ
ِّ
«املاعز ِتري»  -تبعتُه  -كانت بامتياز!
�أَ َّن ِ

47

حوار أعضاء مجموعة المجلة بفيس بوك
مع األديبة الروائية التونسية

فتحية دبش
48

�صفحتك بفي�س
• زياد مبارك� :أ�ستاذة فتحية دب�ش ،على حائط
ِ
ً
خ�ص�صت عبارة للأديب الطيب �صالح�« :أنا �أي�ضا عربتُ ذلك
بوك
ِ
لك؟
اجل�سر »...ما الذي تعنيه ِ
«�أنا �أي�ض ًا عربتُ ذلك اجل�سر» للنبي الطيب �صالح �إن جاز يل ت�سميته
يج�سر بني الأنا والأنا ،وبني الأنا
بالنبي ...هذا اجل�سر املتعدد الذي ّ
والآخر �شريطة �أن نقرر عبوره ...هو العبور من الظلمات �إىل النور...
وكم من ج�سر �أعربه �أنا �أي�ض ًا لتتحول حاالتي.
بروايتك «ميالنني» تبدو خمتلفة عن املعتاد
عالقتك
• زياد مبارك:
ِ
ِ
لك وما
قيا�س ًا بروايات وروائيني �آخرين ،حدثينا عنها كرواية �أوىل ِ
مثلته الأ�صداء الكثرية لها يف ال�صفحات الأدبية ،وعن انطباعات
إليك من القراء.
التل ّقي التي عربت � ِ
ً
علي و�أبت �إال �أن تخرج
ميالنني بكر رواياتي املن�شورة ورقيا التي متردت ّ
ً
�إىل النور قبل كربى رواياتي املختبئة بالدرج تفاجئني يوما عن يوم.
عالقة ال �أعرف �سرها ولكنها �سعادة ال ت�ضاهى وهي جتتاز حدودي
وت�صل اىل قارئي البعيد والقريب .كل ما كتب عنها وفيها ي�ضيف ايل
الكثري.
انها حتملني فت�سافر بي و�أكت�شف معها ذاتي.
بداياتك ،ومن الراعي الأول لهذا
• �شموخ احلجازية :حدثينا عن
ِ
احلرف الذي متلكني ،وماهي ال�صعوبات التي تخطيتها لت�صبحني
�سيدة امليالنني؟
كانت بدايات حمت�شمة يف و�سط ريفي لي�س من عاداته �أن تخرتق
الأنثى حواجز الكلم وال�صمت .ورغم ذلك جتاوزت رهبتي وعر�ضت
�أوىل حماوالتي ال�شعرية على �أ�ستاذ اللغة والأدب العربيني و�أنا طالبة
يف مرحلة الثانوية .وكان �أ�ستاذي الذي �إىل اليوم يرافق حريف الأ�ستاذ
حممد ال�سوي�سي �أول من قر�أ يل و�شجعني قائال «�أول الغيث قطرة ثم
ينهمر»...
ال�صعوبات التي تخطيتها والتي �أحاول تخطيها بعد هي مواجهتي
لهواج�سي ولذاتي ولأنوثتي والتخل�ص من كل هذا حني الكتابة ...مل
انتهي بعد بالنجاح يف ذلك ولكنني �أحاول.
انتهجت املنهج
كتابك الأول رق�صة النار
• �شموخ احلجازية :يف
ِ
ِ
ق�صدت يف تلك ال (ق.
التوعوي البحت بقالب �أدبي عايل الكعب .هل
ِ
ر�سالتك �إىل �أ�صحاب الأذهان العالية دون العوام؟
ق .ج) توجيه
ِ
�أعترب �أنني من الكتاب امللتزمني بق�ضايا فكرية حلوحة .ورمبا لذلك
انتهج خط ًا توعوي ًا وكانت جمموعتي رق�صة النار ترجمان ًا لذاتي
املهوو�سة بالإن�سان .الققج نوع نخبوي بنظري ورمبا لذلك هي ال تتوجه
لغري قارئ قلق كما �أردد دائم ًا.
• غريب العو�ض :بعد التحية ،جموح اخليال وخلق ال�صور الذهنية
وحتريكها ك�شخو�ص يف كتابة الرواية حتتاج لفنيات عالية من الكتاب
والروائيني ...ماهي املقومات الفنية التي �ساعدتك يف �صنع هذه
ال�شخو�ص وتكييفها مع �أحداث الرواية ؟ وعلى ماذا تعتمدين يف �إخراج
احلبكة اجلاذبة يف الرواية؟
الإجابة �صعبة هنا ولكنني �أحاول ف�أقول �أن الكتابة لعبة خارقة .ولكل
لعبة قوانينها حتى و�إن كان للهواية واملوهبة جانب كبري يف ممار�سة
لعبة الكتابة ف�إنه ال بد للكاتب من االطالع واملعرفة مبقومات النوع
الفني وما يجاوره .ولكن ال�سر بنظري ال يكمن يف معرفة قوانني الكتابة
وح�سب و�إمنا �أي�ض ًا التفطن �إىل �صوت الذات :ماذا وكيف وملن تريد �أن
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تقول ما تقول.
احتللت لبهم
• �شموخ احلجازية :عن جنون امليالنني �أو ًال �أنا ممن
ِ
بهكذا تخطيط وهكذا حبكة ال تخطر على بال عاقل ...كم من عمر
ا�ستغرقت يف هذه الرواية لت�ستقر فينا بهذا الثبات! وتلك الرقية التي
ِ
تخوفت من عدم تقبل
با�شرت حياتها بعد املوت عندما خلقتها هل
ِ
النقاد لها خ�صو�ص ًا �أن حبكتها كانت متفردة جد ًا وال �سابق لها.
أنك من قراء ميالنني...
�شكر ًا كبرية ل ِ
ا�ستغرقتني وا�ستغرقتها مدة �سنتني بلياليها ونهاراتها و�أرقها ويقينها
و�شكها بعد اليقني فاليقني وال�شك...
مل �أفكر يف النقد حني الكتابة ولكنني بعد الن�شر �أ�صابتني رهبة اللقاء
بالقارئ والقارئ الناقد .رمبا لأن الإبداع �أ�سبق على النقد فقد كتبتها
بحرية ورمبا الن النقد مت�أخر عن الإبداع فقد ت�سلل �إ ّ
يل القلق من
رف�ض النقاد حلبكة خمتلفة ...ولكنني فوجئت ب�أن النقد بخري و�أن يف
النقاد من يهوى املغامرات النقدية فا�ستجاب مليالنني وهي تخاطبه.
ويف كل مرة اقر�أ �شيئا عن الرواية �أ�شعر بال�سعادة الغامرة واخلوف من
ميالنني على �أخواتها القادمات.
• غريب العو�ض :يعترب الكاتب الذي تتنوع كتاباته يف �شتى �ضروب
االدب� ،شعر ،خاطرة ،رواية ،ق�صة( ،ق .ق .ج)� ...إلخ ،كاتب بارع هل
توافقني على هذا الر�أي؟ �أم للتخ�ص�صية ر�أي �آخر؟
بنظري� ،إن الكاتب يحتاج �إىل هذا التنوع لي�س لفر�ض براعته و�إمنا
لفرز ميوالته الإبداعية.
• بريق املا�س :بعد التحية واالحرتام ماذا تعني لك الكتابة وهل لديك
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طقو�س خا�صه لها؟ الفرق بني القا�ص والروائي؟ ن�صيحة ملن ميتهنون
الكتابة؟
ً
حتية وبعد ،الكتابة بنظري هي فعل مقاومة �أوال وقبل كل �شيء� .أما عن
ال�س ْك ِر باملو�سيقى ...ال يهم الزمان
طقو�سي فال طقو�س لدي �أكرث من ُّ
وال املكان� ،أقتن�ص اللحظة املتاحة داخل متاهة م�شاغلي الأخرى
و�أغرق يف ن�صي فال �أعود فتحية دب�ش الأم والزوجة واملر�أة بل �أ�صبح
فتحية دب�ش احلرف ال �أكرث.
ً
ً
• زياد مبارك :خط احلداثة الذي انتهج ِته� /أدبيا ور�ؤيويا يف �أجنا�س
حداثية مثل الق�ص الق�صري و�شعر النرث وخرق التجني�س ،كل هذا �أ ّثر
بك .هل تتوقعني فوز
على تقنيات ال�سرد يف ميالنني بابتكارات خا�صة ِ
الرواية يف كتارا القطرية كما ر�شح م�ؤخر ًا؟
�س�ؤال خطري!
�إن م�شاركة ميالنني يف جائزة كتارا هي خطوة جريئة فر�ضتها املغامرة
الأدبية� .إن تقبل النقد �إىل حد الآن ملغامرتي يف ميالنني جتعلني �أثق
ب�أن النقد العربي رغم تكل�س �أو�ضاعنا العامة ظل متحرك ًا حماو ًال
اال�ستجابة لتحوالت الإبداع وهو ما �أقنعني بخو�ض مغامرة اجلائزة.
ولكنني لن ي�صيبني االحباط �إن وقع ا�ستبعاد ميالنني ذلك �أنني على
ثقة �أن هناك روايات اخرى ت�ستحق و �أن ميالنني بجائزة �أو بدون
جائزة هي �إبنتي ال�شرعية متل�ؤين بهجة وغبطة وت�ضيف �إىل عواملي
اال�شراق .و�أن اجلائزة لي�ست بال�ضرورة مقيا�س ًا للنجاح �أو الف�شل.
• م�صعب �أحمد عبد ال�سالم �شمعون :عواقب كتابة الأنثى �أو
�إطاللتها عرب وعاء البوح �إن كان تدوين ًا �أو ُم�شافهة يعد اجتياز ًا لأُ�س�س
ومفاهيم املجتمع ال�شرقي ك ُكل ،ب�صفتك وريثة �شرعية لهذا االجتياز
ِب ُحكم منتُوجك املتنوع� .أي الوجعني كان ثقي ًال عليك؟ رهق الكتابة
حربك الذي كان �سفري ًا لك يف ف�ضاء ال ُقراء �أم تلك
وخ�صو�ص ًا �أول
ِ
املُكايدة املُجتمعية ِلتحجيم املر�أة عن التح ُرك يف دروب الكتابة.
�أي الوجعني �أكرث وجع ًا؟ �إنه وجع الوعي ...الوعي بتحجيم الأنثى

والتحجري عليها و�إجبارها على الكتابة خمتفية �أو جمارية للرجل
وهاربة من ق�ضاياها� ...أرهقني الوعي �أكرث فغامرت بالكتابة وال �أزال
علي.
�أتعارك مع ذاتي املتمردة حتى ّ
• زياد مبارك« :الققج نوع نخبوي لقارئ قلق» /ميكن تخ�صي�ص
النوع الأدبي برفعه �إىل النخبة� ،أو خف�ضه ،من داخل قالب النوع/
بتقنياته �أو التحكم يف معايريه الكتابية ،و�أ�سلوبي ًا� ...أما القالب نف�سه
من اخلارج /ق�صة ،رواية ،ق�صيدة ...كيف ميكن �أن نطلق عليه �أنه
نخبوي؟ و�أن قارئه يجب �أن يكون كذا؟
لأن م�ساحة الققج �أ�صغر من الق�صة الق�صرية ومن الرواية وغريها
فهي بال�ضرورة حتتاج تقانات عالية ولغة رجراجة وقارئ قلق ولأنها
كتابة قلقة فهي ال تتوجه لقارئ مطمئن والقارئ القلق نخبة بامتياز.
• �شموخ احلجازي :كلنا ي�ؤ ّمن على �ضرورة القراءة ،ملن تقر�أ فتحية
دب�ش؟ وما هو الكتاب الذي الزال �صداه يرتدد يف اخلاطر؟
رمبا لأن اهتماماتي النقدية حتتم علي القراءة للجميع ف�إنني اقر�أ �أو
�أحاول القراءة للجميع ولكن الكتاب الذي ما زلت خمتبئة بني �صفحاته
ومازال يحت�ضنني بحب هو «مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال» وكم فاتتني
من مفاتن يف كتب �أخرى ب�سببه.
• �شموخ احلجازي :ما ر�أيك بحال الكاتب العربي ،وهل ترى ب�أن الفن
احلداثي طغا على الكال�سيك وملاذا تعزي �إجابتك؟
الكاتب العربي انعكا�س للواقع العربي ،يحاول �أن ينجو فيغرق ...ويغرق

فيحاول �أن ينجو� ...إنه بني مطرقة احلداثة و�سندان الكال�سيك...
وجمرد التوق للحداثة جناة.
أنت -
• �شموخ احلجازية :ليكون املرء روائي ي�شار اليه بالبنان  -كما � ِ
طموحاتك يف ميالنني؟
حققت
ماذا عليه �أن يفعل؟ هل ترين ب�أنك
ِ
ِ
ً
مل �أحقق �شيئ ًا بعد رائعتي ...ميالنني حققت بع�ضا من رغباتي وما
علي وعلى كل راغب �آثم ان يراود حلمه وال يهتم
�أكرث رغباتي الآثمةّ .
كثري ًا بالزمن ...الفعل وحده يحدد امل�سافات ما فات منها وما انتظر.
• ال�صادق واجنا :حينما تغ ّرب �صالح �أحمد �إبراهيم عن الوطن
يح�س الأمان هناك بل عانى من ذل
ورغم اختالف الأيدلوجيات مل ّ
اللون فكتب:
هل ذقت اجلوع مع الغربة
والنوم على الأر�ض الرطبة
الأر�ض العارية ال�صلبة
تتو�سد ثني ال�ساعد يف الربد امللعون
�أ َّنى ط ّوفت تثري �شكوك عيون
تت�سم ُع هم�س القوم ،ترى غمز الن�سوان
وبحد بنان
يتغ ّور جرحك يف القلب املطعون
كال�سبة
تتحمل لون �أهاب ناب ُ
أحا�سي�س الإن�سان
تتلوى يف جنبيك �
ُ
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غ�صان
وت�صيح بقلب
ٍ
خمتنق ّ
ُ
واذل الأ�سود يف الغربة
النا�س به الألوانْ .
يف بلدٍ
مقيا�س ِ
ُ
أفريقيتك التون�سية بعيد ًا عن �أ�ضواء ون�سمات الليايل
ألك ب�
ِ
�أ�س� ِ
الفرن�سية ...ترى هل حق ًا الأوطان تخون رغم �أننا نحن من ندعها
ونرحل ونلب�سها خيباتنا رغم خيانتنا لها؟  ...كيف يخون الوطن؟!
اواه يا �س�ؤالك!
�إن �أفريقيتي التون�سية يف حد ذاتها مع�ضلة كربى...
حتقق الكثري الكثري للمهاجرين يف بلدان تخ�شى القوانني �أكرث من
رغبتها يف االختالط ...بينما مل يتحقق الكثري يف بلدان ر�ضعنا حليبها
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ولكننا ظللنا ابناء غري �شرعيني فيها.
تخوننا االوطان عندما متنعنا من ممار�سة مواطنتنا كغرينا ...لوين
الأفريقي وتون�س املغاربية ...ثنائية يتلب�سها الغمو�ض! �س�ؤال الهوية
الذي يلف اللغة واحلركات ...الأ�شقى هو ذلك الذي يف وطنه غريب،
يخونه الوطن حني ي�س�أله الآخرون عن لغته ،عن لونه...
ملاذا نخون ونرحل؟ نفعل ذلك غالب ًا الن الوطن خان،
ونف�شل يف اخليانة لأننا نعود دوم ًا �إىل وطن ين�سانا فن�صبح بنظره
بال تاريخ.
كتبت« :قادمة �أنا
• زياد مبارك :يف
يومياتك «امر�أة بني ال�ضفتني» ِ
ِ
بيئتك و�آثارها
من ال�صحراء وما زالت ت�سكنني الهاجرة» حدثينا عن ِ
خطك الإبداعي.
على ِ
بيئة ريفية� ،شربت من �سواقيها وطفت برتابها حني الهاجرة ،بيئة بني
بحر و�صحراء علمتني �أن احلياة بال �صخب موت! وعلمتني �أن ال�صوت
حياة.
قلت �أن« :جمرد التوق للحداثة جناة»  ،عبارة حتررية
• زياد مباركِ :
بالكامل حتمل ر�ؤية �أدوني�سية؟ �أم معتدلة؟
عبارة معتدلة ،على �أنني �أتوق لر�ؤية جمنونة.
• �شموخ احلجازية :يف رواية «ميالنني» كتبت �أني�سة عزوز �أن رقية
لك عندما كتبتيهما؟
مر�آتها فهل كانتا مر�آتني ِ
كل �شخو�صي مراياي يف ميالنني.
أيك ماهي اخلطيئة التي تدفعنا للكتابة؟
• �شموخ احلجازية :بر� ِ
خطيئة الوعي واالختالف.
بينك و�أبطال
• �شموخ احلجازية :حدثيني عن املعارك التي دارت ِ
روايتك /هل كانت ميالنني الأوىل �أم �أن هنالك روايات �أخرى
ِ
خ�ص�صت بها نف�سك؟
ِ
معاركي معهم حم�سومة �سلف ًا فهم دائم ًا الرابحون ولكنني ال �أنثني!
ميالنني الأوىل ورقي ًا ولكنها لي�ست الأوىل على م�ستوى املخطوط� .أتوق
�إىل كتابة ذاتي وقراءة روايتي والتعرف �إ ّ
يل.
ذاتك؟ وكيف جتيدين
• �شموخ احلجازية :ما هي الهواج�س التي تعانق ِ
و�أدها كلما ُولدت؟
هواج�س كثرية �أولها مغالبة الذات� ...أحيانا �أئدها و�أحيان ًا تئدين.
حمربتك/
• �شموخ احلجازية :يف �أي وقت ي�سل احلرف �سيفه �صوب
ِ
وهل ت�ستطيعني مناو�شاته �أم �أنه �سيد الأمر يف �إدارة املعارك؟
بيني و بني احلرف حب بال مواقيت.
• �شموخ احلجازية :هنالك �أ�شياء ت�سكننا رغم رغبتنا القوية يف
ووددت لو ق�ص�صته من
اقتالعها ،ما ال�شيء الذي ي�سكن حمربتك
ِ
جذوره ومل ت�ستطيعي؟
وددت لو �أن لغتي ت�سع اللغة ،تلك رغبتي التي تغالبني وال �أ�سعى �إىل
ق�صها من جذورها بل �أ�سعى �إىل جتذيرها �أكرث.
ّ
روايتك ّ
كاتبك الروائي ّ
املف�ضلة؟
املف�ضل؟
ِ
• زياد مباركِ :
�أعود كثري ًا لقراءة «مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال» « ،الغريب» « ،ر�سالة
الغفران»  ...ويبقى الطيب �صالح كاتبي املف�ضل رغم �أنه مل يتكرر يف
كل ما كتب بعد مو�سم الهجرة.
• زياد مبارك� :أميكننا اعتبار جلان حتكيم امل�سابقات حاكمة على
م�ستوى املُنتَج من ناحية �أدبية بحتة؟
ويلك يا زياد!

