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كلمة

لتحرير

�شخ�صية حمور العدد (فرانز كافكا) كما ُيقال �شخ�صية قد ملأت الدنيا و�شغلت
النا�س ،ويربز ذلك يف اختالف النقاد يف تف�سري �آثاره الروائية والق�ص�صية �سواء التي
�أكملها �أو التي تركها خلفه غري مكتملة� ،إ�ضافة �إىل ما ب َّثه من ت�أمالت وخواطر يف
ر�سائله وق�صا�صاته غري املرتبة .وكافكا �سبق �أن اعرتف يف ر�سالة �إىل حبيبته (فيلي�س
باور) �أنه ال يفهم ق�صته الق�صرية (احلكم) التي �أهداها �إليها.
برز ككاتب ت�شيكي ،يهودي ،كتب باللغة الأملانية ُو ِلد يف براغ عام ١8٨٣م وتُويف عن عمر
يناهز الأربعني ،كان يحرق كثري ًا مما يكتبه ،ومل ين�شر يف حياته �إال �أعما ًال قليلة مل جتد
أح�س بقرب موته حني داهمه مر�ض ال�سل �أو�صى �صديقه
حظها من ال�شهرة ،وعندما � َّ
(ماك�س برود) املحرر يف جملة (�أركاديا) االدبية وكاتب �سريته �أن يحرق �أعماله غري
املن�شورة ولكنه خالف و�صية �صديقه ون�شرها بعد �سنوات من وفاة كافكاُ .منعت رواياته
يف فرتة حكم هتلر الذي �أمر بحرقها �أي�ض ًا.
ُ
وع َدّت �أعماله مدر�سة قائمة بذاتها �أطلق عليها
ُلقب بدانتي القرن الع�شرين ُ
(الكافكوية) مت َّيزت بالطابع العبثي وال�سوداوي نتيجة لإ�سقاط كافكا حالته النف�سية
على �سردياته كم�ؤلف مكتئب ومنعزل عانى من اال�ضطهاد الأُ�سري يف �صغره .تناول يف
عوالمِ ه املتخ َّيلة ثنائية ال�شخ�صية امل�ضطهدة وال�سلطة العليا ابتدا ًء من الأ�سرية وحتى
ال�سلطات الأعلى يف املجتمع .ولعل خري تعبري عن هذا الرتكيز على �إح�سا�سه الذاتي
بالظلم ما كتبه كتعقيب على عملني له ،هما ق�صة (احلكم) ورواية (القلعة)« :مما
ي�ؤلمِ غاية الأمل �أن ُيح َك ُم املرء بناء على قوانني ال يعرفها».
ورغم �أن كافكا مل يتناول الناحية امل�شرقة للحياة و�إمنا جلد ذاته يف رواياته وق�ص�صه
كما يقول كثري من النقاد فقد جذبت �أعماله اهتمام ًا كبري ًا بعد وفاته ،وال مثال مالئم
�أكرث من اجتاه غابرييل غار�سيا ماركيز للكتابة بعد قراءته لق�صة (التحول) ال�شهرية
لكافكا.
�ضمت مكتبة بوكلوبن العاملية ثالثة من �أعمال كافكا ،املكتبة �سل�سلة من الكتب
الكال�سيكيةُ ،جمعت يف قائمة ت�ضم �أف�ضل مائة كتاب عام 2002م من ِق َبل نادي الكتاب
الرنويجي� .أما الأعمال فهي (ق�ص�ص ق�صرية) و(املحاكمة) و(القلعة) .ودخلت رواية
أعدّتها �صحيفة لوموند الباري�سية.
(املحاكمة) يف قائمة كتب القرن املائة التي � َ
َ
يف حمور العدد �إ�ضاءات على �آثار كافكا املختلف حولها ،رمبا ي�سعنا �أن نكت�شف �إن
كانت حتمل ر�سائل ت�ستحق لأجلها ما حظت به من ا�شتهار وذيوع� ،أم �أنه الولع باملخت ِلف
و�إن كان �سوداوي ًا.
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رئيس التحرير
زياد محمد مبارك

مستشار التحرير
محمد الخير حامد

مدير التحرير
مصعب أحمد عبد السالم شمعون

كتاب مشاركون
كاظم حسوني  -حيدر سالم  -عبد
الرزاق دحنون  -د .سعيد بوخليط  -محمد
مسلم  -ياسين النابلي  -د .فهد أوالد
الهاني  -د .أبو المعاطي الرمادي -
رشيد الخديري  -أيمن دراوشة  -د .زياد
العوف  -هدى توفيق  -حمدي العطار
 باسم الفضلي  -علي أحمد عبده قاسم فتحية دبش  -عبد الرازق عودة الغالبي عمارة إبراهيم  -سليمى السرايري -ريم أحمد  -عبداتي بوشعاب  -د .بوكرت
أمال  -جمال الدين البعزاوي  -د .شاكر
صبري  -مروة حسن الجبوري  -عطية
صالح األوجلي  -د .حاج بنيرد

التصميم واالخراج الفني
عماد جعفر عطيوي

لوحات العدد

Google
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دعوة للكتابة
نت�شرف بدعوة كافة الأُدباء والكتاب والنقاد للكتابة مبجلة
م�سارب �أدبية يف العدد التا�سع ،والذي �سي�صدر � -إن �شاء اهلل -
يف الأول من يونيو /حزيران ٢٠٢٠م.

حمور العدد العا�شر:

ِّ
للنص األدبي»
«التحليل السيميائي
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:
 /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

5

شكر وتقدير
ت�ضع �إدارة جملة:
ُ

�شكرها وتقديرها يف اَّ
أديب الأ�ستاذ
الو ِ ّد
�سل ِت ُ
َ
متح ُ�ض ُه لل ِ
العراقي الكرمي �أ .د عبد احل�سني طاهر حممد الربيعي،
لنفحة ِ ّ
خيمته التي ما َخ َب ْت لها نا ٌر �إذ � َآث َ
ف
احلامتية من
عر
ِّ
ِ
ِ
ال�ش ِ
ً
ق�صيدة َ
ِق ْد َر ُه فوقها ُم ِع َّداً
�س:
ذات ب ٍ
ُهار َّ
زكي ِ
املغر ِ

حضرتك»
سارب أنا في
«يا َم
ِ
ُ
ُ
ُّ
إكرام من يديه
ال�سالل.
ونحن � َ
متتد � ِ
إليه م َّنا ِ
أمام ال ِ
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حضرتك)
سارب أنا في
(يا َم
ِ
ُ

�أ .د عبد احل�سني طاهر حممد الربيعي
العراق
جامعة �سومر  -كلية الرتبية الأ�سا�سية
ُ
الذوق يحد ُو ُه ال َك ْ
ْ
مال
منك
هاك �أ�شعا َر
يا
الو�صال ....يبدو ِ
م�سارب ِ
ْ
ْ
أمر َ
احتمال
راق من غ ِري
دع ــو ٌة ِ
منك �أت ـ ـ ــتنـ ــي َب ْغ َتّةّ ....
رب � ٍ
ـون تار ًة ..وتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي تار ًة � َ
ْ
اخليال
أهل
أرباب فنـ ـ ٍ
تدعو � َ
ْ
وابتهال
هم�س ودعا ٍء
أمر لأمـ ـ ـ ــري قـ ـ ـ ــد َخـ ـ ُل َـ�صا مث ُل
ٍ
� ُّأي � ٍ
أفق َت ْ
�إ ّنـ ـ ُه حمـ ـ ـ ـ ُ
واثب يدعو َج ْهر ًا �أ ُّيها ال ُ
عال
ـ�ض �ش ـ ـ ـ ــعو ٍر
ٍ
ْ
اجلمال
يا َ�صـدَ ى الف ـ ـ ــنّ وي ـ ــا �إكلي َل ُه كوين َفي�ض ًا من �أحا�سي�س
عندي �شكوى و�سـ ـ ـ�ؤا ٌل هّ دين �إ ّننــي �أرج ـ ـ ـ ـ ــو حلو ًال لل�س� ْؤال
ـالب ال ينثني َ
ْ
االنفعال
النف�س مجَ َ َال
جال يف
هــو هَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّم غـ ـ ـ ٌ
ِ
ْ
االعتزال
لمِ َ �أ�ضحى ال�شع ُر ي�شكو خيب ًة ..........خ ّي َم الي� ُأ�س وعاث
ُت َ
ال�سرب ِع ْ
يال
واجلن مع ًا وظللنا خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج
رك الإله ـ ـ ــا ُم
ُّ
ِ
ْ
وارجتال
ور�سوخ
وانطوى االب ـ ـ ـ ــدا ُع �أ�ضحى �أثر ًا بـ ــعد ع ٍني
ٍ
ْ
احلالل.....؟!
القول وال�سح ُر
فن
هو ذا ال�شع ُر ُينا ِدي فا�سمعوا� :أين ُّ
ِ
ْ
الرجال
كلثوم �إذا جا َر
القي�س و�أع�شى َع ْم ُرهُ م ،ابـ ـ ـ ـ ـ ــن
وامر�ؤ
ِ
ٍ
ْ
الطوال
أراجيز
وفرزدق وجريـ ـ ـ ـ ٌر ِدعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌل ثم �
ُ
أ�صحاب ال ِ
ْ
االرحتال
ـهي
و�أبو الط ِّي ِب يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا �أُ ْع ُجوب ًة مالئ الدُنيا �ش ـ ـ ـ ّ
ْ
املثال
اب ومن �سار على نهج ِه الف ّيا�ض بال ـ ـ ــفنّ
ث ـ ـ ـ َّـم �س ـ ـ ـ ـ ّي ٌ
ّ
�شقي ال ُي ْ
�أَ ِلأنّ
طال؟
ال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع َر فـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـن يزدري ك ّل ج ّبا ٍر
ٍّ
ْ
بالنوال
فامنحوا ال�شع َر جما ًال َر ِح َب ًا ..جتدوا ال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر �سخ ّي ًا
•••
ُ
ال�سرب ُ�س ْ
جال
خارج
قادين نحو (م�سارب) �سر ُبها .......ال �أع ِّني
ِ
َ
راح َين�أى ال ُي ْ
نال!
( َر َملـ ـ ــي) هـ ـ ــذا �أتاك ـ ــم َكـ ـ ـ ـ ـ ِلف ًا
ٍ
بغزال َ
فاق املُ ْ
ين�أى ع ّني ثم يدنو ُم�س ْرع ًا .............ف َّر مني� ،صي ُد ُه َ
حال
ْ
ْ
ال�سرب ويا رمزَ
ْ
الو�صال
وانتف�ض يف خافقي .....يا �أخا
قف قلي ًال
ِ
ْ
ال تكنْ مثلي َكئيب ًا يائ�س ًاْ ..............
االعتزال
منذ ع�شرين براين
َ
ْ
اكتمال
راح يحـ ـ ـ ـ ــدوها
طى..
بك �سار
ٍ
واثقات َ
ُ
النا�س يا �شع ُر ُخ ً
ٌ
ْ
زالل
عر�ش واع ٌد �أنتَ �إن �شئتَ �سع ٌري �أو
َفـ ـ ـ ـترَ َ َّب ْع ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ــك

7

نصوص قصصية

جريمة قتل
(ق�صة ق�صرية للكاتب فرانز كافكا)

الأدلة ت�شري �إىل �أن جرمية القتل وقعت كالتايل:
كانت التا�سعة لي ًال وحتت �ضوء القمر عندما اختب�أ القاتل (�شمار) عند
زاوية تقاطع �شارعني .كان يعرف �أن ال�ضحية (فيز) �سينعطف عندها
كما يفعل كل م�ساء .ورغم �شدة الربودة فلم يكن �شمار يرتدي �سوى �سرتة
زرقاء خفيفة مفتوحة الأزرار .مل ي�شعر بالربد ،كان يتحرك با�ستمرار.
�أحكم قب�ضته على �سالحه الذي بدا كن�صف حربة ون�صف �سكني مطبخ.
ت�أمله يف �ضوء القمر ،ملع بريق احلافة احلادة ،مل يح�س بالر�ضا .دعك
ال�سكني على حافة الر�صيف حتى تطاير منه ال�شرار .ثم انحنى ومرره
على قاعدة حذائه كعود كمان .ارتكز على �ساق واحدة وهو ي�صغي �إىل
�صوت ال�سكني ولأي �صوت �آخر قد ي�أتي من ذاك التقاطع امل�صريي.
ملاذا �سمح (باال�س) ،ذاك املواطن الذي راقب كل �شيء من نافذته يف
الطابق الثاين ،للأحداث �أن تقع؟ ...هذا هو لغز الطبيعة الب�شرية!
وقف باال�س بج�سده البدين وياقته املنت�صبة ،وعباءته الأنيقة يتطلع ويهز
ر�أ�سه بينما على بعد نحو خم�سة منازل من اجلانب الآخر لل�شارع ،كانت
زوجة فيز تتطلع من النافذة بانتظار زوجها الذي تلك�أ مت�أخر ًا على غري
عادته .كان معطف من فرو الثعلب يغطي قمي�ص نومها.
و�أخري ًا ،تعاىل �صوت جر�س االن�صراف عند مكتب فيز ،كان رنينه عالي ًا،
�أكرث من املعهود ملثل ذلك النوع من الأجرا�س ،تعاىل حتى و�صل ال�سماء.
حينها غادر فيز العامل الليلي املثابر مبناه .كان ال يكاد ُيرى يف الطريق،
يح ّثه �صوت اجلر�س ،ويردد الر�صيف وقع قدميه .انحنى باال�س بقامته
�إىل الأمام ،مل يكن لرييد �أن يفوته �شيئ� .أو�صدت ال�سيدة فيز نافذتها
عند �سماعها ل�صوت اجلر�س .بينما جثى �شمار على الأر�ض ،الم�س ًا
بوجهه ويديه �سطح الر�صيف .كان الربد قار�ص ًا و لكنه كان يتقد من
احلر.
عند التقاطع ،توقف فيز لربهة فيما امتدت ع�صاه نحو ال�شارع الأخر.
ويف رغبة مفاجئة �أغوته �سماء الليل بزرقتها الداكنة الذهبية .وبتلقائية
حدّق بها ،رفع قبعته ليتح�س�س �شعره .ال يوجد ما ينبئ مب�صريه املحتوم.
كل �شيء من حوله كان كاملعتاد مبهم ًا وتافه ًا .كان من املتوقع �أن يوا�صل
فيز �سريه ،لكن خطاه قادته حيث ال�سكني القاتلة.
• «فيز!»� .صرخ �شمار وهو ينت�صب على حافة �أ�صابع قدميه،
م�شرعا ذراعه...
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• «فيز! ...لن ترى جوليا ثانية!».
خف�ض �سكينه بحدة لتطعن عنق فيز مرتني ،ومرة ثالثة �أح�شائه…
�أطلق فيز �صوت ًا ك�صوت اجلرذان حني ُتنحر… «انتهى الأمر» ،قال
�شمار ثم حذف ال�سكنيّ ،
امللطخة بالدماء نحو اقرب دار.
«ن�شوة القتل! االنعتاق ،االنت�شاء الغامر لإراقة دم الآخر! ...فيز� ...أيها
املت�س ّكع يف الليل كعهدك ،فيز يا �صديقي ،يا جلي�سي يف احلانات ،ها �أنت
تت�سرب يف تربة الأر�ض الداكنة .لمِ َ لمَ ْ تكن مثانة من الدم لتتال�شى حتت
�ضغط �أقدامي؟… لي�س كل ما نتمناه يتحقق ،وال تعطي كل الأحالم
ثمارها ...ها هي �أ�شال�ؤك ُترمي هنا ..وها �أنت ال تبايل بالركالت...
لكن ما فائدة كل هذه الت�سا�ؤالت ال�ساذجة؟».
•«�شمار! �شمار! لقد ر�أيت كل �شيء».
�صرخ باال�س وهو يختنق من الرعب… حدق كل منهما يف الأخر…
�أح�س باال�س بالر�ضا ،بينما مل يبدى �شمار �شيئا… ح�ضرت ال�سيدة
فيز م�سرعة ،يرافقها ح�شد من كل جانب ،بدا وجهها وقد �شاخ من
ال�صدمة ،كان معطف الفرو م�شرع ًا ...تهاوت فوق ج�سد القتيل…
التحم اجل�سدان ،فيما بدا الفرو الذي ك�ساهما ناعم ًا ك�سطح قرب…
قاوم �شمار ب�صعوبة الغثيان الذي انتابه… �ضغط بفمه على كتف رجل
ال�شرطة الذي ب�أناة… اقتاده بعيد ًا.

قبيلة من أصوات صدئة
«اقتلها» ..خرج ال�صوت مدو ّي ًا� ،صارم ًاّ � ،
أج�ش ًا ،وك�أمنا ُو ِلـد من حنجر ٍة
مزروع ٍة بال�سيوف واخلناجر« ،اقتلها»َّ ،
هز ر�أ�سه بقو ٍة لعله يتخل�ص من
بقايا �صدى ال�صوت الذي حفر �أخاديد وج ٍع ال �سبيل للتخل�ص منها،
«اقتلها ..لتتخ ّلـ�ص من العار� ،ستكرب ،و�سيجدون تهم ًة ي�سوقونها ب�سببها
�سجانك،
�إىل الزنزانة ،وهناك
ُ
�ستنجب لك حفيد ًا من ّ
َ
�س ُي َ�سـ َّلط ال�سوط عليك من رحمها ..اقتلها».
خرج م�سرع ًا من البيت ،جعل يزرع
الأر�صفة ب�ؤ�س ًا بخطواته املتعب ِة املحملة
جرح
ب�أ�سى املدينة الغافي ِة على � ِ
ألف ٍ
وجرح ،وفيما هو يحثّ خطاه دون
اجتا ٍه حمدّد� ،سمع �صوت ًا � ّ
أرق نرب ٍة
العطف،
مما �سبقه ،فيه من
ِ
وال�شفقة ما يفوق احتمال
كرامته املهددة بالطعن حتى
متبق
و�إن مل يكن هناك مكان ٍ
لطعن ٍة �أخرى:
«اقتلها ،اقتلها و�أرحها من
هذه احلياة� ،ست�شكرك الحق ًا
عندما تلتقيك هناك ،على
ال�ضفة الأخرى ،اقتلها..
و�أرحها ،و�أرح نف�سك من هذا
العذاب».
ب�سرع ٍة خاطفة غري اجتاهه،
و�أخذ يجري ،لعله ي�ستطيع خداع
الأ�صوات التي تنبثق دون هوادة
من ر�أ�سه ،فت�ضيع يف زحمة
الأ�صوات الأخرى ،وينجو بنف�سه،
يكاد يق�سم �أن تلك الأ�صوات قادته

�إىل حافة اجلنون� ،إن مل يكن قد جن فع ًال ،عرب ال�شارع �إىل الر�صيف
الآخر حيث تبدو ال�شم�س �أكرث توهج ًا ،رفعت طفل ٌة �صغري ٌة عينيها،
ونظرت مبا�شرة �إىل عينيه ،بل �إىل �أعماق روحه ،وابت�سمت ،حار يف �أمر
تلك االبت�سامة ،ما الذي يدعو �إىل االبت�سام؟ يا ل�سذاجة الأطفال.
�أكمل �سريه باجتاه املنزل ،كان عليه �أن يرتاح قليالً،
�أن ي�أكل �شيئ ًا ما� ،أن يفعل �شيئ ًا ما ..رغم �أنه
ال ي�ستطيعه ،فتح باب البيت ،اجته �إىل
املطبخ ،ال �شيء ي�صلح للطعام �إال علبة
احلليب ،لن ي�ستطيع �أن يحرمها
احلليب ،فلي�س لديه ما يقدمه لها
�سواه.
�شدَ بكفيه على معدته ،و�أخذ
ك�أ�س ًا من املاء� ،شربه عن
�آخره ،و�أحلقه بك� ٍأ�س �آخر،
�سيخدع معدته� ،سيمل�ؤها
ما ًء ،ولتطحن تلك اللعينة
اللحوح املاء كما ت�شاء حتى
الغد.
ا�ستلقى على �سريره،
«اقتلها» ،قالت امر�أة ذات
�صوت �آ�سر« :اقتلها ،فغد ًا
ٍ
�ست�شعر بالعجز ،و�أنت تراها
جائعة� ،ستجوع كثري ًا ،ثم
�ست�أكل ج�سدها،
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و�سي�أكلك العار».
�أم�سك باملخدة ،و�أطبقها على وجهه� ،شدّها بق ّوة ك�أمنا هو يحاول �أن
يخمد �أنفا�سه ،يف داخله رغب ٌة مرعب ٌة بال�صراخ ،ورغبة �أكرب منها باملوت،
تخونه �شجاعته كلما فكر بقتل نف�سه ،وتخونه نف�سه عندما يفكر بقتلها،
قاومه النعا�س طوي ًال قبل �أن يغط يف نوم م�ضطرب متقطع بكوابي�س
مرعبة.
ً
ا�ستفاق �صباحا ،كانت اجلريدة ملقا ًة على املن�ضدة كالعادة ،ر�أى �صورته
يف اجلريدة ،وخرب ًا باخلط العري�ض الأ�سود ي�شري �إىل �أنه قتلها ،خنقها
مبخد ٍة حتى املوت ،ا�ستبد به الرعب حتى �أنه بد�أ يرجتف ،هل فعلها؟!
هز ر�أ�سه حماو ًال طرد تلك الفكرة من ر�أ�سه ،ال ..مل يفعل ..مت�أك ٌد �أ ّنه مل
يقتلها رغم �أ ّنه فكر يف ذلك مرار ًا ،ورمبا كاد يفعل ،هرول �إىل غرفتها،
كانت يف �سريرها نائم ًة ِبدع ٍة ،ال تفكر ب�شيء ،لكن رمبا حتلم ب�أ�شياء
كثرية.
عاد �إىل اجلريدة ،نعم هي �صورته ،هذا وجهه بكل ت�أكيد ،لكنه مل يلب�س
م�ؤخر ًا بزّة ع�سكرية ،كان �آخر عهده بها عندما �أنهى خدمته الإلزامية،
ثقيل َ
�أنهاها ٍ ّ
نزل على وجه ِه من قائد الكتيبة التي خدم بها ،والذي
بكف ٍ
ً
�أخربه الحقا �أنّ هذه ال�صفعة لتهنئته بطريقة خا�صة على نهاية خدمته،
حدث ذلك رغم �أ ّنه كان يفعل ك ّل ما ُي�ؤمر به ،كان جندي ًا مطيع ًا ،ال ..بل
كان كلب ًا مطيع ًا ..حتى �أ ّنه عوى عندما طلب منه ال�ضابط ذلك بعد �أن
مزاج ثمل ،و�سلط ٍة
�أيقظه لي ًال لي�سليه ،وهو ُ
ي�شرب العرق ..وحتتَ نوب ِة ٍ
جائرة ..جعله يعوي حتى ال�صباح ،وهو يقهقه وي�صرخ به� :أعلى...
�أعلى...
كاذب ،ال�ضابط مل يقتل ابنته ،فقد تفقدها وكانت يف
اخلرب يف اجلريدة ٌ
�سريرها نائمة ،خرج ال�صوتُ ال ّ
أج�ش من ر�أ�سه قائ ًال:
ال�سجان
«اقتلها الآن �أيها البائ�س اجلبان ،فلو تركتها تكرب� ..سيغمد ّ
�سيفه يف ج�سدها ،و�سيقتلها ،ويقتلك بطعنة واحدةَ ،مل عليك �أن ترتكها
تتعر�ض لكل هذا التعذيب؟ �أنت لن ت�ستطيع حمايتها ،لو كنت ت�ستطيع
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حلميت زوجتك».
هرول خارج البيت ،هاجمته قبيل ٌة من الأ�صوات ال�صدئة ،كانت ت�صرخ يف
�أذنيه« :اقتلها» ،رك�ض ب�أ�سرع ما ي�ستطيع ،لكن الأ�صوات الحقته ،وفج�أة
ب�صوت
ر�أى زوجته تبت�سم يف وجهه ،ووجهها ملوث بالدم ،ثم قالت له
ٍ
حان« :مل ال ترتك �أمر ال�صغرية يل ..من �أوىل مني برعايتها؟!».
ِ
�شعر باخلجل من زوجته ،مل ي�ستطع النظر يف عينيها ،وعاد منظرها،
وهي ت�ساق بالقوة �أمام عينيه بدعوى التحقيق معها ،بعد �أن مات �أخوها
يف ال�سجن ،قتلته نظراتها� ..آخر ما ر�آه منها ،وهي على قيد احلياة،
ُ
�سهام من
كانت
ت�ستغيث به ،وا�ستحالتْ بالغة ا�ستغاثة عينيها �إىل ٍ
ً
نار اخرتقت قلبه ،وجلده� ،أراد �أن يفعل �شيئا ،حاول �أن يتحرك ،لكن
ال�ضابط وجه ف ّوهة امل�سد�س نحو ر�أ�سها ،فتجمد يف مكانه دون حراك،
بينما كان �صوتها ُّ
ي�شق �أذنيه �شق ًا.
�أيقظه بوق ال�س ّيارة  -التي كادت �أن ت�صطدم به  -من عجاج �أفكاره،
تر ّنح قلي ًال ،ثم ا�ستطاع �أن يكمل �سريه بينما كانت ال�شتائم تنهال عليه
من �سائقي ال�سيارات التي عطلها مروره املفاجئ ،ارتفعت الأ�صوات
يف ر�أ�سه ب�شكل جنوين ،لكنه �أخري ًا عرف وجهة �سريه ،حددتها بو�صلة
الأ�صوات �إياها� ،سارع خطاه نحوها ب�إ�صرا ٍر مل يعرفه من قبل ،و�صل �إىل
مكان ما ،وجل�س على الر�صيف منتظر ًا ،م ّر وقتٌ مل يح�صه وهو ينتظر،
ٍ
حتى اقرتبت �سيار ٌة فارهة من بعيد ،فقام ب�سرعة عن الر�صيف ،ودخل
باب البناية الفاخر مرتقب ُا و�صولها ،توقفت ال�سيارة ،ونزل منها ثالثة
رجال ،وما �أن الح الرجل الذي كان يقود ال�سيارة ،والذي كان يرتدي بز ًة
ع�سكري ًة ّ
من�شنة ومكوية ب�شكل ا�ستعرا�ضي حمكم ،حتى عاجله بطعن ٍة يف
�شريان رقبته ،طعن ٌة قاتلة ال ميكن لأحد �أن يغيثه منها ،ارتفعتْ �أ�صواتٌ
ثوان ،كان ُ
أنفا�سه الأخري َة
كثري ٌة يف املكان ،وع ّمت الفو�ضى يف ٍ
يلفظ � َ
ً
ج ّراء وابل الر�صا�ص الذي اخرتق ج�سده خارجا من م�سد�س احلار�س
ال�شخ�صي ،عندما نظر يف عيني ال�ضابط الذي كان يتخبط يف دمه
قائ ًال� :سرتافقني �إىل اجلحيم ..دون م�سد�س ،وال رتبة.

أنجدوهم

فقلوبهم محطمة
جداي �إميان  -اجلزائر
نظرت ح�سناء خلفها نظرات مودعة لهذا العامل الذي اعتربته ظامل ًا ب�أمت
املقايي�س .نزعت حذاءها و�ألقت بحقيبتها على ال�شاطيء ،ثم �أخذت نف�س ًا
عميق ًا لتتوجه فيما بعد �صوب البحر بخطى متثاقلة� .أغلقت عينيها كلي ًا
لتغمر مياه البحر قدميها و�ساقيها .بينما كانت م�ست�سلمة كلي ًا لقدرها
املحتوم �إذ برجل يف الأربعني من عمره يجذبها بقوة نحو ال�شاطيء.
انتف�ضت ح�سناء ب�شدة لدرجة �صراخها يف وجه هذا الرجل الذي �أف�شل

خطتها ب�إنهاء حياتها .مل يعر الرجل اهتمام ًا ل�صراخها العنيف بل �أنه
وا�صل جذبها �إىل ال�شاطيء بقوة .مل تتوقف ح�سناء عن اهتياجها احلاد
لدرجة �أن الرجل �صفعها بقوة على خدها لت�سقط �أر�ض ًا.
ح�سناء ب�إزدراء �شديد :كيف تتجر�أ على �صفعي �أيها املعتوه؟ ومن �أنت
�أ�ص ًال؟ ف�أنا ال �أذكر �أين ر�أيتك قب ًال.
الرجل :ال يهم من �أنا ،لكن ما تفعلينه يف حق نف�سك جرمية ال تغتفر.
ح�سناء :وما �ش�أنك �أنت �أيها االحمق؟ ف�أنت ال تعرف حجم املعاناة التي
�أمر بها.
الرجل :هل تويف والداك مثال؟ �أم �أنك م�صابة مبر�ض ي�صعب عالجه؟
ات�سعت حدقتا عينيها ثم �أجابته� :أنا ال �أحتدث مع الغرباء �أمثالك ،ثم
ا�ستدارت متوجهة نحو البحر جمدد ًا لكن يده كانت �أ�سبق �إليها ليم�سك
ذراعها خماطب ًا :هل �ستوا�صلني الهرب كاجلبناء� .أح�ست ح�سناء
برع�شة هزت كيانها فهذه هي املرة الأوىل التي يخاطبها فيها �أحدهم
بهذه اللهجة القوية.
 �أترك ذراعي حا ًال و�إال... و�إال ماذا؟ �س�أ�صرخ ب�أعلى �صوتي و�أجعل اجلميع يجتمعون حولك. لكني �س�أخربهم ب�أنك تودين االنتحار و�أين كنت هنا مل�ساعدتك. م�ساعدتي! لقد فقدت حلمي الوحيد بدخول كلية الطب و�أنت هناعلي بكالمك التافه.
تتبجح ّ
�أطلق الرجل قهقهة عالية لت�صاب بالذهول حيالها فهي ولربهة ظنت �أنه
رجل جمنون ،لكنه رد عليها فور ًا ب�أنها �سخيفة لت�ضيع حياتها على �أمر
ب�سيط كهذا ،لكن وجهها �إحتقن ب�شدة لتجيبه ب�أنه ال يحق له ال�سخرية
من �أحالمها العظيمة والتي تبددت فجاة بعدم ح�صولها على معدل كبري
ي�ؤهلها لدخول هاته الكلية .حاول الرجل التهدئة من روعها و�أخربها
ب�أن هناك من هم �أ�شد تعا�سة منها ،لكنها امتع�ضت ب�شدة من كالمه
يقدّر حجم م�أ�ساتها .بينما كانت �شاردة تفكر ب�أمر هذا
فهو بنظرها ال ِ
الغريب �إذ به يخاطبها فجاة ما ر�أيك �أن نعقد رهان ًا بيننا� .إن جنحت
يف االختبار فيمكنك �إنهاء حياتك كما تريدين ،لكن �إن جنحت �أنا ف�إنك
�ستعدلني فور ًا عن فكرتك املجنونة.
 �أي رهان هذا؟ ثم �أنني...بقدراتك؟
إنك ال تثقني
 هل � ِِ
أنت خائفة �أم � ِ
�أح�ست ح�سناء ب�أن الرجل جرح كربيائها لتجيبه على الفور بقبولها
التحدي ،فلطاملا كانت طالبة متفوقة حمبة للتحدي .نظر الرجل �إليها
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واالبت�سامة تعلو وجهه :اتفقنا �إذن� ،أنا �أدعى ال�سيد جمال .رمقته
بنظرات حادة ،ثم �أجابته ب�صرامة �شديدة� :أنا ح�سناء .منحها ال�سيد
جمال بطاقة حتمل عنوانه ،ثم �أخربها باملجيء لهذا العنوان �صباح
الغد على ال�ساعة الثامنة .قبل �أن تتفوه ب�أي كلمة كان الرجل قد غادر
بالفعل� .أح�ست مب�شاعر غريبة متناق�ضة ،فقد كانت م�ستاءة وغا�ضبة
لكن ف�ضولها الكبري الذي �ساورها جتاه هذا الإن�سان جعل امل�س�ألة تبدو
معقدة .لقد باتت الليل ب�أكمله تفكر يف غريب الأطوار هذا لدرجة �أن
غيت
ر�أ�سها �أو�شك على الإنفجار .كانت م�ستلقية على ال�سرير ،لكنها َرّ
و�ضعية اال�ستلقاء للجلو�س وبد�أت تردد جملتني ملدة طويلة هل �أذهب
غد ًا؟ ال .لن �أذهب ،حتى وجدت نف�سها وقد ا�ست�سلمت بالفعل ل�سلطان
النوم .يف ال�صباح الباكر رن هاتفها اخللوي لتنه�ض مذعورة فهي مل
تنل كفايتها من النوم ب�سبب الأرق ال�شديد الذي �أ�صابها الليلة املا�ضية.
�أخذت الهاتف وهي تتثائب ب�شدة :من املت�صل؟
أنت؟
 �أنا جمال� .أين � ِ انتف�ضت ب�شدة :جمال! من جمال؟ن�سيت ب�سرعة؟
 هل ِ �أنت ذاك الأحمق .كيف حت�صلت على رقمي؟تراجعت عن االتفاق؟
 هلِ
 ومن قال ذلك� .أنا �آتية حا ًال .و ...قبل �أن تكمل جملتها الأخرية كان قد�أغلق اخلط بالفعل مما زاد �شعورها بالغ�ضب .نه�ضت من �سريرها ،ثم
�أخذت حمام ًا وقبل �أن تتجه للخارج نظرت جيد ًا يف زوايا املنزل والذي
كان يبدو هادئ ًا للغاية ما عدا �صوت اخلادمة يف املطبخ .لقد كان لزام ًا
على والديها ال�سفر من �أجل عقد �إحدى ال�صفقات املهمة ل�شركتهم.
�أخذت نف�س ًا عميق ًا ثم اجتهت نحو ال�شارع لت�ستقل �إحدى �سيارات الأجرة
نحو العنوان املطلوب.
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توقفت ال�سيارة �أمام �إحدى البنايات القدمية .رفعت ر�أ�سها للأعلى
لي�صطدم نظرها بلوحة مكتوب عليها دار الطفولة امل�سعفة .دخلت
ح�سناء �إىل املبنى لتجد �أطفا ًال بني العامني واخلام�سة ع�شر من �أعمارهم
ي�صرخون ويلهون .فهذا يجري وراء �صديقه والآخر يبكي لأن �أحدهم
�ضربه� .أح�ست بده�شة �شديدة ،فهذه املرة الأوىل التي تدخل فيها �إىل
مكان كهذا ،لكن �إحدى الفتيات ال�صغريات قاطعت �شرودها وذلك
بجذب طرف ثوبها .حاولت ح�سناء انتزاعه منها لكن الطفلة بد�أت
بال�صراخ .مل تعرف ح�سناء ماذا تفعل و�سط هذه ال�ضو�ضاء ،لكن ال�سيد
جمال �أنقذ املوقف حيث �صفق بكلتا يديه �آمر ًا الأطفال بالتزام الهدوء.
فج�أة خ َّيم ال�صمت بني اجلميع وك�أن لهذا الرجل �سحر ًا غريب ًا .طلب
ال�سيد جمال من الأطفال الدخول �إىل قاعة الدر�س والقيام بواجباتهم
املنزلية .ملا اطمان جمال ب�أن اجلميع دخلوا غرفة الدر�س ب�صحبة �أحمد
�أحد الأ�ساتذة املتطوعني باملركز نظر �صوب ح�سناء وطلب منها اجللو�س
على �إحدى املقاعد.
هذا ما �أردتك �أن ت�شاهديه .ه�ؤالء الأطفال ال �أهل لهم و�أنا �أدير هذااملركز منذ خم�س ع�شرة �سنة تقريب ًا .كل �شهر �أو �شهرين نتلقى �صبي ًا �أو
فتاة ،و�أنا �أحاول قدر امل�ستطاع �أن �أعتني بهم.
 ال �أدري ماذا �أقول ...لكني �أ�ستطيع التربع مبا �أن والدي من زمرةالأثرياء .ف...
 هل بد� ِأت من الآن ت�شفقني عليهم؟ �أنا حق ًا مل �أق�صد ذلك... كل ما يحتاجونه هو دعم نف�سي �أكرث منه مادي. �أنا حق ًا �آ�سفة .مل �أعني... �إن �أردت امل�ساعدة حقا فيمكنك مث ًال �أن تعطيهم درو�س ًا يف العلومأل�ست من حمبي علم االحياء؟
الطبيعيةِ � .