جلان التحكيم هي جلان خمت�صة مبجال امل�سابقة ويف احلقيقة لي�س
�أ�صعب من حتكيم االدب ،لذلك فاجلوائز و�إن كانت حتقق انت�شار
الأثر وترويجه �إال �أنها ال تعني مطلق ًا �أن الن�ص الفائز هو ن�ص خارق،
وال تعني �أن الن�ص الذي مل يفز هو ن�ص رديء.
• �شموخ احلجازية :ما هي الفروقات بني فتحية التون�سية وفتحية
الفرن�سية؟ وما الذي �أ�ضافته الأخرية للأوىل بعد �سنني الغربة هذه؟
لوال الأوىل ما كانت الثانية...
الأوىل منحت الثانية امكانية التحليق دون �أن تغادر قدماها الأر�ض،
والثانية منحت الأوىل �أجنحة للتحليق دون �أن تن�سى �أنها على
الأر�ض� ...أ�ضافت الأخرية للأوىل الكثري من الثقة بالذات و�أي�ض ًا
�صوت ًا لالحتجاج.
• �صالح النور �أحمد عمر :املنتَج الأدبي العربي كم ًا ونوع ًا مقابل
خمول املتلقي وت�أثره بامليديا عموم ًا ،هل بر�أيك ي�صلح كحالة �إحباط
للكاتب؟ وهل �أ�ص ًال يبدو اهتمام الكاتب مبثل هذه امل�ؤثرات �أثناء
عل؟
معاينته للن�ص من ِ
املنتج الأدبي العربي اليوم يعاين حالة من الفو�ضى لي�س
لأن املتلقي خامل و�إمنا لأن املنتَج الأدبي مل يدرك �أن
قارئه تغري .ال يزال الكثري من الإنتاج يتعرث يف
م�س�ألة املواجهة مع القارئ بل ويتعامل الكاتب
�أحيان ًا بنوع من الأبوية مع القارئ وال يراه
�صنوه وهذا ما يف�سر حالة �شبه الطالق
بني الن�ص والقارئ .ولكن ذلك ال يجب
�أن يكون عام ًال من عوامل الإحباط بل
عليه �أن يكون فر�صة لقطبي العملية
الأدبية ملراجعة عالقتهما.
• �شموخ احلجازية :يظل املرء
�أبد ًا يحن �إىل الرتبة الأوىل
التي يحملها بني طياته،
ق�ضيت و�أنت
كم من رهق
ِ
حتملني الوطن؟  /وهل
إ�ستنزفك البعد �أم �أن
�
ِ
ك�سوة االعتياد خففت
من حمولتك؟
ال �أعرف االعتياد على
الغربة وال التن�صل من
تربتي االوىل ...فقط
لأنني �صرت غريبة
يف تربتي الأوىل بينما
انغر�ست يف تربتي بالتبني ،ال �أدري �إن
كان طوع ًا �أو غ�صب ًا ولكنه ح�صل.
• م�صعب �أحمد عبد ال�سالم
�شمعون :الكتابة �إقرار حلديث الأنا،
والأنا لها مزاجيتها .ما بني الكتابة
املزاجية بحكم اللحظة ،والكتابة
املط ّوقة بحكم عقد االحرتافية...
(االحرتافية) قيد جلهة ما تكتب

53

عندها ،هل ن�شلخ جمالية احلرب خ�صو�ص ًا يف احلالة االحرتافية؟
بنظري �أن جمالية احلرف تالزم حالة الكتابة املزاجية وتختفي قلي ًال
مع االحرتافية� .أحب الكتابة املزاجية التي ترغمني على مواجهة العامل
ببهارات التمرد.
أيك ما املعيار الذي ميكن �أن ن�صنف به
• يو�سف �أحمد يو�سف :بر� ِ
الرواية ب�أنها ناجحة� ...إذا افرت�ضنا �أن الكتابة خما�ض فهل ميكن �أن
ن�صف الكتاب ب�أنهم املعذبون يف الأر�ض؟
الرواية الناجحة هي تلك الل�صيقة بانتظارات القارئ ولي�س بانتظارات
النقد فقط .الكتابة خما�ض متوا�صل والكتاب لي�سوا املعذبني يف الأر�ض
بل هم �أنبياء االر�ض.
• غريب العو�ض :الرواية والق�صة الطويلة يعتربان براح مهول ي�ستطيع
الكاتب �أن يرك�ض فيهما براحة تامة� ،أما الق�صة الق�صرية حتتاج
الختزال الأفكار يف حيز �ضيق جد ًا مما يجعله يف حاجة حل�ضور
ذهني ولغوي ماكر لفعل ذلك ...ترى �أيهما �أكرث ارهاق ًا يف ا�ستخراجه
كتاباتك
كعمل �أدبي ،الرواية والق�صة الطويلة �أم ال ق ق ج؟ هل يف
ِ
متيلني للعمق والرمزية �أم للمبا�شرة يف الطرح؟
كتابة الق�صة الق�صرية جد ًا �أكرث �إرهاق ًا لكاتبها .هي حالة من التدريب
امل�ستمر والع�صف الذهني الذي ال يتوقف.
�أميل يف كتاباتي �إىل الرمزية كثري ًا ولكنني �أعالج موا�ضيعي ح�سب
احلاجة ف�أراوح بني هذا وذاك .
• منذر عبد اهلل حممد :هل ع�شق الكتابة و�إدمانها يجعل ال�شخ�ص
كاتب ًا؟ �أم �أن كرثة القراءة جتعل ال�شخ�ص يكتب؟
من ع�شقَ عمِ َل على الو�صول للفوز مبع�شوقته ...الع�شق يحتاج الفعل
ليكون ،والكتابة حتتاج القراءة لتكون.
ذكرت عقدة العالقة �شرق/غرب كما
لك ِ
• زياد مبارك :يف �إطالقة ِ
�أ�سميتها ،معتربة �أنها تف�سر عالقة ال�شرقي بالفكر ،والثقافة ،والأدب،
ؤيتك
وبالآخر املختلف ،وباملر�أة ...يف ت�سريد غريزي حم�ض .ما هي ر� ِ
جت لها هذا احلكم؟
لهذه املت�شابكات بحيث خ ّر ِ
�إن العالقة �شرق/غرب عالقة معقدة جد ًا عبرّ عنها الأدب يف �آثار
عدة وك�شف قلقها وارتباكها .نقر�أ على �سبيل املثال «مو�سم الهجرة
�إىل ال�شمال» وكيف ينتقم ال�شرقي من الغرب من خالل ن�سائه ،وحتى
اليوم اقر�أ عن غزو ال�شرقي للغرب من خالل فعل الفحولة .نهمل
الفكر والفن ونتداعى يف ت�سريد غريزي ال ي�سيء للغرب بقدر ما ي�سيء
اىل ال�شرق .رمبا علينا ا�ست�شراف ر�ؤية مغايرة بل يجب ذلك.
ذكرت �أن ال�شرقي ينتقم من الغرب من خالل ن�سائه
• زياد مباركِ :
 ن�سبة للغرب  -وحتديد ًا من خالل الفحولة ...بني الغالب واملغلوبح�سب الفل�سفة اخللدونية للتاريخ ،فال�شرقي هو هكذا منذ ات�صاله
باحل�ضارات القدمية /الرومية ،الفار�سية ،الأفريقية ...الخ .وبروز
هذا اجلانب يف الكتب من �أمهات الأدب ال تحُ �صى ...هل ميكن �أن
نقول �أنه طبع مر ّكب يف ال�شرقي ال الزمة م�ستحدثة؟
مل تكن �أبد ًا الزمة م�ستحدثة .فال�شرقي دائم ًا  -وال عالقة للنوع يف ذلك
 ما يتح�س�س طريقه نحو الآخر وحتى نحو ذاته عن طريق اجل�سد.يقر�أ االخر ويقر�أ نف�سه باجل�سد .لي�س ذلك انحراف ًا عن الطبيعة و�إمنا
انحراف عن العقل .ورغم اختاليف مع الفل�سفة اخللدونية يف بع�ض
املواقع �إال �أنني �أراه م�صيب ًا هنا.
• غريب العو�ض :بع�ض الكتاب يتبنون العقيدة امليكافيلية ويتمرت�سون
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خلفها  -بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  -فيلج�أون للخاد�ش للحياء
يف كتاباتهم الأدبية بغر�ض جذب القراء م�ستثمرين يف ذلك قاعدة
أيك يف مثل ه�ؤالء
«املمنوع مرغوب» وذلك من �أجل ال�شهرة .ما ر� ِ
الكتاب؟ �أال تعتقدين �أن من ي�ستخدم هذا اجلانب الإغرائي اخلاد�ش
للحياء به ق�صور فني يف عقليته؟
ال �أ�ستطيع �أن �أطلق حكم ًا نهائي ًا ولكنني �أقول �إن الأدب �إذا مل يكن نبي ًال
حتى وهو يطرح القبح فهو لي�س �أدب ًا .قر�أت روايات كبرية وقع فيها
توظيف ال�سكر واجلن�س مث ًال دون �أن ينق�ص من قيمة االثر .وقر�أت
�أخرى �شعرت معها بالغثيان ...توظيف امل�شاهد والأفكار كالرق�ص
على حبل البهلوان يحتاج دربة وعمق ًا ودراية باملزالق.
أيك املتع ِّلق بالهوة ال�سحيقة بني
• �إبراهيم دنا�ش� :أعجبني جد ًا ر� ِ
ال�شرق والغرب ،كانوا يعانون من الهرطقات فتحرروا منها يف وقت
مبكر ...واملفتاح لهذه املع�ضلة هو البون ال�شا�سع يف �سعة االطالع الذي
يعترب ر�صيد ًا يلج�أ اليه املثقف كلما ادلهمت وتطل�سمت عليه تعقيدات
احلياة ...متو�سط ما يقر�أه �إن�سان الغرب يف العام يرتاواح بني 300
�إىل 400كتاب يف العام بينما يقر�أ �أن�شطنا  ٨كتب يف العام .تلك
هي املع�ضلة ،هذا ما �أردت �إ�ضافته مع التحفظ على بعد الآراء غري
املن�صفة لإن�سان ال�شرق حيث �أن ن�سائنا ر�صيد مدخور وذهب مكنون.

�شكر ًا وارفة لوجودك ور�أيك الذي ينم عن ب�صر وب�صرية مبع�ضلة
ال�شرق غرب ...املر�أة يف ال�شرق هي املر�أة ولعلنا نختلف فقط يف
ماهية كينونتها ...هل اختارت �أن تكون «درة الرجل املكنونة» �أم هو
اختار لها.
اخرتت الق�ص
كتابك «�صمت النواقي�س» ملاذا
ِ
• �شموخ احلجازية :يف ِ
التخاطري يف طريقة ال�سرد؟ وماهي �أقرب الق�ص�ص �إىل قلبك يف
هذا ال�صمت؟ و�أي الكتب الثالثة (رق�صة النار� ،صمت النواقي�س
وميالنني) مقرب لدب�ش؟ و�أيها كان �أكرث رهق ًا يف مرحلة كتابتها؟ ...
ويف عام  ٢٠٢٠مباذا �ست�شرقني علينا من �إبداعاتك هذه املرة �إن �شاء
اهلل؟
ً
يف «�صمت النواقي�س» �أردته �سرد ًا تخاطريا �أقرب �إىل الروح ،كان
همي هو اخرتاقات كثرية .اخرتاقات القول ال�سردي والقول ال�شعوري
والثيمي �أي�ض ًا.
الهدف من ذلك لي�س االخرتاق وح�سب ،فاالخرتاق يقت�ضي �أو ًال العلم
باملخرتَق .الهدف كان نزع القد�سية على ال�شكل من �أجل قد�سية
امل�ضمون.
هي جمموعة قريبة جد ًا مني تعلن ع�صيان الكتابة املطمئنة وع�صيان
التابو �أي�ض ًا .كانت جمموعة �شديدة احل�سا�سية االجتماعية خا�صة فهي
تتناول ق�ضايا حارقة تخ�ص املر�أة والطفل والرجل على حد �سواء.
الن�صو�ص الأقرب �إىل قلبي يف «�صمت النواقي�س» عديدة و�س�أظلم
نف�سي �إن �أنا تخريت البع�ض� ...أظلم نف�سي لأنني قد �أجيب ب�شكل
خمتلف على نف�س ال�س�ؤال كلما ُطرح علي.
ن�ص «�صمت النواقي�س» الذي عن ّونت املجموعة بعنوانه قريب مني اليوم
�أكرث من قبل وخا�صة بعد �أن ك�شفت الأخبار عن مدر�سة «الرقاب» يف
تون�س وفيها تعر�ض �أطفال لالغت�صاب والتحر�ش اجلن�سي يف مدر�سة
من املفرت�ض �أنها قر�آنية.
ً
�أعتقد �أن الكتاب مرهق بال�ضرورة .ولكن قد يكون الالحق دوما �أ�شد
ارهاق ًا من ال�سابق ذلك �أن الرقابة الذاتية والوعي مب�س�ؤولية الكتابة
تت�ضاعف يف كل مرة من �أجل �أثر �أكرث اكتما ًال حتى و�إن كان الكاتب
على وعي كامل ب�أن االكتمال يوطوبيا.
كنت وعدت نف�سي �أنه بنهاية � 2020أو قبلها �ستكون درا�ستي النقدية يف
الق�صة الق�صرية جد ًا من�شورة و�أ�سعى �إىل �أن �أيف بوعدي لنف�سي حتى
و�إن كنت �أخلف كثري ًا وعدي.
أ�سندت �إىل رقية يف ميالنني قولها�( :إنّ العامل جميل
• زياد مباركِ � :
ال�صغرية) ...بعيد ًا عن
جدّا قبل �أن يح�شر الكبار �أحقادهم يف �ش�ؤوننا ّ
بك يف هذه العبارة؟
ال�سردية واحلدث ما هي الفل�سفة اخلا�صة ِ
فل�سفتي اخلا�صة هي �أن ال�صغار �أقدر من الكبار على �إدارة �ش�ؤون
احلياة ...فنحن منغم�سون يف املعا�صي بينما هم منغم�سون يف احلب.
• �سر اخلتم �أبو ال�سرور املحفوظ :ملاذا املر�أة رواية مفقودة ،وجرح
لغة ،و�سطر ،وقلم ،وو�شاية تاريخية متفق عليها؟  ...والعبث الأزيل يف
كذبة طقو�س امل�ساواة ،واجلندرة ،و�أقنعة الثيمات الأخرى وب�أنها رقم
ه�ش يف �أجندة رزنامة احلياة ...وعلم ًا هي الطبيعة الأم.
«ملاذا املر�أة رواية مفقودة؟» ...هذا �س�ؤال تفكيكي يقر�أ بيا�ضات اللغة
والرواية والأدب .وهذه البيا�ضات موجعة وال جواب عنها �إال بها...
املر�أة حتى اليوم رواية مفقودة ،واجلندر وامل�ساواة غالب ًا هي جتليات
غياب يحاول �أن يتحول �إىل ح�ضور.
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دراسة
المقصد ّية الخلقية في ّ
فن الخبر

بعد ِّ
الش ّدة ُأنموذج ًا
كتاب
الفرج َ
ُ
ِ
د .فهد �أوالد الهاين  -اململكة املغربية
• تقدمي
لقد �أ�صبح من امل�س ّلم به �أنّ ما حظي به ّ
ال�شعر من �سلطة ف ّنية راقية ب ّو�أته من املكانة ما عال كع ُبها و�شرف قدرها يف
ال�شعر على هرم الأجنا�س الأدب ّية التي عا�صرته،وا ّلتي مل ي�سعفها ّ
ال ّثقافة العرب ّية ،فكان �أن تر ّبع ّ
احلظ يف �أن تنازعه
الذائقة الثقافية القدمية ،بيد �أنّ هذه احلقيقة ال تلغي حقيقة �أخرى مفادها �أنّ ّ
مكانته يف ّ
اجلن�س
ال�شعر مل يكن
ُ
أدبي الوحيد الذي تعاورته امل�صنفات العربية القدمية ،ف�إىل جانبه ظهرت فنو ٌن �أدب ّي ٌة متن ّوعة تفاوتت ـ من جن�س
ال ّ
لآخر ـ يف م�ستويات بروزها ولأ�سباب ال ي�سعنا املقام هنا لتف�صيلها ،بحيث مل يعد خفيا على ال ّدار�سني لتاريخ الأدب
وفنونه وجود �أنواع �أدبية �أخرى من قبيل املقامة ،وال ّر�سائل ،واخلطب ،والنوادر ،والأخبار التي حاولت �أن جتد «مكان ًا
أهم امل�ؤ ّلفات الأدبية العربية و�أو�سعها» .ولع ّل يف فنّ اخل ِرب وغ ِريه من ال ُفنون ما يثبت �أنّ ّ
ال�شعر و�إن كان ديوان
لها يف � ّ
العربي القدمي ،بل كانت حتيا �إىل جانبه �أ�شكا ٌل من الفنون
العرب وعنوان الأدب �إ ّال �أ ّنه مل يكن ف ّن ًا وحيد ًا يف �أدبنا
ّ
فن اخلرب ا ّلذي وجد له يف م�ص ّنفاتنا الترّ اثية
قدي القدمي لأ�سباب غري علم ّية وال �أدب ّية من ذلك ُّ
ازو ّر عنها ال ّدر�س ال ّن ّ
ح ّيزا له قد ُره باملقارنة مع غ ِريه من الفنون.
1ـ اخلرب بني ال ّلغة واال�صطالح ،حماولة لل ّت�أ�صيل:
ل�سنا نروم من هذا املدخل تناول فنّ اخلرب من حيث ن�ش�أته وتاريخ
ظهوره ،بقدر ما ن�سعى جاهدين �إىل الوقوف على دالالته ال ّلغوية
والأدب ّية التي قد تع ّبد لنا طريق الإملام بهذا الفنّ  ،وذلك من خالل ما
ينطوي عليه من مق�صد ّية خلق ّية تخرجه من وظيفة الإعالم والإخبار
التي تنح�صر غايتها يف نقل املعلومات والوقائع� ،إىل وظيفة �أرحب بكثري
يهدف منها اخلرب �إىل ال ّت�أثري يف �سلوك املتلقي وبناء قناعته اخللقية
واملعرف ّية ودفعه �إىل تغيري تراتب ّيته من القيم واملف�ضل ّيات .واملتت ّبع
للفظ اخلرب لغة يلفت انتباهه ُ
قول ابن منظور ،يف تناوله ملادّته ،هو:
«ما �أتاك من نب�أ ع ّمن ت�ستخرب»  .ويف املعجم الو�سيط «اخلرب ما ينقل
�أو ُيتحدّث به قو ًال �أو كتابة» .ويبقى �أن نقول� :إنّ الدّاللة ال ّلغو ّية مللفوظ
اخلرب ال متدّنا ب�شيء كبري يفيدنا يف باب اال�صطالح ،ويف املقابل ال
ت�ستطيع �أن تربز لنا ما هو عليه من طبيعة العالقة التي قد تربطه
العربي القدمي.
النرثي
أدبي وال ّنقدي يف تراثنا
ّ
ّ
باخلطابني ال ّ
غوي
�إنّ هذا الق�صور
املقاربتي ا ّلذي يتج ّلى من خالل التّعريف ال ّل ّ
ّ
يفر�ض على الباحث �إعادة قراءة املفهوم يف �ضوء الترّ اث الأدبي ،بيد
�أنّ هذا الترّ اث ـ هو نف�سه ـ مل ي�صدر يف مقاربته التّ�صنيف ّية عن وعي
الف�صل بني
الفوارق الأجنا�س ّية التي على �أ�سا�سها تُت ّوخى الدّقة يف
ِ
ال�سياق ،بع�ض امل�ص ّنفات الأدب ّية التي
الفنون الأدبية� ،إذ جند ،يف هذا ِّ
�أوردت لفظ اخلرب �إىل جانب م�صطلحات �أخرى من قبيل :النادرة

واحلكاية دون اعتناء من �أ�صحابها بالبحث عن احلدود الفا�صلة
واملم ِّيزة لهذه الأنواع ،وذلك ما جعل درا�ستهم عاجزة عن ت�صنيفه
ك�شكل من الأ�شكال التعبري ّية البليغة التي ت�ستند يف بالغتها �إىل
مك ّونات جمالية خم�صو�صة ت�سهم يف بناء مفهوم امل�صطلح من جهة،
ويف ت�أطريه �ضمن نوع معينّ من جهة ثانية ،من ذلك ما �أورده �صاحب
(الأمايل) يف تقدميه لكتابه ،يقول�« :أودعته فنونا من الأخبار ،و�ضروب ًا
من الأ�شعار ،و�أنواع ًا من الأمثال ..وال ف ّن ًا من اخلرب �إال انتحلته».
وللقارئ �أن يلحظ �أنّ �صاحب الكتاب �أجرى تقدميه من غري �أن يعرف
اخلرب ،مكتفيا مبا قد ي�شمله من فنون دون �أن مييز هذه الفنون� ،أو
أدبي
يف�صل القول فيها باعتبارها قد ت�ساعد على حتديد اال�صطالح ال ّ
للفظ اخلرب وحت�صر داللته الأدب ّية .ويف كتاب احليوان جند اجلاحظ
يذهب يف تقدميه للكتاب �إىل القول ب�أ ّنه« :متى خرج من �آيات القر�آن
�صار �إىل الأثر ،ومتى خرج من �أثر �صار �إىل خرب ،ومتى خرج من
خرب �صار �إىل ال�شعر ،ومن ال�شعر �إىل النوادر . »..وبال ّرغم من هذا
التّف�صيل ا ّلذي ّ
يو�ضح فنون الكتاب وما يتع ّر�ض له من �أنواع� ،إ ّال �أنّ
ً
ً
الفني،
اخلرب ال نكاد جند له تعريفا �أدب ّيا وا�ضح املعامل يبني حدّه ّ
وير�سم حدوده اال�صطالحية التي حتدّه عن الفنون الأخرى.
و�إذا كان االلتبا�س هو ما م ّيز ت�صنيفات القدامى يف تعاورهم ملفهوم
اخلرب ،بحيث مل ي�صدروا ـ يف تعريفاتهم ـ عن مقوالت وا�ضحة ت�ضع
ح ّد ًا جمالي ًا وداللي ًا ي� ّؤطره كفنّ قائم له قواعده ّ
ال�شكلية وامل�ضمونية،
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ف�إنّ الدّرا�سات احلديثة؛ وبال ّرغم من جهودها التي ا�ستندت �إىل
املفاهيمي املنبثق
م�س ّلمة الوعي باجلن�س؛ �إ ّال �أ ّنها مل تخل من ال ّلب�س
ّ
عن التداخل بني الألوان ال ّنرثية ،ول ّ
أدل على ذلك �إيرا ُد لفظ اخلرب
ر ِديفا للق�ص�ص كما هو احلال يف بع�ض الدّرا�سات �،إذ يقول �صاحبها:
الق�صة
«وبهذه الق�ص�ص التي ت�س ّمى الأخبار ن�ستطيع �أن نقول ب�أنّ فنّ ّ
وعلى نف�س النهج من عدم
يف الأدب
العربي وا�ضح يف ك ّل ع�صر»َ .
ّ
ّ
التّمييز بني الفنون النرثية ،و�إبراز حمدّدات كل منها ي�سري علي عبد
«الق�صة العربية يف الع�صر اجلاهلي» حيث
احلليم حممود يف كتابه
ّ
يع ّرفها بقوله« :هي الفنّ الذي نعرفه اليوم بهذا اال�سم بني الأجنا�س
الأدبية ،قد �أطلقها العرب على عدّة �أ�شياء،و�أطلقوا هذه الأ�شياء عليها
وال�سمر ،واخلرافة « ،وبال ّرغم من التّداخل
وهي احلديث ،واخلربّ ،
الوا�ضح بني املفاهيم الذي ينتج عنه �شيء من الغمو�ض يف التّحديد
الدّقيق للخرب ومميزاته يف بع�ض الدّرا�سات الأدبية احلديثة؛ �إ ّال �أنّ
معا�صرة حاولت �أن تقارب م�صطلح اخلرب ب�شكل
هناك درا�ساتٌ
ِ
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�أدّق.
يف �ضوء ما �سبق ت�أتي الدّرا�سة التي �أجنزها �سعيد يقطني يف كتابه
«الكالم واخلرب»  ،والتي انتهى من خاللها �إىل جعل اخلرب �ضمن
والق�صة ،لتك�شف لنا عن مبد�أ �أ�سماه
�أنواع �أ�صيلة وثابتة مثل احلكاية
ّ
مبد�أ الترّ اكم وهو املبد�أ الذي ي�سمح للخرب بالتّميز عن الأنواع الأدبية
الأخرى،ويف �سياق تو�ضيحه لهذا املبد�أ يقول« :ف�إذا كان اخلرب �أ�صغر
وحدة حكائية ،ف�إنّ احلكاية تراكم ملجموعة من الأخبار املتّ�صلة،
والق�صة تراكم ملجموعة من احلكايات،وال�سرية تراكم ملجموعة من
الق�ص�ص»؛ هذا وال يحيد عن هذه الدّرا�سات املعا�صرة التي حاولت
خا�صة به ما
�أن تنظر للخرب باعتباره جن�س ًا �أدبي ًا ي�صدر عن بالغة ّ
وال�سرد» ،وذلك حينما
تو�صل �إليه حممد م�شبال يف كتابه «البالغة ّ
ً
العربي القدمي «جن�س ًا �سرد ّيا ب�سيطا قام
اعترب اخلرب يف الترّ اث
ّ
على املزاوجة بني الإفادة والإمتاع»؛ وعليه ميكننا �أن نعد اخلرب منط ًا
خطابي ًا ي�ستبطن داخل ن�صو�صه وظائف معرفية ،وخلقية تروم حمل

املتلقي على التّ�صديق والإذعان وتزويده بقيم هادفة.
 2ـ اخلرب واملق�صد ّية اخللق ّية:
ال ّ
�سردي يحتكم لبالغة نوعية خا�صة به،
ن�ص
ّ
ن�شك يف �أنّ اخلرب ّ
ً
كما ال ّ
ن�شك ـ �أي�ضا ـ يف �أنّ هذه البالغة ال تقف عند حدود ال ّن�ص يف
ح ّد ذاته ،وال ترتبط ـ فقط ـ ببنيته ال ّلغوية املك ّونة ملادّته� .إ ّنها بالغة
لغوي لت�شمل مق�صديات �صاحبه ،وما
تتجاوز حدود ال ّن�ص كمعطى ّ
يتوق �إليه من قيم خلقية ي�سعى بوا�سطتها �إىل تغيري �سلوكيات املتلقي،
اخلربي.
وبالتايل �إقناعه بر�ؤى خلق ّية وتربو ّية مبثوثة يف ثنايا الن�ص
ّ
�إنّ مثل هذا ّ
الطرح يف�ضي بنا �إىل �إ�شكال ها ّم م�ضمونه� :إىل � ّأي ح ّد
اخلربي الوجوه الأ�سلوبية لل ّن�ص لت�سع بالغة
تتجاوز بالغة الن�ص
ّ
وظيفية غر�ضها �إ�صالح املتلقي وبناء مرجعيته اخللقية؟ ومبعنى �آخر
هل ميكن �أن تكون �أخبار التّنوخي ،مث ًال ،تنزع نحو غاية �أ�سمى عنوانها
�إ�صالح املجتمع ،بحيث ي�صبح اخلرب عنده جم ّرد و�سيلة وح�سب؟
ي�شري الدكتور زكي مبارك يف معر�ض تعليقه عن �أخبار التّنوخي �إىل
�أ ّنه مل يكن را�ضي ًا «عن احلكام والأمراء من �أهل زمانه ،فهو يراهم من
املتخ ّلفني يف طباعهم ومذاهبهم،ويحكم على �أهل ع�صره بالف�ساد»،
ّيني
ويف مقدّمة «ن�شوار املحا�ضرة» يتحدّث
التنوخي عن الوازع الد ّ
ّ
الذي دفعه �إىل اخلو�ض يف تدوين الأخبار وت�أليفها ،فيقول« :ووجدت