 كيف عرفت ذلك؟ قالتها ح�سناء بده�شة.أنك تودين االلتحاق بكلية الطب.
 �أمل تقويل بالأم�س � ِملا تذ َّكرت ح�سناء الكلية �شعرت بتكدر وا�ستياء �شديدين ،لكنها كبحت
جماح نف�سها �أمام جمال لتجيبه على الفور بانها م�ستعدة خلو�ض هذه
التجربة مهما كلف الثمن.
بعد مرور ثالثة �أ�شهر كانت ح�سناء تنظر نظرات كلها تقدير واحرتام
ل�صورة ال�سيد جمال .لقد كان الرهان �أن تعمل كمدر�سة ملادة العلوم يف
هذا املكان ملدة �شهر ثم تتخذ قرارها ،لكن ما �أن بد�أت العمل هناك
حتى �أح�ست بغبائها الال متناهي ،فهي كانت �ستهدر حياتها من �أجل
�شيء ب�سيط ي�سهل معاجلته يف امل�ستقبل .كانت كلما تنظر �إىل �أولئك
االطفال حت�س بغ�صة �شديدة يف حلقها ،فكيف يعقل لأنا�س �أن يتجردوا
من �إن�سانيتهم و يتخلوا عن �أطفال ال ذنب لهم فيما ح�صل .بينما كانت
�شاردة بذهنها �إذ ب�أحد الأطفال والذي يدعى �سامر ي�أتيها مهرو ًال
باكي ًا .لقد حزرت ح�سناء على الفور ما حدث ،ف�أطفال املركز يتعر�ضون
مل�ضايقات يومية من بع�ض �سكان احلي والذين ي�صفونهم ب�أب�شع
الأو�صاف .احت�ضنته ح�سناء بقوة ثم ربتت على كتفه لتخربه �أن االمور
�ستتح�سن ،لكن مراد والذي يبلغ من العمر �أربع ع�شرة �سنة قاطعها
بغ�ضب قائال :نحن �أنا�س منبوذون� ،أينما �سنذهب �ستبقى و�صمة العار
أح�ست ح�سناء بهلع �شديد ،فكيف
تالحقنا للأبد .كم �أمتنى املوت فع ًالَّ � .
لطفل يف عمر الزهور �أن يتحدث بهذه ال�سوداوية املطلقة .لقد حاولت
التهدئة من روعه لكنه كان مغتاظ ًا بالفعل لدرجة �أنه ك�سر املزهرية
املوجودة فوق الطاولة ،لكن ال�سيد جمال خاطبه بلهجة حتدي� :إن كنت
ناقم ًا لهذه الدرجة فلتربهن العك�س .نظر�إليه مراد با�ستعجاب لكن
ال�سيد جمال �أردف قائال� :سيقام �أملبياد للريا�ضيات قريب ًا ،ومبا �أنيّ قد
الحظت مهاراتك يف هذه املادة فلقد �سجلت ا�سمك �ضمن الالئحة بعد
�أن تقدمت بعدة طلبات للوزارة والتي وافقت عليها �أخري ًا ب�شق الأنف�س.
�إن �أردت �أن ي�صفق لك اجلميع فعليك الو�صول �إىل القمة وعندها
�ستفر�ض احرتامك رغم ًا عن اجلميع.
نظر مراد �إليه نظرات توحي بقبول التحدي مما جعل ح�سناء ت�شعر
بفخر �شديد جتاه ال�سيد جمال ،هذا الرجل العظيم الذي ال يدخر جهد ًا
يف ِّ
بث و�إعادة الأمل جلميع اليائ�سني .بد�أ مراد التح�ضري اجلاد فبنظره
هذه فر�صة عظيمة لن تتاح له مرة �أخرى .ملا ر�أت ح�سناء �إ�صرار هذا
أح�ست ب�شعلة تتقد بداخلها جمدد ًا.
الطفل الذي يذاكر �صباح م�ساء � َّ
فلم حت�س بنف�سها �إال وهي تفتح دفاتر كانت قد ا�ستعارتها من زميلتها
بجامعة اللغات .فبعد ف�شلها بدخول كلية الطب كانت قد �سجلت بجامعة
اللغات .مل تعر درا�ستها اهتمام ًا يف البداية ،لكنها الآن وما تراه من
�إ�صرار مراد فقد عزمت هي الأخرى على بناء م�ستقبلها.
بعد مرور خم�سة �أ�شهر كان مراد يقف على من�صة ال�شرف بعد �أن
حت�صل على املرتبة الأوىل عاملي ًا .لقد �أبدى عبقرية فائقة يف جمال
َّ
الريا�ضيات مما جعل جميع اخلرباء يثنون على قدراته يف حل امل�سائل
ال�صعبة .بعد ت�س ُّلمه للميدالية الذهبية كان لزام ًا عليه �أن يلقي خطاب ًا
ق�صري ًا .وقف مراد وكله �شموخ ثم تناول امليكرفون قائ ًال :هناك �أنا�س
يحطمونك ،وهناك �أنا�س ي�أخذون بيدك مهما كان و�ضعك .ثم نظر نحو
ال�سيد جمال لريدف قائال� :سيداتي� ،سادتي� ،أنا نزيل مبركز للطفولة
امل�سعفة ،ولكم �أن تتخيلوا حجم املعاناة التي حتتويه هذه العبارة يف
جمتمع ال يرحم �ضحاياه الأبرياء .لقد مت �إخباري ب�أنهم وجدوين �أمام

باب املركز ،وقد كنت ر�ضيع ًا وقتها .كان م�صريي �سيكون بائ�س ًا لو مل
�ألتقي ال�سيد جمال ،رئي�س هذا املركز .لقد كان الأب والأم وال�صديق
امل�ؤن�س لوحدتنا .لقد كان الوحيد الذي يربت على �أكتافنا عندما كان
�أ�شباه الإن�سانيني يهينوننا بعباراتهم الالذعة والفظيعة .لكني �أعيد
و�أكرر �أن وراء جناحي هذا �إن�سان عطوف ورائع �آمن بي وبقدراتي يف
حتقيق النجاح .ف�شكر ًا لك يا �سيد جمال .ويف اخلتام ف�إنيّ �أترجى
جميع الطيبني ب�أن ينجدوا الأطفال املتواجدين بدور الطفولة امل�سعفة
لأن قلوبهم فع ًال حمطمة .لك ِّني �أقولها و�أكررها �أننا ال نحتاج �شفقة من
�أحد لأن ال�شفقة يف غري حملها �شعور بائ�س ورهيب فع ًال .كل ما نريده هو
�أنا�س ًا طيبني ي�أخذون ب�أيدينا ويخففون عنا �آالمنا و�أحزاننا .ففي الأخري
�إن�سانيتنا هي ما جتمعنا.
لقد كانت كلماته م�ؤثرة ،وبالتايل فقد �صفق له اجلميع مطو ًال .لقد مت
تكرمي ال�سيد جمال لقاء جهوده الكبرية كما مت اختيار املركز الذي يديره
ك�أف�ضل منوذج ُيحتذى به.
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البرنــــــــس
عبداهلل عي�سى  -م�صر
ن�سمات �شهر �أيلول ت�سبح يف الف�ضاء الأخ�ضر ،حتمل �أنفا�س الرياحني
املتناثرة على ِّ
حواف الرتع ،ال�شذى الطازج ال يغيب عن رئتي على امتداد
تعج بالنقيق؛ الأمر الذي ِّ
يذكرين ببدايات حبي لهذا الإبداع
احلا َّفة التي ُّ
الريفي ،حينما كنت �أت�سلق على �أكتاف والدي ..رقرقة املاء يف اجلداول
ت�شارك يف ان�شراح �صدري ..وما يزال اخلريف يك�شف لنا عن وجهه
اجلميل.
ً
ً
ُ
عربنا ال�سهول املوحلة ،والتزمنا طريقا ترابية جافةّ ،
ن�شق الليل الداجي
بدبيب خطواتنا الوئيدة ،حقول الأرز التي �أو�شكت على احل�صاد بدت -
من �شدة الظلمة  -وك�أنها �أرواح لزروع مقتولة ،وبدت الأ�شجار املرتنحة
بحفيف كئيب ،يتخلل ذلك احلفيف نعيق
وك�أنها �أ�شباح دراوي�ش تن�شد
ٍ
بومة ،كاد ميزق �سكون الليل..
م�سلك ع�شيب..
وم�ضينا ن�شق ال�سواد حتى و�صلنا �إىل ٍ
الغاب ِّ
ّ
ّ
قدمي ،كلما خل�صتها من
يغطي قامتينا ،ونباتات لولب ّية ت�شد ّ
واحدة �شدّتها �أخرى ،وما ّ
كف اللولب حتى خلع حذائي.
�أ�ضاء �صاحبي جواله ،بادرتهِ « :اطفئ جوالك يا عزيزي ،كي ال يجزع
هذا املتحرك  -للمرة الثانية  -حتى ن�ستدرك �أمره».
ً
نظرت �إىل وجه �صاحبي الغارق يف �سواد الليل ،وقلت« :كفاك مزحا يا
عزيزي» ،وم�ضينا نتابع ال�سري على طريقنا املج ّعدة ،املل ّبدة باللولبيات.
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وبرو ّي ٍة عربنا اجل�سر النحيل الذي �صنعه الفالحون من �شطر جذ ِع
نخلة.
وملّا انتهينا من العبور ا�ستبانت لنا �أطياف �أ�شخا�ص ذاهبة ،و�أ�شخا�ص
قادمة ،و�أ�شخا�ص ثابتة ،و�سمعنا ت�أوه!! كاد هذا الت�أوه ي�ضخ فينا هرمون
(الأدرنالني) من الوهلة الأوىل ،وبعد ا�ستطالع ...تراجع الأدرنالني
ليحل حمله هرمون (الت�ستو�ستريون) ...تركنا الأمر ،وم�ضينا قلي ًال.
• ما �أروع الرتعة اليوم يا عزيزي ..هيا جنل�س هنا ،حتت
هذه ال�شجرة الوارفة ،ويف هذا املكان اطرح خيط �صنارتك ،وا�ستمتع
بالهدير ،والهواء العليل.
• اجل�س �أنت واطرح �صنارتك حتى �أت�سلق ال�شجرة ،واجمع
بع�ض ًا من اجلميز ،ما �أ�شهى رائحته الطازجة التي حتملها ن�سمة الليل
الرائعة.
ً
ما لبث �صاحبي �إال قليال و�إذا ب�أ�ضواء �شديدة ابتلعت الظلمة ،بدت لنا
�أنها ك�شافات قوية حا�صرت املكان ،تبعتها على الفور طلقات نارية،
و�صوت غا�ضب من مكرب�« :سلم نف�سك يا (برن�س) الطرق كلها
حما�صرة» ..نظرت يف فر�شة ال�ضوء الوا�سعة ،وجدت الربن�س مكب ًال،
و�شباب ًا حما�صر ًا ،وامر�أ ًة عاري ًة ..ورزم خمدر متناثرة على الأر�ض،
و�شرطي �سليط الل�سان يحز ُم يده يف يدي.

الرضيعان
ال�صغرية حتت فخذي كي ال يراها القبطان.
و�ضعتُ احلقيبة ّ
ً
ّ
ب�صوت غباريّ كثيف� :سنتح ّرك ،وليلتزم كل مبكانه ،ال نريد �ضجيجا ،وال حركة .القارب
�أعلنَ
ٍ
ً
ً
ً
�سينطلقّ .ثم حت ّرك حم ّمال كتال و�أكواما ب�شرية.
�أنا وزوجتي ،نحمل طفلني تو�أمني ،وبع�ض ًا من حاجاتهما .اتّفقنا مع «امله ّرب ال�صالح» على قارب
كبري ال يزيد ركابه عن ع�شرين �شخ�ص ًا ،لكن طال مكو ُثنا احلريقي يف ا�ستنبول ،وازدادت معاناتنا
أمل مع ّلق بطرف غيمة تالعبها الريح ب�شهوتها ،وبعد �إحلاحنا اتّفقنا �أن نخرج من
من ارتباطنا ب� ٍ
جحيم التّ�شتت �إىل بالد النعيم ب�أي و�سيلة كانت.
ّ
�صيد �صغري ،بعد تخل�صهم من امل�ؤن
ّ�شح بالب�ؤ�س لقارب ٍ
تك ّوم �أك ُرث من خم�سني �شخ�ص ًا يف ٍ
قاع مت ٍ
ال�صغرية املُخ َّب�أة حتت فخذي فيها حاجات الر�ضيعني ،حليب
واحلقائب ،ورميها يف البحر .احلقيبة ّ
بعيد تعلوه �أمواج البحر ،كنا ننتظ ُر عودة
أفق ٍ
جم ّفف وماء ،وحفا�ضات �صغرية .وعيوننا ت�س ّمرت يف � ٍ
الغائبني ،والآن ننتظ ُر رحيلنا �إليهم .
ّ
طبقات من الزّبد البارد ،بد�أ القبطان وم�ساعده بالتال�سن
أمواج زرقاء ،جترف
ٍ
تعطل القارب و�سط � ٍ
مع ال ّركاب ،فهدّد �أحدهم ب�إغراق القارب لو َ
خالف �أح ٌد �أوامره ،وطلب ب�إلقاء ك ّل �شيء زائد يف
البحر لتخفيف احلمولة.
م ّر بني الركاب ،يفتّ�ش عن �أيّ �شيء ُيزيد احلمولة ،مالحمه توحي بالوح�شية ،فالذ اجلميع �إىل
جارح ن�شرتي به ر�ضاه .ف�ألقيتُ احلقيبة كلها ،مل يبقَ معنا �سوى وثائق �شخ�صية .مكثنا يف
ٍ
�صمت ٍ
�ساعات طويلة .بد�أ �أحد ال�صغريين يلفظ �أنفا�سه الأخرية ،جوع ًا وبرد ًا و�أملاً.
عتمة البحر
ٍ
ً
م�شادات كالمية تذ ّمر اجلميع ،وعال
طلب القبطان �أن نرمي جثته يف البحر ،تخفيفا للحمولة ،وبعد
ٍ
ّ
هر ٌج و�صرخات فالذ بال�صمت ،ابتل َع تذ ُّمرنا وابتلعنا املرارة ب�صمت ،وك�أنّ االحتفاظ بجثة ال ّر�ضيع
ن�ص ٌر.
يف �ساع ٍة مت�أخرة بد�أ القارب يتح ّرك ويئن حتت وط�أة الأمواج واحلمل الثقيل� ،أكل الرب ُد رغبتنا يف
وت�ضرع
الكالم� ،إرادته يف الل�سعة �أقوى من �إرادتنا يف املواجهة ،وارتفعت متتمات امل�ؤمنني يف �أدعي ٍة
ٍ
�إىل اهلل .مل تفدهم تلك التمتمات يف �إيقاف الدم ،وال يف �إنقاذ النا�س من الهالك ،لكن ال بد منها.
وتعب طويل ،ا�ست�سل َمتْ للغفوة اللحظية ،ك ّل ر�ضي ٍع
يف ٍ
نعا�س ثقيل ٍ
وقت مت�أخر كانت املر�أة تغيب يف ٍ
ّ
طرف منها ،فحم ْلتُ ال ّر�ضيع املتويف ورمي ُته بني الأمواج ،فالتخل ُ�ص منه قد ُينق ُذ �أخاه من
على ٍ
الغرق ،مل �أجتر�أ لأنظر �إىل �أقمطته كيف تغرق ،نظ ْرتُ �إىل �أخيه يف ح�ضن �أ ّمه ،كان هامداً.
تك ّو ْمتُ على نف�سي يف هد�أ ٍة ،وغبتُ عن الوعي.
ديك �أ�صابتْه نزل ُة �أنفلونزا :ال تن�سوا �شيئاً
وجه القبطانُ كالمه �إىل ال ّنا�س ،نربة �صوته ك�صوت ٍ
ّ
فلينزل جميعكم.
قم .هيا بنا.
ح ّركتني املر�أ ُةْ :
ف�صرختْ يف وجه القبطان :ماذا فعلتَ بابني؟ و�أمطرتْ عليه وابالً
َ
َ
الحظتْ �أنّ �أحدهما غري موجود،
من ال�شتائم .نزلنا من القارب� ،شعرتُ ب�أن رجلي ّ
متخ�شبة ،ال تتحرك ،جر ْرتها ورائي.
طلبتْ املر�أة ر�ضي َعها ،وهي تولول وت�صرخ على املنكوب املرمي يف البحر .و�إذا بها �صرختْ �صرخة
عالية:
التم اجلميع حولنا م�ستف�سرين،
�إنّ هذا هو الر�ضيع املنكوب ،وابن ال�سافل قد رمى �أخاه يف البحرّ .
َ
تعالت ال�شتائمَ :
احتفظ بامليت ورمى الآخر؟
كيف
ثم �أ�سرعوا �إىل �ش�ؤونهم امل�شتّتة.
وبد�أنا برحلة �أخرى.

�صربي ر�سول � -سوريا
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الزلزال
كانوا ع�صبة من الرجال تبدو عليهم �سمات الوجاهة من ملب�سهم
وعرباتهم الفارهة ،نزلوا ب�إحدى قرى ال�صعيد ،واجتمعوا بعمدة القرية
و�شرحوا له عن �أمر جلل �سيحدث� ،إذ �أخربوه �أنهم وفد من هيئة البحوث
امل�صرية وب�أنه يف متام العا�شرة م�سا ًء �سوف ي�ضرب القرية زلزال
مبقيا�س ثمانية ريخرت ،وعلى اجلميع �أن يتجه �صوب اخلالء حتى يت�سنى
لهم متابعه الكارثة عن كثب ،وحماولة احلد من توابع الكارثة وت�صوير
ذلك احلدث ونقله بال�صوت وال�صورة لكافة �أنحاء العامل ،و�أخربوه اي�ض ًا
�أن قريتهم �ستكون مركز الزلزال.
�أمر العمدة بتجميع النا�س وخطب فيهم
مو�ضح ًا لهم تلك الكارثة التي
�ستحل عليهم ،و َملّا �سمع النا�س
كالمه راحوا ي�ضربون كف ًا بكف..
منهم من �أرجع ذلك �إىل كرثة
املعا�صي والذنوب التي �أ�صبحوا
يقرتفونها دون رادع ،ومنهم من
قال ب�أنها من جراء �سيا�سات فا�شلة
للحكومة �أث َّرت بال�سلب على البيئة،
ومنهم من قال �أن العامل يقرتب من
النهاية ..ومنهم من ف َّو�ض �أمره
�إىل اهلل ،الغاية �أن اجلميع
قد �أدىل بدلوه ومل
يدع الأمر مير مرور
الكرام.

ا�شرف غازي  -م�صر
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�أكرم العمدة وحا�شيته ُنزل الوفد ومل يدَ عوا يف جهدهم جهد ًا �إال وبذلوه..
ذبائح وحلم �ض�أن وفتة باخلل والثوم وع�سلني بلونهما الأبي�ض والأ�سود
وفطري م�شلتت وق�شدة جامو�سي معتربة وجنب قدمي يعوم و�سط بركة
من امل�ش املُ�صفى ..كانت وليمة ت�ستحق �أن يبذل مقابلها �أفراد الوفد
�أرواحهم.
ح َّلت �ساعة ال�صفر ف�أخرج �أفراد القرية موا�شيهم و�أطفالهم وذهبوا �إىل
اخلالء مخُ لفني وراءهم بيوتهم وما حتويه البيوت من �أثاث فلم يكن يف
مقدورهم �أخذ �شيء بعد �أن داهمهم الوقت ..ومل ي�شك �أحد �أو تت�سلل
الريبة �إىل نف�سه �أن الزلزال قادم ال حمالة وبخا�صة بعدما �شاهدوه
من �أعا�صري و�سيول �أخربتهم بها هيئة الأر�صاد قبلها ب�أ�سبوع كامل..
وحتققت نبوءتهم.
م َّرت الليلة على �أهل القرية �أ�شبه بالدهر ويف ال�صباح اكت�شفوا
�أن الوفد مل يكن �سوى جمموعة من الل�صو�ص مل يرتكوا �شيئ ًا
ذا قيمة �إال و�سلبوه ..ناهيكم عن الذهب وامل�صاغ والأجهزة
الكهربائية وتركوا القرية يف
نحيب وعويل.

في
المقهى
ح�سن الفيا�ض  -م�صر
منفرد� ،أمام طاولة �صغرية احلجم ،م�ستطيلة
مبقعد
ا�ست�أثر لنف�سه
ٍ
ٍ
ال�شكل ،ظن �أنها تن�أى به عن همهمات اجلال�سني ،و�صياحهم،
و�ضحكاتهم ،و�ضجيجهم ،رغم �أنه اعتاد ارتياد هذا املقهى منذ �سنوات،
ال يذكر عددها بالتحديد ،ي�ستجدي على منا�ضده �إبداعاته الأدبية ،التي
مل ير منها النو َر �شي ٌء حتى الآن ..كانت ال�شم�س تلفظ �أنفا�سها الأخرية،
خجل خلف
وتك�سو املكان ب�أ�شعتها الذهبية الكليلة ،وقد بد�أت تتوارى يف ٍ
عباءة الليل ،بينما كانت الأنوار من حوله ت ُعد ال ُعدة ملحاربة الظالم،
والفتك بخيوطه يف كل �أرجاء املكان ،والتي ما كادت �أن ُتولد حتى ُوئدت،
ودخان لفائف التبغ ،قد خرج من �أفواه اجلال�سني ،معربدًا يف املكان،
خا�صا به ...ف َتّ�ش يف املكان بعينيه ال�ضيقتني حواه جيدًا،
خال ًقا له عب ًقا ً
نب�ش يف كل �أركانه� ،أطلق العنان خلياله ،ر�سم لكل جال�س �أمامه �صورة
يف خميلته..
هذا الذي �أتعبه الزمن� ،أكل و�شرب عليه ،ت ًبا لهذه ال�شعريات البي�ضاء
�سياج الوقا ِر؟� ،أم هي بداية النهاية؟...
التي تك�سو ر�أ�سه ،هل هي ح ًقا ُ
نف�سا طويلاً من(نرجيلة)
�أ�شفق عليه حينما ر�آه َي�س ُعل ب�شدة بعدما �أخذ ً
�أمامه...
فكر عميق ،وعيناه
وهذا الذي ي�ضع يده �أ�سفل خده� ،شاردًا يف ٍ
ال�شاخ�صتان تلعنان الهوى� ،أو تنقمان جيله املطحون ،رغبة يف ُمنازلة
الزمن ،وك�سر �شوكته ،ولكن �أ ّنى له ذلك...
بكف� ،أح ًقا �أن الأيام �أظلتهما بجناحيها،
وهذان ي�ضحكان ،وي�ضربان ك ًفا ٍ
�أم �أن التيه يف �سراديب تكهنات امل�ستقبل ،جعلت منهما ثملني ،فبدا الأمر
على عك�س جوهره؟..
عاد �إىل نف�سه بعدما �أ�شعل لفافة من التبغ ،نفث دخانها يف الهواء ،بد�أ
يرتاق�ص �أمامه ،ير�سم � اً
أ�شكال ،ال محُ ددات لها...
•�آ ٍه كم جميلة هي احلرية..
هم�س بها �إىل نف�سه ،بعرث �أوراقه على املن�ضدة� ،أم�سك يراعه ،حاول
�أن ُيكمل ما بد�أه ،لقد �أتعبه الأمر كث ًريا منذ �أكرث من عام؛ فالبيت �أكرث
�ضجيجا من هنا بف�ضل ه�ؤالء ال�صغار الأوغاد...
ً
طلب فنجا ًنا من القهوة
•وعندك واحد قهوة على الريحة.
عال..
قالها (النادل) ب�صوت ٍ
نظر �إليه �شز ًرا ،وك�أمنا يلومه على قطع ِحبال �أفكاره ،عاد ثانية ينظر �إىل

�أوراقه ..بد�أ يراعه يخطو على الورق ،ولكنها خطوات متعرثة...
نظر �أمامه ،تعلقت عيناه بقدها املم�شوق ،الذي يتمايل كغ�صن البان،
متحد ًيا �أعتى الرهبان يف �أديرتهم...
•(دُ�ش)..
قالها �أحدهم ،يجل�س على مقربة منه ،يلعب (الدومينو)..
ا�ستحوذت الكلمة على كال �أذنيه..
�صباحا ،وظ َّلت
تب�سم �ضاح ًكا ،تذ َّكر حينما �أراد غ�سل وجهه ً
نظر �إليهَّ ،
الرغوة على وجهه ،حتى �أزالها باملن�شفة التي يطوق بها عنقه ،بعدما
�أعياه ِانتظار خرير املاء ،وهو ين�ساب من ال�صنبور...
ِانكف�أ ثانية على �أوراقه ،حاول �أن يكتب �شي ًئا ،ولكن دون جدوى..
•ت ًبا لها من �أق�صو�صة.
قالها ،وهو يمُ زق وريقاتها ،ثم �ألقاها ق�صا�صات تتطاير يف الهواء ،وهي
وحتدّ...
�صلف ٍ
تهز�أ به يف ٍ
د�س م�ؤخرة القلم يف فمه� ،ضغط
�أم�سك بورقة ،مل ُيد ّن�سها املداد بعدَّ ،
تلح عليه ،تعبث بكل جوانب عقله� ،إنها تريد
عليها ب�أ�سنانه ،بد�أت الفكرة ُّ
اخلروج� ،ضاق بها عقله ،نظر �إىل من حوله ،ف َتّ�ش فيهم جيدًا ،تف ّر�سهم
ب�إمعان ،تعلقت عيناه بالنجوم التي بد�أت تطفو على �صفحة ال�سماء،
هر�ش بقلمه يف ر�أ�سه ،وكتب يف منت�صف الورقة (املقهى)...
وبد�أ قلمه ين�ساب...
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من يوميات

بائعة الخبز
()1
هناك على الر�صيف البعيد ،حيث ت�ستيقظ �أحالمي املتعرثة على �إيقاع
�أحالم الآخرين.
جل�ستُ على ذلك الر�صيف� ،أت�أمل املا ّرة و� ُ
أت�ساءل ملاذا ال ي�شبهونني؟
ملاذا ال �أ�شبه �أحد ًا منهم؟ مي ُّر رج ٌل يقو ُد �سيارت ُه الفارهة وجتال�سه زوجت ُه
�إىل جانبه متباهي ًة برثائه ،يتوقفان لربه ٍة ،وعلى عجالة ي�شرتيات اخلبز
ثم يغادران ،حينها �أتخيل نف�سي املجنونة تلك ال�سيدة ذات املعطف
املخملي ب�شالها ال�صويف الرقيق الدافئ.
�أ�ستن�شق تلك الرائحة و�أو ُّد اعتناق ذاك العطر الذي يفوح منها كقارورة
رقيقة ُك ِ�سرت لتوها.
ُث َّم مت�ضي ال�سيارة وهي ت�سحب حلمي من وكره ،وال يبقى يل �سوى غبار
حلظ ٍة عربت.
()٢
�شاب ع�شريني بفتاته،
حتديد ًا بالقرب من ذاك الر�صيف البعيد يختلي ٌ
وقد اتفقا على ذاك اللقاء الذي خططا له عرب الهاتف ،الهاتف الذي
مللم كل الأمنيات واخت�صر كل امل�سافات.
هناك �أغم�ض عيني للحظة ،و�أنا � ُ
أخال نف�سي فتاته التي ت�سحره بغنجها
الأنثوي الأخاذ.
يكتب لها بر�سال ٍة تظهر على �شا�شة (املوبايل).
�ألتفتّ تارك ًة خلفي حلم ًا غافي ًا بني �أرغفة اخلبز التي تنتابها الربد
فيتجمد احللم ،و�أم�ضي.
�أعاود النظر للوراء ،فقلبي ال يطاوعني على تركه غا�ضب ًا ،ف�أ�ستمر يف
البقاء لآخر اللقاء لأكون �أنا ...هي.
وتغادر الفتاة حامل ًة حقيبتها وحفن ًة من �أمنياتها ،وتنطلق متوهج ًة
بال�سعادة ،م�شتعلة بالأمل �إىل مدر�ستها.
()٣
تنتابني الرغبة يف ارتداء ذاك القمي�ص الزهري ،وقراءة ذاك الكتاب
الذي تعانقه ،ذاك الكتاب كان �سريوق يل .تلك ال�ضفائر تلوح للحياة
بخ�صالتها املتطايرة التي تهم�س للرياح وتبوح ب�أ�سرار لتنت�شر يف
الأرجاء ،ت�ضحك �شفاهها ويرق�ص القلب جذ ًال ،وهي مت�ضي يف الدرب
الذي يفتح لها ذراعيه �أينما حلتْ .
تع�صف بي الريح ،تالم�س كتفي بقوة ،تداعب غ�شاء الطبل يف �أذين
ب�صخب جمهول.
�ضفريتي املختبئة حتت الو�شاح (ممنوع الت�سكع يف النور).
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ماريا عبا�س � -سوريا
عيناي املختبئتان خلف ال�ستائر الرمادية (ممنوع التمتع بظالل
القمر).
اخلوف الأرعن يرت�صدين بال �شفقة ،ويداي املجهدتان تذكراين بهويتي،
�صوت ما يناديني من بئر �أعماقي ،بئر ي�شبه داخلي َّ
أنت!
امل�شظى« :يا � ِّ
ل�ست
ن�سيت �أنك ِ
هيا انه�ضي واتركي الأحالم ملن يفرت�ش الأ�س ّرة! هل ِ
خبز على قارعة الطريق ممنوع ِّ
عليك �أحالم اليقظة».
�سوى بائعة ٍ

قبيح ولكن...
تيمة يعقوب علوه (� ١١سنة)  -لبنان
�إنها احلياة التي �أرغمت ال ّنا�س على العي�ش بب� ٍؤ�س وت�شا� ٍؤم و�شقاءٍ .فقد ح ّولت �أحالم بع�ضهم �إىل
آمال �صدئ ٍة� .أما الآخرون فقد ركعت �أمام عظمة �صربهم على م�ش ّقاتها ،فلم يرقد
حطام من � ٍ
ٍ
بي ال�صغري
ال�ص
الفئة
هذه
�شملت
وقد
اال�ست�سالم
بخيوط
حماك
فرا�ش
على
الوا�سع
خيالهم
ٍ
ٍ
ّ ّ
(جاد).
ال�صعبة� ،صفع القبح وجهه فجعله تلك املر�آة
هو ذاك الفتى ا ّلذي جتاوز العا�شرة من م�سرية �أيامه ّ
ح�سون ًا ي�ؤن�سه يف
التي تعك�س مت ّرد �أ�صحابه عليه ،ولكنّ قلبه غ�سله نقاء و�صفاء ال ّثلج .كان جلاد ُّ
فاهتم به ك�أ ّنه �أخوه ال�صغري ،كان يطعمه
وح�شته ّ
وي�سقيه حتّى �أ ّنه ي�أخذه يف نزه ٍة ك ّل يوم ،ولكنّ
القدر �شاء �أن يبقى جاد �أ�سري وحدته .
ذات يوم بينما كان يبتاع بع�ض الأغرا�ض لأمه
�سمع فتا ًة تهم�س�« :أر�أيت هذا الفتى كم هو
قبي ٌح؟!».
مل يكرتث جاد وان�صرف عائد ًا �إىل منزله
�،أخرب �أ ّمه مبا ح�صل ف�أجابت« :للأ�سف يا بني
بع�ض النا�س ال يهتمون � اّإل ّ
بال�شكل اخلارجي وال
تعنيهم اجلوهرة الداخلية ،ف�إنّ الأخالق ال ّرفيعة
والنوايا احل�سنة هي ميزان الإن�سان ولي�س الوجه
والثياب».
وفج�أ ًة ّ
دق الباب وعندما فتح جاد فوجئ برجل
يحمل هد ّي ًة يف يده .جل�س الرجل وبادر جاد
بالقول�« :إنّ ابنتي �أخربتني با ّنها �سخرت منك
ولك ّنني �شرحت لها ما ا ّلذي فعلته ّ
بغ�ض النظر
�إن �سمعتها �أم مل ت�سمعها ،ف�أتيت لأقدّم.»...
عندها قاطعه جاد�« :أعتذر عن مقاطعتك ولكنّ
وعلي � اّأل �أتعثرّ بها.
حياتي مليئة باحلجارة ّ
واحلياة مق ّنع ٌة وخم ّب�أ ٌة متام ًا كما هي روحنا
الكربى .ولك ّنني �س�أغ ّني بجمال الأر�ض وباحللم
ا ّلذي يتنزّه ال ّنهار ك ّله بني رقدة اليقظة ورقدة
اخليال .و�ستظ ّل احلياة �سامي ًة ،معتلي ًة عر�شها
حتّى عندما ّ
حتطمنا مطرقة الي�أ�س وجتزّئنا
�إىل قط ٍع �صغري ٍة .ولكن علينا �أن ننه�ض من
عم لقد قيل” :ما
جديد ونواجه احلياة .ويا ّ
�أنبل القلب البائ�س ا ّلذي ال مينعه حزنه من �أن ين�شد �أغني ًة مع القلوب الفرحة“ .ف�أيّ �شي ٍء هي
غمام يربعم ويتفتّح يف �شجر ٍة ثمارها الأمل ؟» .ت�أثر الرجل بكالمه ووعده
الأحالم امل�ستيقظة �سوى ٍ
مب�ساعدته.
يف اليوم التّايل ا�ستدعى الرجل ابنته ورفاقها و�شرح لهم �أن قبح جاد الي�ش ّوه طيبة قلبه فتقدّموا منه
معتذرين وبعدها ان�صرفوا �إىل اللعب مع ًا.
�أتعلمون من هو جاد اليوم؟ �إ ّنه رئي�س ّ
منظم ٍة عامل ّي ٍة حلماية الأطفال من التّنمر.
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قصص قصيرة جد ًا
• ن�ضوج

بعد �أن جتاوزت الأربعني تغريت نظرتها
للحياة يف ال�شتاء ترى الأ�شجار �شموع ًا فوق
كعكة الأر�ض ،ي�شعلها الربق ،تنفخ الآهات
من فمها وتطفئها ،يدها على مقب�ض ال�سيف
وفوقها يد احلبيب يقطعان الكعكة ،ويقرتب
كل جياع العامل..

• كرة قدم

مدرجات امللعب مكتظة باجلمهور .بد�أت املباراة النهائية بج�س نب�ض �سرعان ما انتهى،
وا�شتعلت الإثارة واحتب�ست الأنفا�س مع الهجمات هنا وهناك .لكن التعادل ال�سلبي بقي
م�سيطر ًا ،يف الوقت بدل ال�ضائع ،و�صلتني متريرة متقنة من هجمة مرتدة جتاوزت املدافع
الوحيد واقرتبت من املرمى� ،سددت بقوة يف الزاوية البعيدة ،لكن احلار�س قفز و�صدها
لرتتطم بالقائم ،وتعود الكرة �أمام قدمي واملرمى خال .يف تلك اللحظة التقت عيناي
بعينيه وهو ملقى على الأر�ض فقر�أت فيهما �أملا وي�أ�س ًا ما ر�أيته يف حياتي.
نعم من ال�سهل �أن �أ�سجل الهدف و�أطري مع جمهورنا فرح ًا ولكن ماذا عنه هو؟
�س…

• ذهول

القطة ال�سوداء تتبعني،
رمبا هي حتبني،
الآن نحن وحدنا،
نقف وجه ًا لوجه،
لكني ر�أيت يف ب�ؤب�ؤ عينيها �شخ�ص ًا
�آخر.

• انزل على الدبكة

• لون واحد
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هارون ال�صبيحي  -الأردن

يف �ساعة مت�أخرة جد ًا من الليل،
الكالب حتتل �شوارع املدينة،
القطط حتتل الأر�صفة،
اجلرذان حتتل احلدائق،
البيوت حتتل الب�شر،
مع �ساعات ال�صباح الأوىل يبد�أ �سريان
القانون،
تن�سحب قوى الظالم،
وتخرج الأحذية ال�سوداء الالمعة،
وحتتل املدينة.

القاعة الفاخرة �أ�شرف على بنائها
مهند�سون �أجانب… الليلة فيها الكثري
من الب�شر� .أقبل النا�س ب�سيارات �أملانية
و�أمريكية ويابانية ال�صنع ،الكل يرتدي
بذلة �أمريكية على قمي�ص وبنطال
�أوروبي ،وربطة عنق وحذاء �إيطايل،
روائح العطر الفرن�سي تفوح… يف القاعة
مكيفات من �صناعة كوريا ،معظم الطعام
مت طهيه على الطريقة الرو�سية ،ال�شوكة
وامللعقة وال�صحون من �صناعة ال�صني،
ال�ستائر بريطانية ،الكامريات وامليكرفون
وال�سماعات من �صناعة اليابان ،دخل
ال�سيد الرئي�س و�سط الهتافات لرعاية
حفل اال�ستقالل ،وتعالت �أ�صوات الأغاين
الوطنية وا�شتعلت الدبكة الوطنية،
والزغاريد الوطنية.

قصص قصيرة جد ًا
�صدفة

جزاء �سنمار

حني ر�أيته �صدفة اليوم ،تذكرت �أين ر�أيته
�صدفة نهار الأم�س يف �سوق املدينة ،وملا
�أعملت الفكر قلي ًال تذكرت �أين ر�أيته �أي�ض ًا
�صدفة �أول �أم�س �أمام امل�سجد الكبري ،لذا
قررت اليوم �أين لن �أخرج من البيت نهائي ًا
حتى ال �أراه �صدفة ،الغريب يف الأمر �أين
عندما �ألقيت نظرة من ال�شباك ر�أيته �صدفة
مي ُّر يف ال�شارع املجاور ملنزيل.

املقدّمة ،ف�أ�صدر �أوامره ب�أن
قدمي ًا قادوه �إىل ِ
يديروا �إليه ظهورهم يف طريق العودة ،ثم بد�أ
يف طعنهم يف الظهر دون تردد ،و�إىل اليوم مل
ي�سرتد ال�شرف االجتماعي �سلطانه.

�شهري

�ضر�س

الت�أم مو�ضع ال�ضر�س الذي خلعته ،ويف املوعد
ذهبت لإعادة الك�شف ،رحب بي طبيب
الأ�سنان ،جل�ست على مقعد الك�شف� ،أ�ضاء
نوره باجتاه فمي و�ألقى نظرة متفح�صة
بداخله ،ثم �أدار كر�سيه وقال :الآن ت�ستطيع
�أن تقوم بزرع �آخر يف مو�ضعه� ،سيكلفك �ألفني
من اجلنيهات ،زرعه �سهل جد ًا� ،أجبته� :أنا
الآن يف اخلم�سني ،كم تب َّقى من العمر حتى
�أزرع هذا ال�ضر�س؟ �ضحك من كل قلبه مبليء
�شدقيه ثم قال :يل �صديق يف الثمانني �سي�أتي
بعد قليل ليزرع �ضر�سني ،ي�صمتان قلي َال ثم
يعاود الطبيب �ضحكه قائ ًال :ال تقلق! الدود
ي�أكل الأ�ضرا�س خا�صة ال�صناعية� ،ستبقي
الأ�ضرا�س من بعدك ،ولعلمك �سوف يكون
�سعرها مرتفع ًا جد ًا ،و�سوف ي�ستفيد منها
الرتبي �أو من �شئت من �أقربائك �إذا تركت
لهم و�صية.

ثقة

عند زيارتي الأ�سبوعية له داخل �سجن طنطا
ت�ساءل عن �صحتي؟ فقلت له� :إنها لي�ست على
ما يرام .فقال� :صديقي اجني جناية حتى
ي�أتوا بك �إىل هنا .فلدينا هنا يف م�ست�شفى
ال�سجن �أطباء ُيوثق بهم.

�صالح ال�شهاوي  -م�صر

كان وال يزال الأكرث �شهرة بني �أقرانه بالنذالة
واخليانة ،مما حدا باجلميع �أن ي�ؤكدوا �أن
مطهرات العامل كله ال ت�ستطيع �أن تغ�سل
بقع ال�ضغينة التي �سببها للجميع ،رغم ذلك
فالبع�ض يلتم�سون له العذر ويلقون اللوم
على عاتق الظروف التي تربى فيها ،ولكنه
بكل همة وحيوية منقطعة النظري ما زال
ي�ستمتع مبمار�سة نذالته وخيانته حتى مع �أكرث
امللتم�سني له عذر ًا وعطف ًا و�شفقة.

�سر النجاح

�س�ألته ما �سر جناحك الباهر يف عملك �صديقي
العزيز فما عهدتك هكذا يف �شبابك؟
�أجابني� :صديقي بعد عدة جتارب مريرة
تعلمت �أن �أترك م�شاكل العمل يف املكتب،
فهناك م�شاكل �أخري تنتظرين يف البيت.

اال�ستعداد للغيبوبة

يف ع�صبية وذهول وقلق وقف يتحدث مع
املوجودين خارج غرفة العناية املركزة قائ ًال:
الفادح يف الأمر �أنها خرجت من هذه احلادثة
من قبل دون �أية عظة ،فمنذ �أ�سابيع وهي تكرر
فعلتها التي تودي بها �إىل هذه احلالة ،فهي ال
تعب�أ بتعاليم ون�صائح الأطباء املعاجلني لها،
وكل مرة تفيق من الغيبوبة تق�سم �أنها لن
تعيدها مرة ثانية! ومبجرد �أن تتح�سن حالتها
وت�ستطيع الوقوف على قدميها �إ َّال وتغافلنا
وتنزل ل�شراء نوع ال�شوكوالتة الذي حتبه
وتتناوله يف �شره وبكميات كبرية ،ثم بعدها
ت�ستعد للدخول يف الغيبوبة ثانية.
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قصة قصيرة جد ًا

كورونا
والكاو بوي!