من �أخالق ملوكنا ور�ؤ�سائنا ال ت�أتي من الف�ضل ،مبثل ما يحتويه عليه
تلك الأخبار من النبل»؛ ولع ّل يف هذين ّ
احلجة
ال�شاهدين ما يقيم ّ
على ا�ست�ضمار اخلرب ملق�صدية خلقية تتج ّلى بو�ضوح فيما ي�سعى �إليه
م�ؤلف «الفرج بعد ال�شدّة «من �إ�صالح للمجتمع ،وت�أ�سي�س ًا على هذا
يبدو وا�ضح ًا �أنّ �أخبار �أبي حم�سن تنبني على بالغة وظيفية تداول ّية
قوامها ا�ستهداف املتلقي يف متثالته القيم ّية ودفعه �إىل �إعادة النظر
يف �سلوكياته املنبوذة �شرع ًا وعق ًال؛ فالقارئ �إذ يقر�أ هذه الأخبار
اعوج من �أخالقه وبالتايل يبني
يتّخذ منها ّ
حجة تعليمية لإ�صالح ما ّ
ال�صرب على املحن ،ومقارعة الظلمة،
منظومته اخللقية التي تتجلى يف ّ
عم
واليقني من فرج اخلالق بعد �شدّته على عباده ،والتع ّلق باهلل �إذا ما ّ
البالء ونزل باملرء ما ال يحمدُه.
التنوخي:
يقول
ّ
«حكى عبد اهلل بن �سليمان بن وهب،عن �أبيه �أنه قال�:أ�صبحت يوما
و�أنا يف حب�س عبد امللك الزيات يف خالفة الواثق �آي�س ما كنت من
الفرج،و�أ�شد حمنة وغ ّما حتى وردت علي رقعة �أخي احل�سن ابن وهب
ون�سختها.
حمنُ �أبي �أي ـ ــوب �أنت حم ّلـ ــها
ف�إذا جزعت من اخلطوب فمن لها
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لهانَ ا ّلذي ع َقدَ الذي انعقدت به
عقد املكـ ــاره فيـ ـ ــك يح�سن ح ُّلها
فا�صبرِ فـ ـ ـ ـ�إنّ اهلل يعقب فرجة
ولرُبمّ ا �أن تن ــجل ـ ـ ـ ــي ولع َّل ـ ـ ــها
قال :فلم � ِأ�صل العتمة ذلك اليوم حتّى �أطلقت ف�صبيتها يف داري»...
ينقل اخلرب ما �أ�صاب �أبا �أيوب �سليمان ـ من بالء ـ يف حب�س حممد
عبد امللك الزّيات على خالفة الواثق؛ حيث ا�شتدّت عليه املحنة وغ�شيه
الغم و�أحاطه الكدر ،وانقطع �أمله يف الفرج �إىل �أن وردت عليه رقعة
ّ
ً
املرت�سل احل�سن بن وهب ،ف�صيرّ ت �شدّته فرجا �إذ تفاءل
من ال�شاعر
ّ
ً
و�شحذ الهمم ما كان �سببا يف
�شعر كان فيه من املوعظة
ِ
مبا قر�أه من ٍ
خروجه من حمنته� .إنّ يف مثل هذا اخلرب من املق�صدية اخللقية ما
(ال�صرب ،وال ّثقة يف
ينبني على مواعظ وقيم ميكن �إجمالها فيما يليّ :
اهلل تعاىل ،وال ّر�ضا بالق�ضاء والقدر ،وانت�صار احلقّ على الباطل).
ال�سالفة التي ّ
تبطنها اخلرب �إيحا ًء ال ت�صريح ًا هي من
ك ّل القيم ّ
�صميم العقيدة الدينية التي ي�ؤمن بها التنوخي نف�سه ،وبذلك يكون
اخلرب عنده ال يروم الإعالم ملج ّرد الإخبار التّوثيقي ،بقدر ما ي�سخر
مادّته و�سيلة لبناء الأخالق وتهذيب ال ّنفو�س �إقرار ًا ملبادئ ّ
ال�شريعة
ال�سمحاء .ول�سنا جند بني هذه الغايات ال ّنبيلة وبني ما �ص ّرح به
ّ
القا�ضي �أبو علي يف مقدّمة كتابه «الفرج بعد ال�شدّة» � ّأي خالف� ،إذ
يقول يف �سياق ذكره لدواعي ال ّت�أليف »:ف�إنّ يف معرفة املمتحن بذلك،
لل�صرب ،وتقوية عزميته على التّ�سليم �إىل مالك ك ّل �أمر،
�شحذ ب�صريته ّ
وت�صويب ر�أيه يف الإخال�ص ،والتفوي�ض �إىل من بيده م ِلك ال ّنوا�ص».
اخللقي الذي تنطوي عليه مثل هذه
�إنّ ما يف�سر للقارئ البعد
ّ
ً
الن�صو�ص ما ذهب �إليه امل�سعودي يف كتابه مروج ال ّذهب متحدّثا عن
غايات الأخبار وف�ضائلها ،معبرّ ًا عن ذلك بقوله« :ومكارم الأخالق
ومعاليها منها تقتب�س» ،واحلقّ �أنّ ال ّناظر يف هذه ال ّن�صو�ص يقف على
ما فيها من �آداب �أخالق تختلف م�ضامينها من خرب لآخر ،وتتن ّوع
ّوا�صلي للن�ص ،غري �أنّ هذا اخلالف
ال�سياق الت
موا�ضيعها بح�سب ّ
ّ
ـ يف مو�ضوع الأخبار ـ ير�سو على وحدة مو�ضوعية متثل معطى ثابتاً
وخي ال يتغيرّ بال ّرغم من تغري الأخبار،نعني بذلك
يف اخلرب عند الت ّن ّ
املو�ضوعي القيمي يف الآن نف�سه املتمثل يف معنى «الفرج بعد
الثابت
ّ
ً
ً
ال�شدّة» ،وا ّلذي �ش ّكل رابطا معنويا انتظمت من خالله ن�صو�ص اخلرب
ك ّلها ،ودارت حول قيمه امل�س ّببة له ،فال فرج من دون �صرب ،وال �صرب
من دون ق ّوة التو ّكل على اهلل والإميان بن�صره وعونه.
اخلربي
ت�أ�سي�س ًا على ما م�ضى تك�شف املق�صد ّية اخللق ّية يف اخلطاب
ّ
ّنوخي عن �أربعة �أنواع من �آداب الأخالق ،ميكن ت�صنيفها كما
عند الت ّ
يلي:
�أ ـ �أدب ال�صرب على املحن:
م ّثل هذا ال�صنف من الأخبار خرب �أبي �أيوب �سليمان وغريه من
الأخبار التي دارت يف فلكه ،واتّ�سمت فيه ّ
بال�صرب على
ال�شخو�ص ّ
ّ
ال�شدائد واملكاره ،ولهذا ال ّنوع من اخلرب ر�سائل تعليمية ال ميكن
ال�صرب باعتباره �صفة حممودة
ف�صلها عن �أبعادها اخللقية� ،أ ّولهاّ :
يف الإ�سالم وخلق ًا مو�سوم ًا مب�شروعية ال َقبول يف املنظومة القيمة
اخللقية للمجتمع امل�س ِلم ،يتقاطع من خالله (اخلرب) مع منطوق
ال ّن�ص املقد�س»يا �أ ّيها الذين �آمنوا ا�صبرِ وا و�صابروا» ،ويقتات بذلك
على ما هو َّ
مف�ض ٌل يف ال ّذخرية ال ّثقافية للمتلقي ،وثانيها� :صفة الإميان
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باهلل ،وبقدرته على غوث �أوليائه ،وقد مل�سنا هذا يف الفرج الذي �أدركه
�أبو �أيوب من دون �أن يح�سب لذلك .ويكون من نافلة القول �أن نذكر
ب�أنّ الإميان باهلل ركن �أ�سا�س من �أركان العقيدة الإ�سالمية ،وثابت من
ثوابتها ال ّرئي�سة .وثالثها :الفرج بعد ال�شدّة ،وهو �سنة �إلهية جتري بني
العباد بغاية االبتالء «ليبلوكم �أ ّيكم �أح�سنُ عمال» ،ولع ّل اخلرب الأ ّول
مرجعي قر�آ ّ
ين يتم ّثل يف قول احلقّ �سبحانه» �إنّ مع
تنا�ص
يعتمد على ّ
ٍّ
ّنوخي يف مقدمة كتابه من الآيات ما تدل
الع�سر ي�سرا» ،ولذلك ح�شد الت ّ

داللة قطعية على قاعدة الغوث ال ّربا ّ
ين للم�ؤمنني والأولياء ناهيك على
�أ ّنه ـ كن�ص كامل ـ يتح ّول �إىل موعظة ت�سري بني العباد ،وجتري على
هم من ابتلي من اخللق ،وي�ستل ّذ
الأل�سن جريان الأمثال ،فينك�شف بها ّ
بحديثها من ُحجب عنه الهناء ،ويف هذا ما ي�س ّوغ م�شروعية اخلرب يف
ِ
ت�أليفه ،فيقول« :و�أنا مب�شيئة اهلل تعاىل ،جامع يف هذا الكتاب �أخبار ًا
من هذا اجلن�س والباب� ،أرجو بها ان�شراح �صدر ذوي الألباب ،عندما
املتلقي يف
يدهمهم من �شدّة وم�صاب» .مل يكن اخلرب �إذ ًا مر ّبي ًا
َ

عالقته مع نف�سه ،بل جتاوز عالقة الإن�سان بنف�سه لي�سع عالقة الإن�سان
الب�صري مع احلجاج
ّنوخي خرب احل�سن
ّ
بغريه؛ يف هذا ّ
ال�سياق يورد الت ّ
الب�صري« :فماذا
بن يو�سف ال ّثقايف الذي تع ّر�ض لتجريح على ل�سان
ّ
يا �أف�سق الف�سقة ،ويا �أفجر الفجرة� ،أما �أهل ال�سماء فلعنوك ،و�أما
�أهل الأر�ض فمقتوك»ّ ،
وبغ�ض ال ّنظر ع ّما �إذا كان التّنوخي ي�ستغل هذا
ّيني و�أيديولوجيته العقدية،
اخلرب ليف�صح ،يف خفاء ،عن موقفه الد ّ
ف�إنّ ما وقع من �أحداث بني الب�صري واحلجاج ك�شف عن ر�سالة خلقية
وال�سيا�سة ،وللقارئ �أن
ت�ستهدف تربية القارئ وتوجيهه يف �أمور الدّين ّ
يلحظ �أنّ هذا اخلرب يعالج ق�ضية عالقة العلماء باحل ّكام واخللفاء،
ال�صاحلني وبيان وظيفتهم
وي�سعى الت ّنوخي �إىل تقنني دور العلماء ّ
ّ
حاكم
ال�شرعية ،وح ّثهم على ق ـ ـ ــول احلقّ حتّى و�إن كان ذلك يف وجه ٍ
ظامل ،لأنّ اهلل �سبحانه قد �أخذ امليثاق على العلماء لئال يقولوا �إ ّال
احلقّ  ،وبذلك كان اخلرب املذكور ي�صدر يف مرجعيته اخللقية عن باب
من �أبواب العقيدة الإ�سالمية الذي يدخل فيه الأمر باملعروف وال ّنهي
عن املنكر.
يف�سر هذا امللمح من مالمح املق�صدية اخللقية عند التنوخي
�إنّ ما ّ
فتح اخلرب على الظرفية التاريخية التي عا�صرها �صاحبه ،بحيث وقف
على �أحاديث ـ �إما ُمعاينة �أو �سماع ًا ـ عن �أخبار املماليك �أو الدّول،
ال�سادة واحلجاب ،وقد �أجمع
و�أحوال امللوك والوزراء ،ناهيك عن ّ
بع�ض من هذه الأحاديث على ميل هذه ّ
الطبقة من النا�س �إىل ال ّلهو
والظلم والف�ساد؛ فكان �أن �أ ّلف �صاحب الفرج هذه الأخبار ع َّلهم
يجدون يف ن�صو�صها ِعظة تنفعهم� ،أو ِعربة ترجع بهم �إىل احلقّ  .ك ّل
ّمني ليمار�س
ذلك يجعل من اخلرب ِخطاب ًا واعظ ًا يتجاوز �إطاره الز ّ
بالغته الوظيفية من خالل ما يقوم عليه من وظيفتي الأمر باملعروف
وال ّنهي عن املنكر.
ب� :أدب الدّعاء:
متجد ف�ضل
ح�شد
التنوخي لكتابه �أخبار ًا ،على اختالف �أحداثهاّ ،
ّ
الدّعاء وحتثّ عليه ،لي�س لأ ّنه عبادة �شرع ّية لها مقامها وف�ض ُلها بني
العبادات الأخرى وكفى ،ولكن لأ ّنه �أداة مت ّكن العبد من االنتقال
�إىل حال الفرج بعد �شدّته ،وو�سيلة اهلل يف الأر�ض يلج�أ لها امل�ؤمن
بغر�ض التوا�صل مع احلق �سبحانه يف ال�س ّراء وال�ض ّراء ،ولذلك جاء
كتابه م�ش ّبع ًا بن�صو�ص اخلرب التي تقوم يف مو�ضوعها على �أدعية
دينية تن ّوعت يف �صياغتها تن ّوع بناءٍ ومعاين؛ ان�سجام ًا منه مع املعطى
التاريخي املرتبط ب�أنّ الدّعاء يحت ّل مكانة �سامقة يف موروث ال ّثقافة
الإ�سالم ّية ،وذلك بال ّنظر �إىل وفرة الإنتاج املتح ّقق من ناحية� ،أو
بال ّنظر �إىل تن ّوع مو�ضوعاته وجماالته من ناحية ثانية،غري �أنّ ال ّثابت
املو�ضوعي امل�شرتك يف �أدعية التنوخي يكمن يف �أنّ الدّعاء كان �سببا
ّ
ال�سرد بعد توتره وانح�سار �آفاقه؛
يف ك ّل فرج ،و�أداة يح�صل بها هدوء ّ
فدعاء وزير املهدي �أف�ضى به خارج ال�سجن وح ّرره بعد قيد ،ودعاء
ال ّرجل الذي كان م�صريه القتل عند زياد خ ّلى �سبيله،بعد �أن ح ّرك
�شفتيه بكلمات من الأدعية .حتّى �إنّ امل�ؤلف و�سم بابه ال ّثالث بعنوان
«من ُب ِّ�شر بالفرج فنجا من حمنه بقول �أو دعاء �أو ابتهال»؛ ويف مفتتح
هذا الباب يحكي لنا خرب ًا يبينّ به ف�ضل الدّعاء ،يقول�« :أخربين
ال�صو ّ
رب القا�ضي قال :ر�أيت امر�أة بالبادية ،وقد
ّ
يل ،قال :حدّثنا ال ّ
بزرع لها ،فجاء ال ّنا�س ُيعزونها ،فرفعت ر�أ�سها �إىل
جاء الربد فذهب ٍ
ال�سماء ،وقالت  :ال ّلهم �أنت امل� ُ
ُ
العو�ض عما
أمول لأح�سن خلف ،وبيدك
ّ
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تلف ،فافعل ما �أنت �أهله ،قال :فلم �أبرح حتّى م ّر رج ٌل من ال ِأجالء،
فحدّث مبا كان لها ،فوهبها لها خم�سمائة دينار».
ُ
أ�سلوبي
وبغ�ض ال ّنظر عن بنية الأخبار القائمة على �سمة التّح�سني ال ّ
ف�إنّ قيام اخلرب على مثل هذه الأدعية و�إحلاح التنوخي على �إبراز
وظائفها من خالل تنويعه يف �صيغها ،ي�ؤ ّكد املق�صدية اخللقية لهذه
ال ّن�صو�ص ويجعلها �أ�شكا ًال خطابية وظيفية تقوم بالتّوجيه والترّ بية
والتّذكري ،وجتدّد العالقة ال ّروحية للعبد مع خالقه ،فامل�ؤ ّلف يبني
�أخالق ال ّنا�س يف �أبعادها ّ
ال�شمولية ،ومن خالل عالئقها املتن ّوعة ،ذلك
ال�صرب يج�سد عالقة الإن�سان بنف�سه ،و�أدب الأمر باملعروف
�أنّ �أدب ّ
وال ّنهي عن املنكر ميثل عالقة الإن�سان بغريه� .أما �أدب الدّعاء فهو
�صورة خلقية متثل بو�ضوح العالقة املقدّ�سة التي تربط العبد بخالقه.
�إنّ البالغة الوظيف ّية التي قامت عليها الأخبار ،والتي ا�ستهدفت بناء
جمتمع فا�ضل ين�أى ب�أخالقه عن الظلم والف�ساد ،ما كان لها لتح ّقق
�أهدافها لو مل ت�ستند يف مرجعيتها على مرجعية دينية ت�شكل �أر�ضية
م�شرتكة بني كاتب الأخبار وقارئها؛ ذلك �أنّ �أدب الدّعاء الذي �ص ّرح
متجد عبادة الدّعاء،
به اخلرب ي�ستمد م�شروعيته من �آيات قر�آنية ّ
وحتثّ عليها .قال تعاىل« :و�إذا �س�ألك عبادي عني ف�إين قريب� ،أجيب
دعوة الداع �إذا دعان» ،وكذلك قوله ع ّز وجل« :ادعوا ر ّبكم ت�ض ّرعا
يحب املعتدين»
وخفية �إ ّنه ال ّ
ويف احلديث النبوي جند قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :الدّعاء
هو العبادة «  ،وعليه يكون القا�ضي التنوخي م�ض ّمن ًا �أخباره �آداب ًا من
الدّعاء ،قا�صد ًا يف ذلك �إىل تذكري املتلقي بحبل اهلل ا ّلذي ي�ستنجد به
عند ال�شدّة ،ومثبت ًا �أنّ اخلالق وحده دون غريه من ميلك �أرواح ال ّنا�س،
فال عفو �سوى عفوه ،وال رجاء �سوى منه؛ و�أ ّنه مهما تتعاظم الأهوال،
خمرج الدّعاء الذي ين ِّف�س من نقمته ،ويحول
وت�شتد الكروب ف�إنّ للعبد
َ
بينه وبني ظامله .نقول كذلك �إنّ التنوخي حتدّث عن ثالثة �أ�صناف من
الدّعاء ،وهي :دعاء الكرب ،ودعاء الفرج ،ودعاء املحنة؛ �آخذ ًا بعني
االعتبار مواقف املتلقي ومقام التوا�صل معه ،ومقدّم ًا للقارئ درو�س ًا
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مما وقع لل ّنا�س يف غري ع�صره؛ حتى يتخذ من هذه الأخبار منار ًا
يهتدي به عند حمنه و�شدائده.
ال�صنع:
ج� :أدب جميل ّ
تام ب�أنّ اخلرب ذو بالغة وظيف ّية ُ
غر�ضها التّعليم
ِبتنا على يق ٍني ٍ ّ
والإ�صالح ،وتدوي ُنه ي�ضطلع مبه ّمة تداول ّية �أكرث مما ي�ضطلع بوظيفة
اخلربي متوالية من الوقائع امل�سرودة
تبليغية �إخبارية ،ومبا �أنّ ال ّن�ص
ّ
موج ٌه نحو املثاقفة والإ�صالح و�إعادة
بعناية مغر�ضة ف�إنّ الق�صد منه ّ
ترتيب قناعات الق ّراء خدمة ّ
لل�شرع وتفعي ًال ل�ضوابطه من الأخالق؛
ّنوخي �إىل �إ�صالح �سلوكيات
يف �ضوء من هذا ّ
ال�سياق ت�سعى �أخبار الت ّ
ً
ً
املتلقي لبناء جمتمع يرقى �إىل الكمال القيمي اعتقادا و�سلوكا ،وين�أى
ب�أفعال �أفراده عن ال ّرذيلة والف�ساد ،وتتح ّقق فيه �شروط النه�ضة
الأخالقية املقبولة� .إنّ حتقيق هذه الغايات هو ما دفع امل�ؤ ّلف �إىل
تطعيم �أخباره بكثري من الآداب والقيم اخللق ّية التي تر�سم �صورة العبد
ال�صالح بنف�س ّ
الطريقة التي تر�سم بها ال�صورة التي ينبغي �أن يكون
ّ
عليها جمتمعه؛ ولع ّل يف �سعيه املتوا�صل لتحقيق هذه املرامي ال ّنبيلة
يف�سر الع ّلة الكامنة من وراء ح�شده ن�صو�ص ًا خرب ّية حتثّ املتلقي
هو ما ّ
على ح�سن التّ�صرف ،وذلك من خالل امليل �إىل الإح�سان والق�صد �إىل
ال�صنيع اجلميل ،يحكي امل�ؤلف هذا اخلرب فيقول:
ّ
« كان يف بني �إ�سرائيل رج ٌل يف �صحراء قريبة من جبل يعبد اهلل ع ّز
وجل فيها� ،إذ مثلت له ح ّية وقالت :قد جاءين من يريد قت ِلي ف� ِأجرين
�آجرك اهلل وخ ّبئني ،قال :فرفع ذيله وقال ادخلي ،فتط ّوقت على بط ِنه،
ال�ساعة �أردت قت َلها
بال�سيف ،وقال :يا رجل ح ّي ٌة هر َبت م ِّني ّ
وجاء رج ٌل ّ
ً
فهل ر�أيتها؟ فقال :ما �أرى �شيئا ،فان�صرف ال ّرجل ...فقال العا ِبد
لها اخ ُرجي فقد � ِأمنت ،قالت بل �أقتلك و�أخرج ،فقال لها ال ّرجل لي�س
هذا جزائي منك .فقال �أمهليني حتّى �أ�صلي ركعتني و�أدعو اهلل و�أحفر
لنف�سي قق ًرب ...ودعا اهلل ف�أوحى اهلل �إليه �إنيّ قد رحمت ثقتك بي
بيدك وال ت�ض ّرك» .
ودعاءك �إ ّياي ،فاقب�ض على احل ّية ف�إ ّنها متوت ِ
بال ّرغم من الغرابة املت�ض ّمنة يف �أحداث هذا اخلرب والقائمة على