د� .سعيد موفقي  -اجلزائر
ال يزال الـ(كاو بوي) ميتطي �صهوة احل�صان الهندي ،ميار�س فرو�سيته
بني جبال فرجينيا و�ألك�سا وبع�ض بالد الهولوكو�ست واملك�سيك ...ف�إذا
بـ(كورونا) قادم ًا من جبال التّبت ،يقتحم (ال�صالون) يف ال ّلحظة
تعج باملقامرين واملغامرين ،يطلب االن�ضمام ،طلب
املنا�سبة ،التي كانت ّ
مل يكن يف حم ّله ،لأنّ املباراة يقودها رئي�س ع�صابة من ّقب؛ �سخروا منه،
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ارتفعت القهقهة ،كورونا يتقدّم �إىل طاولتهم� ،أخذ يعبث ب�أوراقهم،
كان يدرك ب�أنّ هذا م�ستفزّ ،انزعج كبريهم ،قام غا�ضب ًا ،وب�سرعة
حاول توجيه م�سد�سيه �إىل كورونا ،قبل �أن يطلق ال ّنار كانت كورونيات
قد ح�سمت الأمر ،اجلميع ،الآن حتت ال�سيطرة واحلظر ويف غرفة
االنعا�ش ...يف انتظار فر�صة التفاو�ض مع كاوبوي (التّبت)...
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محور العدد :

«إضاءات علي فرانز كافكا»

عن

كافكا
وسيرته

كاظم ح�سوين  -العراق
ميتلك القارئ �شعور ًا ب�أن (كافكا) هو �شخ�صية من خلف (ماك�س برود)
هذا الت�سا�ؤل يطرحه الكثري ومنهم الناقد (اوزبورن) ،م�شري ًا �إىل �أن
الأربعني عام ًا التي عا�شها (كافكا) �إمنا ُعر�ضت معظم حقائقها من
خالل �سرية احلياة التي كتبها �صديقه (ماك�س برود) لأول مرة ،وي�ضيف
(يف احلقيقة ،نحن ندين ملاك�س برود).
�إن (كافكا) مبعنى من املعاين �أ�صبح متاح ًا لنا من خالل (ماك�س برود)
�إننا ندين له دين ًا كبري ًا لدرجة قد جتعلنا معر�ضني خلطر ر�ؤية (كافكا)
متام ًا من خالل عيني كاتب �سريته و�صديقه ،وبجانب ما ت�ضمنته ال�سرية
التي كتبها (برود) من معلومات وحقائق ،ف�إنها حتتوي على قدر كبري
من تف�سريات الناقد (اوزبورن) اخلا�صة لأعمال (كافكا) و�شخ�صيته
و�سلوكه ومعتقداته ،وال ريب ان ما فعله (برود) مل تكن دوافعه �سوى
الإعجاب والتقدير العميق (لكافكا) ،حيث كانت جتمعهما روابط
�صداقة عميقة حيث در�سا الأدب الأملاين ،مع ًا لعدة �سنوات يف مدينة
(فيمار) بعيد ًا عن مدينتهما (براغ) ويف املقابل كان (كافكا) يتحدث
يف يومياته عن (برود) بتبجيل وميح�ضه ثقته ما ي�ؤكد الدور اخلطري
الذي لعبه يف حياة (فرانز كافكا) ليمتد �إىل ما بعد موته.
ومن بني �أهم ما قام به (برود) طيلة عالقته به د�أبه الدائم على ِّ
حث
وحتري�ض (كافكا) على الكتابة و�سعيه لإزاحة خماوفه وتردده من
الن�شر ،ما ي�شري �إىل �أن (برود) كان قد تلم�س مبكر ًا عبقرية �صديقه،
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وح�سبما يرويه �أنه عمد ذات مرة �إىل �إغرائه بالدخول يف مناف�سة
معه ،فيمن هو الأف�ضل يف كتابة املقاالت فكتب (كافكا) مقالته عن
(الطائرات يف بري�سيكيا) ون�شرت يف �صحيفة بوهيميا يف �أيلول ،1909
�أما يف كتاباته الالحقة مبا فيها ق�ص�صه ور�سائله ويومياته التي تف�صح
عن مواهبه الأدبية املتفردة ،لكنها ت�شري اىل طبيعة �شخ�صيته املع ّقدة
واملر ّكبة ،حيث �ألقت ا�ضطرابات اجلو العائلي بظاللها الرمادية ،وت�سنى
لنا مالحظة ذلك يف يومياته التي ت�شري �إىل مدى وحدته وعزلته ،ونفوره
من العالقات االجتماعية ،و�أجواء �أ�سرته مبا فيها عالقة (كافكا) وهو
�صغري ب�أبيه تلك العالقة املع ّقدة �إىل �أق�صى حد وميكن �أن جند ذلك يف
(ر�سالة �إىل �أبي) التي تبث �سطورها مرار ًة و�أمل ًا ،حيث كتب يقول (كنت
طف ًال ع�صبي ًا غري �أنني كنت طف ًال متعب ًا ب�صفة خا�صة� ،إنني ال �أعتقد
�أن الكلمة الودودة مع م�سكة وديعة بيدي ونظرة حانية ،كانت جتعلني
�أفعل ما ُيراد مني ،كل ما هناك �أنك عاملت طف ًال بال�شكل الذي ُخلقت
�أنت به ،بالعنف وال�ضجيج والطبع احلاد) ،ويف املدر�سة التي ي�صفها
برود باعتبارها �أق�سى مدر�سة يف (براغ) يقول كان (كافكا) طف ًال ،وكان
ب�شكل خطري ،ولقد قر�أ قدر ًا كبري ًا
علي ًال وواهن ًا ،وكان ميا ًال �إىل ِّ
اجلد ٍ
ومل يكن من املمكن اغرا�ؤه للقيام ب�أية مترينات ريا�ضية ،وهناك �صورة
فوتوغرافية له وهو يف اخلام�سة تب ّينه �صبي ًا �صغري ًا مرتدي ًا زي بحا ٍر
ب�سروال �صغري ،وقد بلغ به اخلجل مداه حتى �أنه مل يكن يتطلع مبا�شرة
ٍ

�إىل �آلة الت�صوير ،ويف اجلامعة يلتقي (كافكا) لأول مرة (ماك�س برود)
�صديق العمر ،وكاتب �سريته يف امل�ستقبل.
وان�ضما مع ًا �إىل رابطة احتاد الطلبة لدرا�سة الأدب والفن ،ومنذ ذلك
الوقت بد�أت م�شاعر (كافكا) واهتمامه بالأدب تتخذ لها �شك ًال خمتلف ًا،
وهو يف معاجلته للأدب من زوايا الفل�سفة ،ومن خالل امل�شكالت التي
كانت ت�ؤرقه والتي اتخذت اطار ًا فل�سفي ًا �أي�ض ًا ك�أ�سئلة الوجود ،والبحث
عن معنى ،ولقد فر�ضت طفولته بتمامها م�شكالت عديدة عليه،
متمثلة مبعاناة عقدة ا�ضطهاد الأب ،وديانته التقليدية ،و�أزمات العمل
يف ال�شركة التي كان يعمل فيها ،ويف تلك الأعوام انكب على قراءة
(افالطون) ودر�س اللغة اليونانية مثلما �شرع مع (ماك�س برود) يف
قراءة (فلوبري) وكان (فلوبري) و(جوته) من بني �أف�ضل كتابه �إىل نهاية
حياته ،ويف اجلامعة بد�أ (برود) يف ن�شر مقاالته يف ال�صحف واملجالت
بينما كان (كافكا) يقر�أ على (برود) ق�ص�صه الأوىل وقد ت�أثر كثري ًا
و�شعر بعبقرية �صديقه ،وراح يتحدث عنه يف مقالة �أ�سبوعية حيث ذكر
عدد ًا من امل�ؤلفني البارزين مثل (توما�س مان) ،و(فلوبري) ،و�ضمن هذه
الأ�سماء ا�سم (فرانز كافكا) الذي مل ين�شر كلمة واحدة! ،ومنذ ذلك
الوقت اعتزم على �إقناع (كافكا) على �أن يخرج �إىل الوجود من خالل
ن�شر كتاباته بعد �إعجابه بعبقريته املبكرة� ،إذ كانت حماوالته ت�صطدم
ب�إحجام ( كافكا) واعت�صامه بعزلته وعدم تفكريه بالن�شر ،خا�صة �أن
معظم طاقته قد امت�صتها معاناة العمل يف م�صنع �أبيه ،ومعاملته ال�سيئة
احلد الذي جعله
املفرطة يف ق�سوتها حتى ا�ستحكمت فيه املخاوف �إىل ِّ
يكتب يف و�صيته ل�صديقه (ماك�س برود) بعدم ن�شر �أعماله بعد مماته.
ميكننا �أن ن�ست�شف ح�سب قول الناقد (اوزبورن) من خالل قراءة
يومياته ور�سائله �أن الكتابة الأدبية متثل (لكافكا) حماولة للح�صول
على �أجوبة ملجمل امل�شاكل والأزمات التي كانت تعذبه على الدوام ففي
الأعوام التي وجد نف�سه فيها مقيد ًا يف العمل مع والده كان يفكر بجدية
كرب يكلفني هذا امل�صنع)� ،إذ
يف االنتحار ،فكتب ذات مرة يقول (�أي ٍ
دفعه �أبوه بالتقريع والتوبيخ �إىل االنخراط للعمل يف م�صنعه عنوة وقد
عمد (كافكا) �إىل نقل حالته و�إح�سا�سه �إزاء اال�ستالب وا�ضطهاد الأب،
وكذلك نقل �شكوكه وخماوفه يف روايته وق�ص�صه مبا فيها (املحاكمة)،
(القلعة)( ،امل�سخ)( ،م�ستعمرة العقاب) و�سواها ،ويف �سريته جند
�أن (كافكا) قد اعتاد كتابة نتاجاته وعر�ضها على �صديقه (برود) �إذ
كان يجد فيها متنف�س ًا �إزاء الظروف التي �أُرغم على العي�ش فيها ويف�سر
لنا دواعي عزلته ومدى الوحدة التي كان يرزح فيها ،تتنازعه املخاوف
والتهم �أنه �شبيه (جوزيف ك) يف روايته (املحاكمة) الذي �أذعن
يف النهاية مل�ضطهديه حيث ُيتهم بتهمة غام�ضة ،و ُي�ساق �إىل حمكمة
غام�ضة ،وهو ال يعلم ملاذا �أُلقي القب�ض عليه وال مباذا ي�ؤول �إليه م�صريه،
ويبقى ال�ضحية (ك) يجمع قواه ويدور لوقت طويل من �أجل حل نهائي
تقارب كب ٍري بني ق�ضية (ك)
حلالته دون جدوى ،ومن الوا�ضح �أن ثمة ٍ
وق�ضية (كافكا) خا�صة بالن�سبة لفقدان حريتهما ،وال�شعور باال�ضطهاد
والعجز يف الدفاع عن نف�سيهما على الرغم من براءتهما رغم االختالف
(علي �أن �أظل وحيد ًا قدر ًا
يف التفا�صيل ،ففي �إحدى ر�سائله كتب يقولّ :
كبري ًا ،وكل ما �أجنزته هو ثمرة كوين وحيد ًا ،كل �شيء ال يرتبط بالأدب
�أكرهه) ،ويف ر�سالة �أخرى( :ي�ضايقني �أن �أُلبي الدعوات� ،أفراح و�أحزان
�أقربائي ،ت�ضايقني حتى الأعماق ،اخلوف من �أن �أكون مقيد ًا ب�أي �إن�سان،
اخلوف من االنغمار يف �شخ�صية �أخرى ،كنت يف الغالب �شخ�ص ًا خمتلف ًا

متام ًا عما كنت مع النا�س الآخرين ،كنت حر ًا بال خوف ،قوي ًا ،منطلق ًا،
جمنح ًا ،على نحو ما �أكون عندما �أكتب) ،وعند ن�شوب احلرب العاملية
الأوىل عام � ،1914شرع (كافكا) بكتابة عدة �أعمال منها (م�ستعمرة
العقاب)( ،امل�سخ)( ،املحاكمة).
وكانت حياته يل ُّفها الغمو�ض والعزلة ،وي�شوبها ال�شك والرتدد �إزاء
االنخراط يف املجتمع ،ورمبا نتفق مع الناقد (ازبورن) يف �إثارة الت�سا�ؤل
ب�أن معظم حياة (كافكا) و�سريته بتنا ننظر �إليها من خالل عني كاتب
�سريته (ماك�س برود) وك�أن (كافكا) من خلق (برود) ،لكن يف املقابل
لدينا �أعمال (كافكا) وهي �أكرب عون لنا لفهمه مبا اختزنته وت�ضمنته
من �آرائه وفل�سفته يف احلياة على حد ر�أي (اوزبورن) الذي ي�ضيف
ب�أنها �أي �أعمال (كافكا) فيها ع�صارة جتاربه و�أزماته وعامله اخلا�ص،
ف�ض ًال عما متثله من قيمة �إبداعية� ،إذ ُتع ُّد عبقريته �إىل جانب (فلوبري)
و(برو�ست) و(دو�ستويف�سكي) وغريهم من �أعالم الرواية يف العامل،
وبو�سعنا تنحية �سريته التي كتبها (برود) واالنطالق �إىل �آثاره الأدبية،
للتم ّعن عن كثب على فل�سفته و�أزماته وعامله اخلا�ص ،وبو�سعنا فهم
مواقفه و�صراعه الطويل وعزلته �إذ يقول( :ماذا ميكن �أن يجذبني �إىل
هذه الأر�ض �سوى الرغبة يف �أن �أمكث هنا).
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كافكا

ليس كابوسي ًا !
حيدر �سامل  -العراق

ال �أعلم ملاذا ُي�صنف فرانز كافكا ( )1924 – 1883كرائد للكتابة
الكابو�سية ،لطاملا قرفت من هذا الو�صف امللتب�س ،لأن كافكا ال يكتب
من �أجل اولئك الذين ي�شربون القهوة يف مقهى منز ٍو وي�أخذون بالتنظري
الفارغ  ،فكافكا ذلك الفرد الذي كتب من نقطة (النفور) ،وهذه الكلمة
هي الأ�سا�س الذي �سنبني عليه هذه اال�ضاءة الب�سيطة.
والنفور يف قامو�س املعاين هو ا ْل ُك ْر ُه ،ا ِلإ ْع َر ُ
ا�ض ،ال َّت َب ُاع ُد [امل�صدر من
االنرتنت /قامو�س املعاين .ملاذا النفور ولي�س كلمة الكابو�س؟
أدعي �أن كافكا مل يكن كابو�سي ًا ،بل �إن كتاباته تبدو كابو�سية لأولئك
� ِّ
املرفهني الذين ال يقوون على االعرتاف بالهوة املمتدة على ات�ساع هذا
العامل املوبوء ،كتب فرانز كافكا من نقطة (النفور) من هذه الهوة،
الفجوة التي بقيت منت�صبة بينه وبني العامل ،ي�صحو ليجد نف�سه ح�شرة
يف روايته ال�شهرية (امل�سخ) .وي�صحو ليجد نف�سه يف رواية (املحاكمة)
ُيقتاد �إىل ال�سجن من دون ذنب يقرتفه يف الق�ضية .هكذا جاء كافكا
اىل عاملنا ،حمبو�س ًا وح�شرة ،تغمره دوامة دائمة من النفور جتاه كل ما
يحيط به ،ويهرع ليحاول التم�سك بهذه احلياة ،يحاول الت�أقلم حيثما
ُوجد دون �إرادته ولكنه يجد اجلميع يبني �أمام وجهه اجلدران واحلفر
املمتلئة بالكره ،ويبقى دائم ًا ينظر �إىل �أُ�سرته من «خالل �شق الباب»
[امل�سخ ،ترجمة منري البعلبكي �ص ،41ومن َثم ي�أكل من بقايا طعامهم،
وتردم بوجهه النافذة الوحيدة التي كان يطل من خاللها على ال�شارع/
العامل ،ومل يكن �أمام كافكا �إال �أن يقول« :ال�شيء الوحيد الذي �أمامي �أن
�أ�ستمر يف فعله هو �إبقاء عقلي هادئ ًا متميز ًا حتى النهاية .لقد �أردت دائما
�أن �أن�شب يف هذا العامل بع�شرين يد ،ولي�س بدافع مهم باملثل» [كافكا،
ت�شارلز �أوزبورن ،ت جماهد عبد املنعم� ،ص ،132وبالطريقة نف�سها ،من
خالل م�سار النفور التام يوا�صل كافكا م�سريته نحو القلعة  /احلياة،
لكنه ال ي�صل ،الذهاب نحو احلياة بالن�سبة لكافكا هو ُّ
حث اخلطى نحو
قلعة جمهولة ي�سمع �أخبارها من النا�س ،ميتع�ض منها ويعجب ،وت�أخذه
الن�شوة بالأخبار ،واملغامرة ،بيد �أنه ال ي�صل �إىل �أعتابها حتى ،فهو خارج
هذه احلياة ،خارج القلعة املجهولة.
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كان كافكا وحيد ًا يف هذا العامل ،يف عزلة مطلقة ،وي�شعر بالغربة جتاه
الذين يحيطون به« :علي �أن �أظل وحيد ًا قدر ًا كبري ًا ،وكل ما �أجنزته
ثمرة كوين وحيد ًا» [ امل�صدر ال�سابق �ص ،22وهذه الوحدة هي ال �إمكانية
التوا�صل اجل�سدي والفكري كونه �ضئي ًال �إزاء عامل مهول و�ضخم ،وال
يعرف احلديث �إال من خالل الكتابة ،كانت الكتابة هي ف�سحته يف
هذه امل�صيدة التي وقع بها« ،كل �شيء ال يرتبط بالأدب �أكرهه» [نف�س
امل�صدر.
كان كافكا خمتلف ًا متام ًا عن دو�ستويفك�سي ،فالأخري يبدو مثل نبي
أبواب جميع االفكار ،االحلاد
يبحث عن خال�ص الب�شرية من خالل طرق � َ
واالميان والعبث ،وحتليل كل �شيء ب�شري ،ويبدو لنا جلي ًا يف �شخ�صية
االمري (مي�شكني) يف روايته العظيمة (الأبله)� ،أن دو�ستويف�سكي قريب
من نب�ض العامل ويحاول مل�سه ،ومعرفة �أوجاعه ،لكن كافكا هو ال�شخ�ص
املوجوع من ر�ؤيته لهذا النب�ض ،جمرد تواجده يف املكان ذاته الذي ننب�ض
نحن فيه فهذه هي مع�ضلته ،تلك هي الفجوة التي مدّها والده اللعني.
وبعد �سنوات طويلة يقرر غابرييل غار�سيا ماركيز �أن ي�صبح روائي ًا بعد
�أن �أكمل قراءته لرواية (امل�سخ) ،ليخلق لنا عامل ًا من رونق � ّأخاذ هو
ع�صارة النفور والتحليل وال�سحر الذي �شربه من جدته وبلدته ال�ساحرة،
ولكننا جنده يحاول �أن ي�سعى خلف خطوات كافكا يف ق�ص�صه الق�صرية
فالطفل امل�صاب بدا ٍء خطري[الق�ص�ص الق�صرية الكاملة ،ماركيز ،ت
بجرح ي�شبه
�صالح علماين� ،ص ،9يذكرنا بالطفل الذي جاء �إىل العامل ٍ
الزهرة املنفتحة يف خا�صرته يف ق�صة كافكا (طبيب االرياف) .كافكا
لي�س كاتب ًا اعتيادي ًا ،فهو يكتب مثل ف�أرة تتقل�ص اجلدران عليها وهي
تطالع امل�صيدة بانتظارها �آخر املمر ومن َثم ميزقها قط كان مرتب�ص ًا
بها [ق�صة حكاية �صغرية ،ت �سامي اجلندي �ص. 102
كافكا هو ال�شخ�ص العجيب الذي كتب ق�صة (اجل�سر) ،حيث يتخيل
نف�سه ج�سر ًا من�سي ًا ينهار مع قدوم �أحدهم ،نعم ينهار مع قدوم �أحدنا
�إليه� ،أرجوكم كافكا لي�س كابو�سي ًا ،بل هو النافر الأعظم من هذا العامل
القميء.

النساء في حياة

فرانز كافكا

الباحثون عن الذهب جحافل ،ولكن ،هل هذا كفيل
فرانز كافكا مل يكن �شخ�ص ًا عادي ًا� ،أ َّلف ن�صو�صاً
ب�إثبات وجود الذهب؟ هل من يبحث عن الذهب
يجده؟ ما الذي يجعل عروق الذهب بهذه الندرة
ذات قيمة ال ُتنكر ،ع�شق ،وعا�ش حياته بزخم كبري،
ً
الغام�ضة؟ فيما ي�شبه هذه الأ�سئلة املحرية ُيح ِّلق بنا
عب عن ذاته مبوجة من الر�سائل
و�أحيانا كثريةَ ،رّ
التي �ضربت �صخرة احلياة �ضرب ًا عنيف ًا موجعاً.
لوي�س غرو�س الأ�ستاذ اجلامعي وال�صحايف والكاتب
الأرجنتيني يف درا�سته املهمة التي كتبها عن فرانز
هل يا ُترى ف�شل يف م�سعاه؟ هل ميكننا �أن نحكم
كافكا ون�شرها يف كتابه املهم (ما ال ُيدرك).
عليه ،وقد �أنتج ما �أنتج من �أعمال �أدب َّية مذهلة،
ترجمته �إىل العربية الدكتورة املغربية زينب بنياية.
ب�أنه ف�شل يف اختبار الغو�ص يف جلج بحر الن�ساء
يذهب لوي�س غرو�س بنا �إىل تب ّني فكرة تقول ب�أن
والأدب واحلياة؟
فرانز كافكا مل يتمكن من �إن�شاء روابط مع الآخر،
تدور درا�سة لوي�س غرو�س حول فكرة جوهرية :ال
وال مع الزمن الذي عا�ش فيه ،وال مع احلياة بوجه
�شيء ُيدرك ب�شكل مطلق ،وال حتى تلك الأ�شياء التي
ننالها ب�سخاء يف بادئ الأمر ونحتفظ بها لبع�ض
عام .والعالقات التي �أقامها مع الن�ساء كانت عبد الرزاق دحنون � -سوريا
ً
�إ�شكالية �إىل حد كبري� ،سواء على امل�ستوى العاطفي
الوقت .ما من هدف �أبعد مناال من الو�صول �إىل
�أو اجل�سدي ،وقد كان �صعب ًا عليه ،بوجه خا�ص،
�أقرب بلدة  -كما ُيلمح كافكا يف �إحدى ا�ستعاراته
�أن ي�صل �إىل جوهر تلك اجلمرة املتقدة يف قلوب
 يكفي �أن ن�ضع قدم ًا يف �شارع الو�صول ،لكي نت�أكدالن�ساء والتي ُيغ ِّلف لهيبها �سهام عيونهن القاتلة.
من �أنه ما زال �أمامنا بع�ض الطريق حتى ن�صل
�إىل �أول البيت .وهل كل الدروب تو�صل َّ
لذلك يقول لوي�س غرو�س :ر َّكزتُ على الن�ساء،
امل�شاء �إىل
ً
البيت؟ �أم �أن الدروب ت�أخذ َّ
حتديد ًا ،يف حياة فرانز كافكا لأنني ر�أيتُ فيهن �صورة ممكنة ملا ال
امل�شاء بعيدا عن احلب وحتقيق الأحالم
ُيدرك .وا�ستعارة منوذجية لكل ما ي�سعى �إليه بتعط�ش ال ُيروى للمطلق.
�شد فرانز كافكا روحه
ومتعة العي�ش و�سكينة النف�س وراحة القلب .وملاذا َّ
ً
من روحها بحثا عن عروق الذهب الذي كان وجودها ومازال  -على الأقل
 �أمر ًا م�شكوك ًا فيه.قبل وفاة الكاتب الت�شيكي فرانز كافكا (� )1883-1924أمر يف بنود
و�صيته �صديقه ماك�س برود �أن يقوم ب�إتالف خمطوطات حكاياته
وق�ص�صه ورواياته .ولكن القدر جعل ال�صديق يرتيث يف �أمر �إتالفها،
فعا�شت تلك املخطوطات وحتولت �إىل كتب ح َّية ما تزال الأيدي الباحثة
عن �سكينة النف�س الإن�سانية تتناولها من جميع رفوف مكتبات العامل.
ُترجمت �إىل ع�شرات اللغات ومنها اللغة العربية حيث �صدرت �آخر
ترجمات �أعمال فرانز كافكا يف ثالثة كتب �أنيقة عام  2014عن دار
العربي للن�شر والتوزيع .نتيجة هذا الفعل احلميد من �صديق و ِّيف ا�ستطاع
العامل �أن يعرف ما الذي يحويه ذلك النتاج الأدبي ال�ضخم ،الذي يكتمل
باليوميات وعدة ر�سائل �إىل �صديقاته :ميلينا وفيلي�سي وغريتي .ون�ساء
مر حياته.
�أخريات �أقل ت�أثري ُا ،كانت له عالقة بهن ،على ِّ
ذات �صباح ،كان فرانز كافكا مع �صديق ُيطالن من نافذة بيته يف براغ
العا�صمة الت�شيكية ،من تلك النافذة امل�شرعة على �ساحة املدينة العتيقة
مل�سقط ر�أ�سه� ،أ�شار �إىل مدر�سته القدمية حيث �أنهى درا�سته الثانوية،
و�إىل اجلامعة التي در�س بها احلقوق واملبنى الذي كان يوجد به مكتبة،
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َّثم بعد قليل ،ر�سم ب�إ�صبعه يف الهواء دائرة
لي�ست بالكبرية ،وقال لرفيقه« :هذه احللقة
ال�صغرية ت�شمل كل حياتي».
ً
يقول لوي�س غرو�س :قليلة جدا هي املنا�سبات
التي ذهب كافكا فيها �أبعد من هذا املنعطف
املرجتف .هناك ،داخل تلك احلدود ،عا�ش
�أربعني �سنة و�أحد ع�شر �شهر ًا� ،إىل �أن مات
بداء ٍ ّ
�سل قاتل يف م�شفى يف فيينا عا�صمة
النم�سا .ويف املُجمل ،ر�أى البحر يف ثالث
منا�سبات فقطَّ ،
ظل عازب ًا ،و�إن كانت ُتن�سب
�إليه عالقات عاطفية مع خم�س ن�ساء �أو
�ست� ،أو �سبع على �أكرث تقدير� ،إذا ما �أ�ضفنا
ا�سم املراهقة �سلمى ،ابنة مفت�ش الربيد
الذي ارتبط بها لوقت ق�صري .التزم بالزواج
يف ثالث منا�سبات :مرتني مع املوظفة
الربلينية فيلي�سي باور ومرة مع ال�سكرترية
بنت براغ جويل ووهريزك .ولكن يف اللحظة
الأخرية ،ويف جميع احلاالت ،ان�سحب
من امل�سرح خمتار ًا عذاب العزلة املغوي.
�صحيح �أن كافكا ،يف �أواخر �أيامه  -وبعد
احلب امل�ضطرب و�شبه الأخوي ،الذي عا�شه
مع ميلينا جا�سين�سكا  -عا�ش �ستة �أ�شهر
مع ديورا ديامنت وهي يهودية برلينية يف
التا�سعة ع�شرة من العمر ،كان ينوي الزواج
لكن الأمر مل يتحقق� ،إذ �أن موته املُبكر
بهاَّ ،
قد ربح اجلولة.
على هام�ش حماوالت التقرب هذه ،كان
يختلف كثري ًا �إىل بنات الهوى وخ�صو�ص ًا
يف �سني �شبابه الأول  -يف اللغة اختلف �إىل
املكان؛ تردد  -وتتجلى هذه املعلومة من
خالل قراءة يومياتهَّ � .إن هذه العادة ،التي
تكاد تكون �إدمان ًا لديه ،قد خلقت له الكثري
من ال�صراعات النف�سية ،والتي ارتبطت
عنده بالدن�س واخلطيئة .لي�سوا عادلني
�أولئك الذين يت�ص َّورون كافكا ذاك َّ
املعذب
وال�سوداوي دائم ًا .فقد عا�ش الرجل حلظات
َّ
من الفرح وال�ضحك والرغبات واملتعة .كان ميار�س ال�سباحة والريا�ضة
والتجديف ،كان يعمل ،كان يت�شم�س عاري ًا يف حديقة بيته �أو بالقرب من
النافذة ،فقد كان م�ؤيد ًا ملذهب العري كفل�سفة حياة.
يقول لوي�س غرو�س :كانت الفتيات عند فرانز كافكا ،على ما يظهر ،و�سيلة
�شائقة للهرب من ت�أثري �سلطوية الأب ،ذاك القا�سي والبغي�ض ،هريمان
كافكا ،الذي كان يحتقر موهبة ابنه الأدبية .فقد بحث الكاتب يف العامل
الأنثوي عن قوة موازنة للفحولة الأبوية امل�ستبدة� .إال �أن هذا الأب قد
�ساهم ال �إرادي ًا يف ت�شكيل نتاج �أدبي ُو ّظف على الدوام يف مواجهة القيود
يح�س دائم ًا ب�أنه وحيد،
التي كانت الأقدار تفر�ضها عليه .كان كافكا ُّ
ومذنب من دون حتى �أن يعرف ما هي �أخطا�ؤهُ ،منتظر ًا عقوبات رهيبة
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على ذنوب كان عليه يف نهاية املطاف �أن يرتكبها ،ليربر الحق ًا ،تلك
ال�سياط التي ال مف َّر منها� .إن نظرته �إىل نف�سه ت�شي ب�إح�سا�س خذالن ال
يخلو من التبجح .ويتجلى هذا الأمر �أكرث عندما يقارن نف�سه بالأ�شخا�ص
الذين ُيفرت�ض �أنهم واثقون و�سعداء وحمققون لذواتهم.
بعد وفاة فرانز كافكا بثالثة �أيام ُن�شر يف جريدة (ناردوين لي�ستي) نع ٌي
له بتوقيع ميلينا جا�سين�سكا يف ال�ساد�س من يونيو /حزيران  1924وال
ميكننا �أن ن�سمي هذا الن�ص نعي ًا بحال من الأحوال �أو ن�سميه �إعالن ًا يف
بن�ص �أكرث انفعالية وت�أثري ًا بني كل
�صفحة الوفيات .ذلك �أن الأمر يتعلق ِّ
الن�صو�ص التي ُكتبت عن حياة كافكا و�أعماله.
ولأهمية الن�ص نورده كام ًال كما كتبته �صديقته �أو حبيبته ميلينا والتي
تع َّرف �إليها يف بداية �سنة  1920ون�ش�أت بينهما عالقة حميمة ،مرتعة

بالأمل وال�سعادة بداي ًة ،ولكنها �أ�صبحت بائ�سة فيما بعد .دامت هذه
العالقة �سنتني .ويف �أول �أيام احلرب العاملية الثانية �أُلقي القب�ض على
ميلينا يف براغَّ ،ثم اغتالها النازيون يف �أحد مع�سكرات االعتقال .تقول
يف ن�ص نعي فرانز كافكا:
«لقد توفى قبل �أم�س ،فرانز كافكا ،كاتب �أملاين كان يعي�ش يف براغ،
مب�شفى كرياينغ كلو�سترينيربغ قرب العا�صمة النم�ساوية فيينا .ق َّلة
من النا�س من يعرفونه هنا .لأنه كان رج ًال منعز ًال ،رج ًال حكيم ًا يهاب
احلياة .عانى ل�سنوات طويلة من مر�ض رئوي ،مع �أنه كان يتل َّقى العالج،
�إال �أنه كان يغذي مر�ضه متعمد ًا ،وي�شجعه نف�سي ًا .وقد كتب ذات مرة يف
�إحدى ر�سائله” :عندما يعجز ك ٌّل من القلب والروح عن حت ُّمل العبء،
ت�أخذ الرئتان الن�صف ،وهكذا ي�صبح احلمل موزع ًا بالت�ساوي“ .وكان
هذا هو املوقف الذي اتخذه من مر�ضه .كانت له ح�سا�سية تقارب
الإعجاز ،ونقاء �أخالقي �صارم �إىل �أبعد حد� .إال �أنه جعل مر�ضه يتحمل

عبء خوفه من احلياة .كان خجو ًال ،ولطيف ًا
لكن الكتب التي كتبها كانت قا�سية
وطيب ًاَّ .
وموجعة ،كان يرى عامل ًا مملو ًء ب�شياطني
ال مرئية حتارب الأ�شخا�ص ال�ضعفاء
وتدمرهم .كان �صايف الذهن� ،أح َكم من
�أن يعي�ش ،و� َ
أ�ضعف من �أن يقاوم .ولكن
�ضعفه هو �ضعف �أولئك الأ�شخا�ص املرهفني
والنبالء الذين يعجزون عن مواجهة اخلوف
و�سوء الفهم وعدم التقدير واخلداع� .أولئك
الأ�شخا�ص الذين يعرتفون ب�ضعفهم منذ
البداية ،وي�ست�سلمون وهكذا ُيخجلون الذي
ينت�صر عليهم .كان يفهم �أقرانه بطريقة
متاحة فقط لأولئك الذين يعي�شون يف
عزلة ،وميلكون �إدراك ًا ح�سي ًا دقيق ًا للغاية،
لدرجة �أنهم ي�ستطيعون قراءة رجل بكامله
من خالل تعبريات وجهه اخلاطفة .كانت
معرفته باحلياة وا�سعة وعميقة .كان هو يف
أهم كتب
ِّ
حد ذاته عامل ًا وا�سع ًا وعميق ًا� .أ َّلف � َّ
الأدب الأملاين املعا�صر ،وهي كتب تجُ ِّ�سد،
من دون حت ُّيز ،كفاح �أجيال ع�صرنا� .إنها
مكتوبة بكل �صدق ،لذلك تبدو واقعية حتى
عندما تتحدث بالرمز �أو التعمية ،وتربز
ال�سخرية اجلافة ونظرة رجل كان يرى العامل
بو�ضوح من مل ي�ستطع حت ُّمله فا�ضط َّر �إىل �أن
ميوت ،لأنه مل يكن يريد القيام بتنازالت وال
�أن يبحث (له) عن ملج�أ يف �أوهام فكرية،
كما يفعل �آخرون ،مهما كانت �سامية .كتب
فرانز كافكا (الوقاد) الذي ميثل الف�صل
الأول من رواية مل تن�شر بعد ،و(ا ُ
حلكم)
الذي ميثل �صراع الأجيال و(امل�سخ) وهو
�أقوى كتاب يف الأدب الأملاين املعا�صر ،و(يف
م�ستوطنة العقاب) ،ف�ض ًال عن الن�صو�ص
الق�صرية( :برتا�شتونغ) و(طبيب القرية).
�أما روايته الأخرية (املحاكمة) فهي مكتملة
منذ �سنوات يف خمطوطة ،وجاهزة للن�شر� .إنها �أحد تلك الكتب التي
متلك وقع ًا �ساحق ًا على القارئ ،لدرجة �أن �أي تعليق عليها يظل �سطحي ًا.
تتمحور كتبه ك ُّلها حول �إح�سا�س بالذنب غري مربر ،وحول اخلوف
حد كبري �إن�سان ًا وفنان ًا ،يظ ُّل
متوج�س ًا �إىل ِّ
الغام�ض من �سوء الفهم .كان ِّ
ال�ص ُم ،باالطمئنان».
يح�س فيه الآخرونُّ ،
متيقظ ًا حذر ًا يف الوقت الذي ُّ
مهما كان الدافع الذي حدا ميلينا جا�سين�سكا كي تكون احلادية يف قافلة
ن�ص النعي هذا ،والذي ينب�ض باحلياة،
رحيل �صديقها ،ومن َّثم كتابة ّ
وكان هذا احلداء �س ُيعجب �صاحبه فرانز كافكا بكل ت�أكيد ،وهو لي�س نعياً
على كل حال ،بل ن�ستطيع القول ب�أنه � ْإعالن حياة ،فقد �ألقت حبة بذار يف
الأر�ض ا�سمها فرانز كافكا ،والتي �ستنمو وت�صبح �شجرة با�سقة� ،صحيح
هي يف مطرح بعيدة عن الغابة ،تنفرد هكذا يف وحدتها ،ولكنها مرئية
من بعيد تر�شد العابرين لال�سرتاحة يف ٍ ّ
وارف ظليل.
ظل ٍ
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«رواية المحاكمة»..

الجميع مذنب

بقلم الروائي الفرن�سي ميالن كونديرا
ترجمة د� .سعيد بوخليط  -اململكة املغربية

• تقدمي.
كافكا ورواية املحاكمة:
فرانز كافكا ( ،)1924-1883ولد يف براغ و�سط عائلة يهودية بورجوازية.
�أنهى ،درا�ساته باحل�صول على دكتوراه يف القانون ،ثم ا�شتغل يف قطاع
الت�أمني ،لكنه �سيكر�س وقته ال�شاغر للكتابة� .أجنز الق�سم الأكرب ،من
كتاباته باللغة الأملانية ،لن ت�صدر �إال بعد وفاته ،من بينها رواياته:
�أمريكا ،املحاكمة ،ثم الق�صر .على الرغم من رغبته التي �أو�صت ،بحرق
جميع م�سوداته.
تر�صد رواية (املحاكمة) ،حكاية �شخ�ص ا�سمه (جوزيف ك) joseph.
 ،Kاعتقل ذات �صباح ،ب�سبب جرمية يجهلها وال يعرف عنها �شي ًئا .بعد
نهاية وقائع املحاكمة� ،سيقتل (مثل كلب).
ن�ص روائي ،يبدو للوهلة الأوىل عبث ًّيا ،ا�ستمر دائ ًما يف �إثارة ت�أويالت جد
متنوعة .قد يكون تبلي ًغا ،عن ال �-إن�سانية البريوقراطية ،وحتذي ًرا من
التوتاليتارية� ،أو تعب ًريا جماز ًّيا عن مناه�ضة ال�سامية .بني هذا وذاك،
�سيتم النظر �أكرث لرواية (املحاكمة) باعتبارها رافعة للمزاج العبثي،
بل ال�سوريايل.
بالن�سبة مليالن كونديرا ،ف (جوزيف ك) لي�س بري ًئا وال مته ًما .ما
يف�صح عنه كافكا ،من خالل هذه النزوة (فوق  -الواقعية)� ،أن (ال�شعور
بالذنب) ،ي�شكل جز ًءا من الو�ضع الب�شري.
• جوزيف (ك) ،بطل على غري املعتاد:
تراكمت �صفحات عديدة حول فرانز كافكا ،مع ذلك ،بقي (رمبا بال�ضبط
نتيجة لهذا الكم الهائل من ال�صفحات) الأقل فه ًما من بني كل الكتاب
الكبار املنتمني للقرن املا�ضي .املحاكمة ،روايته الأكرث �شهرة� ،شرع يف
كتابتها �سنة  ،1914مبعنى ع�شر �سنوات بال�ضبط ،قبل �صدور �أول بيان
لل�سورياليني ،مل يكن له �أدنى فكرة عن هاج�س يتجاوز الواقع ،لكاتب
جمهول ي�سمى كافكا� ،ست�صدر رواياته بعد مرور مدة على وفاته.
من الوا�ضح� ،أن رواياته تلك التي الت�شبه �شي ًئا� ،ستظهر مبثابة ن�صو�ص
خارج روزنامة التاريخ الأدبي ،متوارية داخل حيز ينتمي فقط �إىل
م�ؤلفه .مع ذلك ،وبالرغم من هذا التفرد ،فم�ستجداتها اجلمالية ،التي
ن�ضجت قبل موعدها ،تعك�س حد ًثا ال ميكنه �إال الت�أثري (ولو مت�أخ ًرا)
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يف تاريخ الرواية .بهذا اخل�صو�ص� ،أخربين ذات مرة غابريل غار�سيا
ماركيز ،قائ ًال« :لقد جعلني كافكا� ،أفهم �أن رواية ما ،ميكننا كتابتها
بكيفية �أخرى».
اخترب كافكا �أبطال رواياته ،بطريقة خا�صة ج ًدّا ،مثلما ميكننا مالحظة
ذلك بو�ضوح يف (املحاكمة) :مل يقل كلمة واحدة عن املظهر الفيزيائي
ل (ك) ،وحياته قبل وقائع الرواية ،بل ومل ي�شر �إىل ا�سمه ،وجعلنا نكتفي
منه بحرف واحد .يف املقابل� ،سريكز كافكا كل ًّيا ابتداء من الفقرة الأوىل
وحتى نهاية العمل ،على الو�ضعية الوجودية ل�شخ�صية (ك).
ت�شري رواية (املحاكمة)� ،إىل و�ضعية متهم .اتهام  ،جتلى �أو ًال بطريقة

غريبة� :شخ�صان عاديان ج ًدّا ،ي�أتيان ذات �صباح عند (ك) الذي الزال
م�ستلق ًيا على �سريره ،كي يخربانه عرب �سجال ممتع حقيقة� ،أنه متهم
وينبغي له �أن يتوقع فيما يخ�ص اال�ستق�صاء حول حيثيات ق�ضيته ،مدة
لن تكون هينة� .سجال عبثي ،بقدر عجائبيته ،لذلك عندما قر�أ كافكا
هذا الف�صل للمرة الأوىل ،على م�سامع زمالئه انتابتهم جمي ًعا موجة
من ال�ضحك.
اجلرمية والعقاب؟ �آه ال ،مفهو ًما دي�ستويف�سكي ،ال مكان لهما هنا .و�إن
ظنها �ش َّراح كافكاويني ،مبثابة التيمة الأ�سا�سية لرواية املحاكمة .ماك�س
برود� ،صديق كافكا الويف ،مل يكن له �أدنى �شك ،بخ�صو�ص ح�ضور خط�أ
مهول ،يخفيه (ك) ،معتقدًا ب�أن الأخري ،متهم ب (العجز عن احلب).
بدوره�( ،إدوارد غولد�ستوكر) ،كافكاوي �آخر م�شهور ،يدين (ك)« :لأنه
�سمح حلياته ،االت�صاف بامليكانيكية والآلية ،وجعلها من ثم م�ستلبة»،
فاعتدى على القاعدة« :التي خ�ضعت لها الب�شرية قاطبة ،وتقول لنا :كن
�إن�سانا».
� ً
أي�ضا ،الت�أويل الأكرث توات ًرا  -و�أ�ضيف كذلك �أكرث بالهة  -هو تف�سري
لكافكا خمالف متا ًما ،ي�ستند على مرجعية ت�ستح�ضر «�أورويل» حت�سب
�أن( :ك) ا�ضطهد ،قبل الآداب ،من طرف جمرمي �سلطة توتاليتارية،
موقف ج�سده مث ًال الإخراج ال�سينمائي للرواية ،الذي قام به �أور�سون
ويلز �سنة .1962
لكن (ك) لي�س بري ًئا وال مته ًما� .إنه �شخ�ص ي�شعر بالذنب ،وهو و�ضع
خمتلف ج ًدّا .عندما �أت�صفح املعجم� ،أجد �أن فعل�« :أذنب» ،قد ا�ستعمل
لأول مرة �سنة � ،1946أما و�صف «�شعور بالذنب» ،فت�أخر تداوله كث ًريا
وبال�ضبط انتظرنا �إىل غاية  .1968الن�ش�أة املت�أخرة ،لهاته الكلمات،
ي�ؤكد �أنها مل تكن مبتذلة :تفهمنا ب�أن كل �شخ�ص (�إذا �أمكنني � ً
أي�ضا
التالعب بالألفاظ اجلديدة) ،هو مذنب ،و�أن الإح�سا�س بالذنب ،ي�شكل
جز ًءا من الو�ضع الإن�ساين.
�إذن� ،سواء ب�سبب طيبوبتنا ،التي ت�أبى �أن جترح ال�ضعفاء� ،أو نتيجة
جلبننا الذي يتحا�شى �إثارة غ�ضب من هم �أقوى منا ،فال�شعور بالإثم،
ي�صاحبنا با�ستمرار.
كافكا ،مل يبلور قط ت�أمالت جمردة ،حول ق�ضايا احلياة الإن�سانية ،لأنه
رف�ض دائ ًما �إن�شاء نظريات ،والقيام بدور الفيل�سوف ،بحيث ال ي�شبه
�سواء �سارتر �أو كامو .مالحظاته احلياتية ،تروم على الفور نحو تخيل
�شعري ،وق�صيدة نرثية.
ذات يوم ،ا�ستدعي (ك) هاتف ًيا من طرف جمهول ،كي يح�ضر الأحد
املقبل �إىل �إحدى منازل �أطراف املدينة ،بهدف �إجراء حتقيق �صغري معه.
وحتى ال يعقد جمريات حماكمته ،متوخ ًيا عدم �إطالتها بدون جدوى ،قرر
م�سرعا ،و�إن مل تقيده الدعوة ب�ساعة حمددة.
الإذعان ومن ثم الذهاب
ً
فكر �أو ًال ،يف ركوب الرتاموي ،ثم تراجع ثانية عن الفكرة كي ال يتعر�ض
ل�سخرية ق�ضاته ،ب�سبب امتثاله الطيع جدا لدقة املوعد .لكنه يف الآن
ذاته ،يتمنى عدم �إطالة م�سار حماكمته ،هكذا �شرع يجري ويجري ثم
يجري ،لأنه يريد املحافظة على كرامته ،و�إدراك املوعد يف حلظته ،مع
�أن �ساعة احل�ضور غري حمددة.
هذا التداخل بني اجل�سيم والطفيف ،الكوميدي وامل�أ�ساوي ،املعنى والال
 معنى� ،سي�صاحب الن�ص الروائي ،حتى �صدور حكم الإدانة يف حق(ك) ،فتجلت �إي�ستيتيقا غريبة المثيل لها� ،أبتغي ح ًّقا تبني مالحمها،
لكني �أعرتف بعجزي على هذا امل�ستوى.
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مراجعة رواية

«المحاكمة» لفرانز كافكا
حممد م�سلم  -م�صر
كان يجب �أن تحُ رق هذه الرواية كما طلب فرانز كافكا من �صديقه قبل
�أن ميوت .كافكا هو كاتب يتبع ن�سق الأدب ال�سوداوي بل هو زعيم الأدب
ال�سوداوي من وجهة نظري .الطريف يف هذه الرواية �أنه لو اجتمع كل
القراء والنقاد على جتميع ف�صول الرواية فلن يعلموا ما هو الرتتيب
ال�صحيح لها ...الرواية هي رواية مل تكتمل ف�صولها.
يتحدث كافكا عن ذلك ال�شخ�ص (ك) فال يهم هنا الأ�سماء فالأ�شخا�ص
كلهم مت�شابهون يف هذا الوقت من وجهة نظر كافكا ..ي�ستيقظ (ك)
يف ال�صباح لكي يذهب �إىل عمله فيجد �شخ�صني يقفان بداخل حجرة
نومه ويخربانه انهما جاءا للقب�ض عليه..
وملاذا ،لأنه مطلوب على ذمة ق�ضية..
ليخربهم �أي ق�ضية؟ فيخربانه �أنهما ال
يعلمان ،هما ينفذان الأوامر فقط.
ولكن القب�ض على املتهم يف رواية كافكا لن
يجعله يحب�س ،ال ..هو فقط مقبو�ض عليه
(�سوري ولكن )..يجب �أن يذهب �إىل موعد
اجلل�سات يف املحكمة يف وقتها املطلوب.
يبد�أ (ك) للذهاب �إىل موعد جل�سات
املحكمة لكي يدافع عن نف�سه يف ق�ضية ال
يعرفها ،ما التهمة فيها �أي�ض ًا ..ثم ي�سخر
من الق�ضاة والنظام الق�ضائي.
ولكن ال وجود حلل ..ما �أن ُيحكم عليك
فال �سبيل للخروج من القف�ص� ..إال بطرق
ملتوية فيذهب �إىل حمامي �صديق لقريبه
كي يحاول اخراجه من هذه الق�ضية فال
ي�ستطيع.
فيذهب �إىل ر�سام الق�ضاة يف املحكمة
ليخربه �أنه ميكن �أن ي�ستخرج له اعفاء
�صوري �أو ت�أجيل للق�ضية ولكن هذا لفرتة
معينة فلي�س هنالك حل �إال �أن يي�أ�س (ك) من كل �شئ لي�أتي يف النهاية
احلكم عليه بالإعدام وقتل باخلنجر.
وي�ستعر�ض الكاتب عالقات (ك) مع زوجة حاجب املحكمة وممر�ضة
املحامي و�أخري ًا اجلارة �إىل يحبها حب ًا كبري ًا ولكنها ال حتبه.
وي�ستعر�ض �أي�ض ًا بريوقراطية الأماكن الق�ضائية والتعقيد يف املحاكم،
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هذه هي النظرة ال�سطحية للنظر للرواية من القارئ ولكن يا عزيزي
أ�شد عمق ًا يجب �أن تنظر �إليها وهي �أدب فرانز
هنالك نظرة �أخرى � َّ
كافكا بالإ�ضافة �إىل �أنه �شديد ال�سوداوية فهو �أدب رمزي يعتمد على
الرموز واال�سقاطات فيه ..الرواية تطرح الكثري من الأ�سئلة الوجودية.
املحاكمة التي مير بها (ك) هنا لي�ست حماكمة حقيقية �أكرث منها القلق
الذي ي�ؤرق كافكا طول الوقت من احلياة.
ملاذا مل ي�سجن (ك) رغم �إ�صدار �أمر القب�ض عليه؟
لأن احلياة هي ال�سجن الأكرب الذي يعي�ش به الب�شر عبيد للعمل الذي
يعملون به ف�أ�صبحوا �آالت يعي�شون ليعملوا
ولي�س العك�س!
ما هي اجلرمية التي ُيحاكم عليها (ك)؟
�أين القا�ضي؟
�أ�سئلة ال �إجابات لها ..فاحلياة لي�ست
دائم ًا حتمل �إجابات �أ�سئلتك.
ا�ستعر�ض الكاتب مقارنة خطرية للغاية
بني (ك) وبني �أحد املحكوم عليهم يف
ق�ضية اخرى ت�شابه ق�ضية (ك) ويدعى
ال�سيد بلوك.
بلوك �شخ�ص حكم عليه يف ق�ضية وي�سعى
لإظهار براءته منذ � 5سنوات عند نف�س
املحامي الذي وكله (ك) ويريك الكاتب
�أن اهتمام ال�سيد بلوك بق�ضيته قد جعله
عبد ًا للمحامي ينفذ كل ما يطلبه منه حتى
�أن فقد ر�شده وحياته كاملة.
ً
وهذا ما ح�صل مع (ك) �أي�ضا عندما بد�أ
يهتم بق�ضيته على ح�ساب حياته احلقيقة..
فعندما اهتم بق�ضيته بد�أ يف �إهمال عمله
يف البنك الذي يعمل به وبد�أ باالنغما�س يف
نزوات عديدة مع ممر�ضة املحامي الذي وكله يف ق�ضيته.
حتى ت�أتي النهاية بحكم الإعدام على (ك) وهنا تتمثل رمزية املوت بعد
احلياة وكيف ي�صل الإن�سان �إىل املوت ،ال يحقق ما يريد عندما يهتم
ب�أ�شياء ال يجب عليه االهتمام بها .هي رواية رائعة للغاية وحتتاج �إىل
قراءة متعمقة للغاية لفهم املحتوى ..التقييم العام  4جنوم.

من كافكا وهيدغر إلى غسان كنفاني:

الحب المستحيل
بريد
ّ
ُ

يا�سني النابلي  -تون�س
هل كانت الر�سائل يف حياة كافكا وكنفاين وهيدغر� ،صو ًرا �أدبية وجتريدًا
فل�سف ًيا� ،أم هي الوجه الآخر للإن�سان العاري �أمام قوة احلب؟
يف اللحظة التي ُيح َمل فيها القلم للكتابة يبد�أ احلب �صراعه مع البيا�ض
ومع احلقيقة ،فت�أتي الكلمات بغمو�ضها و َبيا ِنها لتعطي احلكاية َمعناها
و�سرابها .وعرب رحلة بريدية ُيهاجر احلب مثل فرح �شريد �إىل ليل
َ
املُحبني ،فتبدد الر�سائل انتظا ًرا م�ؤقتًا ،تاركة وراءها انتظا ًرا �آخر يف
الطريق .كان الروائي الت�شيكي فرانز كافكا يقول حلبيبته ميلينا يف
�إحدى ر�سائله�« :إن �شوقي ال�ستالم ر�سائلك يتح ّول �إىل هو�س» ،وبنف�س
الهو�س وال�شوق كان الأديب الفل�سطيني غ�سان كنفاين يهمِ �س لغادة
ال�س ّمان�« :إنني �أذوب باالنتظار كقنديل امللح»� .أما (قر�صان البحر)،1
الفيل�سوف الأملاين مارتن هيدغر ،فقد جعل من االنتظار حلظة يتك ّثف
فيها احل�ضور العميق لكينونة املُحب� ،إذ كان يقول حلنة �آرندت يف
ر�سائله�« :إن �إمكانية االنتظار بالن�سبة للمحب هي �أجمل �شيء ،ذلك �أن
املحب يكون فيها ح�ضو ًرا /حا�ض ًرا».
من �سوء احلظ �أن التاريخ مل ي�ؤ ّمن النجاة لر�سائل ميلينا وغادة ال�سمان
خ�صو�صا تلك التي كتبتها
و�أت َلف معظم ر�سائل حنة �إىل هيدغر -
ً
بني  1925و ،1933وهي �أهم مرحلة يف عالقتهما � -إال �أن مالحمهن
فروعها .ويف الأثناء
و�أ�ساطريهن و�أ�شباحهن ت�سكن يف جذور احلكاية ويف ِ
يدق �س�ؤال ُمربك وحمتوم ،ما الذي كانت تعنيه تلك الر�سائل؟ هل كانت

جمرد خياالت و�أ�شباح َ�صنعتها البالغة واال�ستعارات� ،أم هي االمتداد
وجعة؟ هل كانت الر�سائل يف
ِ
احلربي لعاطفة �إن�سانية نبيلة وغام�ضة و ُم ِ
حياة كافكا وكنفاين وهيدغر� ،صو ًرا �أدبية وجتريدًا فل�سف ًيا� ،أم هي الوجه
الآخر للإن�سان العاري �أمام قوة احلب؟ ال �شيء يبدو حم�سو ًما �سل ًفا،
وبكيانه الداخلي امل�ستع�صي
خا�صة عندما يتعلق الأمر ب�إن�سانية الإن�سان ِ
عن التحديد املو�ضوعي ،ولكن تفا�صيل املُحبني ونداءاتهم اخلارجة من
منت الر�سالة ُتعطي للحكاية �شكلها اخلا�ص والفريد ،فيمتزج الفكر
باحلب وبال�شهوة ،ويلتحم اللقاء بالوداع يف رحلة دائرية ال تنتهي.
• كافكا :املتحرر من اخلوف ،العائد �إىل عزلته الأبدية.
ر
ع
كان لقاء ميلينا بفرانز كافكا خاط ًفا يف البداية ،حني َ َّ فها زوجها
(�إرن�ست بوالك) بكافكا يف مقهى (�أركو) مبدينة براغ قبل �أن تغادرها
�إىل فيينا� .ش َرعا يف تبادل الر�سائل ب�شكل متواتر عندما قامت ميلينا
(الفحام) �إىل اللغة الت�شيكية �سنة  ،1920و�سرعان
برتجمة كتاب كافكا ّ
ما حتولت العالقة املهنية �إىل هو�س و�شغف كبريين ،و�أمل يف انتظار
ر�سائل جديدة .جتلت ميلينا يف ر�سائل كافكا ،امر�أة غريبة و�شجاعة،
تكتب باحلرب والر�صا�صُ .ت�س ِعده ر�سائلها الرقيقة وامل�ساملة مثل «مطر
ينزل فوق ر�أ�س حمرتق» ،2و ُتخيفه ر�سائلها احلادة في�شعر �أنه جال�س
حتت ناقو�س اخلطر ،فال يتمكن من �إكمال القراءة ،وحني يعود �إىل
القراءة تنتابه موج ٌة من اخلوف ال ي�ستطيع مقاومتها .هكذا تلوح ميلينا
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مثل �إع�صار قوي ،ي�ص ّلي كافكا من �أجل �إخماده لأنه ال ي�ستطيع �أن يرتك
عا�صفة يف غرفته .لكن هذا الإع�صار ح ّرر فرانز من �أ�سر اخلوف،
و َوهبه قدرة جديدة على احلياة .دونها مل يكن قاد ًرا على مواجهة
اخلوف والعزلة ،فقد كتب �إىل ميلينا يف �إحدى ر�سائله�« :أنت تبدين
فزعا مما كنت عليه يف ال�سنوات
ك�أنك قوة مانحة للحياة ،وها �أنا �أقل ً
ال�سبع املا�ضية».
ترحتل مالمح ميلينا من فيينا �إىل براغ ُمه َّربة يف برقيات الربيد ويف
مظروفات الر�سائل مثل قدي�سة ،تت�سرب �إليه عرب الكلمات في�شعر
وك�أنه يراها ،تبدو له الر�ؤية حل ًما واقع ًياَ ،ي�سرد كافكا تفا�صيل لقاء
من�سوج مبخيال العاطفة؛ «�شعرك ين�سدل على وجهك ،و�أنا �أرفعه
حار
ٍ
عن وجهك� ،أحت�س�س وجهك وجبينك بيداي ،وهانذا �أ�ضع وجهك بني
راحتي» .ثم ي�أتي اللقاء احلقيقي الأول بينهما  -الذي دام لأربعة �أيام
منقو�صة  -عندما زارها يف فيينا .هذا اللقاء اخلرايف الذي َعبرَ مثل
ال�سحر �أيقظ يف فرانز �شعو ًرا عمي ًقا بالفقدان ،وبعد �أن تختفي مالمح
ّ
ميلينا يف حمطة القطار يكتب لها �أثناء عودته �إىل براغ؛ «�أ�شعر ك�أنني
�أفقدك ...ما يجعلني �أفكر هكذا هو القرب اجل�سدي الق�صري الذي كان
بيننا ،والفراق اجل�سدي املفاجئ بعده».
كانت تف�صل فيينا عن براغ �أموا ٌج عاتية ،جدا ٌر بحري �صلب يق ّوي
االعتقاد ب�أن ميلينا وفرانز لن يعي�شا م ًعا يف �شقة واحدة وال يف مدينة
واحدة ،فيتحول احلب �إىل تابوت مظلم ،ال �ضوء فيه �سوى ذكرى الأيام
وال�ساعات القليلة التي �أم�ضياها م ًعا يف فيينا .رغم ذلك يتعاونان
وك�أنهما م ًعا ،تتابع ميلينا بقلق حالته ال�صحية وتزوره �أثناء مر�ضه
الأخري ،وير�سل لها كافكا املال عندما حتتاجه ،ويتابع باهتمام ما تكتبه
يف جمالت املو�ضة ،ويقلق كث ًريا ب�ش�أن �صحتها .ورغم �أن فرانز يتحا�شى
يف ر�سائله احلديث عن زوج ميلينا� ،إال �أنه كان ير�سم حدودًا لدوره
[زوجك]
وموقعه ،فكتب لها يف �إحدى الر�سائل« :يف جو حياتك معه ُ
منزل كبريُ ،ي�س َمح له �أن يجري فوق ال�سجاد العتيق مر ًة
�أبدو كف�أ ٍر يف ٍ
يف ال�سنة».
كان كافكا يحمل فوقه جب ًال من احلب واخلوف واحلزن ،و�صار اجلبل
يثقل على ر�أ�سه يو ًما بعد يوم .تدخل الر�سائل خريفها املر ،فت�صبح
الكلمات مثل الأ�شباح التي متت�ص روح الإن�سان ،فيقول عنها كافكا:
«ال�سهولة يف كتابة الر�سائل قد جلبت الدمار �إىل �أرواح النا�س ،كتابة
الر�سائل هي حلظات من تالقي الأ�شباح فهي ا�ستح�ضار ل�شبح املتلقي
املر�سل ليتج�سدا يف كلمات الر�سالة ...القبالت املكتوبة ال ت�صل
و�شبح ِ
�إىل وجهتها ،فالأ�شباح تت�ش ّربها وهي يف طريقها �إىل هناك ،وبهذه
الطريقة تتغذى الأ�شباح وتتكاثر» .ثم يبد�أ يف الإحلاح على ميلينا �أن يك ّفا
عن كتابة الر�سائل؛ «ال�سحر ال�شيطاين للر�سائل بات يد ّمر الليايل...
�أرجوك دعينا ال نكتب بعد الآن».
املنفي م ّرتني.
• غ�سان كنفاينّ :
«�إن الإن�سان لي�س �إال خمرتع مالجئ» ،هكذا كان يقول غ�سان كنفاين،
فهل كانت غادة ال�سمان ملج�أ اخرتعه باختياره ،مثلما كانت بريوت
ملج�أه اال�ضطراري؟ يبدو �أن القدر َ�س ّطر لكنفاين �أن يلج�أ �إىل املنفى
مرتني« ،هار ًبا �أو مرغ ًما على الفرار من �أقرب الأ�شياء �إىل الرجل،
و�أكرثها جتذ ًرا يف �صدره :الوطن واحلب» .3كان ُيح�س بغادة ت�سري يف
يتح�س�س َيا َفا التي غادرها وهو طف ٌل يف العا�شرة من عمره
جلده مثلما ّ
�أثناء النكبة الفل�سطينية �سنة  .1948يلوح من خالل الر�سائل �أن بداية
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الع�شق الكنفاين تعود �إىل �أوا�سط ال�ستينيات ،قبل هزمية  1967ب�سنة
حب تع ّمدت باملطر البريوتي الأحمر ثم تد ّثرت ب�ضباب
�أو �أكرث ،حكاية ٍ ّ
لندن الكثيف ،عندما قررت غادة ال�سمان الذهاب �إىل منفاها االختياري
هناك .ويف الأثناء يغرق غ�سان يف انتظاريته و�شوقه وخوفه من الفقدان،
فيكتب لها يف �إحدى ر�سائله�« :أنتظرك و�س�أظل �أريدك و�أنتظرك ،و�إذا
عيني ،ف�سيكون ذلك
َبد ِ
ّلك �شيء ما يف لندن ون�سيت ذات يوم ا�سمي ولون ّ
ُموا ٍز لفقدان وطن».
ير�سم غ�سان خريط ًة ملالمح غادة وم�شاعرها وقلقها وكربيائها ،هي
ال�صبية الفاتنة واملوهوبة التي متلك قدر ًة على �إدراج �أ�سماء الرجال
ب�سهولة يف قائمة التافهني ،فيكتب عنها يف �إحدى ر�سائله�« :إنها حتبني
وتخ�شى �إذا ما اندفعت نحوي �أن �أتركها مثلما يحدث يف جميع العالقات
ال�سخيفة بني النا�س ،وتخ�شى �إذا ما ذهبت يف عالقتنا �إىل مداها
الطبيعي �أن نخ�سر بع�ضنا .ولكن يا فائزة هذا كالم كتب و ُمد ّر�سي
ح�ساب ولي�س عواطف امر�أة �أمام رجل يحبها وحتبه» .4ولكن كيف كان
خ�صو�صا و�أن غ�سان متزوج وله طفالن؟
ينظر احلبيبان �إىل عالقتهما،
ً
يقول كنفاين ب�أن كليهما ا�ست�سلم للعالقة ب�صورتها الفاجعة واحللوة
وم�صريها املعتم وامل�ضيء ،و�أنهما تبادال خط�أ اجلنب؛ «�أما �أنا فقد كنتُ
جبا ًنا يف �سبيل غريي ،مل �أكن �أريد �أن �أط ّوح يف الف�ضاء بطفلني وامر�أة

مل ي�سيئوا �إ ّ
يل قط ،مثلما ط ّوح بي العامل القا�سي قبل ع�شرين عا ًما� ،أما
كنت خائف ًة على م�صريك
أنت فقد كان ما يهمك هو نف�سك فقط… ِ
� ِ
وكنت خائ ًفا على م�صري غريي» .رمبا هذا الكالم هو الذي جعل غادة
ُتع ّلق على �إحدى ر�سائله قائلة« :كنتُ حري�صة على كيانه العائلي بقدر
حر�صي على ا�ستقاللية كياين».
رغم الغربة والبعد وال�صمت واخلوف من املواجهة ،يظل غ�سان يقتات
على ذكراها ،فقد دخلت غادة �إىل عروقه وانتهى الأمر ،ويتحول احلب
والتقي باهلل وال�صو ّيف
يف نظره �إىل �إميان؛ «مثلما ي�ؤمن الأ�صيل بالوطن
ّ
جاهلي
بالغيب ،ال كما ي�ؤمن الرجل باملر�أة» .كان غ�سان كنفاين مثل فار�س
ّ
«ي�ؤمن بك�أ�س النهاية ،ي�شربه وهو ينزف حياته» .وت�ستعيده غادة ح ًّيا بعد
عقدين من ا�ست�شهاده  -بعد تفجري �سيارته من قبل عمالء للمو�ساد
الإ�سرائيلي ببريوت �سنة  -1972فتقول �إنها ظلت تقر�أ ر�سائله و�أنه مل
يهد�أ عن قرع باب ذاكرتها وج ّرها من يديها �إىل الت�سكع حتت املطر ،ثم
لخ�صه يف �سطرين« :مل يكن ثور ًيا ف�صام ًيا ،كان حقيق ًيا و�أ�صيال يف كل
ُت ّ
ما يفعله ،وكان االن�سجام قائ ًما ال بني فكره والعامل اخلارجي فح�سب ،بل
بني فكره وج�سده».5
• مارتن هيدغر وحنة �آرندت :ا�شتباك احلب بالفل�سفة.
كانت الفل�سفة هي التي جمعت مارتن هيدغر بحنة �آرندت يف �سنة ،1924
من �ضلع احلكمة ُولدت عالقة مت�شابكة الأبنية بني فيل�سوف (الكينونة
والزمان) ،الأ�ستاذ ال�شاب الذي بد�أ يذيع �صيته يف �أملانيا ويف �أوروبا،
وبني الطالبة الفتية التي ا�ستدرجها �سحر الفكر �إىل جامعة ماربورج،
و�ست�صبح هذه ال�شابة فيما بعد من �أملع الوجوه الن�سائية يف الفل�سفة
ال�سيا�سية خالل القرن الع�شرين .و�سيظل احلب بدوره م�ؤث ًرا يف الفل�سفة
ومله ًما لها ،حيث كان مو�ضوع ر�سالة دكتوراه �آرندت التي �أ�شرف عليها
الفيل�سوف كارل يا�سرب�س؛ (مفهوم احلب عند القدي�س �أوغ�سطني)،
ولي�س م�ستبعدًا �أن يكون هذا اخليار م�ستوحى من الر�سائل التي تبادلتها
مع هيدغر ،فقد كتب لها يف �إحداها« :كون املرء حم ًّبا هو �أن يكون موغال
يف �أعمق وجوده .احلب يعني الإرادة� ،أوت�سي�س  ،UTSISكما قال
�أوغ�سطني مرة».6
كتبت حنة يف �إحدى ر�سائلها �إىل هيدغر؛ «�س�أفقد حقي يف احلياة لو
فقدت حبي لك...و�إذا كان اهلل موجودًا ،فمن الأح�سن �أن �أحبك بعد
املوت» .كان احلب يف نظر ال�شابة احلاملة مراد ًفا للحياة والبعث اجلديد،
ولكن (حورية الغابة) 7كانت تريد ح ًّبا يتحدى اال�ستحالة مع هيدغر،
الذي �أحبها بال �شك واعتربها قوة فاعلة يف حياته للأبد ولكنه «رف�ض
ب�صرامة تغيري جمرى حياته لأجلها» ،8ومل يتخلى عن زوجته �ألفريدا
وطفليه  -التي ُي�ش ّبهها الكثري من النقاد ب�أخت نيت�شه ب�سبب ت�سلطها -
وقد و�صف هيدغر يف �إحدى ر�سائله االن�شطار الذي كان يعي�شه «�إنني

حمتاج �إىل حبها [�ألفريدا] ،فقد حتملت يف �سنوات طويلة وبقيت
حبك الذي احتفظت به يف نبتته الأوىل
م�ستعدة للتطور� .إنني حمتاج �إىل ِ
ك�سر ،وهذا ما جعله عميقا».
ٍّ
حب
مع بداية امل ّد النازيّ يف �أملانيا رحلت حنة �سنة  ،1935خو ًفا من ّ
منقو�ص وهر ًبا من البط�ش النازيّ  ،مرت بباري�س ثم �سافرت �إىل
الواليات املتحدة الأمريكية ،تزوجت م ّرتني ،يف الأوىل مل يكن هناك
حب ويف الثانية قالت �إنها �أحبت الفيل�سوف الأملاين هايرني�ش بلوخر
ّ
الذي التقته يف باري�س �سنة  1936وتزوجته لي�سافرا م ًعا �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية .ويف الأثناء كان هيدغر حم�سو ًبا على احلزب النازي،
ومل يكف � ً
أي�ضا عن «فتوحاته الإيروتيكية» 9التي ج ّرت وراءها الكثري
من الع�شيقات التي كانت زوجته �ألفريدا على علم بها ،ولكنه كان دائ ًما
يقول �إن �آرندت هي (ع�شق حياته) .وبعد �أفول �شبح النازية ،عادت حنة
يف �سنة  ،1950مثل نار بروميثو�س ،لتمد الفينيق باخللود �إثر م�صارعه
القاتلة ،فقد تخلى عن هيدغر �أ�صدقا�ؤه واختار العزلة واالبتعاد عن
النا�س �إثر الق�ضاء على النازية .وهكذا عادت العالقة القدمية بعد �أكرث
من � 15سنة  -حتت �إ�شراف زوجته �ألفريدا وبت�شجيع من زوج �آرندت -
وخالل فرتة ال�ستينات وال�سبعينات لعبت حنة دو ًرا كب ًريا يف فك عزلة
هيدغر ،فقد �ساهمت يف التعريف بكتبه يف الواليات املتحدة ،واعتنت
بتن�سيق ترجمات م�ؤلفاته� ،إىل �أن توفيت يف �سنة  1975وتالها هيدغر
يف ال�سنة املوالية.
هام�ش:
( .1قر�صان البحر) ،هو لقب �أعطته حنة �آرندت ملارتن هيدغر.
 .2فرانز كافكا ،ر�سائل �إىل ميلينا ،ترجمة هبة حمدان ،دار الأهلية،
الأردن.2017 ،
 .3ر�سائل غ�سان كنفاين �إىل غادة ال�سمان ،ط ،2بريوت :دار الطليعة،
( 1993قدّمت لها غادة ال�سمان).
 .4هذه الر�سالة كتبها غ�سان كنفاين �إىل �شقيقته فائزة التي يحبها
كث ًريا ،ولكنه يف نهاية املطاف �س ّلمها �إىل غادة ال�سمان.
 .5مقتطف من املقدمة التي كتبتها غادة ال�سمان عندما ن�شرت ر�سائل
غ�سان كنفاين.
 .6ر�سائل حنة �آرندت ومارتني هيدغر  ،1975-1925تعريب وتقدمي
حميد ل�شهب ،ط ،1بريوت :جداول.2014 ،
( .7حورية الغابة) لقب �أعطاه هيدغر حلنة �آرندت.
 .8ماري لومونييه و�أود الن�سوالن .الفال�سفة واحلب (ترجمة دينا
مندور) ،ط �أوىل ،القاهرة :دار التنوير.2015 ،
 .9العبارة حلميد ل�شهب ،خالل تقدميه لرتجمة ر�سائل حنة �آرندت
ومارتني هيدغر.
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السمات األنطولوجية والعبثية

في اآلثار األدبية الكافكاوية
د .بوكرت �أمال  -اجلزائر

لطاملا اتخذ الأدباء ب�صفة خا�صة وامل�شتغلني بالإبداع ب�صفة عامة
احلياة بكينونتها وتعقيداتها م�صدر ًا ملهم ًا يف التحرير والت�أليف
كما ا�شتغلوا بفهمها وتف�سري ظواهرها على الفرد واجلماعة يف
اجلانب الواقعي واملتخ ّيل منها� ،إذ و�صف (كولريدج) �أن الأدب هو
نقد للحياة( ،)1يقرتن ذلك النقد بالوعي الذي يتحلى به امل�ؤلف من
خالل اكت�سابه لعدد من التجارب احلياتية ،التي غالب ًا ما تكون م�ضنية
وموح�شة ولعل �أكرث الأعمال الأدبية رواج ًا و�شهرة ت�ستند يف وجودها على
جتارب مريرة خا�ضها الأدباء فما كان لهم �إال �أن يرتجموها يف �شكل
�إبداعات ن�ص ّية ت�ستويل على �ألباب القراء وحوا�سهم فتتم �إعادة ت�ش ُّكل
تلكم الن�صو�ص فتولد من جديد مبعية ت�صور القراء.
لن تبتعد هذه امل�سلمة عن �إنتاجات الكاتب الت�شيكي (فرانز كافكا)
لكونه قامة من قامات املبدعني باللغة الأملانية خ�صو�ص ًا والأدباء
العامليني عموم ًا ،فبقدر ما كانت كتاباته مر�آة عاك�سة جلملة همومه
عبت عن هموم الإن�سانية يف جمملها ،ولعل حجم
وان�شغاالته بقدر ما َرّ
ال�ضياع والت�شتت املرتامي يف م�ؤلفاته ما هو �إال تعبري عن �شكل احلياة يف
و�ضعها الراهن ،وكذا التمزقات الفل�سفية الوجودية الناجتة عن ت�سلط
الإن�سان لأخيه الإن�سان وات�ساع الهوة بني احلقيقة واخليال ،مما �أدى �إىل
زعزعة خمتلف املعتقدات والأ�س�س التي لطاملا �آمن بها النا�س ومتادوا يف
التم�سك واالعتزاز بها ،فقد انعك�س هذا الو�ضع على الإنتاجات الأدبية
والنظريات الفل�سفية التي حتاول جاهدة الو�صول �إىل جوهر الوجود
و�أ�صله.
�شغلت كتابات (كافكا) الكثري من النقاد واملبدعني لتميزها ،حتى
�أن م�صطلح (الكافكوية) �أ�ضحى رمز ًا للكتابة احلداثية ح�سب تقدير
الكثريين ال ل�شيء �سوى لأن م�ؤلفات (كافكا) ال تكاد تخلو من ال�سوداوية
والعبثية ،فقد كان حلياته ال�شخ�صية �أثر بالغ يف توجهه الت�أليفي بحكم
�أن امل�ؤلف بطريقة �أو ب�أخرى ت�شغله فكرة �أو مبد�أ يحاول تف�سريه �أو
تربيره للعامة ،فحني نتتبع م�سار (فرانز كافكا) نلفيه مت�أثر ًا للغاية
بالعالقة املتوترة التي جمعته بوالده يف �صباه� ،إذ كان هذا الأخري �صارم ًا
�صعب املرا�س ،ال يعب�أ بالإبداع والت�أليف مما انعك�س �سلب ًا على نف�سية
(كافكا) الذي عانى يف حياته االكتئاب والتمزق ،بالإ�ضافة �إىل ج�سده
املنهك بالأمرا�ض مما جعله يعي�ش حياته معذب ًا لينعك�س هذا على جملة
الق�ص�ص والروايات التي �ألفها يف مطلع القرن الع�شرين.
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�أ�س�س (كافكا) لنوع جديد من الكتابة ُيعرف بالكتابة الكابو�سية
في�ستثمر خميلته يف ت�صوير الأحداث غري الواقعية بطريقة تقرتب من
احلقيقة والواقع �إىل حد بعيد ،متام ًا مثلما يراه الإن�سان يف كوابي�سه،
لتلك ال�شحنات العاطفية ال�سلبية �أثر يف حترير ن�صو�ص غام�ضة ومعقدة
من ال�صعب تفكيكها �أو الإحاطة مبراميها �أو بالأحرى مبق�صدية
امل�ؤلف.
النزعة الوجودية الوا�صفة لأعمال (كافكا) مل تكن لتنه�ض لوال الهوية
االجتماعية والنف�سية ِّ
امل�شكلة ل�شخ�صية �أديب �صهرته احلياة بتجاربها
تارة وب�سرياليتها تارة �أخرى ،لهذا تظهر �إنتاجات (كافكا) الأدبية
ممزقة ومثرية للحرية لدى متلقي يبذل جمهود ًا عارم ًا يف فهم جدوى
جمل امل�ؤلف وف�ضاءاته ال�سردية املبهمة ،و�أكرث ما ي�شتت ذهنه النهايات
الرتاجيدية التي غالب ًا ما يحبذ (كافكا) ن�سجها فتتما�شى مع �أهواله
النف�سية و�ضياعه الأنطولوجي ،فحني نتتبع �سريته الذاتية نلفيه منبوذ ًا
من �أملانيا لكونه يهودي الديانة واملعتنق بالرغم من ل�سانه الأملاين ،وكذا
رف�ض بلده الأم له لتواجده ب�أملانيا مما �أجج �أزماته النف�سية واجل�سدية.
بت�سليط ال�ضوء على م�ؤلفات (كافكا) جند تناق�ض ًا بني ت�صريحاته
التي كان يديل بها تارة مع دار الن�شر وتارة �أخرى مع �أ�صدقائه وخطيبته
في�ضمنه جملة �أحا�سي�سه
�إذ اعترب �أن الأدب هو �أداة للهروب من الواقع ِّ
وم�شاعره من خالل انتهاجه الكتابة الكابو�سية يف جممل ق�ص�صه
ورواياته� ،إال �أن تلك الآثار الأدبية لي�ست �سوى ت�صوير ًا لذلك الواقع املت�أزم
الذي مل يرد حماكاته بحذافريه وحتى الرغبة يف تغيريه ،لأنه اعتنى يف
كل الأحوال بال�شخو�ص الروائية الرامية للثورة على نف�سها والراغبة يف
اكت�شاف �سر ووجودها �أو ًال ،لتحاول �إيجاد موقع لها يف جمتمع يختلف كل
االختالف �إيديولوجي ًا وفكري ًا ونف�سي ًا مع تلك العالمات الكافكاوية ،لذلك
تعد الذات املت�أزمة نف�سي ًا ووجودي ًا الأكرث ا�ستقطاب ًا لالهتمام يف م�ؤلفات
(كافكا) ،خا�صة حني يدجمها �سو�سيولوجي ًا ال ليظهر طبيعة العالقات
اخلا�صة بها بل ليربر �سبب ت�صرف تلك ال�شخو�ص مع جمتمعها وطريقة
تفكريها ب�ش�أنه ،و�إن كان الو�صول �إىل تلك املطالب والأهداف م�ستع�صي ًا
على جل القراء وحتى النقاد؛ �إذ قال (جان جينيه)« :يا له من حزن ،ال
�شيء ميكن فعله مع كافكا هذا .فكلما اختربته ،واقرتبت منه �أراين �أبتعد
عنه �أكرث»� .إذ ن�سلم �أن (كافكا) هو الوحيد القادر على �إدراك جدوى
حبكته ال�سردية ونظرياته الفل�سفية وعوائد رموزه املختلفة وا�ستيعاب

�شخو�صه بكليتها.
ن�ستدل على تلكم املالمح الوجودية يف ق�صة �ألفها (كافكا) يف ليلة واحدة؛
�إذ كتب يف يومياته« :هذه الق�صة ”احلكم“ كتبتها دفعة واحدة ليلة -22
 23من ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء حتى ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا»( ،)2تعد
هذه الق�صة ترجمة فعلية بطريقة رمزية حلياة (كافكا) مع والده �إذ
تدور �أحداث الق�صة ب�شكل عام حول البطل (جورج) الذي قرر �أن يحرر
ر�سالة �إىل �صديقه البعيد يخربه فيها عن التطورات اليومية يف حياته
باملقارنة مع �صديقه ذاك الذي يعاين �شتى �أنواع احلرمان يف حني �أن
حياة البطل تتح�سن تدريجي ًا �إذ ينجح يف ت�سيري �أعماله وحتى الظفر
بخطيبة من عائلة جيدة ،لذا يجد نف�سه يف حرج لإي�صال تلك الأخبار
�إىل �صديقه ،لتتجه زاوية ال�سرد نحو الوالد ،فقد �صوره (كافكا) على �أنه
يعي�ش حالة ركود مما يثري نوع ًا من اال�ستياء لدى ابنه (جورج) في�ؤنب
نف�سه لعدم اهتمامه الكايف بوالده ،ويف ذروة العقدة ال�سردية يحتدم
احلوار اجلديل بني الأب وابنه ب�ش�أن متلل االبن يف �إطالع �صديقه خرب
زواجه لتختلف وترية احلديث بني الأب وابنه املنده�ش من ت�صرفات
والده املبالغ فيها .جوهر هذه الق�صة يت�أتى من خالل حوار الأب مع ابنه
والعالقة اجلامعة بينهما بني التمرد تارة واخل�ضوع تارة �أخرى.
قدّم (كافكا) نقد ًا لق�صة احلكم حني وجه ر�سالة �إىل خطيبته
َ
(فيلي�س) قائ ًال« :هل جتدين يف احلكم �أي مغزى �سوي مرتابط ميكن
تتبعه؟ �أنا ال �أعرث عليه .وال �أ�ستطيع �أن �أف�سر �شيئ ًا يف الق�صة ،لكن هناك
غرائب كثرية»( ، )3فهو يق ُّر �أن الهدف من بناء الق�صة غري وا�ضح
للعيان �إال �أنها حتمل يف جوفها �أكرب من جمرد ق�صة ب�سيطة بلغة �سل�سلة
�سهلة وببناء �سردي ذو معمارية م�سطحة مرتبة ال�شخ�صيات والأحداث،
�إذ جتعل املتلقي يتمعن يف ذلك ال�صراع بني الأب وابنه وتكهن �سبب تلك
امل�شاعر امل�شحونة.
ولأن الق�صة خالية من الت�صاعد الدرامي فهي ت�ضطلع بدرا�سة العالقة
بني الوالد وابنه يف جو غري مريح بطريقة رمزية تتجلى فيها البنيات
التناق�ضية يف جوف كل �شخ�صية حتارب من �أجل وجودها و�أحقيتها يف
التعبري عن نف�سها �ضد عامل غدر بها وجتاهل وجودها ،يع ِّلق (كافكا)
نف�سه عن ق�صته هذه قائ ًال�« :إن الق�صة متوح�شة بع�ض ال�شيء وال حكمة
لها ،ولو مل تكن متلك حقيقة داخلية ملا كانت �شيئ ًا ،الأمر الذي ال ميكن
�أبد ًا التحقق من وجوده عموم ًا ،و�إمنا يجب الت�سليم به �أو نكرانه من قبل
كل قارئ ،ثم �إن الق�صة حتوي كمية كبرية من الأخطاء ،و�أنا ال �أدري