خرق قوانني ّ
الطبيعة ومنطق العادة املتعا َرف عليها بني ال ّنا�س �إ ّال �أ ّنه
ال�سرد ّية لتتح ّول �إىل �أداة تربو ّية تع ّلم املتلقي
قاد ٌر على �أن يط ِّوع مادّته ّ
ال�صنيع اجلميل ا ّلذي ينتهي ب�صاحبه �إىل منطق الآية الكرمية
ف�ضل ّ
«هل جزاء الإح�سان �إ ّال الإح�سان».
ّنوخي خرب احل ّية برمزين مت�ضادّين ،رمز الإح�سان
لقد دمغ الت ّ
ال�صالح بن ّيته وفعله اخليرّ  ،ورمز ال�ش ّر الذي
يج�سده العبد ّ
الذي ّ
جت�سده احل ّية مبا حتمله من �سو ِء ن ّية ونكران للجميل .وعليه ت�صبح
ّ
ً
ً
احل ّية بذلك ملفوظا ترميز ّيا دا ّال على ك ّل معاين ال�ش ّر واجلحود التي
تعرتي اخللق ومتلك عليهم قلبهم قبل عقلهم؛ وك�أنّ اخلرب هنا يراهن
لل�صراع بني
ال�صالح متثيال �سرد ّيا ّ
على �أن يح ّقق بينها وبني العبد ّ
اخل ِري ونقي�ضه ،واحلقّ �أنّ يف حكاية هذا اخلرب م�سايرة ل�س ّنة اهلل يف
إلهي الذي يق ّر انت�صار اخلري على غريه مما
الكون ،وجماراة للعدل ال ّ
هو م�ستهجن عقيد ًة وعرف ًا ،حتّى يقتنع القارئ بذلك ،ويعلم ب�أنّ جميل
ال�صنع لي�س �شيمة تزين العبد امل�ؤمن وح�سب ،بل �سبب ًا لفرج املكروبني،
ّ
وو�سيلة ال�ستدرار العناية ال ّربانية املنجية من الهالك.
يف اخلتـ ـ ــام:
لقد حاولت هذه الدّرا�سة مقاربة مفهوم اخلرب يف بع�ض امل�ص ّنفات
والدّرا�سات الأدبية قدميها وحديثها،ولذلك �سعت �إىل ا�ستق�صاء طبيعة
املق�صد ّية اخللق ّية يف ال ّن�صو�ص اخلرب ّية التي �أ ّلفها القا�ضي التنوخي،
هادفة من وراء ذلك �إىل ا�ستجالء ما ت�ضمره �أخباره يف كتاب الفرج
بعد ال�شدّة من مقا�صد خلق ّية وتربو ّية �صيرّ ت من فنّ اخلرب يف الترّ اث
العربي �أداة من �أدوات الإ�صالح اخللقي ،ومادّة �سرد ّية تراهن على
ّ
واملوجهة،ولع ّل يف مثل هذه الغاية املق�صد ّية
الوظيفة التّوا�صلية الهادفة ّ
اخلربي ،والتي ترتبط بالع ّلة احلقيقة الكامنة من
امل�ضمرة يف اخلطاب
ّ
يف�سر للقارئ كون هذا ال ّنوع من ال ّت�أليف
وراء �سرد الأخبار وت�أليفها ما ّ
ال ّنرثي املزو ّر عنه يف ال ّذوق ال ّنقدي القدمي يتجاوز بالغة ال ّن�ص يف
حدودها ال�ض ّيقة ـ املرتبطة بالتّخييل وعموم الوجوه الأ�سلوب ّية املح ّنطة
يف قواعد جاهزة من املجازات ـ �إىل بالغة وظيفية ت�أثري ّية تراهن على
أدبي من � ٍأثر يف الفرد والفكر واملجتمع.
ما يحدثه ال ّن�ص ال ّ
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شعر وخواطر

من باب الحرف
عبد الكرمي اخلالقي  -تون�س
تت�س ّلل نار اللغة
تت�س ّرب اىل مداخل الداخل
توقد الربد �أو...
تزرع بذرة االنطالق
ت�ض ّمخ ال�صمت فيك
وترفعك نحو قبو البالغة
تع ّلقك بني �شعر و�شاعر
تدنيك من �ض ّمة ماردة
�أو حرف ج ّر اىل �ساحة لل�س�ؤال
جتن ّبك الك�سر
فالك�سر يف لغة االنتماء انبتات
تن�صبك يف مقام الهوى
ّ
وتدعوك للرق�ص عند باب احلروف
تع ّري �إذ ًا من هجني الكالم
وهاتي يديك
نك ّور ر ّمانتني� ...ضاد ًا
خ�صرك يف انحنائه
ونر�سم �سين ًا على
ِ

و�شين ًا �إذا ما دعانا نبيذ اللغة
قفي للألف
وال ت�أبهي باجلنا�س
فالليل ي�أتي �سريع ًا
ويف الليل �سكر اللغات
وخمر اللغات الق�صائد
الن ُرث نادلها �أو ندمي
ال�شع ُر يف الليل �س ّي ٌد
فهل حتتفني؟
على نخبه قبل ٌة ماردة
ومن حوله ...جنم ٌة �شاردة
و�صمتٌ ُ
يقول الكالم اجلميل
هو ال�شع ُر ...ما �أخطره
�إذا ما التقى احلب يف بابنا
واجتاح فينا الدواخل
هربنا ايل اهلل ...كي ي�سرته
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عند أول مشهد!
نارميان ح�سن � -سوريا
غد ًا...
يجرونني من �شعري
�إىل �سوق «النخا�سة»
عارية...
يزينون وجهي بالذل
عيني بالعار
يف الأعايل ي�ضعونني
مقيدة بجنزير
�أكرث �صالبة من قواي
�سريغمونني على التب�سم
على �إبراز مفاتني الأنثوية
ي�صرخون يف وجهي
كي...
ال �أنكم�ش وحيدة يف الزاوية
رجل ثري
�أمام ٍ
يرغب يف �شرائي...
عن كيفية �إغرائه/
على �أنني امر�أة
ت�صلح لإخرا�س الثور
اجلائع يف ثناياه
حينئذ ال ت� ِأت يا حبيبي...
ال جتازف بوجودك/
من �أجلي...
ال تنظر لالفتة املعلقة حول عنقي
ال تطم�س حبنا
مقابل مبلغ مايل مخُ تار
ال ت�ضرم روحي بلهيب عينيك
لكي ال حت ّول حبنا لكابو�س
ال ت� ِأت...
عند �أول م�شهدٍ يقتلونك
يف�ضون بدمائك بكارة روحي
على �ضريح عري�ض
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وا�ضعني �أ�صابعهم النج�سة
على فمي
كي ال �أ�صرخ...
تاريخنا فائ�ض بالقهر
دما�ؤنا رخي�صة...
غري كافية لإطعام ع�صفور
على �إحدى الأبراج
ونحن نطمح للمعجزات ...
وحيدة هناك �أرمى �إىل الأفول
مدفونة بوح�شية الأقدار
والعامل.

لنرم الودع!
ِ

الكمنج ُة التي
م�سها قطاف
ما ّ
الكمنج ُة
املبحوحة الع�صافري
الغافية على اجلدار
نخرتها مووايل رطبة
باك
وعلى قو�سها يزحف جندب ٍ
ف ّك َرت ب�أم�سيتك احلزينة
باتكائك على �س َّلم الوقت
ا�س �أمام...
كك ّر ٍ
قاعة امتحان
و� ...أح َّبت
�أن تراجع معك موا�سم البيادر
الكمنجة اخلا�سرة
�س�ألتك
هل...
تقامر!
• حتت عباءتي ع�شرة فر�سانٍ من ال ّرمل...
قالت
فهات ما يف جيب عرثتك من جوزٍ فار ٍغ
و...
لرنم الودع
ِ
املحارة الأوىل...

ن�شد ال�شهقات دلف ًا يرتع �سالل
تو ٌق بالزّبد ُي ِ
النهار
الثانية...
ق�صب موهو ٌم بناي
ٌ
ثالثتهن...
�ساقٍ كرمي ي�سكب احلزن بال ح�ساب
فيفجع الندامى ليط َرب
ال ّرابعة...
ري �سرق الهراوة و...
�أ�س ٌ
هرب
خام�س ال�صدفات...
�صوتٌ ل�شدّة ا�صفراره احتكر الطنني
�ساد�ستهن...
مل يفهم النهر
ال�سابع ُة...
ّ
ال ي�ستقيم بال عكاز
الثامنة...
يهدر زنبق احلانات بال ّنوم ...فتتلف
تا�سعتهن...
�أمر ٌد م�سا ٌمل جداً
والعا�شرة...
ٌ
وارف و ...يخنق ظ ّله!
و� ...أردفت

رماح بوبو � -سوريا

ها قد �سردت �أكوازي اخلاوية
فماذا ت�ضيف؟!
�صيف على
العازف ...املع َّلقُ ك�أكمام ٍ
د ّفة اخلريف
مل ي�سمع
مل ير
ال�صدف
مل يجمع ّ
بخ�صر
ذاه ًال كان
ٍ
َح ّت ُه �ش ّالل الأمل
َ
فانتحل
فتنة التفاح حني ...انطعج!
ُ
الغائم
العازف...
ُ
اهم
ال�س ُ
ّ
ُ
املنثال كقمر
م ّد �إىل �شجرة �أ�ضالعه يداً
قطف �آخر جوزاته
و رماها
�صارخ ًا ...بال تردد
�أ
ق
ا
م
ر!
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َ
عن الهوى!
للعاطلين ِ
�سمر �سليمان معتوق � -سوريا
�س�أع ُري بع�ض ق�صائدي
عن الهوى
للعاطل َني ِ
َ�ش َبهي �أنا
نبكي م ًعا
و نز ّينُ الوج َه احلزينَ ِب�ضحك ٍة
� ً
أي�ضا م ًعا
احلروف ن�صو�صنا
نبتا ُع من �سوقِ
ِ
�شق كم غفونا قرب ُه
مبقا�س ِع ٍ
ِ
يف ح ْلمِ نا
ف�ص ُل الأحداثَ َ
مثل جنوننا
�س ُن ّ
ُنا�سب فقرنا
نبني تفا�صيلاً ت ُ
فهنا �شبابيك الغرام ر�سمتها
لون ِحبرْ ِ �سمائنا
ز ّينتها ب�ستار ٍة من ِ
للهيام م�ش ّر ًعا
وفتحتُ با ًبا ِ
هب الهوا (ى)
ً
يوما �إذا َّ
ُقلنا لهُ� :إ ّنا هُ نا
�أ ّما هنا
ُن ِق َل ْت حديق ُة ح ِّينا
برعمت
ورود
فيها �شتائل من ٍ
ْ

68

رت
�أ�شجا ُر جاو َز �س ّنها عمر
ال�شباب فج ّذ ْ
ِ
الغياب بمِ فرق ِني ودمع ٍة
خلف
ِ
وو�ضعتُ كر�س ًّيا ِبفي ِء ظاللها
�صار ِا�سرتاح َة عا�شق ِني ت�س ّكعا
�شطر �صي َغ ِمنْ �أبياتنا
يف ُك ِّل ٍ
يف ح ّينا:
أ�ساطيح املباين تنحني
كانت �
ُ
ناظ َر بع�ضنا
حتّى ُن ِ
بطول �شوقٍ �شاقنا
حب ُل
ِ
الغ�سيل ِ
ُ
و احلائط امل�صلوب ب َني بيوتنا
�شب يف �أح�شائ ِه
كم ِمنْ
ٍ
حريق َّ
الهم�س ِمنْ �أفواهنا
التقاط
عندَ
ِ
ِ
أم�سنا
َّ
مالم ِح � ِ
لكن �شي ًئا ما تغيرّ َ يف ِ
و�أتى لنا
ليل الطغا ِة كلعن ٍة
ح ّلت على �أ ّيامنا
ي�س محُ ا�ص ٌر
فتغ ّر ْ
بت ليلى و ُق ُ
ونزار عن بلقي�س حز ًنا كم بكى
والع�شق �صار ِمنَ الرفا ِه محُ ّر ًما
فالقه ُر ُ
ينه�ش �آخ َر الباقي بنا.