�أبد ًا كيف قدر يل �أن �أهبك هذه الوالدة التي �أقل ما يقال فيها �أنها يف
غاية التعقيد»( ، )4فالق�صة ح�سبه معقدة وغريبة وتكاد تكون ال �شيء
بالرغم من �أنه �سعد كثري ًا وهو يقر�أها يف �أم�سية على جمهوره ،وينطبق
احلال نف�سه على باقي ق�ص�صه �سواء يف ق�صة (االمن�ساخ) الذي جعل
بطله يتح ّول �إىل ح�شرة يف �إ�شارة رمزية �إىل عدم تق ُّبل الآخرين له وحتى
احتقاره �أو �إذالله ،وكذا على بطل رواية (املحاكمة) الذي ُيحا َكم دون �أن
يكون له علم ب�أ�سباب اعتقاله ومن ثم حماكمته.
ً
فال�شائع يف مالمح �شخو�صه الروائية �أنها تتعر�ض دائما لال�ضطهاد من
املجتمع ،وهي بهذا حتارب �ضد قوة طاغية ،فما تعي�شه من �أذى وقنوط
و�أ�سى منبعه العبثية زيادة على ذلك الطابع الت�شا�ؤمي لـ(كافكا) مبا �أنه
�شهد طفولة م�أ�ساوية بفقدانه لأخوته وطريقة معاملة والده له ،وجتواله
بحث ًا عن ال�سكينة النف�سية ليعتنق اليهودية ،غري �أنه مل يعتمد يف كتاباته
الدفاع عن معتقداته الدينية �أو �إيديولوجيته اال�شرتاكية ،بقدر ما ر َّكز
على ك�سب ا�ستعطاف القراء ل�شخ�صياته املعذبة ،التي �ستجد حتم ًا ما
يقابلها يف واقعنا هذا.
�أن�صف التاريخ (كافكا) فبعدما �شدد الفرن�سيون على �ضرورة تدمري
م�ؤلفات (كافكا) الداعية للي�أ�س والقنوط ،وبعد جتاهل الكتاب الأملان
جلل م�ؤلفاته ،نلفى العامل اليوم ينظم معار�ض وملتقيات ب�ش�أن هذه
ال�شخ�صية التي ا�ستطاعت ولوج اجلانب احلقيقي للحياة ال�صعبة التي
يعرفها اجلميع من غري �أن يتجر�أ �أحدهم على مواجهة كل ذلك الأمل بل
يكفي جتاهله حتى ت�ستمر احلياة ،لذلك تفرد (فرانز كافكا) عن كوكبة
امل�ؤلفني يف حقبته لغرابة ق�ص�صه و�صعوبة ِّ
فك ت�شفري مراميه ،بالرغم
معبة عن ذات مبدعة �أرهقتها احلياة
من كل هذا يبقى �شخ�صية مميزة ِرّ
فلم يتحرر من قيودها حتى موعد وفاته ،كما �أنه �ألهم العديد من الكتاب
على الت�أليف من بينهم الكاتب الكوملبي (غابريل غار�سيا ماركيز).
املراجع:

• �شكري عزيز املا�ضي ،يف نظرية الأدب .دار احلداثة
(لبنان) .ط� .1986 .1ص.128
• فرانز كافكا ،الآثار الكاملة .ترجمة �إبراهيم وطفي .دار
احل�صاد (�سورية) .ط� .2003 .2ص.37
• نف�سه� .ص.53
• نف�سه� .ص.52
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كافكا في عيون دولوز وغاتاري:

كاتب كبير ألدب صغير (دراسة)
جمال الدين البعزاوي  -اململكة املغربية

• تقدمي:
أديب كافكا مب�ؤلف م�شرتك مو�سوم
خ�ص جيل دولوز وفليك�س غاتاري ال َ
َّ
ب كافكا .من �أجل �أدب �صغري .يعمالن يف هذا الكتاب على ر�سم مالمح
قراءة جديدة ،وا�ستعمال جديد للن�صو�ص اجلمالية .وذلك يف �أفق
الك�شف عما ي�سكن ن�صو�ص كافكا من تطلعات ،يح�صرانها يف ثالثة،
هي :التطلع اجلمايل ،مداره التنظري لأ�سلوبية جديدة قائمة على مبادئ
التغري امل�ستمر والت�صغري اللغوي .التطلع ال�سيا�سي الذي يعرث على �أفقه
يف فكرة املقاومة التي تفر�ض على الكاتب والفنان عامة م�ستوى عالي ًا
من االلتزام ،وهو التزام يتم ت�صريفه من خالل الكتابة ،الكتابة من �أجل
ال�شعب املفتقد ،الغائب واملغيب .ثم التطلع االجتماعي ،املتمثل يف نظرية
التوليف اجلماعي للملفوظ .يتعلق الأمر بفتح قرائي جديد يحتفي فيه
دولوز وغاتاري مبا ي�سميانه الأدب ال�صغري ،ذي اال�شتغال الآيل.
�إن منهج القراءة الذي يقرتحه دولوز وغاتاري ويريان فيه قدرة على
ن�صب الآلة ك�إحداثية قرائية جديدة
التعاطي اجلاد مع ن�صو�ص كافكاُ ،ي ِّ
منفلتة من منوذج البنية الذي كر�سته الت�أويليات الكال�سيكية القائمة
ت�سرح
على املعلم ال�شجري واملركز الداليل واملرجع الأوديبي� .إنها قراءة ِّ
والبنيات ،وحترر اللغة من التنظيمات الل�سانية الغالبة ،وتلحق
القوالب
ِ
َ
�صريورات وجذام َري مو�صلةً
تجُ
َ
ن�صو�ص كافكا بقوى اخلارج ،و وف داخلها
ٍ
النطولوجيات �أخرى وحيوات متكرثة .يتعلق الأمر بور�ش قرائي جديد
توليفات
يجعل من الن�ص الكافكاوي جهاز ات�صال و�آلة ا�شتغال تربم
ٍ
جماعي ًة يتمازج فيه اجلغرايف وال�سيا�سي والتاريخي واحليواين والقانوين
وال�شبقي واللغوي .من هنا ،يقت�ضي الإن�صاف القرائي لن�صو�ص كافكا
آالت راغب ًة ،و�آالت حرب ثورية.
آالتٍ � ،
التعاطي معها باعتبارها � ٍ
نروم من خالل هذه الدرا�سة الك�شف اجلزئي عن �صورة كافكا يف منت
دولوز وغاتاري ،م�سرت�شدين يف ذلك بالأ�سئلة التالية :ب�أي معنى يكون
�أدب كافكا �أدب ًا �صغري ًا؟ كيف تعمل ن�صو�ص كافكا كجهاز لغوي �سيا�سي
واجتماعي؟ �أية ت�صدعات حتدث ،و�أية ُن ُ�ص ٍب تق�صف و�آفاق تهدف؟.
• �أو ًال :مفهوم الأدب ال�صغري ومقوماته:
�إن �صفة ال�صغري التي يقحمها دولوز وغاتاري يف ا�شتغالهما على �أدب
يتعي �أن نفهمها يف �سياق يقطع مع التمثل العام واملبتذل الذي
كافكا َنّ
تتداول فيه هذه الكلمة .فهي لي�ست �صفة لفن قا�صر ،هام�شي وعاجز،
يف مقابل فن اال�ستثناء ،فن التفوق ،كال� .إنها �صفة تجُ �سد بالأ�سا�س
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نوع ًا من التمرين اجلمايل واملتفرد والذي ال يقدر عليه �سوى �أهل

الأدب من طينة كافكا وانطونني �آرتو و�صمويل بيكيت ...القادرين على
�شحذ ن�شاطهم الأدبي ب�شكل يهز الأنظمة اللغوية الكال�سيكية ،واملعايري
الغالبة للمجتمع ،ويحدث فيها اختالالت� ،ش ّقات وت�صدّعات ،تتيح فر�ص
االنفالت وتمُ َ ول جمالي ًا انبثاق �شعب يف حالة فقد وافتقاد وانتظار.
ومما يتعني ا�ستخال�صه ،ابتدا ًء من هذا التو�صيف العام� ،أن الأدب
يتحدّد ك�أدب مكتوب بلغة �صغرية� ،أي بلغة هام�شية �أو حملية،
ال�صغري ال َ
يتحدّد من خالل �إخ�ضاع اللغة الكبرية �أو الغالبة لنوع من
و�إمنا هو
َ
اال�ستعمال الأقلي وال�صغري .فال وجود لأدب �صغري �إال يف اال�ستعمال
ال�صغري للغة الكبرية.
مبوجب ذلك ،ف�إن �صفة (ال�صغري) يجب ا�ستعمالها بكثري من احليطة
واحلذر� .إن الظن ب�أن ال�صغري يرنو ليكرب� ،أو لينقلب على الكبري -و�إن
كانت هذه املخا�صمة واملنازعة جتري با�سم امل�ضطهدين واملظلومني
والأقليات -ف�إن هذا التحديد يبقى مع ذلك حتديد ًا �سلبي ًا و�ضعيف ًا ما
دام �أنه يقلب فقط تراتبية الفنون الكبرية وال�صغرية� ،إذ يحل ال�صغري
كبري ًا ،والكبري �صغري ًا .كال .لي�س هذا ما يق�صده البتة دولوز وغاتاري.
�إن ال�صغري ال ين�شد قط االنقالب على نظام الكبري والإحالل حمله.
�إن قاعدة هدم ال�شفرات وقلب و�ضعية الأقلية ال يكفي �أبد ًا لتحقق
الإبداع .ومن هنا ف�إن دولوز وغاتاري يراهنان على حتديد ال�صغري
حتديد ًا ايجابي ًا باعتباره تغري ًا يحدث يف اللغة وحتو ًال يجري يف و�ضعية
الوظيفة-الكاتب .وهو ما ي�سمح بانبثاق تعريف جديد للتلفظ والأ�سلوب.
«�إن ال�صغري ال ي�صف بع�ض الآداب ،ولكنه ي�صف ال�شروط الثورية لكل
�أدب يف ثنايا الأدب الذي ن�سميه كبري ًا»� .إن ال�صغري ال ينفي الكبري وال
يق�صيه� .إنه ال يتعا�ضد وال يتقوى وجوده �إال بوجود الكبري ،فهو ال ي�سعى
لإق�صائه �أو نفيه ،مثلما �أن اجل�سم بال �أع�ضاء يقت�ضي بدوره وجود تنظيم
ع�ضوي ،يتعزز به وهو ينفلت منه .ال يكون اجل�سم بال �أع�ضاء �إال بوجود
تنظيم ميكنه من االنفالت .ال يتحقق االنفالت �إال بوجود ما ميكنننا من
االنفالت منه� .إن ال�صغري هنا مبثابة موتر  tenseurير�صد مفعوالت
منازعة املعيار الكبري� ،سواء كان ل�ساني ًا� ،أ�سلوبي ًا� ،سيا�سي ًا �أو اجتماعي ًا.
ان�سجام ًا مع ما �سبق ،ي�أتي تعريف دولوز وغاتاري للأدب ال�صغري كما
يلي�« :إن �أدب ًا �صغري ًا لي�س هو �أدب لغة �أقلية� ،إمنا هو بالأحرى ذاك الذي
تنجزه �أقلية ما يف لغة كبرية»� .إال �أن هذا الإجناز ال يكتب له احل�صول
�إال بعي�ش جتربة ال�صد وان�سداد الأفق .وبهذا املعنى يكون كافكا يك�شف
يف متونه الأدبية عن «امل�أزق الذي ي�صد يهود براغ عن الولوج للكتابة،
ويجعل من �أدبهم �شيئا يكاد يكون م�ستحي ًال :ا�ستحالة عدم الكتابة،
ا�ستحالة الكتابة بالأملانية ،ا�ستحالة الكتابة ب�شكل �آخر».
�إن ما يجده دولوز وغاتاري يف جتربة كافكا ،كجدير بالر�صد الفل�سفي،
هو م�شكل تعبري ووجود .وهو امل�شكل الذي يعرت�ض �سبيل الأقليات.
والتعبري وفق هذا املنحى لي�س فقط فاعلية وجدانية واجتماعية� ،إمنا هو
فاعلية وجودية جتد ب�ساطها وب�ؤرة انبجا�سها يف الفاعلية اللغوية .التعبري
�سبيل الوجود ،بله الوجود الإن�ساين كله� .إن التعبري كم�شكل �أدبي هو يف
ابتدائه م�شكل لغوي ،تت�صل �أدواته �أ�شد االرتباط باملتغريات االجتماعية،
ال�سيا�سية ،واجليو-ال�سيا�سية للتلفظ ،وي�صل هذا االرتباط ذروته حني
ي�صري الت�شكل ال�سيا�سي لأقلية ما ال يقبل االنف�صال عن العمل الأدبي.
ومن هنا فم�شكلة اللغة ،كما يثريها كافكا ،هي ق�ضية حياة وعي�ش ،ق�ضية
�إن�سان ووجود .يتحدث امل�ؤلفان يف هذا ال�ش�أن عن حالة كافكا كنموذج
حلاالت من اجلماعات الب�شرية التي ت�شكي اله�شا�شة وال�ضعف .ه�شا�شة

تعود جذورها �إىل م�ستوى من االغرتاب اللغوي .يقول دولوز هنا« :كم من
النا�س اليوم يعي�شون داخل لغة لي�ست لغتهم؟ �أو ال يعرفون حتى لغتهم،
�أو لي�س بعد ،ويعرفون ب�شكل �سيء اللغة الغالبة حيث هم جمربون على
العمل بها؟ م�شكلة املهاجرين ،وباخل�صو�ص م�شكلة �أطفالهم .م�شكلة
الأقليات .م�شكلة الأدب ال�صغري ،ولكن �أي�ضا بالن�سبة لنا جميعا :كيف
نقتلع من لغتنا اخلا�صة �أدبا �صغريا قادرا على جتويف الكالم ،وغزله
تبعا خلط ثوري رزين».
يرى دولوز وغاتاري ،يف كتابهما عن كافكا� ،أن هذا الأخري «كان موزع ًا
بني لغات كثرية ،ومل يكن ي�شعر بارتياح يف �أي منها .فالأملانية التي كان
يتكلم بها مع �أ�سرته لغة بريوقراطية و�صورية �إىل حد ما .الت�شيكية التي
كان يتوا�صل بها مع اخلدم جاءته من مرياث �أبيه القروي ذي الأ�صول
اليهودية .لغة اليديي�ش كانت �سيئة وخميفة ل�سامعيها بع�ض ال�شيء� .أما
عربية الكني�س فكانت لغة بعيدة عنه ومل يتعلمها �إال يف مرحلة مت�أخرة
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من عمره .هذا اخل�صا�ص اللغوي هو الذي دفع كافكا �إىل اكت�شاف
ا�ستعمال �أقلي للغة الأملانية� ،أي ا�ستعمال متوتر يحدث خلال يف بنيات
اللغة ويجعلها تنفتح على الر�ضات الإبداعية التي انطوى عليه �أدبه».
ومما ت�سجله الباحثة �آن �سوفنيارك يف تعليقها على �أبعاد الأدب
ال�صغري� ،أن الو�ضعية الأقلية تربم ربطا مع �إبداع اجلديد .فال قيمة
لأقلية تف�شل يف �إثارة اجلديد و�إبداعه .وهذه اجلدة ترتبط �أ�سا�سا
باختبار االن�سداد  blocageوا�ستثماره (ي�ستثمر كافكا ال�شر ب�شكل
جمايل �أ�سوة با�سبينوزا الذي ا�ستثمر ال�شر الذي حلقه فل�سفيا)� .إن
اجلدة ال تتحقق بالإهمال ،التجاهل �أو االنفالت من هذه ال�شروط
االجتماعية وال�سيا�سية .ذلك �أن خط االنفالت هو نتاج االن�سداد� .إن
هذه ال�شروط التاريخية ،والوعي بها ومبفعولها على املجرى الأدبي �شكل
�أهم املداخل التي �سلكها دولوز يف خمتلف التحليالت التي خ�ص بها
�أعمال كافكا� ،سا�شر مازو�ش ،برو�ست� ،آرتو وغريهم .وبهذا �أمكن القول
�أن الأقلية تخرجنا من جمال الفكر اخلال�ص ،وتربط الفكر ب�شروط
ا�شتغاله االجتماعية ،وت�شيد هذا االت�صال الذي يكون للفرد مع املبا�شر
ال�سيا�سي� .إن هذه الأقلية تفتح الوظيفة-الكاتب على التوليف اجلماعي،
وتك�سب ملفوظات الأدب �شحنة ن�شطة من الرف�ضية واملعار�ضة ،وهي
معار�ضة تعمل كما لو كانت نقد ًا فعا ًال وناجعا ً.
• ثانيا :خ�صائ�ص الأدب ال�صغري:
اخلا�صية الأوىل :الال توطني déterritorialisation
هو مبثابة حركة جغرافية تتغذى على النزوح وهجران املجال
و�إلغاء احلدود وك�سر البنيات�« .إن اللغة ،تعمل حتت ت�أثري كبري ملعامل
الالتوطني» .تقت�ضي الكتابة �أن نتحدث نف�س اللغة ب�شكل �آخر ،خمتلف
ومغاير ومتلعثم� ،أي �أن نتحدث اللغة وهي ترتحل من موطنها الل�ساين،
تنزح من جغرافيتها وتخرتق حدودها� ،أن نتحدث مثلما «يتحدث يهودي
ت�شيكي الأملاني َة �أو �أوزباكي الرو�سي َة».
�إن الالتوطني يف هذا ال�سياق يت�صل �أ�شد االت�صال مببادئ ال�صريورة
والهذيان والتحول ،وي�شكل خط انفالت من و�ضعية امل�أزق وان�سداد الأفق
تلك� .إن ابتكار ا�ستعمال �صغري و�شديد للغة يحدث خلال يف عنا�صرها
املتجان�سة واملنمذجة ،ويجعل اللغة تخرج من قفازيها .ت�سلك اللغة هنا
منهجا مرتنحا متمايال .هي حركة ل�سانية عرجاء جتعل من التلعثم
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القدرة التعبريية والل�سانية بامتياز .مبوجب ذلك يكون الكاتب يلعثم
لغته اخلا�صة ،يهزها ب�شكل مغاير و�شديد ،وي�أخذها يف داخلها تبعا
مل�سافة ال ت�سبقها وال تليها� .إن مبد�أ الالتوطني �إذن ،يفتح �سفر ًا داخلي ًا
يف اللغة ،ويخلق تبعا لذلك �شروط ًا مواتية لتحقق �سريورة من الت�شوه
واخليانة واالنفالت.
اخلا�صية الثانية :املقوم ال�سيا�سي:
�إن منت الأدب ال�صغري لكافكا ذو ات�صال مبا�شر بال�سيا�سي ،بل «�إن
كل �شيء فيه �سيا�سي» .وهو خالف ما عليه حال الآداب الكبرية� ،إذ �إن
ال�ش�أن الفردي يف مثل هذه الآداب ،كال�ش�أن العائلي والزوجي ،ي�سعى �إىل
�أن ين�ضم �إىل �ش�ؤون �أخرى ال تقل فردية� .إنها �ش�ؤون �أوديبية ال جت�سد
على الإطالق �أية �ضرورة و�أهمية ،ولكنها جميعها ت�شكل كتلة يف الف�ضاء
الف�سيح� .أما الأدب ال�صغري فهو على العك�س من ذلك ،م�شمول بف�ضاء
�ضيق ،وهو ما مبوجبه يكون كل �ش�أن فردي �ش�أن ًا مت�ص ًال بال�سيا�سة
وباجلماعة� .إن ال�ش�أن الفردي ي�صري بالأحرى �ضروري ًا ،ال غنى عنه،
يكرب يف املجهر .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن املثلث العائلي يرتبط ويت�صل
مبثلثات �أخرى :جتارية ،اقت�صادية ،بريقراطية وق�ضائية .ومن هنا ف�إن
كافكا يجعل من �أهم غايات الأدب ال�صغري ت�صفية النزاع الذي يواجه
الآباء والأبناء ويطرح �إمكانية نقا�شه كمنفذ ومدخل لإمكانية حطم كل
الطابوات-الأ�صنام التي ن�صبتها بع�ض النزعات الفل�سفية والدينية
وال�سيكولوجية .ال يتعلق الأمر هنا «بوهم �أوديبي ،يخالج الأديب ،و�إمنا
بربنامج �سيا�سي».
�إن التخييل الأدبي يفيد يف منت كافكا� ،أن يكون الكاتب نظار ًا ثاقباً،
حت�صل لديه ر�ؤى و�سماعات خا�صة ،ت�ؤهله ليكتب من �أجل جماعة
قادمة ،طالها اال�ضطهاد والتغييب والن�سيان .يتعلق فعل التخييل هنا
بنوع متفرد من الأدب ،هو الأدب كتلفظ جماعي لأقلية �صغرية ذات
�صريورات جزيئية ،وكتعبري يخ�ص �شعبا غائبا وكانبثاق لوعي جديد
م�ؤمن بالثورة الفكرية� .إن «كافكا بالن�سبة لأوروبا املركزية ،كما ميلفيل
بالن�سبة لأمريكا ،يقدمان الأدب كتلفظ جماعي ل�شعب �صغري� ،أو لكل
ال�شعوب ال�صغرية ،التي ال جتد تعبريها �إال عرب وداخل الكاتب».
�إن ما ينق�صنا ،ح�سب دولوز وغاتاري ،هي املقاومة ،مقاومة احلا�ضر.
و�أخذا بعني االعتبار العتاد اجلمايل واللغوي الذي ت�ستدعيه هذه

املقاومة« ،ف�إن الفن والفل�سفة ين�صبان ويلتقيان يف هذه النقطة ،املتعلقة
بت�شكيل �أر�ض و�شعب يف حالة فقد� .إن الدميقراطيات هي الأكرثيات
 ،des majoritesولكن ال�صريورة هي بالطبيعية ما ينفلت
ويتمل�ص دائم ًا من الأكرثية»� .إن كافكا يج�سد بطريقة مغايرة فكرة
مقاومة احلا�ضر عن طريق �أدب متجرد من كل �إرادة يف الهيمنة� .إنه مل
يطالب مبجيء �شعب جديد مت�شكل من الثوار بغاية قلب كربيات الآالت
االجتماعية وال�شيطانية التي تكاثرت وتنا�سلت يف الن�صف الأول من
القرن الع�شرين ،مثل الآلة الأمريكية الر�أ�سمالية ،ورو�سيا البريراقطية
و�أملانيا النازية� .إن كافكا ال ي�ؤمن بالثورة التي ت�سقيها الدماء .يف رواياته
و�أق�صو�صاته ،ال جند لكافكا �أي توجه حلزب قائم �أو قيد الت�شكل ،وال
يحتفي ب�أية رغبة ثورية م�ؤ�س�سة على اديولوجيا ذات حتديد م�سبق .و�إنه
بالتدقيق هنا تقوم قوة التزام كافكا ،التزام املثقف ،وهو االلتزام الذي
جعله م�شموال بح�سا�سية كربى �إزاء خمتلف االجتاهات ال�سيا�سية التي
كانت يف ع�صره ،و�أبان يف نف�س الوقت عن احرتام كبري لكل مدر�سة
واجتاه.
اخلا�صية الثالثة :املقوم اجلماعي:
يقول دولوز وغاتاري�« :إن كل �شيء يف الأدب ال�صغري ي�أخذ قيمة
جماعية» .يت�صل هذا البعد اجلماعي باملقوم ال�سيا�سي ويتقا�سم
معه نف�س الظل� .إنهما مقومان متداخالن ويح�ضر �أحدهما يف الآخر
وي�ستدعيه�« .إن ما يقوله الكاتب مبفرده ي�شكل م�سبق ًا فع ًال م�شرتك ًا،
و�إن ما يقول �أو يفعل هو بال�ضرورة �سيا�سي ،حتى و�إن كان الآخرون
غري متفقني» .وبهذا املعنى يكون احلقل ال�سيا�سي ُيعدي كل ملفوظ.
�إن الأدب وحده يجد نف�سه م�شحون ًا �إيجابي ًا بهذا الدور وهذه الوظيفة
املتعلقة بالتلفظ اجلماعي ،وهو تلفظ ي�صل حالة يكون فيها ثوري ًا .يف
هذا ال�صدد يتحدث دولوز عن الأدب باعتباره �آلة ،ت�سخر قدرتها على
�إنتاج تلفظات جماعية يفتقد �إليها الف�ضاء الإن�ساين� .إن الأدب وفق هذا
التقدير اجلماعي هو �ش�أن �شعب .هذا البعد اجلماعي ،جعل كافكا يتخذ
م�سافة فا�صلة عن املبادئ التقليدية التي ينتظم داخلها الأدب ،وهي
املبادئ التي متركز الذات ومتو�ضعها كم�صدر واحد جلميع التلفظات.
يف الأدب ال�صغري ،ال توجد ذات ،توجد فقط توليفات جماعية للتلفظ.
ولعل هذا ما جعل كافكا ذكيا يف اختيار �أ�سماء �شخو�صه ،حري�صا

على عدم الوقوع يف �أية مركزية ذاتية ،على �صعيد الكتابة �أو ال�سرد �أو
الت�شخي�ص .يقول دولوز هنا متحدث ًا عن البطل (ك)�« :إن احلرفK
ال يعني على الإطالق �سارد ًا وال �شخ�صية ،و�إمنا يعني توليف ًا جماعي ًا هو
بالأحرى �آيل  ،machiniqueفاع ًال هو بالأحرى جماعي بد ًال من
�أن يكون فرد ًا يوجد يف وحدته».
�ضمن هذه الر�ؤية ،يرى دولوز وغاتاري �أن النظر �إىل الأدب ك�ش�أن
جماعي يف �آلة التعبري الكافكوية يكمن يف الأهمية التي يوليها كافكا
لفئة من النا�س غري الدالة ،الو�ضيعة واملظلمة .مينح كافكا لأ�شخا�ص
معتوهني هام�شيني مكانة متميزة يف حتريك �آلته الأدبية .ومما يدل عليه
هذا هو �أن كافكا ال يعنى باملعنى العميق امللت�صق باملو�ضوعات الكربى
كاملتافيزيقا والدين والتاريخ� .إن �أدب كافكا يروم نفي املعنى العميق
ل�صالح احلقيقة املرئية ب�شكل فوري .وعليه ف�إنه غالب ًا ما �أ�ص َّر ور َّكز يف
م�شروعه الأدبي على فاعلية النا�س ،فاعلية �شعب �أو �شخ�ص خا�ص ،ومل
ين�صب تركيزه قط على نظرية ميتافيزيقية� ،أو عقيدة دينية .و�إذا كانت
هنالك �سياقات حل�ضور بع�ض هذه الأبعاد النظرية ف�إنها ال حت�ضر �إال
من �أجل �أن يطالها الفك وال�سخرية واال�ستهزاء.
ثالثا :ن�صو�ص كافكا تنا�ضل من �أجل احلرية:
�إن هاج�س التحرر يعمل كما لو كان خيط ًا �أحمر يخرتق جمموع ن�صو�ص
كافكا ويحتفظ بتوهجه وتوجهه احلقوقي والإن�ساين .يف (ر�سالة �إىل
الأب) ،يت�صل الهاج�س بالرغبة يف التحرر من �سلطة �شخ�صية وعائلية
طاغية ميثلها الأب .يقول كافكا مرا�سال �أبيه« :حتمل ،يف منظور
عيني ،خا�صي ًة ملغز ًة ميلكها الطغاة» ،ويف عمليه الكبريين (املحاكمة)
و(التحول) ،وكذا اق�صو�صته املو�سومة بعنوان (يف م�ستعمرة العقاب)،
يتعلق الأمر بالرغبة يف التحرر من �سلطة بريقراطية ،جمهولة ،متخفية،
ذات تراتبية ،معتمدة وبعيدة .وهي �سلطة ت�أخذ �شكل جهاز ،ميكانيزم
غري �شخ�صي.
�إن الدولة و�أجهزتها الق�ضائية ،ت�ضع يف �أولوياتها ،لي�س تدبري العدالة
و�إمنا قن�ص ال�ضحايا� .إن الرتاتبية الربوقراطية والق�ضائية ت�شكل
تنظيم ًا �ضخم ًا .فهي «لي�س فقط ،ت�ستخدم حرا�س ًا مرت�شني ،مفت�شني
وق�ضاة الرتبيات الغبية ...و�إمنا �أي�ض ًا ،تقلد ه�ؤالء منا�صب من درجة
عالية ،مع حا�شية ال غنى عنها من الأجراء ،الكتاب ،الدرك ،وم�ساعدين
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�آخرين ،رمبا حتى اجلالدين».
وال �شيء يج�سد �أح�سن هذا الو�ضع ،من غري ما ورد يف (�أمام القانون)
من حوار بني (ك) والقدي�س ،ي�ستف�سر فيه ال ُ
أول الثا َ
ين عن العربة من
وجود حار�س ي�صده عن مالقاة القانون .يف منظور القدي�س ،يعترب
مثل هذا اال�ستف�سار ،يف حده ،ت�شكيك ًا يف �شرف احلار�س ،وعليه فهو
ت�شكيك يف �شرف القانون ،وهذه حجة كال�سيكية لكل ممثلي النظام.
يعار�ض (ك) هذه الفكرة ويرف�ض تبنيها� ،إذ �أن االعتقاد ب�صحة كل
ما يقوله احلار�س هو �أمر م�ستحيل� .إن خطاب الق�س يك�شف التيولوجيا
املقد�سة والإميان اخلا�ص للبورقراطيني ،ك�إميان يف ال�ضرورة نف�سها� ،إن
الربوقراطيني يف نهاية التحليل هم موظفو ال�ضرورة.
�إن �سلطات الدولة تقتل وحتاكم من دون تعيني ق�ضائي للتهم .ولقد
�شكل (جوزيف ك) حمور ًا اللتقاء جالدين يف الف�صل الأخري من
(املحاكمة) ،وذلك حينما اعرت�ض �سبيله اثنان من املوظفني وعر�ضاه
«للموت مثل كلب» .والكلب يف املنت الكافكوي ،ي�شكل ملرتبة اتيقية،
بله ميتافيزيقية .وهو �أي�ض ًا و�صف حلالة الذي ي�ست�سلم بتذلل ودناءة
لل�سلطات ،مهما كان �شكلها ونوعها وم�صدرها .والتاجر Blocاجلاثي
وال�ساجد لقدمي املحامي هو الآخر منوذج واقعي لهذه احلالة الكلبية.
«�إنه مل يكن قط هنا زبون ًا ،لقد كان كلب املحامي ،فلو �أن هذا طلب منه
الدخول حتت ال�سرير زاحف ًا كما يفعل كلب حني يق�صد حجرته ف�إنه
�سيقبل �أن يفعل ذلك بانت�شاء»� .إن �أكرب عار وخزي َّ
حل (بجوزيف ك)
كما ورد يف �آخر رواية (املحاكمة) ،هو قبول املوت مثل موتة كلب� ،إذ �إنه
مل ينب عن �أية مقاومة للجالدين .وهذا هو نف�سه حال ال�سجني يف (يف
م�ستعمرة العقاب) ،الذي مل يحاول حتى االنفالت ،بقدر ما �أنه تعامل
وامتثل و�أبان عن خ�ضوع كلبي .يلحظ � Michail Lowiأن روايات
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كافكا عامة غري م�شمولة ،غالبا ،ب�أبطال ايجابيني ،وال اتوبيا مل�ستقبل،
وذلك مق�صد �أدبي تنب�ؤي رام الك�شف ،ب�سخرية وتهكم ،وبو�ضوح
وجالء ،عن واقع راهننا املعا�صر ،وواقعنا املعي�ش ،هذا الواقع املو�سوم
باال�ستالب ،واالغرتاب ،واال�ضطهاد والكذب والنفاق.
على خالف هاتني احلالتني املج�سدتني للذل والعار الوجوديني ،جند
�أن ال�شاب كارل رو�سمان ،يف رواية (�أمريكا) ،يج�سد منوذج الإن�سان
املقاوم ،غري امل�ست�سلم والتواق للحرية .لقد حاول ،و�إن مل يحالفه النجاح
دائم ًا� ،أن يقاوم ال�سلطات .ففي نظره ،ال ي�صري كالب ًا� ،إال �أولئك الذين
يقبلون �أن ي�صريوا بطيب خاطر� .إن رف�ض اخل�ضوع والدب مثل كلب
يبدو هنا وك�أنه اخلطوة الأوىل نحو التمكن من امل�شي واقفا ،وبالتايل
فتلك هي اخلطوة الأوىل نحو احلرية.
�إن احل�س الن�ضايل عند كافكا ،ورف�ضه ال�صامت ل�سيا�سة العنف التي
تنهجها تنظيمات ال�سلطة اخلانقة لكل �أ�شكال احلرية والتعبري والكرامة
الإن�سانية ،كان بالأ�سا�س ح�س ًا واعي ًا ا�ستطاع كافكا �أن يجد خطوط
انفالت لت�صريفه وجت�سيده يف �أعماله الأدبية� .إن كافكا مل يبا�شر نقد ًا
اجتماعي ًا مبا�شر ًا� ،إمنا نقده كان عن طريق جتريبية الأدب .ي�شهد على
هذا الأمر� ،شهادة الكاتب الثائر  ،Michal Maresالذي نوه مبا
امتاز به كافكا من �سيا�سة ال�صمت« :يف حدود علمي ،مل ينتم كافكا لأية
تنظيمات ع�ضوية ،ولكن كانت له �إزاءها ظرافات قوية لإن�سان ح�سا�س
ومفتوح على امل�شاكل املجتمعية .ومع ذلك ،بالرغم من االهتمام الذي
يوليه الجتماعاتها ،ف�إنه مل يتدخل قط يف النقا�شات»� .إن �صمت كافكا
�صراخ حاد يخرتق ن�صو�صه من�صب ًا فيها مواقف و�أحكام ًا .فهو يحدد
النظام الر�أ�سمايل على �سبيل املثال ب�أنه «ن�سق من عالقات التبعية،
حيث كل �شيء متدرج ،مت�سل�سل وخا�ضع لرتاتبية ،وهو ن�سق ذو خا�صية
�سلطوية ولي�ست اقت�صادية كما تزعم املارك�سية� .إنه يف خلف النظام
الر�أ�سمايل ترتب�ص �شبكة من الفاعلني ت�شمل الربوقراطيني ،ومهند�سي
ال�سيا�سة وكل ال�سالطني املعا�صرين الذين توكل �إليهم مهمة �إعداد
الولوج لل�سلطة .الثورة تتبخر ،ويتبقى فقط وعاء لبريوقراطية جديدة».
من هنا تكون الكتابة الأدبية ،والفن عموم ًا� ،أ�سلوب حترر .فلي�س ثمة ما
ي�سبب لكافكا الأمل واالختناق من عدم الكتابة .الكتابة الأدبية بالن�سبة
لكافكا هي الوجود واحلياة ،بل �إنها هو ،كافكا .احلياة والأدب وكافكا مل
ي�سلموا من عدوى التماهي .يقول كافكا�« :أنا ل�ست غري الأدب ،وال �أقدر
وال �أريد �أن �أكون �شيئ ًا �آخر� ...إن كل ما ال يت�صل بالأدب �أمقته.»...
�إن فعل الكتابة هو دائم ًا جهد من �أجل العي�ش ب�شكل �آخر ،من �أجل جعل
الوجود حمتم ًال ومن �أجل حمل احلياة لنهاياتها ،حلدود ما ال يقبل
احلياة � .l’invivableإن الفكرة الأ�سا�سية التي يبثها دولوز وغاتاري
يف كتابهما عن كافكا هي القول �أن �ش�أن الكتابة يتعلق بالأ�سا�س ب�إيجاد
فرجة وفتحة ،فتحة احلرية� .إن احلرية ال تعطى �إال ب�إبداع خطوط
هروب وفتحات جمالية ،حيث يتحقق االنفالت الأدبي واحلياتي من كل
التنظيمات الع�ضوية التي ت�أ�سر اللغة وحتجر احلياة وتو�سع ال�ضيق.
يعني امل�ؤلفان بروفيل كل كاتب من معدن كافكا« :الكاتب لي�س �إن�سان ًا
كاتب ًا� ،إنه �إن�سان �سيا�سي ،و�إن�سان �آلة ،و�إن�سان جتريبي ،وهو �أي�ض ًا الذي
يتوقف عن �أن يكون �إن�سان ًا من �أجل �أن ي�صري قرد ًا� ،أو مغمدة الأجنحة
� ،coléoptèreأو كلب ًا� ،أو ف�أر ًا� ،صريورة-حيوان� ،صريورة-ال
�إن�ساين� ،إنه يف احلقيقة عن طريق ال�صوت ،عن طريق �أ�سلوب ن�صري
حيوان ًا».
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ُ
رحـــــــــلة

الشيطان

مسرحية شعرية
(من �أحد ع�شر م�شهد)

د� .شاكر �صربي  -م�صر
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تدور م�شاه ُد امل�سرحية حول ق�ضية
الكبرَ عند ال�شيطان والذي �أردى به
ِ
�إىل الهاوية وجعله يخالف �أمر ربه،
ُ
فطر َد من رحمته ومن جنته ،وقد
ت�أكد �أن م�صريه �سيكون جهنم ومع
م�ص ٌر على ِكبرَ ِ ه وعناده
ذلك فهو ِّ
وحقق اهلل له مطلبه ليعي�ش من �أجل
غواية �آدم وذريته ،وك َّر�س حياته يف
االنتقام من الإن�سان الذي كان �سبب ًا
همه �إدخال
يف تعا�سته و� َ
أ�صبح �أك ُرب ِّ
عدد من بني �آدم النار ليكونوا
�أكرب ٍ
رفقاءه فيها.

المشهد األول
يظهر على امل�سرح رج ٌل له قرنان ،عيناه م�سحوبتان من اجلانبني بعالمتني �سوداويتني ،عليه عالماتُ
مظلم يلب�س عباء ًة فخمة� ،سنه بني ال�ستني وال�سبعني .ت�س َّلط
ال�سكون والغرور والهدوء ،يقف يف ج ٍو ٍ
عليه الأ�ضوا ُء الباهتة .يروح ويجيء داخل امل�سرح.
خ ٌري من ِيّ
يقول:
ذل و�سجودي
ُ
امللك الأعلى �س َّواين
للط ِني فذلك خ�سراين
من نا ٍر بالف�ضل حباين
ي�سمع �صوت ًا من بعيد:
ُ
اهلل تعاىل خالقهُ
قد كنت �إمام ًا طا�ؤو�س ًا
لكن الإن�سان غواين
نيان
�صل�صا ًال َح َ�سنَ ال ُب ِ
مل يدري بع ُد ُمكابرةً
ثم يروح ويجيء وهو يقول:
ْ
يا �أر�ض ان�شقي وانفجري
هتان
مل ُيدرك �ش� َؤم ال ُب ِ
ُ
الق�ضبان
ودعيني خلف
فلماذا ت�أبى وتكاب ُر
ِ
َ
من مين ُع نار ًا يف جويف
طان؟
وتطاو ُع �أم َر ال�ش ْي ِ
كان
إبلي�س يقول:
من ُيطفئ ح َّر البرُ ِ
� ُ
ً
رب جعلتَ له و َلدَ اً
ه ْل كنتُ حقري ًا و�صغريا؟!
يا ّ
إن�سان
فاجعل يل دوم ًا �أعواين
كي �أ�سجدَ بع ُد ل ِ
ً
ي�سمع �صوتا يقول:
تراب �أو حم�أٍ
ما بال ٍ
أعطاك اهلل �شياطيناً
� َ
َ
أكوان
يتم َّل ُك عر�ش ال ِ
ذاك املخلوق �إذا يحظى
ومكان
كل ٍ
زمان ِ
يف ِ
أمد ُ
اهلل يف عمركَ
النريان
يلقيني بني
و� َّ
ِ
ً
َ
لرتاب
احلرمان
لتعي�ش طريدَ
لن �أ�سجدَ يوما ٍ
ِ
لن �أرك َع �أبد ًا بهواين
إبلي�س يقول:
� ُ
ي�سمع �صوت ًا يهم�س يف �أُذنه:
�س�أظل �أكاب ُد و�أعان ُد
َ
م�صريك �إن ت�أبى
النا ُر
أمان
كي �أ�س ِل َبه كل � ِ
َ
الرحمن
فلت�سمع �أمر
وتركتُ نعيمك يا ربي
ِ
يرتدد ويقول:
فكفاين احلرمانُ كفاين
ُ
َ
النا ُر م�صريي حترقني
ليعي�ش بنو �آدم هلكا
الع�صيان
جموح
الطوفان
بذنوب مثل
من ِ
ِ
ِ
ٍ
بعد ِ

ي�سمع �صوت ًا:
ف ُلعنتَ مهان ًا مدحور ًا
غي قاين
تتمادي يف ٍ ّ
ورحاب �إلهك ترتكه
ُ
ُ
َ
ذالن
لتعي�ش طريدَ اخل ِ
آدم غايتك
�إن جتعل � َ
تف�س ُد بالهم�س الف َت ِّان
مي ورحي ٌم
فاهلل كر ٌ
حريان
ل�ضعيف
يغفر
ٍ
ِ
لكن من ي�سري يف �أر�ضك
َ
أحقان
يتبعك يبا ُع ب� ِ
قد ع�شت تكابد يا �آدم يف
العمران
أجل
ِ
الأر�ض ل ِ
مهموم ًا ترك ُلك الدنيا
َ
ال�شيطان
وهواك وهم ُز
ِ
لكن �إل َهك رحمنٌ
َّ
أوهان
يدري ب�صنوف ال ِ
ٌ
جمح َك
ورءوف عا ُمل ِ
إن�سان
يعلم بـ�أنني ال ِ
إبلي�س يقول:
� ُ
َ
لكن لن �أرج َع عن �أ َملي
لن �أن�سى �أبد ًا �أ َمياين
إبلي�س يقول:
يدخل � ُ
َ
يا �آد ُم ح�سبك �أنْ تذخ َر
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باجلن ِة مطلبك الأك ْرب
تخرج
ال غاية يل �إال �أن َ
ُتطر ُد من َك ْو َث ْر
ما دمت � َ
أراك ول�ستَ َتري
َ
فانتظر الأ ْم َكر
َكيدي
ِ
ً
قد كنتَ طريقا لهالكي
فلتخرج منها ول ُتد َْحر
إبلي�س يقول من بعيد:
ُي�سمع �صوت � ُ
ال�سبب يف طرده من اجلنة.
كنتُ
َ
ثم قال:
�سلطتُ علي ِه هوا ُه فما
أحزان
زال يناغم يف ال ِ
أكل الورق ِة لوال َ
ذاك
وانقاد ل ِ
َ
مكان
لعا�ش بخ ِري ِ
حواء �ضعيف ًة قد كانت
اخل�سران
�سيفي لطريق
ِ
إبلي�س نحو �صورة �آدم.
يتجه � ُ
ويقول:
يا �آدم � ِيّإن خملو ٌق
كان
من نا ٍر بعل ِو َم ِ
لكنك من طني حم�أٍ
الطغيان
فلتلقى م ِّني
ِ
مطلبي الأك ُرب
قد نلتُ
َ
عريان
فاخرج يف
الكوكب ِ
ِ
ً
خارج امل�سرح.
إبلي�س �صوتا َ
ي�سمع � ُ
يقول:
ما بالهم قد �أ�سرعوا
وت�شتتوا ح ْو َل الف�ضا ْء
خر ُجوا من جن ٍة
قد �أُ ِ
كي َي�شربوا ُم َّر العنا ْء
الكد
عا�شوا حيا َة ِّ
ثم االبتال ْء
ه َّيا ْ
ال�سهول
وع�ش ب َني
ِ
لنا يف كل معرك ٍة لقا ْء
�إن نلتَ يا �آد ُم خري ًا
نلت �أنا كل ال�شقا ْء
يخرج �إبلي�س ويدخ ُل �شابان عليهما عالمة
ال�شباب والفتوة� ،أحدهما قابيل.
يقول:
هابي ُل ُحزتَ حبيبتي
ظلم ًا وقد نلتُ اخلباال
وتركتني �أج ُّرت ي�أ�س ًا
وهوان ًا و�ضالال
ما كنتَ يا قابي ُل ت�أخذها
َ
وترتك يل البديال
هابيل يقول:
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قدمت قربانا تق ِّب َل عند ربي
ومنك ال
الذنب �إن نلتُ الر�ضا
ما ُ
�أو نلتُ من ربي القبوال
فاطلب من اهلل الر�ضا
ُق ْم
ْ
�أو فارت�ضي منه القليال
َّ
عل الذي ق ِب َل ال َهدْيَ
م ِّني ُي َ
عطيك اجلميال
قابيل يقول:
أ�صبح قات ًال
يوما �س� ُ
فالغ ُّل
يقت�سم اجلباال
ُ
قد كان ذلك م�ستحي ًال
قد كان ذلك م�ستحيال
هابيل يقول:
�إن كنت تقتلني فما
�أنا الذي ير�ضى النزاال
ل�ستُ الذي يبغي اخليانة
ولأخي �أبغي زواال
إبلي�س علي قابيل.
يخرجان يدخل � ُ

ويقول:
يحنو عليك بقوله ...ويد ِّب ُر الأم َر املُحاال
هابيل بئ�س � ٍأخ �إذا� ...أعطيته �شيئ ًا تعاىل
قابيل يقول:
العذاب.
يئن من
قلبي ُّ
ِ
إبلي�س يقول:
� ُ
ِ�س ْر وال تنظر �شماال.
إبلي�س.
يخرجان ويعود هابيل يدخل عليه � ُ
يقول:
�صا َر يدب ُر املكر الكبري
وينويَ منك القتاال	
ظن �أن غر َميه �سه ٌل
من َّ
فقد �صعدَ اجلباال
هابيل يقول:
أعظ ْم بتلك جرمي ٍة
� ِ
ل َ
أنال من ِر ْحمي مناال
ماذا جري؟ ُ�ش َّلتْ يداي
وقد ذقتُ ال ُثماال
ين�صرف �إبلي�س ،ويعود لي�سمع �صراخ هابيل،
ويدخل قابيل بعده.
يقول وهو نادم علي فعله:
ُ
يخرتق احل�شايا ويجري يف دمي
احلزن
�أن ُني
ِ
جريان ما ِء
�أخي املقتول �ألحْ َ ُظه �أمامي
يعيين بغدري و�شقائي
ِرّ
�أ�أقت ُله؟؟ وما عا�شرتُ فيه
ردي َء الفعل �أو �سمتَ الدها ِء
طاوعتُ �شيطاين وحقدي
يا ل�شقاوتي يا للغبا ِء
فما لك يا هوان ملكتَ دمعي
وكيف �سفكتُ دم ًا للأبريا ِء
لقد زحزحتَ عن َ
دنياك
�صخر ًا ولكن ع�شت موفو َر البكا ِء
�إذا كانت حيا ُة �أخي عذابي
فما �أ�شقي احلياة على البغا ِء
لقد َق َّطعتُ �أ�شال ًء وقلبي
يئنُ من احلماق ِة والرثا ِء
ولو �أدري ب�أن لمِ ِثل فعلي
الذنب مل �أنظ ْر ورائي
َ
عظيم ِ
لمَ ثلي َيقط ُع البلدان
يهذي ولن �ألقى من ال�شكوى دوائي
فح�سبي �أنني طاوعتُ نف�سي
لعظيم َجرحي َ
و�شقائي
فيا
ِ
إبلي�س يهدئ من روعه
يدخل عليه � ُ
ويحت�ضنه ومي�سح دموعه.
( ُيغلق ال�ستار).

المشهد الثاني
ُ
ربُّ ،
ويلتف
إبلي�س يف ٍ
مكان مرتف ٍع ك�أنه من ٌ
يقف � ُ
حوله جمموع ٌة من ال�شياطني ال�صغار يقول
قدّمت؟
إبلي�س لأحدهم :ماذا َ
� ُ
يقول:
كان امل�ص ِّلي هائماً
يف طاع ٍة �أن�سي ُته ذك َر الكرمي الباري
وجعلت �شاغل ُه وكل همومه
غا�ص يف الأفكا ِر
دنياه حتي َ
قد طرتُ َ
فوق خيال ِه
فك�أ َّن ُه يف حب دنياه من الأ�شرا ِر
�إبلي�س ُ
يقول:
بوركتَ �شيطان ًا ولكن
َ
مل �أج ْد َ
أف�ضل
ال�سبيل �إيل
فيك
الطريق ال ِ
ِ
إبلي�س:
ينادي � ُ
قدّمتَ ؟
خنزب ،ماذا َ
يا ُ
ُ
فيقول:
بالع�شق حتي �أ َّنه
�أترع ُته
ِ
احلبيب عندَ ِّ
يلقى
كل �صال ِة
َ
�شاغ َلهُ
وجعلتُ ِ
وقر َة عينه طيف
أموات
احلبيب فعا�ش كال ِ
قد غاب عن حب الإله
الذات
هم جللد ِ
وذكره وباتَ يف ٍ ّ
إبلي�س يقول:
� ُ
الطريق
يثوب �إىل
يوم ًا ُ
ِ
ثوب احلقيقة ويهتدي بهدا ِة
ويرتدي َ
إبلي�س:
ينادي � ُ
يا عا�صي.
يقول:
نعم �سيدي �إبلي�س
قدّمت؟
إبلي�س :ماذا َ
يقول � ُ
يقول:
ً
ْ
ُم َدّتْ يداه ِخل�سة من قومه
آثام
ليزيد �آثاما مع ال ِ
احلرام
وجعلته يهوى
َ
ً
كالم
و�أه َل ُه ما عاد م�ستمعا لأي ِ
غ�ضب الأنا ُم لفعل ِه فك�أنه
َ
أخبثَ
أ�سقام
�شر ًا �أتى �أو � ال ِ
إبلي�س يقول:
� ُ
ً
بوركت �شيطانا ولكن
َ
ال�سبيل �إىل الطريق ال�سامي
مل �أجد فيك
ُ
فلطاملا عا َد العليل لر�شده
و�سالم
فريى ال�سعاد َة يف هدىً
ِ

إبلي�س يقول :يا قا�سي .فريد:
ين�صرف وينادي � ُ
نعم يا �سيدي ابلي�س .فيقول ماذا قدمت؟
فيقول:
ً
َ
نان فعا�ش يف
حب ِ
الد ِ
�ألقم ُت ُه خمرا فراق لقلبه َّ
أوهام
ال ِ
َ
وجعلته ين�سى عبادة ر ِبه
وظالم
مت�سرب ًال بغ�شاو ٍة
ِ
آالم
حتي تورات يف ال�ضياع حيا َت ُه قد تاه يف ال ِ
أ�سقام
وال ِ
إبلي�س يقول:
� ُ
ً
بوركتَ �شيطانا ولكن مل �أجد
الطريق ال�سامي
فيك ال�سبيل �إيل
ِ
حين ًا ُ
يفيق ويهتدي
ل�صوابه َ
أحالم
وتزول عنه غ�شاو ُة ال ِ
ين�صرف وينادي :يا رهوان .فري ُدّ:
إبلي�س:
نعم �سيدي �إبلي�س .فيقول � ُ
قدّمت؟
ماذا َ
فيقول:
�أف�سدتُ ما بني الأحب ِة فانطوتْ
�أيامهم يف حري ٍة وغيام
َ
ويك التف ُّر ُق يا �إمام مطيتي وهو ال�سبيل
ل�شرعتي و�إمامي
إبلي�س يقول:
� ُ
ُ
والقلوب
�إن كان يبغ�ض
ُ
كالم
تق َّلبت فلرمبا عادتْ ُ
بح ِ
�سن ِ
بوركتَ �شيطان ًا ولكن
َ
الطريق ال�سامي
ال�سبيل �إىل
مل �أجد فيك
ِ
ثم ينادي �إبلي�س:
يا خنا�س .فيقول:
نعم �سيدي �إبلي�س .فيقول :ماذا قدمتَ ؟
فيقول:

�أف�سدتُ دين ّهم ٍ ّ
ب�شك
رفان
ٍ
اخل ِ
جارف فتناطحوا كتناطح ِ
من ذا يريك و�ساو�سي
ّ
والبهتان
الغ�ش
ِ
ومكائدي وطرائقي يف ِ
لب �أُ�ش ِّتتُ
من كان ذا ٍ ّ
ال�سكران
فكره في�صري مثل التائه
ِ
إبلي�س يقول:
� ُ
ً
بوركتَ �شيطانا ولكن
َ
ال�سبيل
مل �أج ْد فيك
الطريق ال�سامي
�إىل
ِ
فلرمبا عا َد الغواةُ
وحت ُّل �أرجلهم ِّ
أمان
ِ
ب�شط � ِ
لر�شد ِهم ِ
إبلي�س :يا عاق .فيقول نعم �سيدي
ثم ينادي � ُ
�إبلي�س .فيقول ماذا قدمت؟
فيقول:
بحب
�ألهبتُ
ُ
قلبهم ِّ
َ
ّ
أزالم
ُ�صخورهم فتعلقوا بعباد ِة ال ِ
ف�إذا ال�صخو ُر ك�أنها
أحالم
نو ُر الورى وتخ َّيلوها �صانعو ال ِ
رب الوري
�أن�سي ُتهُم َّ
أحكام
وملي َكهم ومدب َر الأ َّي ِام وال ِ
�إبلي�س ُ
يقول:
بوركتَ �شيطان ًا ولكن مل
َ
�أج ْد َ
ال�سبيل
فيك
الطريق ال�سامي
�إىل
ِ
ً
�ستنطم�س املفا�س ُد
يوما
ُ
ُ
إ�سالم
كلها ويعو ُد عقل املر ِء لل ِ
ثم ينادي :يا كروان .فيقول:
نعم �سيدي �إبلي�س.
قدّمت؟
فيقول ماذا َ
فيقول:
ُ
هم�س احلن ِني
�أ�سمع ُته َ
ب�سيل طامي
بخدرها فده�ستُ خاف َق ُه ٍ
بالهيام ُم َ
قد �صار ُ
عذ َب ًا
يخفق
ِ
بلجام
حتى هوى يف ح ِّبها ِ
احلب فوق فرا�شها
حتي دعاه َّ
آثام
ف�أذ َّل ُه مبجام ِع ال ِ
�إبلي�س ُ
يقول:
وحزتَ مفاخر ًا
كر ْمتَ �شيطان ًا ُ
ِ
االلغام
قوم من
فازت على ٍ
ِ
ُ
كر ْمتَ �شيطان ًا وك ِّر َم
ِ
ً
أرحام
�ساعيا للقط ِع بني
ِ
و�شائج ال ِ
ُ
(ي�سجد اجلميع لإبلي�س و ُيغلق ال�ستار).
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المشهد الثالث
ُي�سمع �صوتٌ يقول� :إنه قدوم النور ،قدوم خري
حممد بن عبد اهلل.
خلق اهلل ٍ
ِ
يدخل �إبلي�س ُ
فيقول:
امللأُ الأعلى قد �أ�سعدَ
ورنا للدنيا وتن َّهد
وال ُ
مبحمد
أر�ض انتع�شت
ٍ
و�أنا يف ي�أ�سي �أتردد
قد كنت �سلطان زماين
والآنَ ب�ش�ؤمي �أمتدد
ُ
ال�شرك �سيلب�س حو�صل ًة
َ
�صادف نور ًا فتجمد
قد
لك ِّني ال � ُ
أعرف ي�أ�س ًا
ما دامت روحي تتهدهد
يخرج �إبلي�س ويقول� :سيدخل �أبو جهل من
ربيته ورعيته .فيدخل �أبو جهل ...ويقول:
ال �صرتَ �أبا ح َك ٍم يوم ًا
�إن َ
عا�ش الإ�سال ُم م�س َّيد
�سن�ش ُّد علي �أحمدَ حتى
ينطفئ الإميانُ ويخمد
�أو �ألقى حتفي مكروب ًا
بالنوح ُت َع ِّد ْد
كامر�أ ٍة ِ
خمزوم
�إ َّنا �أبنا ُء بني
ِ
ال نرجع �أبد ًا ال نقعد
لن ي ْلقى املجدَ بنو ها�شم
من كانَ ي�س َّمى مبحمد
فاملوتُ يكونُ لنا خري ًا
�إن جاء الن�ص ُر �إىل �أحمد
آذان فيحاول �أن
إبلي�س ،ي�سم ُع �صوتَ ال ِ
يدخل � ُ
ُ
ي�ضع �إ�صبعيه يف �أذنيه.. .ويقول:
�أرى الأذان ينحرين مل ِّي ًا
القلب ع ِي َّيا
و�صرتُ محُ َّطم ِ
كالر�صا�ص
يذيب الذك ُر قلبي
ُ
ِ
كال ٌم كان نور ًا قد�سيا
ي�س ُري بهم�س ِه فوق الروابي
املفا�صل كهربيا
�شعاع ًا يف
ِ
أذوب ب�شدوه و�أهيم زحف ًا
� ُ
كعبد عا�ش مطرود ًا ق�ص َّيا
أحمد قد �س َرتُ �سخ ًال
بدعو ِة � ٍ
وكنت قب ُل �شيطان ًا عت َّيا
ُ
ُ
يتوقف الأذانُ
وتتوقف تالو ُة القر�آن ،ي�شع ُر
إبلي�س بالراحة والتقاط الأنفا�س.
� ُ
ي�سم ُع �صوت ًا �آخ َر يقول:
�أق ِب ْل َ
حماق
هالل اخلري بعد ِ
أعراق
قد جاء �شه ٌر ط ِّي َب ال ِ
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النور قد ملأ الوجو َد حتي ًة
أ�صبح م�سعد ًا بتالقي
والكونُ � َ
إبلي�س ويقول:
يدخل � ُ
ُ
الهالل بذ َّلتي و�شقاقي
�سط َع
متنز ًال ب�سماحة َاّ
ِّ
اخلل ِق
إبلي�س قد �ضاقت به الدنيا
� ُ
�شقاق
�شهر غري كل ِ
فلم يج ْد يف خ ِري ٍ
َملّا �أتي قر�آنُ ر ِّب َك باق ًة
إ�شراق
أكوان بال ِ
ح َّلت على ال ِ
إبلي�س.
يخرج � ُ
يدخل رج ٌل يقول:
رحاب
ُق ْم لل�سعاد ِة يف ِ
املُن ِع ِم وانه�ض فلي�س هناك غري املغنم
تحُ يي على الإخال�ص
املغرم
قل َبك بعدما �أ�سقمتَه يف ِ
الفقر بعد ِ
جاءت لك الربكاتُ طوع ًا
ت�سلم
فاغتنم عف َو الكر ِمي بالر�ضا كي ِ
لك عاب ٌد
يا ليل ُة القد ِر �أتى ِ
لين�سم
ومت َّي ٌم
ِ
بالذكر جاء ِ
إبلي�س يقول يف ح�سر ٍة وهو يتقهقر اىل
� ُ
اخللف:
باملكارم
النا�س حتظى
ِ
أ�سفل
كلها و�أنتَ تقطنُ يف احل�ضي�ض ال ِ
ُ
اهلل جا َد على اجلمي ِع
بغيهم
إبلي�س ب�ؤتَ
بف�ضله ونبذت يا � ُ
ِ
وتكبتْ ن َف ُ�س َك
َ
فع�ص ْيتَ َرّ َ
بعتّها ُ
هم
وط ِردْتَ من نو ِر َك ف�صرتَ ِبد ْر ِ
جهل ،ومعه جمموعة
إبلي�س ،يدخل �أبو ٍ
يخرج � ُ
من امل�شركني.. .يقول:
ت�س ِّف ُه دينكم؟
ما بال �شرذم ٍة َ
ول�سا ُنها يف العاملني طوي ُل
ه َبّتْ عبي ٌد كي تنال كرام ًة
ما كان عن ردع العبيد �سبي ُل
لنبذ حياتنا
وحمم ٌد يدعو ِ
�سيكون دوم ًا دونه التهوي ُل
رجل مثلهم.. .ويقول:
إبلي�س يدخل يف زي ٍ
� ُ
�شوروا مباذا تفعلون حياله؟
قالوا جميعا يف نف�س واحد:
مل يبق �إال املوت والتقتي ُل.
قال �أحدهم:
نق�صي ُه كيما ن َتّقي ببعاده
�شر الغرور وذلك امل� ُ
أمول
�إبلي�س:
ُ
قلب ال�سامعني
�سريق ُ

لقوله بحالو ٍة َ
الل�سان ت�سي ُل
فوق
ِ
�آخر يقول:
نتحي الأقدا َر فيه ُت�صي ُب ُه
َنّ ُ
ُ
خمبول
ك�شاعر �أو من ُيرى
ٍ
�إبلي�س:
فعال
هل كان ذلك من ِ
رجا ِلكم من ينتظر ك�أ�س املمات ذلي ُل
�آخر ُ
يقول:
ُن ْث ِّب ُت ُه فالقي ُد ا َمله ُني َّ
مذل ًة
في�ص ُدّه عن دي ِنه الت ْنكي ُل
إبلي�س يقول:
� ُ
قد كانَ َ
يلهب
ذاك القي ُد ُ
�أه َله فلن�صر ٍة كل القلوب متي ُل
جهل يقول:
�أبو ٍ
�أجزعتموين �أنذروين
ُ
َ
وجتول
ت�صول خواطري
بره ًة حتى
ي�صمت بره ًة ثم يقول:
� ِيّإن ر�أيتُ ما ُ
يروق لبالكم
فكركم وجمي ُل
ر�أي ًا ن�أى عن ِ
واحد:
قالوا يف َن َف ٍ�س ٍ
�إ َّنا عهدناك حكيم ًا �صائب ًا
ُ
املقبول
فانرث �شذاك ف�إنه
قال:
حي ن�صطفي َج ْلد ًا ف ِتّي ًا
من كل ٍ ّ
ُ
م�سلول
بيمينه ق َّفا ُره
القبائل
في�ضي ُع د ُم ُه يف
ِ
ك ّلها في�صري وج ُه بني َ
مناف ذلي ُل
النوق فهي
لن يبق غري ِ
عزا�ؤهم وغد ًا �سيطوي بني من َا َف ُذ ُ
بول
يقولون جميع ًا:
وغد ًا �سيطوي بني من َاف ُذ ُ
بول.
أيديكم
هيا �ضعوا يف الدم � ُ
ُ
مو�صول
فميثاقنا بكالمنا
يقولون جميع ًا:
•وهم ي�ضعون �أيديهم يف الدم -
وغد ًا �سيطوي بني من َاف ُذ ُ
بول.
بعيد:
ُيغ َل ُق ال�ستا ُر ،و�صوتٌ ُي�سم ُع من ٍ
ُ
ويحول
اهلل يع�صم دينه
ُ
ُ
م�سلول
�سيف العناي ِة قائ ٌم
ُ
ويحول
اهلل يع�صم دينه
ُ
ُ
م�سلول
�سيف العناية قائ ٌم
إبلي�س ،ويحاول �أن يتجاهلها وينظر
ي�سمعها � ُ
�إليهم.
(و ُي ُ
غلق ال�ستار).

المشهد الرابع
ُ
يدخل �شاب عليه عالمات الفتوة والقوة،
يف اخلام�س والع�شرين من عمره ،يجل�س يف
ناحية ،و�إبلي�س يف ناحية ،يتجه ال�شاب �إليه ثم
ي�س�أ ُله :من �أنت؟
فيقول �إبلي�س:
لي�س املهم مبن �أكون ومن �أنا؟
ف�أنا العقار
ف�أنا الرفيق �أنا الطريقُ
و�أنا َ
دليلك لل َفخار
ثم ُ
يقول:
حار�س يف هذه احلديقة.
�أنا ٌ
َ
ثم ي�س� ُأل الفتى :ما الذي جاء بك ها هُ نا؟
يرد قائ ًال:
لعب الظالم ب�أ�ضلعي
َ
ُ
َ
فمكثتُ لأناجي الق َم ْر
أهجو حريتي
وقعدت � ُ
ُ
� ُ
ْ
أن�ساق �ص ْو َب املن َحد ْر
�أ�شكو احلياة لوحدتي
والهم ي�أتي كاملط ْر
ُّ
يقول �إبلي�س:
قد �أرى فيك بريقاً
َ
ي�س َت ِع ْر
وجنونك ْ
فيك طاقاتٌ لغد ٍر
�أنت خ ِّلي املُنتظ ْر
كل ما �أخ�شا ُه َ
منك
�أن جن�سك من ب�ش ْر
الفتى:

يا خليلي يا �صديقي
نحن ُ
ن�شتاق ال�س َف ْر
الزعيم
وهوايَ ه ُو
ُ
َ
و�سمريي من غدَ ْر
�إبلي�س يقول:
ّ
�شج
يا �صديقي كل ٍ ّ
يوم ًا يط ُري مع ال ُغبا ْر
�إين ر� َ
أيتك مطلبي
ور�أيت فيك االفتخار
ومعي �ستلقى ب�سم ًة
ت ْل ِقي احليا َة بال بوار
ب�سائل ،ي�س�أله الفتى:
يعطيه زجاجة مليئة ٍ
ما هذا؟
يقول �إبلي�س:
خذها هنيئ ًا ومريئاً
فيها خم ٌر للكبار
من ذاق منها ر�شفةً
ما ذاق طعم ًا للدمار
أعذب اخلمر العتيق َة كانت لنا �أغلى �شعا ْر
ما � َ
ي�شرب الفتي منها الكثري ،ثم يرتاق�ص
ويتمايل.
ويقول:
أعذب اخلمر اللذيذة
ما � َ
فهي املنى وهي ال�شعار
ويقول لل�شيخ:
أ�سبوع يف نف�س املوعد.
�س�آتيك بعد � ٍ
ين�صرف الفتى.

يقول �إبلي�س:
�آ ٍه علي �سحري وح�سن بياين
وعذوبتي وطالو ٍة بل�ساين
ي�شرب رحيقي
واهلل من ْ
ال�شيطان
مر ًة يزدانُ بع ُد بخ�صل ِة
ِ
ين�صرفان ،ويعودان �إىل نف�س املكان بعد مرور
�أ�سبوع.
إبلي�س:
ي�س�أله � ُ
ماذا فعلت يف الأ�سبوع املا�ضي؟
قال:
قد زنيتُ وقد قتلتُ وقد ح�سدتُ و�صرتُ للغدر
وعا َء
�صرتُ ينبو َع اخليان ِة
ال رجوع وال نقا َء
ً
إبلي�س يقول له متربئا منه وهو يزدري
� ُ
ت�صرفاته:
لي�س يل فيك �سبيلٌ
بعدما �ضاع احليا ْء
�إنني � ْأخ�شي �إلهي
ني وما ْء
�إنني ط ٌ
َ
اذهب وناجي ر َّبك الرحمنَ
َّ
عل تقب َل َك ال�سما ْء
رجيم
�أنت �شيطا ٌن ُ
�أنت رم ٌز للبغا ْء
ينادي الفتى عليه ،يرتكه وين�صرف وال يرد
عليه.
( ُي ُ
غلق ال�ستار).

49

المشهد الخامس
إبلي�س يجل�س يف مكان قد�سي وقت �أداء �شعائر
� ُ
احلج ال ي�ستطيع التحرك ،حوله احلجاج
يلب�سون مالب�س الإحرام ،يتكئ على الأر�ض
يبكي .. .ويقول:
الر�ضوان
من للرجيم بدوحة
ِ
بالربهان
وخلائن الإميان
ِ
�أ َدّى الأنا ُم منا�سك ًا قد�سي ًة
أبدان
وتنح ُوا عن لذة ال ِ
َّ
َ
ّ
القلب َ
العليل
فوا
نظ
قد
َ
الرحمن
من الهوى وتن َّعموا ب�ضياف ِة
ِ
ُ
ال�شعائر
وحتوطهم عند
ِ
ونفو�سهم ُ
إح�سان
ت�شتاق لل ِ
رحم ًة ُ
حلقوا و�أ َدّوا للمنا�سك
فران
حقها وتع َّلقوا بحبائل ال ُغ ِ
ودنا الغبا ُر على وجو ٍه
أمان
زمزم ب� ِ
� ّ
أب�صرتْ وتو�ض�أتْ من ٍ
َ
و�أرى
املالئك يف ال�سماءِت�أ َّلقتْ
و ُ
إميان
حتيطهم
بن�سائم ال ِ
ِ

بي�ض النفو�س ولل�سرائر
مان
بج ِ
فرحة وقلوبهم معقود ًة ُ
إبلي�س متح�سر ًا على ما هو فيه .ويقول:
ثم يبكي � ُ
ال�شهب حتى انزوي
ولقد رمتني
ُ
يف الركن مكفو ًء على ع�صياين
من يل ب�أحفا ِد اخلنا وجموحهم
ف�أنا وحي ٌد خا�س ٌر �سلطاين
�أين الذين �إىل ال�شرو ِر
للحقد وال�شن� ِآن
دعو َتهُم وزرعتهم ِ
ح�صوا ُتهم تدمي جوانب
احلرمان
عزتي ف�أموتُ ُمنتحب ًا على
ِ
ُ
واخلالئق حوله ترميه
إبلي�س يرك ُع
� ُ
أوثان
باحل�صوات وال ِ
ِ
اهلل �أو�صاين لأ�سجدَ للذي
�سوى وطا�ؤو�س العال ناداين
ف�أبيتُ كفران ًا و ُب ْحتُ تكرب ًا
ف�أذلني يف ق َّوتي �شيطاين
آدم
فج يا ابن � َ
من كل ٍ ّ

زرتني وتخاذلت عن ُن�صرتي �أعواين
ُ
ت�ستفيق نفو�سكم
عام
يف كل ٍ
وت�سو ُقكم ملذ َّلتي وهواين
تدخل عليه جمموع ٌة من ال�شياطني ال�صغار.
يقولون له:
َ
جندك حائرين وحولهم وق ُع ال�سياط
لبيك
وثور ُة القر� ِآن
وعلى وجوههم حبا ٌل للبكا
بالنريان
وحت َّر ُق الأح�شا ُء
ِ
والبقعة الغراء �صارت منبت ًا
البهتان
ملواقد
للنور ال ِ
ِ
نبكي لق ِّي ِد َك �أم ذهاب زعام ٍة
أحزان
فالكل م�ضطج ٌع على ال ِ
وامللك ترجمنا وترقب ظلهم
الفوران
ويحيطنا ط ْو ٌد من
ِ
فلقد �س َع ْوا هلل عند
بالع�صيان
ندائه ورَميتَ �أم َر اهلل
ِ
( ُي ُ
غلق ال�ستار وهم يبكون).

المشهد السادس
يدخل جمموعة من ال�شباب املهذب امل�سجدَ
إبلي�س لي�ص ِّلي معهم
ينادون لل�صالة .يدخل � ُ
ك�أنه واح ٌد منهم ي�صلي.
يقول �إبلي�س:
إن�سان يعلو
احلق بال ِ
ندا ُء ِ
باخلريات �ساري
هلل
ِ
ونو ُر ا ِ
َ
فذاك النور للأكوان يهدي
باجلمال وبالع َّما ِر
م�ش ِّع ًا
ِ
يطوف حول اال�صحاب ويقول لكل واحد
ب�صوت هادئ :رمبا ُ�س ِر َق بيتك احذر فهناك
ل�صو�ص .يقول للثاين� :إن الإمام جاه ٌل ال
يعرف �أركان ال�صالة و�ستكون �صالتنا باطلة.
ُ
ين�صرف وال ي�ص ِّلي.
ثم
يدخل بعد ذلك امل�سجد يجد جمموعة من
ال�شباب يجل�سون للقراءة والعلم.
يقول لهم:
اهلل �أوىل بالعباد ِة
َ
من ذلك الورق امله ِني
لو كنت حق ًا م�سلم ًا
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�أ ِدّي �صالة التائبني
�إن ال�صال َة لرحم ٌة
وحماي ٌة للطائعني
يرتك ال�شباب الكتب وال يقر�أون وهم
مرتددين ،يدخل فتى.
ويقول لهم:
اهلل ي�أمر بالعباد ِة
دائم ًا يف كل حني
لكنه �أي�ض ًا دعانا
لن�ضال باليمني
ٍ
يرتك �أحدهم امل�سجد وين�صرف ويتجه
للقراءة واالطالع ،بينما الآخر يرتك القراءة
والكتب ويتجه للعبادة فقط ويقول :ال داعي
للعلم.
ويقول:
بذل الفرائ�ض
�س�أزيد من ِ
وللرحيم
للكرمي
ْ
ال �شيء �أبقى لل�سالمة
رب عليم
من ر�ضا ٍ

�أما القراءة والعلوم
ف�إنها �أمر مهني
يخرج اجلميع.
يعودون ،يقول الطالب الذي ذاكر :احلمد هلل
أجنح.
جنحت .والثاين :مل � ْ
يقول الناجح:
�أ َّد ْيتُ َّ
كل فرائ�ضي
بالكفاح خالقي �أو�صاين
ِ
ً
من كان يرقبه يف �أعماله ما نال �شرا �أو باء
باحلرمان
ِ
قال الذين كانوا ي�صلون فقط:
�إ َّنا ن�سينا جهدنا وجهادنا
جد َ
نال اخل َري والإح�سانا
من َّ
الناجح يقول:
هذا وربي يف الكتاب مقد ٌر
ذا فائ ٌز يوم ًا وذا َخ�سرانا
نحت�سب يف اهلل كل �أمورنا
�إنْ
ْ
فزنا بدنيانا مع �أخرانا
( ُي ُ
غلق ال�ستار).

المشهد السابع
يدخل �شاب ثم يقول:
وواعدتها والدجى قد نزل
ونامت طيو ٌر طواها الوجل
فما زلت �أرقب طيف
الدجى و�أمهلت نف�سي خوف امللل
ويف البدر ح�سن ويف ح�سنها
ويف الليل تدنو �شموع القبل
وقلت لبدر ال�سما هل تري؟
فقال �أراها ومل يحتمِ ْل
تدخل عليه فتا ٌة جميلة.
فيقول:
َ
تعايل حبيبي �إ ّ
يل َتعايل
فقد ذاب ما بيننا من خجلْ
تعايل نع ِّو ُ�ض ما فا َتنا
ون�شرب ك�أ�س الهوى وال ُق َبلْ
تقول:
أراك ف�أزدا ُد �شوق ًا ف�شوقاً
� َ
ذاب قلبي ِمن َما ح�صلْ
فقد َ
وهم�س
حب
ويف
ِ
الو�صل ٌّ
ٌ
و�شع ٌر ويف الو�صل نلقى جنون الأملْ
يدخل �إبلي�س.
يقول:
�أيف احلب طه ٌر و�شو ٌق
ال�صباب املُ ُثلْ
فلي�س دواء َ
وبعد َ
اندماج يداوي اللهيب
فرب
ٍ
ورب لقا ٍء يذيب الوجلْ
فلنْ تلقى يف البعد غري
الأن ِني وغري العذاب وجرح ًا قتلْ
ثم يقول :
تقرب �إليها هيا وهيا
وحتي تعي�شا حيا َة ال َثمِ لْ
يقرتبان �سوي ًا حتي كادا يتعانقان ،ولكن الفتى
يرجع وي�شعر باخلوف ،ويقول:
ال ال .ثم ين�صرف.
�إبلي�س يقول لها:
�سواك
دعيه فقد �صار يبغى ِ
املنال
ويطلب غريك �سهل ِ
ولو ما تنازلت يوما لأ�ص َب َح
الو�صال
قريب
منك
ِ
احلبيب ُ
ُ
ِ
�سحراً
� َ
أراك فتاة تفوح َني ْ
الغزال
قت دالل
ويف احل�سن ُف ِ
ِ
تت�أثر الفتاة بكالمه ،ثم تت�أمل وت�صمت فرتة
ثم تقول له:

نعم نعم ...ثم تتدارك نف�سها.
وتقول له:
ف�أنتَ اللعني و�أنت الطريد
ْ
ُ
ال�ضالل
اخلبيث بئ ُر
�أنتَ
فدعني فما كنتُ �أر�ضى
ْ
واخلبال
فعا َل َك تري ُد الهوانَ لنا
ُ
العفاف ملا كان ع ْي�شي
فلوال
ويف العي�ش يحلو جمال الن�ضال
ثم تن�صرف.
غيظ �شديد منها:
إبلي�س وهو يف حالة ٍ
يقول � ُ

علي �ضاليل
فتا ًة تر ُّد َّ
ْ
العقول
�أيوجد فيهن تلك
فه َُّن حبايل �أجرج ُر فيها
فطور ًا � ُ
أ�صول وطور ًا � ْ
أجول و� َّإن الن�سا َء ُ
طريق
ْ
الو�صول
البغاء… ي�سري �إلي ِه َّن مني
فيهن طه ٌر ......فال �أح ٌد
ولكن �إذا كان َّ
ْ
الدخول
ي�ستطي ُع
ثم يقع ال�شيطان علي الأر�ض.
--------------------------( ُي ُ
غلق ال�ستار).
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المشهد الثامن
ي ُفتح ال�ستا ُر على جمموع ٍة من الرجال
يتو�سطهم �إبلي�س يلتفون حوله لأن ُه �إمامهم.
يقول �أحدهم:
لك التمجي ُد من كل العبيد
بحق رم ٌز ُ
للخلو ِد
ف�أنتَ ٍ
َ
حياتك يف �شقا ٍء
لقد ع�شتَ
و�أنت لنا �شعا ٌر للوجو ِد
وكم �أغويتَ �إن�سان ًا غبياً
طري ُقك لل�سع ِري بال ُحدود
إبلي�س يرد متوا�ضع ًا:
� ُ
كم
بني كفاين ح ُب ُ
َّ
بينكم �أ ْلقى ُ�سعودي
كفاين ْ
يقف �شيطا ٌن �آخر يقول له:
�أبي َ
ومليك �أمري �ضاق
قوم دلي ُلهم الر�شا ُد
عي�شي مع ٍ

ف� َّإن حيا َتهم ٌ
زيف وظل ٌم
ووحدي قد تعبتُ من الك�سا ِد
�إبلي�س ُ
يقول:
ت�أنيّ يا ُبني وكنْ َ�صبوراً
ففي ال�صرب ال�سالمة للعبا ِد
ويوم ًا ُ
تب�سط الأيام راحتَها
َّ
الب ال َف�سا ِد
لط ِ
يجل�س ثم يقف ال�ساحر .. .ويقول:
يعلم
حبيبي واجلميع بذاك ْ
أدهم
ب�أنك �سي ٌد والكون � ْ
ف�أنتَ بريق �أ َّيامي و�شم�سي
و�أنتَ املالك الأعلى املُ َك َّر ْم
ي�سجد ال�ساحر لإبلي�س ويقبله ثم يجل�س.
ويقول:
ُ
�شكر ًا �سفريي �أنتَ رمزي ،و�أذناي لأنغامك

الرقراقة ت�ستمع دوم ًا و�أُل َه ْم .يقو ُم ب�إلبا�س
ال�ساحر تاج ًا .يقوم �أحدهم وهو ِّ
املبذر ي�س�أله
�إبلي�س :من �أنت؟
يقول:
�أنا الذي ال �شيء ُيبقي وال يذ ْر
إبلي�س
�أنا املُبذ ُر �أخو � َ
ولي�س �أخي من الب�شر
�إبلي�س:
ُ
واحلبيب والقرينُ املنتَظ ْر.
ال�صديق
�أنتَ
ُ
�إبلي�س ُ
يقول:
بكم القد ْر
�شكر ًا يا �أحبائي يا من� ...أ ْكرمني ُ
أنتم عوين ونو ُر حياتي...
� ُ
ي�سجد اجلميع لإبلي�س ،ثم يقفونَ ويق ِّبلون
�إبلي�س وهو يق ِّبلهم.
(ثم ُي ُ
غلق ال�ستار).