هشيم المرايا
رذاذ يو�سف خطاب  -ال�سودان
ما ُ
بال هذا احلنني...
ُيراود َ
فيك ِّ
ال�شعر ُمنت�ص ًفا
هيت لك
ك�أنثى �شهية تُناديكْ :
َ
يعرتيك مدين ًة...
ما باله...
مفتوح ًة �أبوابها على موانئ ا ُ
جلرح
ُير ّقن طرقاتها باملرايا
املرايا املُته�شمة من �أ�سطح ال ّذكرى الدّافئة
ُي�شر ّينك يف ب�ساتني احللم دائمة ا ُ
خل�ضرة
و�أنتَ معلق يف فناء االنتظار ...ورد ًة برية
تتنب�أ العطر ما ًء ُ
يغ�سل و�شاية اله�شيم
لروح حبيب ٍة نا�ضر ِة ال ُبكاء
ِ
تعتني بالتّفا�صيل العابرة ليلاً ...
�صباح ًا ...تنتظرك يف حدائق ّ
ال�شوق املن�سية!
تي�سر من �سور ا ّللقاء املُهمل
تُ�ضيء ما َّ
ت�شربه بح ًرا مر�ص ًعا ّ
بالظم�أ
�صمت الدّموع
تل ّوح مبنديل العتمة يف ْ
َ
جداول �سهدٍ ِبكر
الدّموع املُ�سرتخية على خممل ا ّلليل/
أنت
و� ْ
�أنتَ يقودك الأ�سى على كر�سيه الأعمى
يبذ َ
ُ
رك يف جمراته ...جنم ًة ...جنمة
و�ألف �ألف ق�صيد ٍة حترتق ...بعيون املها
ُ
َ
امراتكُ ...يخ�ضب فاه احلرف
ونزف
يلتمع ...يف ُقب ِة ا ّل�سماء القريبة /منْ مرمى ال ُبعد
ال�سماء املتهالكة من عقوق الغيم
ّ
ِّ
كنب�ض ق�صيد ٍة ممُ كنة الهطول
دائمة الكتابة ...ب�أنامل امل�ستحيل!! ...
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متهمة بالجنون
�أنا يا �س ّيدي القا�ضي
متهمة باجلنون
قالوا� :أحالمي بال عجالت
و�أنّ اليد التي نبتت يف ك ّفي
مزّقت وجهي
و�أنّ �صوتي جمرد �صورة
ُع ّلقت على جدار
يوما �ستهوي من خلف ظهورنا النجمات
قلتً :
وت�سقط من جيوبنا ناطحات ال�سحاب
وتخبط ر�ؤو�سها خفافي�ش الذاكرة
ث ّمة و�سادة تهدهد العامل بقدميها
يا �س ّيدي القا�ضي!
لو كان البكاء ممك ًنا
لغ�سلت حبل الر�ؤى والأحالم!
ولو كانت الأثواب ال�سوداء ال تبالغ يف التربج
َ
لت�ساقط ال�صمت
وم ّد غ�صونه
وق�ضم �أطراف املنامات
من ين�صفني
يا �سيدي القا�ضي
وهذا الذنب
قيل �أنه يل!!
من ي�سمعني و�أنا ُ
ن�صف وهم
�أُريق دمع ُه فوق املالمح امل�سروقة!!
و�أنا هنا منذ ما يكفي
لأهب م�سمعي للغربان
لأ�صنع طائرة ورقية
و�أهذي ببكاءٍ �أحدب!!
والعقاب  ..حيا ٌة كاملة  ..يا �سيدي القا�ضي
�أر�أيته!
وقد �ألقى مبعطف ال�شوك فوق وجهي
و�أراق دمعي ،دمي وتن ّهدي!!
مل �أعد �أبايل يا �سيدي القا�ضي ون�صفي
املف�صول ع ّني ُ ..مهلكي
و�أنا هنا منذ ما يكفي
لأ�صري جمنونة
ّ
ته�ش وهن �صوتها
وتتكئ على ورق!!
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تغريد بو مرعي  -لبنان

في الباص
رنيم �أبو خ�ضري  -الأردن
�شيطان ال�شعر يرك�ض مفرت�س ًا الأذهان
�أمي
ج ّل ما تخ�شاه الآن �أن �أف�ضح �أ�سرارنا بق�صيدة
و�أبي  ..نزار �أبن مرمي ترعبه فكرة الأيام
�أن يغدره العمر
خرج فجر ًا كما اعتاد �أن يفعل من
�أربعني عام ًا ..ميار�س العمل
بحزن
يلب�س قلب الأ�سد
هذا ما �أهداه �إياه الوطن
و�ضغط وقلب طيب ت�سكنه جلطات مداواة بال�شبكيات
و�أحزان يخ�شى �أال يلقاها تنتظره ت�ؤان�س وحدة
الطريق/
ال�سائق يف احلافلة
يخاف �أن يعرث �أحدهم على م�صباح عالء الدين يف
�صدمته  ..ي�سري يده على قلبه/
رقيب ال�سري <>حاميها حراميها>>
الذي يحب�س �صفارته
ملا �أم ُّر �أمامه يقول :الطريق مليء ب�أبهى ما �صنع اهلل/
و�أنا �أخ�شى �أن تفهمني احلياة ب�شكل خاطئ
ال �أواجهها بل �أبزق يف وجه املوت الذي ظننت �أنه
النجاة
و�أخجل يف وجه احلياة البارة/

وال�صبية
التي تخفي احلزن خلف نظارة �شم�سية ال تتما�شى مع
غيمة متطر فوق ر�أ�س املدينة
خ�شية �أن يك�شف �سرت احلب املخذول واحلبيب
ال�شيطان/
وخيمة العزاء
يف �شارع فرعي تنتظر �أن يدخلها �أحد
وفريوز
تغني يف ال�سابعة من هذا امل�ساء
<>�أنا حلبيبي وحبيبي �إيل>>
تظن �أنه لن ي�سمعها �أحد
و�أنا هذا الأحد/
والنفق
النفق الذي ينق�صه االحتواء
ينتظر �أن تلج �إحدى العجالت فراغه
كما رحم �أرملة من�سية يف دفاتر الأحوال املدنية
املخبئة احلزن حتت حلاف الوحدة
الغائبة عن عيون اهلل...
ل�ست وحيدة
علي الرجال
يف ا�شارة �إ�صبع واحدة ينهال ّ
كخلية نحل
لكنهم  ..للأ�سف
لي�سوا الأبد...
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عبر النافذة!
عرب النافذة ومن حتت �ستار خزامي
ميرق ال�ضياء يف الع�شية خفيف ًا وهاجاً
فيطبع على اجل�ص خطوطا ملونة� ،شرهة
والهواء الدافئ يجوب احلجرة ال�صغرية
فت�صحو القلوب التي باتت خامدة
هناك...
حيث على مائدة مرمرية يلمع قدح ال�شراب
وعلى �سرير يتلألأ ق ٌّد �أنثوي يف املخمل والنور
�سيدة يربق وجهها وتت�سع �أحداقها
ت�شيع ب�صرها نحو فناء الدار
ك�أنها تنتظر زائر ًا عزيز ًا
تنتظر بحبور
مت�سك يد ًا بالأخرى...
ثغرها خمري ...وتبت�سم
كلما مالت يفر الثوب من على قوامها
بفخذين �أبي�ضني كح�صانني يلتقيان على عربة اخليزران...
كلما حتركت ي�صدح ال�صهيل يف بالد بعيدة
وترتعد الغ�صون يف غابات نائمة
�أين يرتجل الفر�سان املتعبون
يجرون الأح�صنة
وي�ستلقون يف العربات ال�سحيقة
يلقون ب�سيوفهم الذ ّباحة
و يدعكون حبات اجلوز
حتى يفي�ض حليبها د�سم ًا �ساخناً
يلعقونه ب�أل�سنتهم
ويت�صاعد الأنني من اللذة والعناء
هناك...
ويف فناء الدار يتم�شى كهل �أغر
خطواته ثقيلة وعيناه تائهتان
�أتى لريتاح
فتفتح ال�سيدة ذراعيها ك�أنها طري بجناحني...
يا للم�ساء املغمور بالقبالت والعتاب!
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مروي بديدي  -تون�س

كلما

ُ
قلت ...قالت إلى أين؟

الوا�ضح
من
ِ
�أين �س�ألب�س العا�صفةَ
و�أنز ُع جلدي
ثغرها يف وجهي
ثم �أدون طعم ِ
أقت�سم
و� ُ
ملعان الهواء عند اللقا ِء
وهي يف وح�ش ِتها
هناك
َ
بكل رما ِد ِه
تلب�س ليلها ِ
ُ
ال َ
حول ال قو َة لها
أهازيج امللونة على طو ِلها
ُ
ت�سكب ال َ
ُ
�شراع
وترتك َ
قمي�صها بال ٍ
تعرف جيداً
هي وحدها ُ
ا�ستحم بقبل ِتها
حني
ُ
تفر الأر�ض مني عنوة
و�أ�صبح دب ًا رو�سي ًا يف ح�ض ِنها
نزوح ُه �إىل الهالك...
والعامل ميار�س َ
لهفتُنا
ونحن نق�ص �أ�شجا َرها بهم�س ٍة
يت�سع ُ الكون ُ ويغني...
هي خجلة تقر�أُ ما يدور يف ر�أ�س � ِأول غيم ٍة
يتيم ٍة
الرب وال متطر...
خل َقها ُ
قد ي�صاب ج�سدنا برع�ش ٍة
ُّ
نخط له حلن ًا �سريع ًا
ونبتكر دعا ًء ي�أكل اخلوف ب�سرعة الربق
ونثمل حتى مطلع الفجر...
لن �أ�شفق على رئتي وهي تدخن زف َريها
الراك�ض
من عود بخور �سماوي
علي �أن �أجنر عي َنها
لذا َّ
يف كل هذه الدهاليز
�شعر ٍة
كي ال تهرب مني قيد ِ
أر�سم �ضحكتَها املفقودة يف رقبتي و�شماً
و� ُ
و�أ�ستفيق...

اجلدران املك�سورة من �شدة عنا ِقنا
مقا�سنا يف غفل ِتها
�ستكون على ِ
ومع ذلك
�أ�ستدرج ر�أ�سي املنقو�ش يف ف�ستا ِنها املمزق
 املمزق برغبتي حتم ًا -وعطرها واحلريق...
وال �أحمل زحام �أ�سئل ِتها ِ
هي �ستقول �شكر ًا
لر�أ�سي امل�صنوع من اخل�شب
وال تعلم انه يحتاج قمر ًا نا�ضجاً
كي يحرتف ج�سدَ ه ويكون فزاعتَها
يدخن كل الثمار وال يحرتق
قلبي
بطول قام ِت ِه
برباء ِته من املجهول
بطائر ِت ِه الورقية
خ�شبي ال�صنع �أي�ضاً
ال يحرتق
فبني ر�أ�سي وقلبي
ر�ؤيا ال يدر ُكها �إال الغار...
�س�أخطط ال�سماء ح�سب �شهوتي
و�أغ�سل كل هذا الطني
ع�سى �أن تنجب يل ال�شم�س
�أعني هي
طف ًال بال �شائبة
�شرط �أن يكون �شاعر ًا وب�شري ًا ونذير ًا
يف وق ِتها لن �أبوح َ لها ب�شيءٍ
فهي دوم ًا
ب�شعرها
ال تكتم قلبي املعاق ِ
و�أنا هناك
خلف الأغلفة
�أرى خ�ص َرها
من ثقب ح�سرتي املتورمة
و�أنام مهوو�س ًا
بفمِ ها النازل
من �أعماق فكرة �سارحة...

�أمنار مردان  -العراق
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لعبة
الوقت!

قي�س جرج�س � -سوريا

ال�ضوء يخطو بتثاقل
جفن النهار ينمو بك�سل
نزلة برد حادة ت�سعى للو�صول على ظهر
غيمة
الريح تعط�س الغبار
والرتاب يعرتيه فواق العط�ش
�شجرة التني تنتك�س وتعاودها �أعرا�ض
احلي�ض
تت�ساقط بيوت ال�ضوء عنها
و�شجرة الزيتون حتدّق بها
وهي يف �سرتة الكهنوت الأخ�ضر
�أين �أنتَ يا حب
ال تت�أخر كثري ًا
لقد حان موعد �آذان اخلمر
يف العنب...
ال�شقاء الب�شري يت�آخى مع فرح الربية
على وجوه العابرين يف الأر�ض
املتوعكني بع ّلة الوجود
الواثقني من الرتاب فقط
وهم يعدّون مونتهم لرمق احلياة
�أو حلروب بالوكالة عنه
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�أين �أنت يا ِ�شعر
ال تت�أخر كثري ًا
لقد داهمني �شرود الكلمات...
احلرب ع�ضو غري نبيل يف ج�سد هذا العامل
واحلب ع�ضو نبيل
يتبادالن التهم وال�ضحايا
يتنازعان على بيت الرحم للمر�أة
يتقا�سمان ثوب احلياة
�أين �أنتَ يا اهلل
ال تت�أخر �أكرث من ذلك
�أر�سل لنا �صاحبة البيت
ر�سو ًال
لع ّلها ال تلد ع ّلة غيابك الدائم
وتُف�سد لعبة الوقت...
فوق ال�شجرة
حتت ال�شجرة
هو الع�صفور نف�سه
من ينقذين من ع ّلة الطبقات
روحي �أجنحة
و�أدوات النداء �أ�صابها اخلر�س
واملوت وحده ي�أتي بال نداء...

َع ْي�شي ٌ
علي وما ليا
كفاف ما َّ
َ
موالي ْ
بارك ماليا
بر�ضاك يا َ
ولقد ُ�شغِلتُ من الدنا بداللها
َ
بعطفك يا مالذي باليا
ف�أَر ِْح
ونلعب �إ َّنها
ما بالنا نلهو ُ
اجلديد بها َ�س ُي ْم ِ�سي باليا
ك ُّل
ِ
ما ٌل وبا ٌل �أو نوا ٌل زائ ٌل
املقام �سوا ليا
ِتبرْ ٌ ت ٌ
ُراب يف ِ
َ
�صوبك لن �أكونَ ُموالي ًا
فلغ ِري
َ
ولغ ِري َ
بابك لن �أ َ
�سوق �س�ؤاليا
َ
جنابك �أحتمي
ف�أنا ال�ضعيف لدى
َ
ر�ضاك فل�ستُ ل�ستُ ُمباليا
�إال
ٌ
نوازف
واجلراح
ذنوب
َع ُظ ْ
مت ٌ
ُ
َ
عطفك من يداوي حاليا
وبدون
ِ
واحلرام حال ليا
كم �صنتُ نف�سي
ُ
نف�س كم ر�ضيتُ حالليا
ِ
وبطيب ٍ
املرام خال ليا
َح ِذ ٌر و�إنْ كانَ
ُ
باجلمال ِخالليا
يارب َك ِّل ْل
ِ
ُّ

عيشي

ٌ
كفاف

�صالك ٌ
� َّإن املُكاب ُر عن ِو َ
هالك
َ
الو�صول ِو َ�صاليا
بدربك يف
ف�أن ْر
ِ
هم
ف�إذا ر�أيتُ
َ
القوم هانَ حدي ُث ْ
�أغدو �إذا ُذ ِك َر املُ َح َّر ُم قاليا
ال �شي َء عندي غري ح ِّب َك ُيرتجَ ى
ُ
وجمال َ
ذكرك من �أ�ضا َء َمقاليا
قوم �إ َّنا للغفو ِر م�آلنا
يا ُ
هلل َ
نال َمعاليا
درب ا ِ
رام َ
من َ
التنزيل نو ُر قلوبنا
يف محُ ْ َك ِم
ِ
آيات ُ�صنتُ ِفعاليا
و�أنا بذي ال ِ