المشهد التاسع
�إبلي�س وقد كرب �سنه والنت �أعظمه وانحني
ظهره يقف متح�سر ًا.
يقول:
َّ
اللهيب ب�أ�ضلعي
دق
ُ
احل�سرات
مبناهل
وحياتي ممزوج ٌة
ِ
ِ
قد بات �إغوائي بحلقي
كرات
ال�س ِ
علقم ًا و�أنا �أعاين لوع َة َ
مايل �أبيتُ مك َّب ًال ومق َّيد ًا
تات
والنف�س قد ُرزِقتْ بكل َ�ش ِ
�أَ َ
زف ال�صعو ُد �إىل
ا َ
جلحيم ومل � ْ
أزل
الرتاب ب� َ
اللعنات
أجمل
�أحثو
ِ
َ
�أقبل عليه بع�ض ال�شياطني ال�صغا َر.
وقالوا:
جراح
يا �سيدي ال ترنو نحو ٍ

52

و�سماح
وال َقي املمات بعز ٍة
ِ
�أنتَ املدي ُر لأمرنا
وزعيمِ نا �إن متَ متْنا من كثري جراح
واعقد حياتك لل�ضالل
وطاملا جرجرت بني �آدم ل�سو ِء فالح
هيا فما زالت حياتك
أتراح
خ�صب ًة بالكر ِه والأحقا ِد وال ِ
�إبلي�س يجل�س ويرتنح وهو يقول ب�صوت خافت:
ال �ض َري ال �ضيرْ ...
ثم بقول:
أكواب الوغى
هيا فزوروين ب� ِ
وادعو �إ َّ
أفراح
يل
َ
عرائ�س ال ِ
وادعو الندمي فللندمي
جراح
حالوة �أندتْ �شغاف القلب بعد ِ
ودعوين ما بني الع�شية

واالقداح
وال�ضحى للهو بالأوتا ِر
ِ
ال�شياطني يقولون له:
�إ َّنا �سجو ٌد للذي ملأ
بكفاح
الورى نار ًا وقا َد حيا َتنا ِ
و�أعاننا دوم ًا لكل
إف�صاح
قبيح ٍة ودعا�ؤه باحلب وال ِ
�إبلي�س ُ
يقول:
ال َ�ضيرْ َ �إن كان
امل�شيب معانقي فالآنَ �صرتُ
ُ
بجناح
مت َّوج ًا ِ
ُ
اخلالئق
يوم ًا �ستنتهي
كلها وتع َّل ُق ال ُ
ألواح
أعمال بال ِ
وي�س ُري ك ٌل للمحاكم ِة التي
بالعدل حتكمها ي ُّد الف َت ِّاح
--------------------------( ُي ُ
غلق ال�ستار).

المشهد العاشر
جمموع ٌة من ال�شباب عليهم عالمات عبدة
ال�شياطني ،امللب�س الأ�سود واجل�سم النحيل،
واملليء بالو�شم والوجه امللطخ بالأ�شكال
الغريبة .يقول �إبلي�س:
إح�سان
عظيم ال ِ
اهلل ُ
بالفتن ِة �أتقنَ بنياين
إن�س لتعبده
قد خلقَ ال َ
ل�سجود دعاين
ثم ٌة
ٍ
ملك
�أ�أكونُ عظيم ًا ذو ٍ
و�أُ ُ
جان
ذل لط ٍني �أو ِ
�أحدهم يقول له:
ن�أبي � َ
إذاللك �سيدَ نا

ال�سلطان
عظيم
ِ
فلأنت ُ
إبلي�س ُيخرج متثا ًال من َحجر.
� ُ
ويقول:
هذا معبودي ي�سعدين
ُ
ويخفف عني �أحزاين
جميل
ف ِب ِه �أ ْلقي كل ٍ
أخرج من �أ�ضغاين
وبه � ُ
ي�صمت فرتة ثم ي�سجد لل�صنم ،في�سجدون
جميع ًا معه لل�صنم.
يظل هكذا ثم يقول لهم:
أمامكم
عجبا �أ�أكونُ � ُ
إذعان
ولغريي كان ال ِ

المشهد الحادي عشر -
إبلي�س يحت�ضر ،ويبدو وهو يحت�ضر يف �شكل
� ُ
ٍّ
حمل نف�سه.
رث غ ِري قاد ٍر علي ِ
يقول:
علي حتيط بي
�آ ٍه ل ٍ
أكتاف َّ
ً
وال�سام ي�سري ناخرا بعظاميا
�آه وذاك العي�ش �أ�صبح علقم ًا
لون احلياة قد حتول قانيا
�سكني عذر ًا قطعت �شفراتها
ج�سمي وح�سبي قطعها �أح�شائيا
كالنار ت�سلخ يف �شيا ٍه
حي ٍة فكفى بيا ُذيل وطول �شقائيا
خذين �إليك يا �إالهي
ً
لنيل َجزائيا
�إنني قد �صرتُ م�شتاقا ِ
�إن كان �أمري لل�سعري
فطاملا جرجرتُ يوم ًا لل�سع ِري �أعاديا
بعيد.
ي�سمع �صوت ًا من ٍ
ُ
يقول له:

ف�أنا املعبو ُد �سوى حجر
للبهتان
�صل�صا ًال يا
ِ
يقول بع�ضهم:
�إ َّنا ن� ُ
أ�سف �س ِّيدَ نا
أركان
لغبا ٍء عا ِتّي ال ِ
فاجله ُل ال ُ
غينا
أحمق َرّ َ
الن�سيان
عظيم
ِ
والط ُني ُ
َ
ولوجهك ن�سج ُد �إعظام ًا
الطغيان
لكبري بالد
ِ
ي�سجدون جميع ًا له.
ينظر �إليهم وهو ميتلئ بالغرور والفخر.
( ُي ُ
غلق ال�ستار).

(واألخير)

تبا ُلعنتَ �أيف النزاع
جتب �ستموتَ ملعون ًا بهونك را�ضيا
ُرّ ٌ
َاّ
هل �سمعت ندا َء ربك
يومها َ
أمر ال�سما ِء معاليا
َ
لتنال من � ِ
هذا احل�صي قد �صار
ً
يلعنَ نف�سه ملا مررت عليه يوما �ساريا
وال ُ
يوم
أر�ض تلعن كل ٍ
قدرها ما كنتَ الم�سها وكنت ُمناجيا
إبلي�س:
يقول � ُ
قد ع�شتُ عمري
ُ
ٌ
مرتفع ًا مبهاب ٍة ث َّمة �أالقي الذل حني وفاتيا
م�س اللظى قلبي ف�صرتُ
َّ
ً
ُ
مزلزَ
ت�ضرب ظهريا
ال ومالئك الرحمن
ُ
بعيد.
ي�سقط وي�سم ُع �صوت ًا من ٍ
يقول:
�أ�س ِل ْم ف�إن اهلل با�سطُ
العبد � َ
أبي�ض �صافيا
قلب ِ
عفوه �إن كان ُ

�إبلي�س ُ
يقول :ال والذي �سوي و�أحكم خ ْل َقه.
ال�صوت يقول:
كنتَ اللع َني علي جنا ِتك قا�ضيا.
ويقرتب من
يبد�أُ ال�شيطانُ يف النزاع الأخ ِري
ُ
أر�ض.
ال ِ
وهو يقول:
الرتاب ردائيا
الآن قد �صار
ُ
العزيزَ
الغاليا
قبل الردي كنت
�أبت ال�ضلوع نداء ربي
ل�شر ق�ضائيا
فاكت َّوت �أُج َر م�سحوب ًا ِ
يا مرحب ًا بالنار فهي مليكتي
ما زلتُ �أدعوها جلمع �صحابيا
هم ك�سوتي ملا �ستكوي �أ�ضلعي
هم ُع�صبتي ويف جهنم �أهْ ِليا
ُيلقى ال�شيطان مطروح ًا
على الأر�ض ويقع �صريع ًا.
(و ُي ُ
غلق ال�ستار).
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مقاالت أدبية وثقافية
«األدب والسوسيولوجيا»..

جدلية العالقة
ر�شيد اخلديري  -اململكة املغربية
ُتتيح �سو�سيوجليا الأدب اليوم وما قبل ذلك� ،إمكانية فهم وتف�سري
ال َّن�ص الأدبي يف �ضوء املعطيات االجتماعية ،وتفتح �أمام الدار�س جماالت
متنوعة و�آفاق وا�سعة للبحث يف الوقائع االجتماعية املتنوعة يف طبيعتها
و�أ�سبابها و�إ�شكاالتها .ومل يعد علم االجتماع الأدب علم ًا نظري ًا جمرد ًا
يتناول الظواهر والوقائع االجتماعية يف املطلق ،بل نزل �إىل معرتك
احلياة وراح يعالج هذه الظواهر يف ح ِّيزها ال�سياكروين والدياكروين ،ويف
حي ،دينامي ،تكرث فيه امل�ؤثرات
ارتباط بع�ضها ببع�ض ،لأن املجتمع كائن ّ
َ
ّ
وتتعدد التفاعالت ،بيد �أن هذا ال َتّ�ضايف اخلالق بني الأدب واملجتمع،
�سرعان ما جند �صداه َيترَ َ َّد ُد يف م�ستويات ُم َت َع ِّددَة �سعي ًا �إىل متثيل الأدب
ظم االجتماعية على امل�ستويني :الفردي واجلماعي.
للواقع واحلياة وال ُّن ِ
ً
ً
�إن االجتاه ال�سو�سيوجلي باعتباره مدخال �أ�سا�سيا لدرا�سة الأثر
والتزام يف متثيل للواقع االجتماعي
تطابق
الأدب ،وما يعنيه ذلك ،من
ٍ
ٍ
الطبقي و�سريورة
حتليلي ُيراعي الوعي
قرائي
ّ
ّ
و�أبنيته و ُن ُطمِ ِه من منظو ٍر ّ

ني ب�أن يخلق نوع ًا من التناظر بني
املجتمعات وتط ُّورها وحركيتها ،قم ٌ
الدّالة التي تت�ش َّكل منها ال َّن�صيات ،لكن ،امل�شكلة الأوىل التي
الأبنية َ
ُ
تواجه الدرا�سات التي ت�أخذ هذه ال�صيغة الكال�سيكية امل َت َم ْر ِك َ�سة� ،أنها
تقوي�ض دواخل ال َّن�ص ،واهتمت فقط بال َتّ�ش ُّكالت التي َين�سجها
عملت على ِ
الن�ص مع ال�سياقات التاريخية واالقت�صادية واالجتماعيةّْ � ،أي عملتْ على
جعل الأدب �شكال «من �أ�شكال التعبري عن احلياة االجتماعية» ،بخالف
�إملاعات بيري زميا ،الذي جعل من اللغة اجلوهر الأ�سا�س يف املقاربات
ال�سو�سيو-ن�ص َّية ،كما َعمِ َل يف هذا ال�صدد ،ميخائيل باختني يف ال�شعرية
االجتماعية على جتلية الأ�صوات املتعددة داخل ثنايا ال َّن�صيات كالباروديا
والأ�سلبة وغريهما ،وكيفما كان الأمر ،ف�إن ال�سو�سيولوجيا باجتاهاتها
املتعددة واملختلفة ،قد �أعادت االعتبار �إىل ال�شرط االجتماعي �أثناء حتليل
وتقييم الإنتاجات الأدبية ،وهذا معطى �أعطى للتحليل ال�سو�سيولوجي
مرون ًة مفهومية يف التعاطي مع التاريخ ك�أفق وا�سع وم�شتبك ومعقد.
بيد �أن هذه احلوا�ضن التي َت َخ َّلق�ضتْ �ضمنها �سو�سيولوجيا الأدب
وحماوالت فهم الظواهر الأدبية باالعتماد على التف�سري املارك�سي للأب،
�سرعان ما يعرتيه نوع من الق�صور ،وهذا َت َو ُّج ٌه كوين وم�شرتك بني كل
االجتاهات الأدبية ،على اعتبار �أن َّ
كل تيار �أدبي َي َدّعي الكمال وال�شمولية
يف حتليل ودرا�سة ال َّن�صيات ،والناظر مث ًال �إىل الدرا�سات البنيوية،
�سيالحظ �أنها �أدخلت الن�صو�ص يف مطافات العزلة والر�ؤية االختزالية
واالبت�سار ،فجعلت من الن�ص جم َّرد بنية لغوية ن�سعى �إىل تفكيكها
�إىل بنيات جزئية ،وبالتايل ،العمل على ا�ستبعاد احلوا�شي امل�ؤثرة ،ما
َن َت َق َّ�صدُه هنا ،هو َّ
كل تيار �أدبيُ ،يغطي زاوية معينة ،ويتجاوز زوايا �أخرى،
فال جمال يف الدرا�سات الأدبية� ،إدعاء الكمال والفعالية ،بل جنزم� ،أن
ثمة نواق�ص وعلل يف � َّأي اجتاه نقدي.
ولي�س معنى هذا� ،أننا مع الفو�ضى يف قراءة الن�صيات ،بل البد من
َت َب ِّني منهج وا�ضح املعامل ،تناثر الظالل ،ي�ضبط الدرا�سة ويحكمها من
االجنراف وراء �سيول جارفة من الهذيان وال َتّحوط املنهجي ،و�إذا كانت
أ�سا�س جوهري
�سو�سيولوجيا الأدب اجتاه ُيعنى بال�شرط االجتماعي ك� ٍ
يف الدرا�سة ،ف�إننا ُمطالبون اليوم ،بتجديد �آليات املقاربة واملحاورة مع
مرن ومنفتح ،ال ال َتّقوقع يف �شرنق ٍة واحد ٍة للدرا�سة،
ب�شكل ٍ
الن�صو�ص ٍ
ذلك� ،أن �سو�سيولوجيا الأدب ،يف حقيقة الأمر� ،سو�سيولوجيات متعددة،
مبعنى� ،أن تكون الدرا�سة لها ذاكرة مفتوحة تنظري ًا وممار�سة ،طاملا �أن
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ال َتّ�صور النظري ينطلق من خلفية مارك�سية لفهم الأدب ،وعليه ،ف�إن
العوامل ال�ضابطة للدرا�سة واملُ َح ِّددَة لها ُم ُت َ�أ ِّ�ص َل ًة يف اجلهاز املفاهيمي،
لكن ،الإ�شكالية تتذ َّرى انطالق ًا من مع�ضلة التن�سيب ،ذلك� ،أن مكا�سب
النقد العربي ،غري خال�صة وت�شوبها �شوائب عدة� ،إذ هي يف كلياتها
مكا�سب ُم ْ�ست َْج َل َب ٌة من الف�ضاء الغربي ،وهو ف�ضاء مغاير وخمتلف عن
مناخنا العربي ،ولقد َت َب َدّى هذا الإ�شكال يف معظم درا�ساتنا النقدية،
مما َج َع َل القارئ /املتلقي َينفر من هذه الدرا�سات ،حتت ذريعة النزعة
ل�شرطي املالءمة
الت�سقيطية  -الرباغماتية للنقاد ،دومنا ا�ستح�ضار
ْ
بطرق واعي ٍة تراعي  -ما �أمكن  -خ�صو�صيات الثقافة العربية
واال�ستنبات ٍ
عال
يف �سريورتها .ورغم ذلك ،هناك جهود نقدية عربية تنطوي على قد ٍر ٍ
من اجلدة واملغامرة والأ�صالة ،والقدرة على ا�ستثمار املناهج والنظريات
و�سع مفهوم الأدب يف الثقافة العربية وعالقتها بالعامل .لقد
ٍ
ب�شكل ُي ِّ
ت� َّأ�س َ�س النقد العربي  -كما هو معلوم  -بفعل التثاقف مع الغرب ،وح َّقق
مكا�سب لها �أهمية ق�صوى يف التعاطي مع الن�صو�ص الأدبية ،ومهما كانت
نظرتنا لهذه املثاقفة مع الغرب ،ف�إنها �ساهمت يف بلورة خطاب نقدي
عربي على درجة عالية من الإ�ضافة ،لكن ،ثقافتنا العربية ما تزال يف
حاج ٍة ُم ِل َّح ٍة �إىل خلخل ٍة جديدة ،ال�ستدراك ما فات وا�ست�شراف الأفق
أ�سا�س من الوعي
النقدي مبا يلزم من ابتكا ٍر يف الر�ؤى وال َتّ�صورات ،على � ٍ
بقيمة االختالف مع الآخر للخروج من دائرة االنفعال واالنبهار بالوافد
الغربي� ،إىل م�شاركته يف ابتداع مناهج �أخرى� ،ضمان ًا ل�سريورة املعرفة
وديناميتها.
َّ
وبحث وت�سا� ٍؤل� ،أ�ضحى اليوم،
وعي ٍ
ولعل التن�سيب وما يحمله من ٍ
وجود ،وطريقة تفك ٍري يف امل�ستقبل ،فالتفكري يف نهاية
�ضرورة وفعل ٍ
املطاف« ،ما هو �إال تمَ َ ُّل ٌك ملجهودنا يف البقاء ورغبة يف الوجود» بتعبري
بول ريكور ،وميكن لهذا التن�سيب �أن يكون �آلية من �آليات املعرفة ،ويمُ َ ِّكنَ
الناقد العربي من �أن َي َت َب َّو َ�أ مكانة بارزة يف الفكر الإن�ساين ،ومن زاوية
�أخرى ،ال يعني هذا القطيعة مع الغرب ،ووقف التعاطي مع يقرتحه
من �إبداالت ،و� َمّإنا ،املق�صود و�ضع «نقدهم» حتت الأ�ضواء الكا�شفة
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واع ،فلي�س ك ُّل ما
وت�أمل كل ما ُيكتب وكل ما ُينتجه ،وال َتّوجه نحوه ٍ
ب�شكل ٍ
ُينتجه «مقد�س» ،وغري قابل للنقد واملراجعة .هذا ت�صوري للتعاطي مع
النظريات امل�ستعارة ،وهو م�ؤكد ت�صور �سبقني �إليه الكثريون ،لكن� ،آثرت
اخلو�ض فيه ،من منطلق ان�شغايل وا�شتغايل على كل ما هو ُم ْ�س َتحدَ ث
وجديد ،خ�صو�ص ًا �أن «التحديق يف ال�شرر ،ال يختلف كثري ًا عن التحديق
بعمق و�صفا ٍء
يف الظلمة ،فال�شرر كالظلمة متاما ،ال ُيتيح املجال للنظر ٍ
كافيني».
�إن التحليل ال�سو�سيولوجي للن�ص َّيات ،مثله مثل كل النظريات ،يف
أفق للتجاوز ،ذلك �أنه ال معنى
حاج ٍة دائم ٍة للخلخلة والت�سا�ؤل ور�سم � ٍ
لنظرية دون مراجع ٍة لأ�صولها ومناخ ن�ش�أتها ،يف �أفق ا�ستزراعها يف ترب ٍة
عربي ٍة مغايرة ولها �سمات وخ�صو�صيات ،من هذا املنطلق ،ف�إن �إ�شكالية
التن�سيب ال تتع َّلق باملفهوم فقط ،و�إمتا يتهييء «ال�شروط املتيحة» بتعبري
بيري بورديو ،ح َتّى َت ْن َب ِ�س َط �آلياته وت�صوراته النظرية ،ومن ثم ،االقرتاب
بالعدّة الالزمة.
من ال َّن�صيات والعمل على حماروتها ودرا�ستها َ
ما تخو�ضه اليوم� ،سو�سيولوجيا الأدب يف م�ضمار الدرا�سات الأدبية،
هو القلق نف�سه الذي َم َّي َز ا�شتغالها يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،حيث
اال�ستئنا�س باحلوا�شي امل�ؤثرة ،والعمل على متكني الدر�س ال�سو�سيولوجي
من ت�صورات ال تنفك يف التعبري عن ت�شبثها باخلارج الن�صي ،دون
ا�ستبعاد الفهم الداخلي للن�صيات ،وهي معطيات �أَ َّ�س َ�ستْ لقراءة
ُم�ستحدثة ،و�أعطت للناقد الأدبي ُم َتّ�سع ًا للفهم والإدراك والتحليل،
بالإ�ضافة �إىل توفري هام�ش املناورة ،وعدم التموقع يف �شرنقة واحد ٍة،
بيد �أن احلديث عن در�س ال�سو�سيولوجيا ُيف�ضي بنا ،نحو تل ُّم�س طرق
اال�شتغال واالرتياد ،خا�ص ًة �أن ال�سو�سيولوجيا لي�ست �سو�سيولوجيا واحدة،
نطاق من االختالف يف
و�إمنا ،يجري احلديث عن �سو�سيولوجيات ،ولو يف ٍ
الطرائق ،لكنَ ،ت َت ّذ َّرى هنا ،باعتبارها ترفد من املرجعيات نف�سها ،هو
املرجع الهيجلي  -اجلديل ،بعيد ًا عن ال�سو�سيولوجيا التقليدية عند روبري
ا�سكاربيت ومدر�سة بيري بورديو ،ويف كل الأحوالَ ،ت َت َب َدّى �سو�سيولوجيا
الأدب اليوم ،بو�صفها �آلية من �آليات الفهم والتف�سري والتقييم والإدراك.

«العميان الجدد»

لمحمد إقبال حرب..
مرآة أعماله

�أمين دراو�شة  -الأردن

(خربة واعية وثقافة �أتاحت للكاتب ر�ؤية متعمقة للجوانب النف�سية
والفكرية واالجتماعية وب�صرية نافذة يف ت�شابك الأحداث).
قد تكون القيمة اجلمالية ذات و�شائج متقاربة ،ولكن ذلك لي�س �سبب ًا
للتوحيد بني الق�صة وال�شعر يف نف�س العمل الواحد ،وللتعبري عن التجربة
العاطفية تلعب امل�صادفة دورها �شع ًرا �أو ن ًرثا ،لكن العاطفة امللتهبة

اجليا�شة ال�شخ�صية تلعب دورها �شع ًرا �أكرث منها ن ًرثا ،و�إين لأتخيل � َّأن
جمموعة حممد �إقبال حرب هي �أقرب لل�شعر منها للنرث.
خا�صا،
�إن هذا التوحد بني ال�شعر والنرث هو ما �أعطى املجموعة رون ًقا ًّ
وملعا ًنا منقطع النظري ،رفع املجموعة فوق م�ستوى احلياة وزخرفتها مبا
حتتويه اللغة التخييلية من �سحر َّ
جذاب.
انفتاحا
احتوت املجموعة املبهرة على ثالث وثالثني ق�صة كانت جلها �أكرث ً
و�أكرث ع�صرن ًة عن غريها من املجموعات الق�ص�صية التي تنهال علينا
من هنا وهناك ،حيث كانت تلك الوحدة بتوايل الأحداث ويف ت�صارع
ال�شخ�صيات ،وفيما يتيحه ال�سرد والت�صوير واحلوار ،من خالل امتداد
الفرتة الزمنية للمجموعة التي ت�سكب �إح�سا�سها يف اخلارج ،لت�صل �إلينا
م�ستدر ًة عواطفنا ومثرية يف معتقداتنا و�أفكارنا وحتريكنا جتاه �شيء ما.
من �أكرث الق�ص�ص التي لفتت انتباهي واخذت عنوان املجموعة كاملة هي
ق�صة العميان اجلدد ،حيث ينقلك الكاتب �إىل عامل �آخر غريب الأطوار
بطريقة �سينمائية ،وهذا يعني �أن الق�صة ت�صلح للتمثيل بامتياز ،حيث
تت�شكل درامية الق�صة املثرية من �أول كلمة �إىل �آخر كلمة بوا�سطة جت�سيد
الفعل بوا�سطة احلركة ومن خالل احلوار وبهما ندرك فكر ال�شخ�صيات
والفرق بني الب�صر والب�صرية ،والتي تتوىل عما يعتمل يف الداخل بوا�سطة
الكلمة ويف جميع ذلك تظل احلاجة �إىل م�شاهد يتملك قد ًرا من اللماحية
ي�ستكمل بها ت�صور ما تبطنه ال�شخ�صية يف �أبعادها املختلفة.
عمي الب�صرية ،ماذا �سيكون موقف
ماذا لو ُعمِ َي املب�صرون الذين هم ُ
العميان �أ�صحاب القلوب املب�صرة مما حدث ملن عمت قلوبهم قبل
ب�صرهم.
هذه اجلدلية الرمزية التي حيكت برباعة الفنان احلاذق ،حيكت بالأفكار
امللونة بامل�شاعر والدفقات االنفعالية املتوالية فهذه الق�صة تتجاوز مرتبة
الب�صر �إىل مرتبة ال�سمع.
«لي�س ثمة رجال �أمن يحفظون القانون �أو دفاع مدين قادرون على
اال�ستجابة ،و�ضل كل بيته ،فاختلطت الأجنا�س والألوان والأعراق»
�ص.32-31
هذا التخييل والرتميز الفائق نلمحه � ً
أي�ضا يف ق�صة فاي�سو وبوكة  -ق�صة
حب ع�صرية ،حيث يخلق امل�ؤلف �أبطاله من الواقع الإلكرتوين املقيت،
حيث يظهر ال�شخو�ص يف �صور قوية ومقنعة وحقيقية وك�أنك �أمام فلم
�سينمائي حيث تت�شكل ر�ؤية امل�ؤلف الأدبية التخييلية لل�شخ�صية من خالل
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ا�ستنادها على الرمز والر�ؤية الرومان�سية اخلال�صة مما يعك�س االنطباع
الذهني للكاتب ،كما �أنها وليدة حياته وثقافته ومزاجه وح�سا�سيته
جتاه ما يقع من �أحداث� ،سواء يف هذه الق�صة �أو غريها من ق�ص�ص
املجموعة...
ق�صة فاي�سو وبوكة هي ر�سالة �شديدة ملدمنني مواقع التوا�صل باالبتعاد
عن هذا الوح�ش املريب...
«قدرت الآن�سة بوكة هذا املوقف فوافقت على الزواج منه من دون �شروط»
�ص.26
ومن الق�ص�ص املثرية يف املجموعة على �سبيل املثال ال احل�صر ق�صة
تفاح ،حيث ين�شئ امل�ؤلف حوا ًرا راق ًيا بني تفاحة خ�ضراء وتفاحة حمراء،
ب�إيحاءات هي الأقرب للإيحاءات اجلن�سية والغواية التي �أوقعت �آدم �إىل
فخ الأر�ض ،ويف هذا النوع اجلديد من الق�ص�ص ي�سيطر احلدث وي�صبح
مبثابة البطل احلقيقي لهذا العمل ،فاحلدث ينقلنا يف جنبات البيئة التي
ت�شكل مكان يتحرك فوقه احلدث مع جمموعة �أحداث �أخرى ناجتة عنه
لتعر�ض على القارئ كنماذج ب�شرية معينة حددها الكاتب لعمله ،و� ً
أي�ضا
لتلقي ال�ضوء على ظروف و�أجواء خمتلفة �أراد لها الكاتب الظهور ،وقد
انتقل الكاتب باحلدث �إىل �أحداث �أخرى ليو�ضح لنا �أفكا ًرا معينة �أراد
ان يطرقها ،كم�س�ألة اخلري وال�شر ،هذا يت�ضح يف ق�صة تفاح ويف ق�صة
اخلديج وكلبنة وحكاية من كوكب زحل وغريها.
«�صدم الرد التفاحة اخل�ضراء وقالت بغ�ضب� :أنا ال �أهمل نف�سي لأنني
�أحب �أن �أبقى كما خلقني ربي» �ص.21
يف ق�صة حكاية من كوكب زحل تكمن احلبكة �أو الفكرة اخلالقة فرجل
كوكب زحل لديه العديد من الأقمار لي�شبه بها زوجته ،بعك�س رجال
الأر�ض الذين ا�ستهلكوا ت�شبيه حبيباتهم بالقمر الذي مل تتغري مالحمه
على مر الأزمان.
«كم �أرى وجهك حاملًا كقمر دافني�س ،وعينيك براقتني كقمر �أطل�س� ،أما
�شفتاك فت�ضاهيان قمر بروميثيو�س� »...ص.185
يا لهذا الكاتب الكوين الذي مل يرتك �شي ًئا من �أ�شياء الطبيعة والكون �إال
وتطرق له� ،إنها عوامل و�أكوان بدائل وتعوي�ضات عن الزوغان املتقوقع يف
ظلمة احلا�ضر ،يحيا معنا كطيف ،وحت�س به يلقيك �إىل �أكوان �أخرى،
وع�صور حقيقية ال خيالية ،ال �ش�أن لها بها ،لكنها مقيمة يف دواخلنا
الغائرة ،وتراكماتنا الثقيلة ،مبزيج من �ألوان ولونيات احلياة الغابرة.
لذا كان الهدير من ق�ص�ص هذه املجموعة يتقلقل ويرجت ،فيع�صف
بالق�صور واجلبال واملعابد يتنقل بها وبينها كما ي�شاء� ،إنها الرباعة،
وبراعة اخللق الق�ص�صي ال�شعري ،ت�شتد ومتتد م�شكلة ع�ص ًفا ح�صي ًفا
يتف�شى يف �أعماقنا.
ولنا يف ق�صة اللون الثامن لأكرب دليل على هذا الظالل املخاتل ،ي�شهد
لنا حممد �إقبال حرب ب�أننا �أجرمنا بحق هذه احلياة ،وانه كان �ضحية
م�شاهداته لغروبنا وتعفننا ال�سريع ،لي�ضعنا على طاوالت ق�ص�صه
الت�شريحية وهو يفرتع �أع�ضاءنا الذابالت.
حممد �إقبال القا�ص الف�ضائي الذي يعلن احلرب على الق�صة بالق�صة،
كيف لنا التقابل مع هذه امللكات الوافدات من الأكوان ال�شا�سعة الغريبة،
ومن البيارات ،جلجلة تكاد تكون عامة ،فالأجرا�س توا�صل رنينها وهي
تزرع الزمن يف حقول احلياة وقلب العامل املخ�ضو�ض ،وما هم القا�ص
�سوى توليف الق�ص�ص التي تعرت�ض الإن�سان (الكائن) الذي يدميها
الكاتب حينما ال تكون.
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ومن هنا كانت املجموعة تتخذ م�سارها الزمني وخطها الدرامي املوحد
ببنية حتتية متما�سكة من منطلق قناعتها بتفكك ال�شخ�صية الب�شرية،
�إننا نلب�س وجوهً ا متعددة تتغري يف رحلتنا الزمنية ،وذواتنا قد تتمزق وقد
تتفارق ،ونحن يف دائرة التحول والتغيري رمبا �إىل الأ�سو�أ والأ�سو�أ الكريه.
ال تخلو ق�ص�ص حممد �إقبال حرب من �سند فكري ودعامة فل�سفية قد
تنبع �أحيا ًنا من املو�ضوع ،و�أحيا ًنا �أخرى من الذات ،ونحن كب�شريني
�ضائعون يف زحمة الآخرين ،جمرد �أ�سماء لذوات تطحنها الذات...
الكابو�س ...املجتمع.

تجليات الرواية الجديدة في رواية

«حريق األخيلة»
ّ
المصري إدوار الخ ّراط
للكاتب
د .زياد العوف � -سوريا
برز ا�سم الكاتب وال�شاعر والناقد واملرتجم امل�صريّ �إدوار اخل ّراط
الق�صة مع ظهور
(٢٠١٥-١٩٢٦م) بو�صفه �أحد ر ّواد احلداثة يف فنّ ّ
ّ
جمموعته الق�ص�ص ّية الأوىل (احليطان العالية) ١٩٥٩م ،وذلك بتنكبه
ملفهوم الواقعية االجتماعية ،كما تبلو َر يف �أعمال الكاتب الكبري جنيب
حمفوظ؛ حيث تن�سحب الر�ؤية اخلارجية للواقع ل�صالح الر�ؤية الذاتية
الق�ص�صي.
الداخلية كما تتم ّثلها �شخ�صيات العمل
ّ
على �أنّ روايته الأوىل (رامة والتّنني) ال�صادرة عام ١٩٨٠م قد �ش ّكلت
ُعي
منعطف ًا حا�سم ًا يف حياة الكاتب الف ّنية؛ �إذ ّمت تكري�سه رائد ًا ملا د َ
أدبي يقرتب ب�شكل �أو ب�آخر
حينها بت ّيار (احل�سا�سية اجلديدة) وهو تعبري � ّ
من مفهوم الرواية اجلديدة.
هذا ،وقد ّمت ت�أكيد هذا التكري�س بعد �صدور عدد من الروايات الأخرى
التي �سارت يف االتجّ اه ذاته ،فكان لدينا رواية (الزمن الآخر) ١٩٨٥م،
ورواية (حريق الأخيلة) ١٩٩٤م* وهي التي اخرتتها للبحث يف خ�صائ�ص
العمل الروائي عند الكاتب الكبري �إدوار اخل ّراط.
فرن�سي جديد ظهر يف
أدبي
ّ
يرتبط مفهوم الرواية اجلديدة بربوز ت ّيار � ّ