عو�ض الزمزمي  -م�صر

لبيك � َّإن النو َر َّ
َ
حل حما ليا
ما كانَ �أر�سى يف الف�ؤا ِد محُ اليا
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بدء اشتعا ِله
األخي ُر في
ِ
�سمر حمفو�ض � -سوريا
ويداك هوتا َ
َ
عليك
بالده�ش ِة واحل�صا ْر
تقت�ص َ
منك
ك�أمنا ُّ
حليب الطفول ِة يف
َ
اجنرا ِفه الودي ْع
كم زيتونة ار�ضعت َْك اللغ َة االوىل
بنب�ضه
القلب ِ
وكيف يعلقُ ُ
َ
وكيف العم ُر ي�ضيقُ
َ
لكنك وحدَ ك م�ضيتَ
ويداك ت�سندان الوادي
تفت ال�صدى
متهد ُه للتلويُّ ،
للريح...
ِ
وللريح
ِ
ٌ
برفق حاف َة الغياب
يلم�س
كف ُ ٍ
ال�ضحكات التي َ
مدتك
�س�أتذك ُر
ِ
والفرح القدمي
ج�سر ًا للو ِز
ِ
و�أنت تتهادى �س ّل َم مو�سيقا
َ
اع�شا�ش الع�صاف ِري
تغ�س ُل
ال�صباحات الهارب ِة
وقو�س
ِ
ب�صهيل ٍ
ِ
ليل ِ
اقول َ
ُ
لك هكذا...
ُ
احلب
يبد�أ ُّ
اقول َ
ُ
لك
َ
القول،
املطمئن يف
لكنك انتَ االخ ُري
ُّ
ِ
�ساحل ِ
مل ْميهِ ْلنا الوقتُ لأنك َر َ
كفك العالق َة بطي ِة
قلبي
َ
م�سافر هل
نهر ،زواد ُة
ٍ
ولكنك االنَ �شباب ُة ٍ
تذكر؟
َ
ُ
و�سط
ال�سعي
احللول الب�سيط ُة
�أوهمتك
َ
الرجاء...
نوار�س �صو ِتك
وذاكرتي ت� ِّؤك ُد موج ًة من ِ
ُ
مت�ضي ...لكنك م�شيت
تقول لك
الدروب ال ِ
ُ
و�أنت املغام ُر ال متعن بالتال�شي لكنك
م�ضيت
رمبا �أق ّل من رف ِة اجلفن
لفي�ض مو�سمي
نهر ٍ
�أو ات�سا ِع ٍ
�شدت َْك �إليك
املتاري�س املن�صوب ُة يف اال�ضال ِع َّ
ُ
ال�صخر ُة التي َّ
متط ْت �ضجر ًا
قالت �أن ال
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ِارحل �سريع ًا بال خميلة.
بال ٌد بذكرياتُها ارحتلت...
�أما �آن لك �أن مت�ضي؟
�أخاف َ
االحالم الطائ�ش ِة،
عليك من
ِ
أغنيات احلنني
واالبت�سامات و� ِ
ِ
رحل االنَ ...
ِا ِ
َ
وتعاليم الهبوط،
عليك تلوتُ البقا َء
َ
ال جحيم �سوانا
ن َرثت نرج�س ٌة عط َرها باحلكايات
ازرع فكرتَك هنا ثم توا َرى
والهم�سات والأ�شياء،
يف الهمهمات
ِ
�شمل العتاب ب�سكين ِة
لت�ستطيع َّمل ِ
املواويل
ويداك غ�ضا ٌر
َ
ُ
وال�شراك
تهجتك اللغاتُ
من � َ
أحاطك بهذا ال�ضباب؟
االنهدام
االنحدا ُر
ُ
�أل َ
أنك �أنت و�أنت الأخ ُري يف بد ِء ا�شتعا ِله
تعلقُ باملا ِء وتروي حديثَ النداو ِة
هيج املاء ...واملا ُء ك ُّلك
َ
ٌ
ٌ
للظالل
ق
عتي
متحف
ِ
و�أنت هذا العذاب
تدو ُر بك ُ
االر�ض على �ساقِ الق�صب
تعرى ويعرى ال�صوتُ
ي�ص ُري اىل ما ي�شاء امل�ص ُري
َ
لعلك الرع�ش َة االوىل...
ُّ
تلف احلن َني �شا ًال على عنق
�شطك ..وتزهر
ويداك تغلقان ال َ
ن�شيجها
أر�ض على ِ
ويداك حديق ٌة مهجور ٌة
العزل ُة ُ
اكتمال الن�ضوج،
�شرط
ِ
ُك َّف عن عب ِثك االنَ
بالوقت...
ت�شظى
ِ
ما الوقت؟
جميالت
ق�صائ ُد �شوقٍ ل ِل
ِ
حروب ووالدات
�أخبا ُر ٍ
ُّ
كل �شيءٍ جمهو ٌل متام ًا
َ
لكنك انتَ االخ ُري املطمئن.

خطيئة الوقت!
يف الوقت
الذي لن تعو�ضني فيه
ما�سبريو زمان ًا ع ّما فاتني
وتكمم �أفواه الل�صو�ص
الذين عربوا
داخل ال�سيناريوهات امللفقة
لنهري دجلة والفرات
مل تكن الق�صيدة معطلة �أبداً
�شاركتها �أعمدة الإنارة
م�سريتها املقد�سة
نحو �آبار ال�ضوء و�شالالتها امل ّرة
تو ِّزع احلرية والعدالة
على املمرات العريانة يف ال�سكك
ثم �أن �صوتها الذي ي�شبه العندليب

انبعاث لوركا !

براهيم مالك  -موريتانيا

مي ُّد يده يف جوف الظالم
نهار ًا
ليوقظ هرياقليط�س
ملعقة واحدة من تعاويذه
وب�ضع ق�صائد
لن تكفي ليلقي امللكوت بج�سده
على ظهر فرا�شاتنا الرقيقة
التي �ستمار�س الآن خطيئة الوقت
تنفخ الرمال فيها
فتتبخر �سريع ًا
�أيدولوجياتها فا�سدة لقلة التهوية
التي متنحها الأزمنة
و�سرتتنا
مبطنة بالغيوم وال�ضباب.

هناء الغنيمي  -م�صر

ال يمُ َ
كنك قتل �شاعر بر�صا�صة واحدة ،وذاكرة �أخرى للن�سيان
ّ
�شبح ماريانا ُيالحقنا يا �أمي
الطلقة يف اجلمجمة،
ينمو داخلنا،
ولي�ست يف الفكرة
ُيح ّر�ضنا على الثورة،
كم من الوقت �سي�ستغرق قتل فكرة؟!
و�شعر ُلوركا َيهيم بنا نحو احلرية،
وجهك �شاحب ًا يا غرناطة
كان
ِ
ِ
فمن مينحنا ق�صيدة تُداوي ُكل هذا
وحدها دموع لوركا �سقطت فوق
الأمل؟!
خديك،
ِ
ل َ
َ
وجهك �أيها العامل،
احب
خطاياك الكثرية!
ِتغ�سل
ِ
َ�ش ٌ
ونحيبنا ميلأ طرقاتك،
الر�صا�صات كثرية،
ب�شغف
وال�صراعات مريرة
ّ
ُ
نغ�سل �أج�سادنا من �آالمك،
والأحقاد قاتلة،
ونبت�سم للموت
وحده احلب
ك�أمنا  -لوركا -
مينحنا ج�سد ًا للتّحمل
عاد ل ُيبعث من جديد ،بداخلنا.
وطاقة هائلة لال�ستمرار،
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كتابة على توابيت القلق!
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بتول حميد  -البحرين
ها �أنا ال �أكرتث
� ُ
أ�صفف �شعري و�أبت�سم
إمياءات ال�شفقة
أمام �
ِ
� َ
على بن�صري الأي�سر
على ُعذرية عواطفي
تر�سم عيني خيا ًال حلبيب!
وال ُ
ال تتعلقُ حياتي
أهداب احلب..ال ت�ستهويني
ب� ِ
جوري ًة نائمة على املخدة
ال ُيغريني
عط ُر ق�صيدة...
مكتف ّي ٌة بذاتي وح ّرة
غزل القنا�ص
َح ِذقة مبا يكفي
لتمييز ِ
ِ
ميزان ثقتي بنف�سي...
ولر�صد
ِ
ِ
لنوم وفري
يت�س ُع تختي ٍ
ْ
يتعرف على �أرق...
مل
�أم�شي وال �أ�ستدير
�شارب ثقيل
ال �أ�ستنز ُفني ملراوغ ِة ٍ
ال �أتوج�س من طعن ِة غدر
ُزكم �أنفي رائح َة خيان ٍة...
ال ت ُ

�أبتا ُع �أقم�ص ًة بال ياقات
َ
�صنادل مك�شوفة � ُ
أتخفف منها على ال�شاطئ
�ضباب املرايا !
أقالم روج ال تُهدر لو َنها على
ِ
� َ
� ُ
أختال بب�شر ٍة ن�ضرة
خالي ٍة من التجاعيد..
أقلم نبتاتي و�أ�ض ُعها يف الأ�صي�ص
� ُ
أقلم انفعاالتي...
متام ًا كما � ُ
أرقب جارتي احلزينة
� ُ
حبال الغ�سيل
همومها على ِ
تن�ش ُر َ
َ
�صراخ طفل
يب ُرت �صوتُ �أغني ِتها
أ�ستند على الهوا ِء يف �شرف ٍة مفتوحة
فيما � ُ
ظل حائط
ال على ِ
قلب � ٍآيل لل�سقوط!
�أو ٍ
� ُ
أحتفظ برئ ٍة نظيفة ال يعك ُرها دخان ال�سجائر
بقلب �أمل�س
ٍ
ال ت� ُ
ؤرق لي َل ُه ما�شو�سية الذكرى...
ُ
با�سم الهوى
يرف�ض اخلنو َع ِ
قيود االنتظار...
يتحر ُر من ِ
توابيت القلق:
يكتب على
ِ
ُ
عظيم ..قتيلة!».
كل ٍ
«وراء ِ
حب ٍ

ثريا دروي�ش  -تون�س

قصيدتان

-1حلن خرايف
نغم الأنفا�س كلحن خرايف
يحاكي القمر بدر ًا
يداعب م�سامات الوجه
القابع يف بحرية
تدندن �أ�سحار ًا
ال�سحر
ثمالة ك�أ�س َ
�أ�سطورة ق�صرية املدى
كثيفة الأحداث
�أحبك كحلم لذيذ يف منام
ي�صحبني طوال اليوم
ب�سمة هائمة على مالمح
ترتنح بني جدارين
-2-

متاهة
�أنا يف متاهة من �أبواب
باب احلياة من ال�شرق
وبابها من الغرب
يق�سم ر�أ�سي ن�صفني
بابها من ال�سماء
والآخر من الأر�ض
يجعلني �أقطع امل�سافة
كل ليلة بني املوت واحلياة
باب من القلب و�آخر من العقل
كلتاهما �أم املتاهات
�أتوه فيها بكل جهلي ومعرفتي
و�سقمي و�صحتي
وبهجتي وحزين
وي�أ�سي واملي
ترتنح بينها روحي
حتلق هنا وهناك
كطائر ال لون له
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أروقة الحيرة
كم من العمر م�ضى بورقه الأ�صفر
وجفو ِة ال�ساقي،
يا ابن الطريق!
ما زال ت�أويل الأيام وغ�صات الأر�صفة
تطوي �سجلك اخلريفي
تذوب يف الغياب يف مدن ال تنام
�إال حتت ركام �ضحايا طغاتها
حني قطعوا �سيول ال�ضوء عنها !
و�أنا الطفلة امل�سافرة يف �أروقة احلرية
مل ترتك يل النار املكنونة يف جوانحي
رماد �أكحل ب ِه عيون الق�صيدة
�سوى ٍ
فالق�صائد جرو ٌح نازفة
�أتو�سد �أملي تو�سد جنم ٍة بح�ضن �سدميها
ها هو قلبي يرجتف كدمو ِع الأنبياء
�أخاف ال�ضيا َع
ما زلت �أر�سم انتظارك بني جنمتني
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عبري حممد  -م�صر

�أعانق الغمام املتبتل بيا�ض ًا بهم�س احلوا�س
�أترنح ك�أوراق ال�صف�صاف
�أراق�ص �أ�شجار �أيلول على �إيقاع الال جدوى
كدروي�ش ٍة يف ده�شة النور
�إىل متى � َ
أترقبك كبذر ٍة
أر�ض يبابها العط�شى!
�شاحب ٍة على � ِ
ال َّ
تنفك حتلم بالغيث
فهل ي�صدق املطر
ويخجل من �شفاه الأر�ض املت�شققة؟
وينبت الع�شب يف بيادرنا
وت�شتعل الطواحني بحبيبات الع�شق
وينهمر النهر بني الوديان نبذ كل اجلحود
ب�إزاحة اجلدب يف م�سرية احلب
ك ّل امر�أة ،حني تتجاوز الأربعني
ال يعنيها �أبد ًا �أن تقول لها �أحبك
كل ما يعنيها ،حقيقة،
ذاك الربيق الذي يلمع يف عينيك

حني تتعلم فنّ التّن ّهد بعذوبة اللوعات!
وتقول لها ب َو َل ٍه� :صباحك �أنا !
وتهدي �أوجاعها با�ستمالة الهم نحوك
وتنق�ش بري�شتك على جدار قلبها
عهود ًا من احلب والوفاء
وتلملم فو�ضاها
وت�سقيها �شهد ثغرك قطرة قطرة
بعيد ًا عن مدن الأ�سى
فيهتز خ�صر ال�شوق ب�أطياف احلنني
وت�صعد كع�صفورة تغ ّرد بني الغيمات...
وعلى �شجريات احلب ت�ستوطن راحتَك
احلب
الزهر ُة البي�ضا ُء قرير َة ّ
تهيج بالذكريات ب�صوت رع�شات النب�ض
ال مواقيت جلنونها
تتوهج ب�شهقات الوله
ت�شاغب عينيك بده�شة الأغاين التي تع�شق �أحلانها
وبني عينيها ترقد كل الكتب ال�سماوية
تختزل �آالف اللغات ببحة ناي
وتخت�صر قرون ًا من احل�ضارات على وجنتيها متنحها
�سكين َة العابدات
رو ٌح �صافي ٌة كما زرقة ال�سماء...

فلي�س �إالك من ي�شفي جروحها
تتو�ض�أ بالأحالم وت�صلي
الغب�ش
يف فتنة الأمنيات مع �أول ِ
فجره ي�شرئب على م�آذن الفرح
ُ
ويتعرق ندىً على حميا زهر ٍة خجلي
غياب
كوجنتك الآفلة منذ ٍ
ومع كل ت�سبيح يهفو القلب �إليك
�أيها املمهور بالنور وماء اليقني
ال�سرمدي
املعتّق بجدائل ع�شقي ّ
كلما ا�شتقتك قمر ًا ُ
يت�سلل من بني براثن الليل
�أمطرتَني بقبالت ال�ضوء
فعليك ال�سالم
حني يطل برق عينيك
بالأمل من نوافذ الغيب
وتتوجني بقالدة احلب
وجتعل روحك م�أواي الأخري،
وطني الذي ي�شبهني
ف�أنت بو�صلتي
و�أنا �صوب حمياك �أُبحر يخت ًا
ب�أ�شرعة ال�شعور
فمتى تواتيني الريح كما �أ�شتهي؟
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«أف ُ
ْ
اطن
الروح»َ ..مرا َيا ا ْل َب ِ
الك ُّ
حممد �شيكي  -اململكة املغربية
«»١
َمرا َي َ
اك ال َت ْع ِك ُ�س �ضوئي؛ َف َه ْل �أ�شتَهي َها؟
ال�ض ْوءَ � ،
وح َم ْعقوف ًا َف ْو َق َم َ
َك َن ِ�س ِج َّ
راياك
آتيك ِمنْ َف َل ِك ال ّر ِ
المْ ُ ْثلى،
ُا ْر ُق ْم ِع ْ�ش ِقي بينْ َ َي َد ْي َك ،ف�أ ْثمِ ْل ِني! ...
ال�ش ْم�س ،ب�ش َعا ِع من َف ْي ِ�ض َك �أ ْن َت ّ
�أَ ْ�س َك َرنيِ َك ْ�أ ُ�س َّ
الظاه ُر يف
َب ْطن َخ َيايل.
باطنُ يف َر َّج ِة َ�ص ْحوي ،يف ِتي ِه �س�ؤايل..
�أَ ْن َت ا ْل ٍ
باطن؟
فمن �أينَ يجئ الع�شق ا ْل ِ
…
�أ َو ُ
يل ف�ؤادي َ�ش ْط َر َ�سماك،
َ
اال�س ِم الأعظم م ْع َنى َدلي ِلي؟
�أ ُم َّد
حروف ْ
باب ورائي،
َم َاذا َد َهانيِ َحتّى َ�ص َّد ْق ُت َق ْر َع ا ْل َب ِ
اب َو َت َر ْك ُت ا ْل َ
ف�صح َدال َلة َف ْي ِ�ضي!
�أَ ْط ُلب َ
َف ْ
اظ َه ْر َح َتّى ترانيِ � ،أَ ْح ُف ُر يف َج ْو ِف ال َّن ْه ِر ُحدو َد ا َمل ْجرى،
ُعاك�س َز ْي َغ َزوا ِب ِع َها:
َل ْو َي ْع َل ُم َهذا المْ ْجرى �أنيّ ال ّر ُ
يح ت ُ
َال َ�ضيرْ َ َع َل َّي؛ َما ُد ْم َت تَرانيِ
بان،
ال�ص ْحرا ِء وحيد ًا بينْ َ الك ْث ِ
�أ ْن ُب ُت يف َّ
وحيد ًا َي َت َو َّز ُع ِني الن�سيان
وغ ْن ُج َك ِم ِّني ،و َد َ
و� ْأ�سلو َ
اليك ُ
دو�سني َق ْب ُ�ض
اللك ِو ْز ُر لمَ َّا َ�صا َر َي ُ
يح...
ال ّر ْ
«»٢
ع َم َ
اك ُي ْب ِ�ص ُرين؛ ل ْي َت ِني نورك.
�إنيّ ر�أ ْيت َُك � ْأع َمى:
حينيِ ْ ،
فهل
ُت ْب ِ�ص ُر َل ْونَ ال ّل ْي ِل ب َب ِاط ِن َك ال ْأع َظمَ ،ه َذا ا ْل َب ِاط ُل َرّ َ
ُت ْب ِ�ص ُرنيِ ؟
َل ْيت ََك �أَ ْعمىَ :تت ََح َّ�س ُ�س َج َدث ًا م ْبثوث ًا فيِ َج َد ٍثَ ،ت َكا ُد َت َرى ِم ْن ُه
َ�ض َي ِاعي.
َه ْب ِني َع ْي َن ْي َك َ -ل ْو َت ْب ِغي  -ف�أُ ْل ِقي ِبنور َِك يف ب ْيدائي،
أعيد َ
نظ َام ُه منْ �أحزانيِ ،
�أَخْ ِ�س ُف بالأر�ض ُد ُمو َع ا ْل َك ِو ِن � ُ
أقيم ا ْل َع ْدل بينْ ا َملا ِء وبينْ َ ال َّنار،
ال�س ِامي ،و� ُ
�أُلجْ ِ ُم َز ْي َغ ا ْل ِع ْرقِ ّ
وجه المْ َ ْو ِت:
و�أ�سوى الأ ْر َ�ض �شراع ًا ي ْن ُبثُ يف � ْأح�شائي و�أَ ْ�ص ُر ُخ يف ْ
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أر�ض،
َت َق َّد ْم ح َتّى تراين �إنيّ و َقف ُْت ب َب ِ
اب ال ِ
َي ْحمِ ُلني َ�ش َج ُر ال َي َت َبقّى ِمنْ �أَ ْغ َ�صانه َغيرْ ُ َح ِفي ِفي.
�أَ ْن ْظرنيِ َح َتّى � َ
أراك بعني الع�شق؛
�أُ َر ِت ُّب �أم�شاجيَ ،وتَر ًا َي ْع ِز ُف �أ ْن َغ َام ا ْلب ْع ِث املت ََج َّد ُد يف َ�ض ْو ِء
بهاك...
َ�ص ْوت َُك ِم ّني،
و�صالت َُك ظني َو َ�ص ْب َو ُة ِع ْ�ش ِق َك َه ّمي؛
َ
ُ
َ
َ�ش َددْتُ َيقي ِني بح ْب ِل ر َِ�ض ْ
اك ...وج ْئت َُك �أ ْع ُدو َع ِلي ًال �أ َ�سا ِبقُ
ُ�س ْح َب ا ْل َف�ضا ْء:
َف َه ْر ْ
ول �إيل َو ُخ ْذنيِ َن ِد ّي ًا
ُ
ع�ص ّي ًا؛
وخ ْذنيِ ِ
ُي َح ِرّ ُينيِ َغ ْي ُب َك الأ َزيلَ ،ف َم َاذا �أ�سمي اغتيال المْ َدى يف عيونيِ ؟
ريق ج ُفوين َو َنخْ َ�س ِة َق ْل ِب المْ ُ َغ ّني (�إذا
َو َماذا �أُ َ�س ّمي ا ْن ِت َحا َر َب ِ
�شيد)،
اي و�أ ْن َطقَ و ْر َد ال َّن ِ
�أَ ْم َ�س َك ال َّن َ
ات الدنية؛
ات ا ْلغب َّية؛ بال ّن ْم َن َم ِ
ُي َط ِّو ُق ُه ا ْل َكونُ با ْل َق ْه َق َه ِ
أليم.
َف َي ْ�س ُق ُط ع ْن َد المْ َ َ�سا ِء ال ْ
«»٣
أريد.
ريد َك َخ ْ�صمِ ي َك َما ال � ُ
ُي ُ
َل ْي َت ُه �أَ ْع َمى ُ � -
أقول لأمي التي �أنجْ َ َبتْني نب ّي ًا -
� َأ�س ّم َ
يك �إذنْ ل ْو َ
با�س ِم التّح ّدي الذي يف ُعروقِ ّ
هيد
ال�ش ِ
ت�شا ُء ْ
ال ّن ِقي،
َ
�ص تيه ًا لأ ِيّن ا ْنت ََ�ص ْرتُ َع َلى َ�ص ْب َو ٍة َنا ِئ َمة؛
َو�أ ْر ُق ُ
� َأ�س ّم َ
يك طمي ًا َط َفا َي ْ�ش َر ِئ ُّب على َفت َْح ِة
�صيد...
الجْ ُ ِر ِح ُث َّم اخْ َت َفى ع ْن َد َ�ش ْد ِو ا ْل َق ِ
ولكنْ ر�أ ْيت َُك َخ ْل َف ّ
هيد
ال�ش ِ
دالت ع َلى ُك ِّل َقتْل
روب ا ْن ِت َ�شا ٌء لحِ ُ ّمى ال ّلحى المْ ُ ْ�س ِ
ملا َم َ�ضى ُّ
والد ُ
عيد،
َ�س ْ
ر�أ ِيت َُك َخ ْلفيَ ،
حود،
وخ ْل َف ٍ
حدود ال ُّل ِ
جال َع َنا َء
ُوقوف ًا على َ�ش َف ِة المْ َ ِ
وت ُت ْنهِ ي الحْ َ َيا َة َو َت ْك ِفي ُعتَا ِة ال ّر ِ
الت َّ�صدي...
هجر ِة ا ْلفاج َرة.
وعا ٌء ِ
الن�سا ُء �إما ٌءَ ،
يج ْئنَ ت َباع ٌا �إىل ا ْل ْ
وهذي َ
ُ
با�س ِم ال َغف ِورِ ،فال َب�أْ َ�س عندي،
ر�أ ْيتُني �أعمى انكف�أت �أ َ�س ِّب ُح ْ
�أَ َّ
غ�ض ب�صري انخطايف،
َوال َب�أْ َ�س عندي� ،أَ ُ�ش َّد ال َّر ِح َيل ِ�إلىَ اال ْن ِف َجا ِر الجْ َ َبانْ ...
يقي ُن ُه � ْأع َمى،

الكليمِ ،ل َهذا
كي تكونَ مالذ ًا ِل َ�ص ْوتي
يقي ُن َك � ْأ�س َمى ،ا ْنت َِ�ص ْر ْ
ِ
ليم،
الت َّجلي الحْ َ ْ
را�س َها بال َّن َغ ْم؛
ا ْنت َِ�ص ْرَ ،ك ْي ت َُد َّق املواويل � ْأج َ
أريد؛
ريد َك َخ ْ�صمِ ي َك َما ال � ُ
ُي ُ
أعرا�س َها لتملأَ
أريد َك :عد ًال �أريدك عيد ًا؛ َيز ُّف ا ْل َ
� ُ
بالبل � َ
ِب َّ
بالد،
وج َه ا ْل ِ
ال�ش ْد ِو ْ
و َت ْكبرُ ُ في َنا «�أغانيِ َ
احلياةْ» وت َْ�س ُمو اللغاتُ و�أ ْن َت الحْ َ َك ْم...
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أين ضلعنا الذي منه ُخلقنا؟!
�سوما عمر املغربي  -ال�سودان
حتى اكتمال القمر
نذوب ع�شق ًا للتفا�صيل
تتعلق خيوط الذهن بن�سج حرير املودة
يغزل القلب حبه بنول روائها
فتغبط لفرط زهوها
بنعومة ح�سها
وملم�سها النوري..
عتيق هذا الذي يفرت�ش خميلتنا
كب�ساط للريح..
ي�أخذنا ملعاده فال يهد�أ البال
�سوى بالو�صول نحو جنانه امل�أوى..
ال خاطر ي�سرتيح �سوى بلقاء الأنهر
نحو م�صبها الأبدي..
معتقة �سرحة �أفكارنا،
ِهبة الروح بني جنباتنا
وذاك احلنّ �إلينا لذات الأنا
ف�س�ؤال الأبد
�أين �ضلعنا الذي منه ُخلقنا؟!
عند انك�شاف احلجب بين ًة
تلك ثالثها الأمنيات
يزداد غورها لال منتهى من الظلمة
كغيابة جب
كنواحنا احلزين
بفجاء ِة قدر لزمن
ملجيئه مل نحت�سب..
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بوار هذا النب�ض يعاين التوحد
يالزم جمراه فال يجرف طمي ًا خ�صب ًا
ينبت فينا �سعادة..
نظل نقتات على الياب�س
من خ�شا�ش حوا�شينا
نبقى على �صالة
رمبا ت�ست�سقي لنا
غيثا هطو ًال
ميطرنا بوابل مما ت�شتهي
الأنف�س من الر�ضا..

أراني أعص ُر
األوجاع
َ
خمرا
�أراين �أع�ص ُر الأوجا َع خمرا
الليل فجرا
و�أُ�سك ُر يف ِ
دروب ِ
و� ُ
أعزف للأذى حلن ًا �شج َّي ًا
القهر قهرا
يمُ ِّه ُد
ِ
ال�شتداد ِ
تُلملمني ُ
كفوف الب ِني غيم ًا
كابد وح�ش َة الآفاقِ دهرا
ُي ُ
اخلوف ذنب ًا
وتلفظني �سما ُء
ِ
ني �سرتا
�أبى يف زحم ِة الاله َ
آالم �أ�شتقُ ا�صطبار ًا
من ال ِ
ُيناز ُع رهب َة الأقدا ِر ُعمرا
أع�شا�ش املنايا
و�أغفو ب َ
ني � ِ

د .حازم ال�شمري  -العراق
أكتب َ
الفقد �سطرا
لوح ِ
ل َ
و�سط ِ
و�أبعثُ من دمو ِع ال�شوقِ �سي ًال
ُّ
أحزان نهرا
ي�شق عوا َمل ال ِ
جحيم الب� ِؤ�س قيظ ًا
�أرافقُ من
ِ
ُي�صاد ُر ر َّق َة الأجوا ِء غدرا
أحالم �صمت ًا
ويعبثُ يف مدى ال ِ
ليمنح للأ�سى والي� ِأ�س ُعذرا
َ
أطالل من رحلوا كئيب ًا
على � ِ
أيام قدرا
وقفت � ُ
ُ
أنا�شد ال َ
ني �أفئد ِة ال�ضحايا
و�أبحثُ ب َ
لعلي �أرتوي بال�ص ِرب �صربا
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ُ
االرض
تقاسمته
سك ٌر
ُ
ُ

بجشع!
نحنُ وبقد ِر ما الت�صقت ب ِه..
حديث
ُنونُ الن�سو ِة من ٍ
أرواحنا،
ِنكرات ل ِ
أنيث
بحجم
حروف الت� ِ
ِ
ِ
�ضمائر الغيب
وخطيئ ِة
ِ
أل�سن ِتنا..
ب� ِ
معرف ٌة نا ِق�صة!
ِ
ل�سنا �سوى قلوب ه�شة،
�ضعيفة تغويها ُ
كل اال�شياء
لل�شعو ِر برتف..
نحنُ مع�شر ال�سعاد ِة املُتنا ِق�ض َة،
اجلالب..
ال�سعيد
والتنا ُق ِ�ض
ِ
ِ
ِختالف بيننا!
لال
ِ
اختالفنا الباعث للأنا
بتكبرُ ٍ خفي،
خفي هو الذي لواله..
ٌ
روائح النوايا..
لفاحت ُ
نوايانا العظيمة،
احل ِ�س والدواف ِع
ُمثقل ُة ِ
ب�صمت عاقبت ُه وخيمة!
ٍ
مالحمنا اللطيف ُة،
كل ما ت�شي ب ِه
نحنُ و ُب ِ
ُ
�أعدا ٌء بيننا بطريق ٍة حميمة،
حت ُكمنا «الغرية»
تعبثُ بقلو ِبنا رغ ًما عنها،
وعر!
ت ُقو ُدنا
لطريق ُمنت�صف ُه ِ
ٍ

مالذ الأمني  -ال�سودان

ُ
النفاق �أفعالنا،
يحا�ص ُر
ِ
ت� ُأخ ُذ املجامل ُة من ِابت�سام ِتنا..
للكذب اللطيف،
ِم�ساح ًة
ِ
حيثُ النظراتُ بيننا وي ٌل..
نبت ِل ُع حقدها بلذ ٍة
بعدها �أعظم ك ّيد!
ُ
نحنُ واملُ�صيب ُة بنحنُ هذه،
تنوب ع ّنا بعدل،
�إذ ِال ُ
اجلميالتُ رغم هذا ال�سوء،
الناقِ�صاتُ وال اكتما ٌل �إال بنا !
الباكياتُ علينا ب�صدقٍ
بندم حم�ض!
والتائباتُ ِم ّنا ٍ
نحنُ ا ُ
حل ُب عين ُه
ُ
واملالذ لنا،
الرفيقات،
احلبيبات،
وال�ضحكاتُ
ال�سند و� ُ
أطواق النجا ِة
ُ
بهذه احلياة..
نحنُ
أنت ،هُ ن � ،نُأنت ،واخ ًريا �إلي ِهن)..
(�أناِ � ،
ُ�سك ٌر تقا�سمت ُه ُ
االر�ض بج�شع !
علينا ا ُ
حل ُب..
أقدامنا اجلن ُة �أن نحتويها بنقاءٍ..
وحتت � ِ
موع ُدها ،وال�سالم!
�إيل ِ
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إبــلـيـــس

اهــتــــــدى !
عادل غتوري  -م�صر

ـمدا
ج ـ ّـف الـمِ ـدا ُد كـمـا ال َـجـليد تَـج َ
ـات مـعـا ِن َدا
و�أَب ــى ال ـيـرا ُع ال ـ َبـوح بـ َ
ـاعـري الـمـتـيب�ساتُ كـ�صـخر ٍة
ومـ�ش ِ
مـا َعـادت الـ َّثـوراتُ ُيـ�شـعلها الـ َّنـدا
َفـلـ َكـم هـتـفْت ب ـ�أَ َّن ُ�صـبـحي قــاد ٌم
ي ـ ــا �أ ُّي ـهــا ال ـ ُبـركـان هُ ـ ــب َتــو ّقـ َـدا
م َ
ـاذا �أرى؟ �أَه ِـرمت يـا قـلب ال َفتى؟
�أَم �أ ّنـك ا�ستح�سنت حـزن ًا �أَ�سو َدا؟؟
َهـذي الـحبي َبة �أَعـلنت ل َـك ِعـ�شقها
الـ ـ َوجــد ق ـتّـلـهـا َتـ ـمــوت َتــ�سـ ّه َـدا
ـرامـها؟
لـ ـ َـم ال تُـجـبـهـا �شــارحـ ًا لـغ ِ
ل َـم ل ْـم تُـبادر َ
تن�سى املوعدا؟
كيف َ
�سـاق ْـت لـ َـك الأقــدا ُر �أعـظ َـم فـر�ص ٍة
َقــاب ـل ـ َت ـهــا مـ ـت ـب ـ ِّلـ ًـدا ُمـ ـ ـتـ ــردد َا
ا�سـمـع َها ِمـنـي را�شــد ًا يــا َذا الـذي
ـاحـد َا
َدوم ـ ـ ًا َيــرانــي عـا ِبـ�سـ ًا �أو جـ ِ
�أنــا َمــا َ�سـلوت عـن ال َـحبيب ِلـغري ِه
لـكـ ّنـني الـمـقـتُول � ْإذ َمـ َّـ�سـت ي ــد َا
َمـن ذا الـذي فيِ ذي ا َملفا ِتن زاه ٌد
ـوعا زاهــد َا
ح ـتـى َت ــري مـ ْثـلي قـن ً
ي ــا ويـلـتـاه ..ح ـيـن �أَ�سـمـع َ�صـوتـها
َم ــاذا �سـيـح ُـدث َل ــو تـال َقـينا غــد َا؟
ـ�صـريي وا ْرتـ�ضـيت َفــال تَـكـن
هــذا م ِ
َ
َ
الع�شق �أحمق �أو تَكن ُمت�شدد َا
يف
ِ
ـاعة َمـولدي
َهــذا مـل ِ
ـيكي قـب َـل �س َ
َدومـا َ�سـيبقى ف َ
ـر�شي �س ِّيد َا
ـوق ع ِ
َمـالـي �ســوا ُه فـهل َ�سـمعت ِبـمث ِله
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وال ُـح�سن كـل ال ُـح�سن �إذ يـبدو َبـد َا
َمـن ِذي تُـداين ح�سنها يا �سيدي؟
ـال و ِنــ�صـفـه م ـتـرددا
ِنــ�صــف ال ـجـم ِ
تـلـك الـ�شـموع بـ�صي�ص نـور �سـيدي
َدعـني َ
و�شـ�أين قد ع�شقت ال َفرقد َا
�إن َق ـ ــدر ال ـ َّرحـمـن ُر�ؤيـ ــة َوج ـه ـ ِه
ـيت كـي َـف تـنـهد َا
َفــارقـب ِجــدار الـب ِ
َل ــو �أن �إبـلـيـ�س الـ َّلـعني ر�أى ال َـحـال
وحـيـاة َعـيـنك ..مـا تَـردد واهـت َـدى!
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