منت�صف القرن الع�شرين مع انتهاء احلرب العاملية الثانية وما خ ّلفته من
�آثار وروا�سب اجتماعية ونف�سية حفرتْ عميق ًا يف نفو�س وعقول و�سلوك
الأوربيني عموم ًا ،واملث ّقفني واملف ّكرين والكتّاب على وجه اخل�صو�ص.
وميكن الإ�شارة �إىل الروائيني (�أالن روب غرييه) و(ناتايل �ساروت)
و(كلود �سيمون) و(مي�شيل بوتور) بو�صفهم �أبرز مم ّثلي هذا االتجّ اه
تب�صر الواقع نظر ًا لتغيرّ بنية املجتمع
القائم على اعتماد منظور جديد يف ّ
ّ
وتراجع قيمة الإن�سان الفرد الذي ارتك�س � ،أو كاد� ،إىل م�صاف الأ�شياء؛
فكان �أنْ تراجع االهتمام بامل�شاعر الإن�سانية التي كانت حم ّل اهتمام
الواقعية الكال�سيكية ل�صالح الأ�شياء التي اكت�سبت ح�ضور ًا وا�ستقال ًال
متزايد ًا.
وبذلك اكت�سب املفهوم التطوريّ للواقع الذي يرى ب�أنّ جوهر الواقعية
�إنمّ ا يتج ّلى يف دينام ّيتها وتبدّلها عرب التاريخ بعده الروائي يف الرواية
اجلديدة**.
يخ�ص اجلوانب الفنية وال�شكلية يف
هذا على �صعيد امل�ضمون� ،أ ّما فيما ّ
َ
العمل الروائي فح�سبنا �أنْ نالحظ �ضعف التعويل على احلدَ ث وطغيان
الو�صف ،ف�ض ٌال عن انعدام الرتابط ال�سردي ،ما �أدّى �إىل اختالل الت�سل�سل
الف�سيف�سائي
الزمني للعمل الروائي ،مع االعتماد على ما ي�س ّمى بال�سرد
ّ
فاالفرتا�ضي
الواقعي
املتم ّثل يف االنتقال من ال�سرد املتخ َّيل �إىل ال�سرد
ّ
ّ
فاملهجن يف �إطار لغة �شعر ّية جمالية مك ّثفة***.
َّ
لع ّل �أ ّول ما يطالعنا من جتليات الرواية اجلديدة يف رواية (حريق
الأخيلة) �إنمّ ا يتم ّثل يف اللغة ال�شعرية التي و�سمتْ عنوان الرواية ،وكذلك
َ
املراوغني للف�صلني الأ ّول
عناوين ف�صولها ال�سبعة ،با�ستثناء العنوا َنني
والرابع؛ �إذ حملتْ هذه الف�صول العناوين التالية:
• �سرير حمرتق.
• و�سو�سة الهواج�س الرا�سخة.
• مرا�سي الأوهام.
• �سطح بيت يف �شارع الإ�سكندراين.
• �أمواج عامتة يف ال�سماء.
• نور�س وحيد على �صخرة.
• ال وقت للنو�ستاجليا.
مت ّثل مدينة الإ�سكندرية بك ّل ما يكتنفها ويحيط بها من وقائع و�أحداث،
وما ت�ستدعيه من �أفكار وذكريات ،وما ت�ستح�ضره من �أ�شخا�ص
املو�ضوعي
و�شخ�صيات ،وما يهيمن على �أجوائها من �شجن وحنني املحور
ّ
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الذي تدور حوله ف�صول الرواية ،وهذا يعني غياب ا َ
حلدث ،باملعنى
الدقيق للم�صط َلح .ولعلنا ال جنازف �إذا قلنا �إنّ مو�ضوع الرواية �إنمّ ا هو
ترت�سب يف وعي القارئ ووجدانه بعد
جمموع الر�ؤى واالنطباعات التي ّ
الغني واملثري.
االنتهاء من قراءة هذا العمل الروائي ّ
يفتتح الكاتب روايته مبقولة �شعر ّية متهيدية و ّقعها با�سمه ،وك�أ ّنه �أرادها
اختزا ًال فل�سف ّي ًا مل�ضمون الرواية ،جاء فيها:
«ال وقت للنو�ستاجليا
�شهوات الروح غري مق�سومة
واملعنى اللاّ حمدود ت ّنني �شربتُ معه الراح» ( الرواية� ،ص.)٦
على �أنّ الكاتب مييط اللثام عن مدلول هذه املقولة يف ُمفتتَح الف�صل
الثاين� ،إذ جاء يف الرواية:
أق�س ُم ج�سمي يف ج�سوم كثرية
«� ّ
و�أزداد غنى بالق�سمة .يف التّ�شتّت كمال .البدَ د ي�ض ّمني �إىل ذاتي.
�أ ّما �شهوات الروح فهي غري مق�سومة.
تفح وتتل ّوى .ثعابني بني �أنقا�ضها.
�شهوات الروح ُّ
احلب والبغ�ضاء الدامية.
ال �ضربات ال�سنني تقوى عليها ،وال قبالت ّ
وال حريق الأخيلة.
للروح �أي�ض ًا خمالبها
نا�شبة يف حلمي
نا�شبة ( »........الرواية� ،ص.)٣٩
من الوا�ضح �أنّ هذه الدالالت الروحية تنطلق من مفهوم الإيثار الذي ُع ِرف
به ال�شاعر اجلاهلي عروة بن الورد� ،أو عروة ال�صعاليك ،يف ق�صيدته
ال�شهرية التي �أورد الراوي �شطر �أحد �أبياتها ،وفيه يقول ال�شاعر:
أق�سم ج�سمي يف ج�سوم كثري ٍة
� ِّ
و�أح�سو َقراح املاء ،واملا ُء بار ُد
على � َّأن الرواي ميعنُ يف الأفق الفل�سفي والروحي ملعنى البيت ،مع التمييز
بني �شهوات اجل�سد و�شهوات الروح ،ف�ض ًال عن الطابع ال�صو ّيف الذي َي ِ�سم
مالمح التعبري الروائي بحيث ي�شمل �أفق الرواية� ،أو يكاد.
وت�أتي خامتة الرواية للت�أكيد على ذلك� ،إذ جاء فيها :
احلب ،ه�أنذا �أقول ،قد حت ّقق فنائي.
احلب �إىل ّ
«خرجتُ من ّ
�أعود �آخر النهار بعد �أن احت�ضنتُ ال ّت ّنني� ،ضربات البحر ه ّينة� ،سماء
اال�سكندرية �صافية و�سماء روحي مل ّبدة ،مل �أ�سمع �أحد ًا يناديني� :إدوار.
مل يع ْد هناك وقتٌ ال للنداء وال للعودة .ال وقت للنو�ستاجليا.
ال وقت» ( الرواية� ،ص.)٢٣٢
ال وقت� ،إذ ًا ،للحنني وال للإ�صغاء �إىل النداء وال للعودة للوراء؛ �إذ �إنّ
الإ�سكندرية باقية خالدة ب�سمائها ال�صافية ،ب�أبنيتها و�ساحاتها وطرقاتها
و�أ�سواقها وك ّل ما يجول ويحيط بها ،على حني تتل ّبد غيوم التّحول والتن ّقل
ّ
وال�شك وعدم اال�ستقرار يف روح الراوي وعقله وقلبه.
ث ّمة نقطة �أخرى مه ّمة يجب االنتباه �إليها هنا� ،أال وهي الإ�شارة العار�ضة،
�أو التي �أُريدَ لها �أن تبد َو كذلك يف ثنايا هذه ال�سطور الأخرية للرواية� ،إىل
�شخ�صية الراوي بعدما ّمت �إغفاله طيلة �صفحات الرواية ،و�إذ به الكاتب
الروائي ذاته ،وال �أحد �سواه:
«مل �أ�سمع �أحد ًا يناديني� :إدوار»
حريق الأخيلة رواية حداثية يف لغتها ال�شعر ّية ،ويف م�ضمونها املتح ّرر
الفني املتم ّثل يف تعدّد وجهات النظر،
من هيمنة احلدَ ث ،وكذا يف ثوبها ّ
والأ�صوات الروائية؛ �إ ّنها �إذ ًا رواية (بوليفونية) تعتمد (الأجنا�س
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الدخيلة)**** وبخا�صة الر�سائل وق�صا�صات ال�صحف واملرو ّيات
ال�شعرية ،و�سيل ًة فن ّي ًة ل�سرد م�ضمون العمل الروائي ،ف�ض ًال عن عدم
انتظام ّ
خط �سري الزمن الذي ت�شري �إليه تواريخ الر�سائل املتفاوتة ...من
امل�ؤ ّكد �أ ّنه من غري املمكن تلخي�ص مثل هذه الرواية التي ال تعتمد الأحداث
وال ت�سل�سلها الزمني مادة لها ،لذا �أجدين م�ضط ّر ًا لالكتفاء بذكر بع�ض
املقاطع الدالة من الف�صل الأخري؛ �إذ �إ ّنها كفيلة  -فيما �أرى  -بالك�شف
عن مالحمها الفن ّية الآ�سرة مبا يحفز  -فيما �أرجو  -على مطالعة هذا
العمل الروائي الق ِّيم واجلميل.
جاء يف ف�صل الرواية الأخري فيما ي�شبه املناجاة:
«هذه امل ّرة مل تكن العينان اللتان تواجهانني معاديتني .بل كان الوجه ك ّله
غريب ًاَ ،ث ُقلتْ عليه وط�أة ال�سنوات ،وتركتْه حاد ًا ،قاطع الزوايا ،جتاعيده
حمفورة غائرة.
كان وجه ًا ال �صلة له بي.
لك ّنني كنتُ �أعرفه كما مل �أعرف وجه ًا �آخر .هو قناعي طول
العمر............
مل �أحتمل ،فنزلتُ �إىل ال�شوارع ،و�س�ألتُ عن نف�سي� :أبحث عنها؟
فيم بحثي و ُن�شداين؟
�أم �أحاول �أن �أجد نف�سي؟ قلتُ  :من �أنا؟ قلتُ َ
احلب وح�شة» (�ص.)١٩٧
يف قلب ّ
ويف مقطع �آخر حيث ميتزج الت�أ ّمل بالو�صف نقر�أ:
«�أطالل �أزجي �إليها التح ّية� ،أطالل هي خ�ضر الروابي يف روحي ،ن�ضر ٌة،
عف ّي ٌةّ ،
ترف بنور لي�س من هذه الأر�ض .تنو�س على �سفوحها �سيقان ع ّباد
ال�شم�س ُ�صفر ال�سنى ،ر�ؤو�سها امل�ستديرة عيون مكحولة مفتوحة يف روحي،
يف �ساحة �صحن كني�سة هي؟ �أم هو م�سجد �سامق عريق......
فقط �أعرف �أ ّنه منه ين�شعب �شارع اليو�سي�س ،م�ستباح ًا الآن ،بال ُحرمة.
مل يكن عهد الهوى � اّإل منام ًا
يف هذا النوم �صحوي الوحيد».
(الرواية� ،ص.)١٩٨
�إليكم �أخري ًا هذا املقطع الدّال على العناية بالأ�شياء والتفا�صيل
ال�صغرية:
ّ
املكتظة مباكنات الف�شار
«كن يع ْربنَ �ساحة املحطة العارية ،الآن،
َّ
وثلاّ جات الكوكا كوال ومقا�صري بيع احللوى وال�سجائر� .سوداوات متاماً،
أيديهن قفافيز م�شغولة بالرتيكو،
على ر�ؤو�سهنّ �أغطية زرقاء قامتة ويف � َّ
�أحذيتهنّ رجالية ّ
أح�سها ثقيلة� ،سابغة ال
م�سطحة الكعوب ،مل ّففات ب�أردية � ّ
يبدو منها غري العيون الالمعة بربيق �صلب ،يف �أيديهنّ الأطفال يتواثبون
بحيوية ال ينال منها �شيء ،ويرفعون �إىل اخليمات الأموم ّية املل ّففة بال�سواد
والقتامة وجو ٌه فيها براءة باقية وطلب للحنان» ( الرواية� ،ص.)٢٠٠ .
هام�ش:
الفجالة،
* �إدوار اخل ّراط ،حريق الأخيلة ،دار مطابع امل�ستقبلّ ،
الإ�سكندرية١٩٩٤ ،م.

**L. GOLDMAN, Pour une sociologie du roman,
324-279 p.p,1964 ,gallimard, PARIS

*** د� .شكري عزيز املا�ضي� ،أمناط الرواية العربية اجلديدة ،عامل
املعرفة ،الكويت٢٠٠٨ ،م.
الن�ص الروائي ،ثالثية جنيب
**** د .زياد العوف ،الأثر الأيديولوجي يف ّ
حمفوظ ،م�ؤ�س�سة النوري ،دم�شق١٩٩٣ ،م� ،ص .ب ٢٤٠-٢٣٦

قراءة ثقافية في كتاب

«لماذا تموت
كمدا؟!»
الكاتبات
ً

للكاتب المصري شعبان يوسف
نا�صية قراءة:
ملاذا متوت الكاتبات كمدًا؟!
�صدر كتاب «ملاذا متوت الكاتبات كمدًا؟!»
للكاتب امل�صري املعروف �شعبان يو�سف الطبعة
الأوىل  2016عن دار ن�شر بتانة ،هل متوت
املر�أة كمدًا وقهًرا؟ هل منوت جمي ًعا رجا ًال
ون�سا ًء من القهر والكمد؟ يجيب لنا �أ�ستاذنا
الفا�ضل عن ذلك املنعطف ال�شائك للمر�أة
الكاتبة ب�شكل خا�ص من ال�صفحة الأوىل.
ي�شري كاتبنا �إىل �أن احلديث حمدد ووا�ضح عن
ق�ضية الإبداع للمر�أة وما عانته ،وما زالت ،من
كمد وقهر وتهمي�ش منذ �أواخر القرن التا�سع
ع�شر الذي كان ميثله قا�سم �أمني عند �صدور
كتابة (املر�أة اجلديدة) ،مما ا�ستدعى اثنني
من القيادات ال�سيا�سية واالقت�صادية لريدا
على �أفكار قا�سم �أمني بعد �إ�صداره كتابني
يخ�صهن الأول كان الزعيم م�صطفى كامل،
والثاين املفكر االقت�صادي حممد طلعت حرب
ردًا غري من�صف باملرة على ق�ضية املر�أة
الكاتبة وال�شاعرة وال�ساردة الأدبية.
يقوم الكاتب بتو�ضيح ذلك قائ ًال «فق�ضية هذا
الكتاب هي ق�ضية الكاتبة على مدى القرن
الع�شرين» .وعاجلنا بع�ض النماذج التي حتتاج
حياتها �إىل قراءات جديدة ،لأن اجلميع ،على
تباين مواقفهم الأيديولوجية ،متفقون على
ا�ستبعاد �أدب وفن وكتابة املر�أة ،و�أحيا ًنا ي�صل
ذلك اال�ستبعاد �إىل حد الت�سخيف والت�سفيه
والت�شهري .ويت�ساوى اليمني والي�سار يف موقفهم
من �أدب املر�أة ،ويت�ساوى النقاد على اختالف
قاماتهم وحجم قيمتهم يف احلياة الثقافية
والأدبية والفكرية ،جاءت من قيادات ثقافية
وفكرية �شاخمة مثل طه ح�سني ،و�سالمه
مو�سى ،و�أحمد لطفي ال�سيد ،و�آخرين.
يحتوي الكتاب على ع�شرة ف�صول يبد�أها
الكاتب ب�س�ؤال ملاذا متوت الكاتبات كمدًا؟!

ي�ستعر�ض الكاتب احلادثة ال�شهرية للكاتبة
الأوروبية الطليعية فرجينيا وولف كمعادل
مقارن مع نظرياتها يف امل�شرق العربي يف ثبات
النظرة للمر�أة على �أنها كائن اجتماعي ال بد
من ال�سيطرة عليه بفر�ض القوانني ،وت�أويل
الن�صو�ص الدينية �ضده بكل الطرق ،وحتويلها
�إىل متاع ميلكه الرجل وامل�ؤ�س�سة الدينية
وال�سلطة االجتماعية وال�سيا�سية ..فريجينيا
هاجمت ب�شرا�سة وكفاح الكتابة املبا�شرة التي
كان يكتبها اال�شرتاكيون يف كتابها «القارئ
العادي» الذي نقلته �إىل العربية الدكتورة
عقيلة رم�ضان ،وراجعته الدكتورة �سهري
القلماوي ،ون�شرته الهيئة العامة للكتاب عام
 ،1971وكانت حر ًبا �شر�سة تدور بني فرجينيا
وخ�صومها التي �ألزمتها ال�صمت الأبدي و�أدت
يف النهاية �إىل انتحارها املدوي غر ًقا.
يف احلقيقة ال يوجد فارق كبري بني انتحار
فرجينيا وولف يف مطلع الأربعينيات وبني
انتحار عنايات الزيات يف ال�ستينيات ،ودرية
�شفيق يف ال�سبعينيات ،و�أروى �صالح يف
الت�سعينيات غري تفا�صيل الزمان واملكان
والأحداث.
وغري هذه النهاية املروعة لبع�ضهن وهو
االنتحار ،هناك ما هو �أق�سى من اخلال�ص
اجل�سدي� ،إنه احلياة مبوت بطيء حتى ميتزج
الفعالن ويف�ضي �إىل موت فعلي ،ويتمثل
يف النقد اجلارح ،والتهمي�ش ،والتجاهل
بالوقوع حتت مطرقة ال�سلطة بكل �أنواعها
ذكورية ،اجتماعية� ،سيا�سية ،بل وملا نذهب
بعيدًا ال�سلطة من مثيالتها يف اجلن�س �أي
الأخريات ..فكث ًريا ما جند �أن املر�أة عدوة
نف�سها يف مواقف كثرية حتى يف حياتنا
اليومية العادية ،وحتارب �صديقاتها ال ل�سبب
�إال خلروجهن عن القطيع ،ومتردهن �أمام
�صخرة العادات والتقاليد والتخلف والرجعية،

هدى توفيق  -م�صر
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والئحة من املحرمات واملمنوعات ..فهن
يف نظرهن �شاذات خمالفات النهج يلزم
اجتثاثهن وبرتهن وكمدهن حتى املوت كما
حدث لـ«باحثة البادية» ملك حفني نا�صف
التي تعر�ضت خلديعة كبرية بعد زواجها،
وكانت حياتها �سل�سلة من املتاعب والآالم التي
�أودت بها .وبالرغم من رحيلها املبكر ً
مر�ضا
وح�سرة ،وذلك �إثر مر�ضها الطويل باحلمى
الإ�سبانيولية وهي مل تتجاوز الثانية والثالثني
من عمرها ،فيذكر لها �أن «ملك هي التي
�سطوعا يف
�أطلقت ال�شرارة الأوىل والأكرث
ً
املطالبة بحقوق الن�ساء رمبا �أكرث من قا�سم
�أمني ،لأن قا�سم �أمني مل يكن ع�صره قاد ًرا
على ا�ستيعاب مادته املتقدمة رغم تقارب
املرحلتني .فهو قد رحل عام  1908وهي رحلت
بعده بع�شر �سنوات �أي عام  .1918ملك حفني
نا�صف باخت�صار كانت ال�سيدة الرائدة التي
طرحت عدة مو�ضوعات على ب�ساط البحث
واملقاومة ،مناق�شة يف ذلك �أكرب �أعالم ذلك
الع�صر رغم �صغر �سنها يف ذلك الوقت» .وكما
حدث للكاتبة القا�صة املوهوبة ليلى ال�شربيني
وعاملة يف الريا�ضيات و�أ�ستاذة �أكادميية،

62

وكانت رابطة الو�صل بني احلركة الطالبية
امل�صرية واحلركة الطالبية وال�شبابية يف
فرن�سا عام  ،1968والتي ن�شرت خم�س
جمموعات ق�ص�صية ،وقد حدث لها بع�ض
اخللل النف�سي لأ�سباب اجتماعية و�سيا�سية
فظيعة ،وانتهت حياتها يف عزلة تامة دون �أن
يعرف �أحد عنها �شي ًئا دون اهتمام من احلركة
النقدية بكتابتها.
كذلك املنا�ضلة �سهام �صربي �أبرز قيادات
احلركة الطالبية يف ال�سبعينيات ،وقد وردت
�سريتها ب�شكل وا�سع يف رواية «فرح» للكاتبة
ر�ضوى عا�شور ،ومي زيادة التي عا�شت حمنتها
ووحدتها وعزلتها يف الع�صفورية ببريوت،
و�أ�صبحت نه ًبا لأهلها وفق خدعة مقيتة
وقعت فيها ،و�شارك فيها خ�صوم لأفكارها ما
عدا �صديقها �أمني الريحاين الذي �أنقذها.
وعادت �إىل القاهرة لتموت ببطء �شديد «حتت
عني وب�صر كل الذين كانوا يحرقون البخور
جلمالها ولأنوثتها ،ويكتبون املطوالت ال�شعرية
والنرثية يف ح�ضرتها ويف �أول منعطف
ح�ضاري و�سيا�سي عميق تركوها متوت �شبه
خمتلة وفاقدة الأمل يف كل �شيء» .و�أوليفيا

عبد ال�شهيد ،ودرية �شفيق ،ونبوية مو�سى،
والعديدات الالتي يطول احلديث عنهن..
ولأن الكاتب ا�ستفا�ض يف ا�ستح�ضار الأمثلة
وال�شروحات التي تثبت وجهة نظره يف
ق�ضيته املحورية حول ا�ضطهاد وتهمي�ش
املر�أة الكاتبة ب�أفعال مثبتة وثائق ًيا �س�أختار
واحدة منها على �سبيل املثال يف «عام 1965
ق�ص�صا لك َتّاب كثريين عن
�صدر كتاب ي�ضم
ً
ق�ص�صا
دار الندمي الطليعية ،و�ضم الكتاب
ً
ليو�سف ال�سباعي ،ويو�سف �إدري�س ،وم�صطفى
حممود ،و�أحمد ر�شدي �صالح ،ولطفي اخلويل
وغريهم من جنوم الأدب يف ذلك الوقت،
وكتب مقدمة عامة لهذا الكتاب طه ح�سني،
وكتب درا�سة نقدية ر�صينة ومطولة الناقد
حممود �أمني العامل ..ولكن الكتاب مل ينط ِو
على ق�صة واحدة لأي كاتبة من كاتبات ذلك
الزمان ،رغم �أن احلياة الثقافية مل تخ ُل من
كاتبات جادات يف ذلك الوقت مثل جاذبيه
�صدقي ،و�صويف عبد هلل ،و�أ�سما حليم ،وجميلة
العاليلي ،ولطيفة الزيات وغريهن من كاتبات
كن ملء ال�سمع والب�صر ،لكن كتابة املر�أة مل
تكن ممثلة ب�أي �شكل من الأ�شكال».

يف احلقيقة الكتاب زاخر وعميق املغزى،
واملراد من هدفه من خالل الأدلة واحلقائق
املثبتة من م�صادرها الفعلية مدى ما تعر�ضت
له الكاتبة املبدعة من ظلم فادح ،وتهمي�ش،
وافرتاءات متعددة على �إجناز م�شروعها
الأدبي والإبداعي الذي و�صل �إىل حد الإق�صاء
والعجرفة النقدية ،والتقليل من �ش�أن منجزها
الأدبي الذي ي�ستحق �إعادة النظر والقراءة
النقدية غري املوجهة ب�سلطة ذكورية� ،أو
ا�ستبداد �سيا�سي ومعريف ..وللأ�سف ال ي�سع
مقالنا املتوا�ضع بذكر كل تلك احلقائق
والدالئل القاطعة واحلا�سمة لتاريخ املر�أة
املبدعة ،و�إن كان الكتاب دعوة ملحة ومفتوحة
للبحث والتنقيب عن �إبداعات املر�أة بكل
�أ�شكالها الإبداعية التي بادر بافتتاحها الكاتب
الفا�ضل الأ�ستاذ �شعبان يو�سف بهذا الكتاب
املمعن واملوثق عن رائدات احلركة الإبداعية
للمر�أة تقري ًبا مناذج مثل (ملك حفني نا�صف،
عائ�شة التيمورية ،نبوية مو�سى ،نازك املالئكة،
مي زيادة ،نعمات البحريي ،ابتهال �سامل،
والعديدات .)..و�أخ�ص بالذكر احلديث عن
الف�صل الثامن بعنوان «ت�أييد الكاتبات يف
�أنوثتهن ويف دور �شهرزاد» ،يتناول فيه الكاتب
املر�أة يف كتابات ال�شعراء والفكر والرتجمة
�إىل حد ما منوذج حلديثنا من اختيار الكاتب
عن ق�صائد ال�شاعر ال�سوري نزار قباين التي
ي�صفها الكاتب بالكتابات ال�سادية ،ويجعل
نزار النموذج ال�صارخ لها ،حيث ي�ستدل بفقرة
�شعرية واحدة من ق�صيدة «�إن احلديث يطول
يا موالتي» وهي التي يقول فيها
(ف�صلت من جلد الن�ساء عباءة وبنيت �أهرا ًما
َّ
من احللمات) ي�شري الكاتب �إىل �أن الق�صيدة
كلها تكري�س خلطاب ذكوري �سلطوي يتمتع
بنوع من ال�سادية املفرطة ،حتى لو كانت
تلك ال�سادية �سادية لفظية ميار�سها ال�شاعر
والناثر والقارئ العادي م ًعا يف احلقيقة.
ً
اعرتا�ضا على وجهة نظر الكاتب،
وهذا لي�س
�إمنا جمرد وجهة نظر خمتلفة ال غري وحتتمل
ال�صواب واخلط�أ .لكن ال �أجد مرب ًرا لت�أويل
الكاتب لذلك.
فاملعروف عن �شاعرنا نزار ق�صائد احلب
والع�شق والهيام والتبجيل يف املر�أة ومفاتنها..
وهكذا كثري من ال�شعراء دون �أن �أ�شعر �صراحة
�أن هذه �سادية� ،أو �سلطة ذكورية ما دامت
ت�أتي من املحبوب� ،سواء العا�شق� ،أو العا�شقة
حد �سواء ،فو�صف املفاتن ب�شاعرية
كل على ٍ ّ

مالزم الهوى والع�شق والتفاين يف جت�سيد
ذروة احلب الطاغي .و�أ�شعارنا منذ قدمي
الأزل تعج وتفي�ض بتلك الق�صائد والأو�صاف
ملفاتن املر�أة ،و�إن كان ت�صريح �شاعرنا نزار
جن�سا ومهي ًنا مثلما
مل يكن �إىل ٍ ّ
حد ما مث ًال ً
كان للكاتب وال�صحفي ال�سوري الراحل جميل
حتمل الذي كان كما يحكي الكاتب �أنه ينتقم
من �أو�ضاعه احلياتية الفو�ضوية والعبثية
بهجاء �أي امر�أة .ويف �إحدى ق�ص�صه دار حوار
بني بطل ق�صته و�إحدى �صديقاته املهتمات
بال�ش�أن الن�سائي ،وقالت له �إنها تنتمي لإحدى
حركات التحرر الن�سائية فقال لها «�أنا مهتم
جدًا بتلك احلركات الن�سائية� ،شرطي �أن تكون
تلك احلركة يف فرا�شي» ..و�إن كنت بالطبع
�أتفق مع الكاتب يف النماذج املطروحة بهذا
الف�صل لتعرب عن مدى �ضراوة اخلطابات
ال�سادية الفجة مثل ما حدث مع الزعيم

امل�صري م�صطفى كامل عندما رد على قا�سم
�أمني (مطال ًبا بحرية املر�أة يف كتابه املر�أة
اجلديدة) بخطاب ما�ضوي و�سلفي و�سادي
للغاية يف جملة اللواء بتاريخ  15فرباير ،1901
وعلى �شاكلته الرائد االقت�صادي امل�صري
طلعت حرب عام  1899فقد كتب كتا ًبا للرد على
كتاب املر�أة اجلديدة وعنوانه «ف�صل اخلطاب
يف املر�أة واحلجاب» ،كما �سبقهم العقاد يف
تلك النظرة الدونية البحتة دون مربر حقيقي،
�أو �أي نهج مو�ضوعي عن حق وهو ي�شري �إىل
الفنون والنقد والأدب بقوة عندما �صرح بكل
فجاجة بعدم قدرة املر�أة على قول ال�شعر يف
كتابه «�شعراء م�صر وبيئاتهم» ،و�أن املر�أة ال
تنجح �إال يف �شعر الرثاء مثل �شاعرة كاخلن�ساء
عندما رثت �أخاها �صخ ًرا ،وذلك يف الع�صر
القدمي ،ومثلما فعلت عائ�شة التيمورية عندما
رثت ابنتها توحيدة يف الع�صر احلديث ..وكثري
وكثري من الأمثلة الوا�ضحة.
و«االقتبا�سات املحرية واملربكة ح ًقا عن كتاب
كبار و�أعالم يف الفكر وال�سيا�سة واالقت�صاد»
بالطبع �أ�صابني كدر وكمد فوق كمدي بعد
قراءتي هذه املرثية املدققة والفاح�صة ملا
عانته املر�أة الكاتبة وما زالت بالطبع يف
تاريخها الأدبي والإبداعي والن�ضايل كما
ذكروا،
�أ�سهب كاتبنا يف الف�صل التا�سع حتت عنوان
«امل�ستبعدات من �أدب املقاومة» ،لكن �أ�شد ما
نالني من �أمل فادح وغا�ص قلبي حرقة ووج ًعا
بعد معرفة �أنه كانت هناك كاتبة موهوبة
مثل ليلى ال�شربيني تعر�ضت لأق�صى �أنواع
اال�ستبعاد والتهمي�ش ،والكاتبة �أليفة رفعت،
والتي بد�أت حياتها الق�ص�صية عام ،1955
ون�شرت لها جملة الر�سالة اجلديدة ،ثم مت
تخيريها بني �أن تبدع �أو �أن ت�ستقر يف حياتها
العائلية ،فاختارت �أو �أجربت على اختيار
احلياة العائلية ،ثم عادت مرة �أخرى عام
 ،1981عندما ن�شرت جمموعة ق�ص�صية حتت
عنوان «من يكون الرجل» .وقد �أثارت تلك
املجموعة جد ًال وا�س ًعا بني ال ُك َتّاب �آنذاك ،ثم
ن�شرت جمموعات ق�ص�صية �أخرى هي «�صالة
حب» ،و«مو�سم اليا�سمني» ،و«كاد يل الهوى»،
و«ليل ال�شتاء الطويل» ،ثم ن�شرت لها دار
الهالل روايتها الوحيدة «جوهرة فرعون» عام
 ،1991وترحل دون �أن يحتفي بها �أحد ،وتذهب
مثل كثريات �إىل عامل الن�سيان املغلق رغم ما
حتمله ق�ص�صها من قيمة فنية عالية».
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الروائي حنون مجيد يقدم

لعبة سردية في رواية

«موت األم»

حمدي العطار  -العراق

ما يلفت نظري واهتمامي بهذه الرواية لي�س امل�ضمون االجتماعي �أو
الهام�ش التاريخي للن�ص ،وال حتى ال�شخ�صيات املركبة واملعقدة فيها،
وال الأحداث املت�صاعدة درامي ًا ،بل ما ا�ستفزين وجعلني �أعيد قراءة هذه
الرواية مرتني هي (لعبة ال�سرد) فيها ،فقد ا�ستخدم الروائي م�ستويات
متعددة ومتداخلة يف ال�سرد ،وتع َّمد انتهاك تلك امل�ستويات عن طريق
التدخل بطرائق خمتلفة ،يخدع فيها القارئ وكذلك �شخ�صيات الرواية،
الراوي الأول هو (ر�أفت) االبن ،طالب �،صبي ،يف عائلة متك َّونة من
الأب (عبد الغفور) والأم (ليلى) والأخت (�آمال) واجلدة �أم الأب ،هذا
البناء املعماري لل�شخ�صيات الرئي�سة يف الرواية ت�ضاف �إليها دخول قوي
للأرملة (�سعاد) ودخول جن�سي للجارة (�أم �سمري) ووجود ثقايف بعيد
مت�صل باملدونة� ،صديق ر�أفت (خالد).
ا�ستخدم الروائي (تداخل الزمن) فتبد�أ الرواية مبوت الأم ،ومن َثم
الأحداث الطبيعية حلياة عائلة عبد الغفور وبعدها الزالزل ،عالقة حب
جارف بني عبد الغفور و�سعاد الأرملة (زوجة �صديق عبد الغفور) وتعود
الرواية يف النهاية �إىل العزاء الذي �أُقيم على وفاة الأم.
• تداعي الو�صف.
القارئ �إذا مل ينتبه ف�إن ال�سرد يخدعه من خالل االنتقال ال�سل�س من
�شخ�صية �إىل �أُخرى ،بينما ي�سرد (ر�أفت) ب�شكل تداعيات خلقتها
مرا�سيم العزاء ،ي�ستذكر �أباه و�أمه و�آمال ،ويدخل يف لغة فل�سفية حول
الظلم وال�سعادة والتعا�سة« :لي�س هنالك من عقاب وثواب ،فكل حياتها
و�أمثالها هباء ،كل حياة بريئة ذهبت مظلومة هي تعا�سة مطلقة ،وكل
حياة باطلة ذهبت �سعيدة ،هي �شقاوة مرت دومنا ح�ساب…».
ثم ينتقل �إىل الو�صف« :من خالل فتحة خيمة العزاء ،طفقتُ �أتابع
بنظري وجوه الن�ساء البي�ض ،ت�ش ُّع من دون �سائر الأجزاء املل ّفعة ب�سواد
العباءات ،وهن مي َّرنَ نحو البيت املحزون بحذاء �ستارة اخليمة يف حيا ٍء
خملوط بوقار املوت� ،»..سرد مب�ستوى ال�شعر! ومن دون �أن يح�س القارئ
ٍ
ينتقل ال�سرد من ر�أفت اىل خالد �صديقه« :تلك اللحظة التي �أخذتني عن
�صديقي ر�أفت ،مل �أ�شاهد امر�أة �سوداء �أو حتى �سمراء ،ذلك �أنهن ال ريب
من ن�ساء (عقد الكرد) الفيليات البي�ض ،وخلف خط املوت �أو احلزن،
أخذ �سريع» �ص.10
ميكن للأبي�ض �أن ي�ستدعيك �إليه ولو يف � ٍ
• تعريف مبكان الرواية.
(حملة باب ال�شيخ عبد القادر الكيالين) ،ومثلما خرج ال�سرد من ر�أفت
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�إىل �صديقه خالد .طبع ًا لي�س هناك �إ�شارة �إىل ا�سم خالد يف هذا الف�صل
لكن عند متابعة الرواية ويف الف�صل الأخري نتعرف على خالد املنفي يف
بلجيكا ،ويح�ضر العزاء ،لذلك ف�إن تكملة الف�صل الأول تكون يف الف�صل
رقم  21الأخري! وهكذا تتبادل �أدوار ال�سرد بينهما ال�ستعرا�ض الكثري من
معامل بغداد و�شوارعها وحال املجتمع فيها يف الف�صل الأول.
•ا�ستعرا�ض ثاين.
مف�صل ،ال�سارد فيه ر�أفت ،والزمن
يف الف�صل الثاين هو ا�ستعرا�ض َّ
فيه متحرك بني مر�ض �أمه ب�سبب اكت�شاف خيانة ابيه لها وبني تعريف
مف�صل لأبيه وباقي ال�شخ�صيات ،مع بيان زحمة من االفكار ال�سيا�سية
َّ
واالقت�صادية واالجتماعية ،ويتم التعرف على �شقيقته املتزوجة يف
كركوك (نزهت) على (الدم الرتكي النبيل) لأبيه عبد الغفور« :غمو�ضه
يكمن حتت مبا�شرته ،وعمق نظراته اخل�ضراء يغو�ص حتت ب�شرته
الفا�ضحة البي�ضاء… عار�ض مبادئ الأنظمة القمعية ب�شدة ،ودفع ما ًال
كبري ًا لكي ال يخدم يف اجلي�ش ال�شعبي� ،سحب يده من الثورة الإيرانية
وعد احلرب العراقية الإيرانية
بعدما �ضربت حزب توده وفككت خالياهَّ ،
م�ؤامرة �أمريكية �أدواتها حمليون ،ل�ضرب ال�شعبني العراقي والإيراين
وب�سط النفوذ الأمريكي على دول اخلليج» �ص.23
وكذلك نتعرف على العالقة الغريبة املريبة اجلن�سية بني ر�أفت طالب
الدرا�سة املتو�سطة وجارتهم االرملة �أم �سمري ،وعن جنون �س َتّار املعلم
الرتبوي الناجح وال�شاب الأنيق  ،الكردي الفيلي الذي (فقد عقله �أثناء
مداهمة بيته بعد منت�صف الليل) .ات�صف اال�ستعرا�ض بتداخل الزمن.
• انتهاك ال�سرد.
من الف�صل الثالث يكون ال�سارد خالد وباحلوار مع ر�أفت ،ويف الف�صل
الرابع يبد�أ انتهاك للم�ستويات ال�سردية يف الرواية ،وبتدخل الراوي
العليم بالو�صف ،يتنوع احلوار ،الروائي مع الآخرين ،ومع �شخ�صياته،
وال�شخ�صيات مع بع�ضها البع�ض! فبداية اخليانة وال�شك وعالمات
االرتباك التي تظهر على عبد الغفور حينما تر�سل �سعاد مظلة �إليه يف يوم
ممطر .و�سبب ال�شك �أنها مظلة ن�سائية« :فقد �أم�سى ما حدث له يراوده
مراودة الذنب الذي ال يريد �صاحبه �أن يتبناه �أو يتخلى عنه ،وكما لو �أنه
يحمل جز ًءا منه مر�آة عاك�سة لأفعاله ،يدخل البيت ب�صورة حاذر فيها
�أن ي�ست�شف ما ي�شري �إىل� ،أو ي�ؤكد عالقته بامر�أة �أ�صبحت متلأ خياله،
هل ميكن �أن ين�سى ر�سالتها الق�صرية ذات الكلمات احلادة :احتفظ

بها فرجل يذهب �أعزل �إىل عمله يف يوم ممطر ،رجل ال ميلك مظلة!»
�ص.53
�إن التفاعل بني القارئ والن�ص ال يت َّولد يف هذه الرواية من تلك التفا�صيل
ال�صغرية التي ير�صدها الروائي بعيونه الفنية بل كما ذكرنا البهجة
واملتعة من لعبة ال�سرد املتنوعة.
• املواقف ال�سردية.
اهتم كثري ًا الروائي بخلق مواقف �سردية تخدم لعبته ال�سردية ،واتخذ
من الأداء الدقيق ال�ستخدام لغة ال�سرد وطريقة ك�سر ا�ستمرارية خطية
اخلطاب منفذ ًا لهذه املواقف.
لو كان (حنون جميد) يكتب رواية كال�سيكية ،فاملو�ضوع �سوف يتجه ب�شكل
مر
مغاير ،لت�أخذ املوعظة والدر�س الأخالقي النابع من �أن رج ًال يف مثل ُع ِ
(عبد الغفور) له امر�أة جميلة ومرتبة وموظفة وحتبه كثري ًا ،وهو �أي�ضاً
يحبها وكان يدللها ويطلق عليها (ليلي) بد ًال من (ليلى) ،تاجر ناجح يف
عمله و�أ�سرته �سعيدة وعنده (ر�أفت و�آمال و�أمه) نقول كان الرتكيز �سوف
يذهب بعيد ًا باملت َّل ِقي ويع ُّد عالقة عبد الغفور بالأرملة (�سعاد) زوجة
�صديقه املتويف ما هي �إال (نزوة) وو�ضع عبد الغفور االجتماعي ومكانته
(ال ت�سمح له باخلط�أ)! لكننا �أمام رواية حديثة �أو ما بعد احلداثة ،املرونة
فيها واردة ،وي�شتغل ال�سارد على وظيفة تن�شيط ملكات القارئ النقدية.
• قنينة العطر.
مل يكن ت�أثري املظلة الن�سائية املهداة من (�سعاد ) �إىل عبد الغفور لها
ت�أثري كبري على �شكوك زوجته (ليلى)� ،إمنا العطر التي اعطته �إياه كان
ي�شكل موقف ًا �سردي ًا م�ؤثر ًا يف جمرى االحداث ،وهو من جعل ليلى تقرر
زيارة غرميتها (�سعاد) التي ا�سرتجعت كل ذكرياتها جتاه هذه املر�أة
اجلميلة الغام�ضة وتوقفت عند هذا امل�شهد« :تذكرت �شيئ ًا منها ،فهلعها
ال�شديد على زوجها ،وحلظة �شقت زيقها ونفر نهدان ذهبيان من خلف
�سواد ثوبها� ،سمال عيون الرجال» �ص.116
ً
خلق املواقف ال�سردية �أحيان ًا يكون له عالقة بالن�ص اال�صلي و�أحيانا يكون
خلط وقراءة �أخرى جديدة« :ويلتئم ال�شمل� ،إذ ال �أحد يهوى االنفراد
بعزلته فالرابط �أقوى ،الأوالد الثالثة قبل �أن تغيب نزهت� ،أعظم القوا�سم
امل�شرتكة يف وحدة البيت ،ليلى بطغيان
�أمومتها وحبها الأزيل� ،أمك بوجودها الرا�سخ
وجمال جمل�سها وطرافة ق�ص�صه�« :سبحان
اهلل ..عربت بالأول و�ضعته على ال�شاطئ،
وعادت �إىل الثاين ف�أغرقها اهلل عند
منت�صف النهر ..عند منت�صفه متام ًا» تقول
عبارتها الأخرية بت�شديد .وتتنا�سل الق�صة
يف عقولنا ،كل يحكيها لنف�سه بطريقته
اخلا�صة وبح�سب وعيه كذلك… لكن ر�أفت
الذي �سي�صبح الحق ًا قا�ص ًا ،يلتقط ما ي�سمع
فيدون احلكاية ق�صة ق�صرية يعطيها عنوان
(قرار)  ،ين�شرها يف �إحدى �صحف بغداد ثم
ي�ضمها �إىل جمموعة ق�ص�ص �أخرى ت�صدر
له يف كتاب حتت عنوان (الطائر)» �ص.74
هكذا ي�سري بك حنون جميد من و�صف
للن�ص �إىل و�صف نف�سي �إىل نقاط التقاء بني
ال�شخ�صيات وافرتاقهم!

• امل�شاهد ال�ساخنة.
يف الوقت التي تبد�أ ليلى باجلنون ورف�ض الطعام والهلو�سة تت�صاعد
وتتطور عالقة عبد الغفور ب�سعاد لتكون الزوجة البديلة بعد القطيعة بينه
وبني �سعاد ،وهنا ال�سرد ي�أخذ املنحى الرومان�سي« :وهو مي�سح القطرات
على مهل �شديد من على وجنتيها ويتمتع يف ذلك� ،أح�سها تذوب و�أح�سه
كذلك� ،ألفاه يتقدم كثري ًا منها حتى يالم�س ج�سده ج�سدها ويختطف
قبلة عميقة من �شفتيها» �ص .177ومن جانب �آخر هناك م�شاهد �أكرث
�سخونة بني (ر�أفت) وجارته الأرملة.
• �أ�سلوب ال�سرد.
ميتاز �أ�سلوب ال�سرد بر�شاقة العبارة وقوة املعاين وجمال اللغة ،ويعتمد
املعبة ،وجتد منها الكثري يف هذه ال�سردية« :احلب
على اجلمل الق�صرية ِرّ
كالكيمياء يح ِّول الرتاب �إىل ذهب �أو ما�س» ،و«بع�ض مناطق بغداد تتقدم،
�إمنا �أكرثها يت�أخر ،بل يتهدم وينهدم!» ،و«�ساعة ذهبية بحزام ذهبي،
لتبدو على حلمها النا�صع كال�شم�س يف عز النهار»« ،كل �شيء مع املطر
حم ّبب وخلاّ ب ،ال�سفر يف زورق ،االختباء يف كوخ ،النوم امل�شرتك على
�سرير هرم �ضيق ،التجول يف �شوارع مهجورة» ،و«بلد تكرث فيه الأعرا�س
بقدر ما تكرث فيه املفخخات» ،و«هناك مع هواء ِّ
رخ ٍ ّي ين�ساب على الوجوه
يقدّر �أن هو عطرها
ي�شم العطر املبثوث يف الف�ضاء ،مل ِ
كما احلرير الباردُّ ،
�أم عطر بقايا املطر اخلبيء يف طيات ورق اال�شجار ،وعلى الرتاب وثقوب
اجلدران».
• �أ�سرار ال�سرد.
يف الف�صل االخري  21يك�شف الروائي �أ�سرار ال�سرد بظهور خالد �صديق
ر�أفت يف جمل�س العزاء وحديث عن املدينة الفائرة« :فلرمبا قب�ض على
جواب ناجز عن �آخر مكان ح َّلت فيه مدونة (املدينة الفائرة) وم�صري
مدونها كذلك» �ص .255وي�ستطرد ال�سارد يف و�صف املدينة الفائرة
وعر�ض خ�صائ�صها( :مدينة ،بيوتها متال�صقة بال �أ�سيجة خارجية وال
حدائق داخلية� .أ�شجارها قليلة وطيورها �أقل .ال كالب كثرية فيها وال
قطط ،لكن �أطفالها بال عدد ،املدار�س فيها كاحلة و�صفوفها مزدحمة .ال
نهر قريب منها وال حدائق عامة فيها» �ص ،256وتتداخل م�ستويات ال�سرد
ليتم القب�ض على �شخ�ص يحمل حزام ًا
يفجره على احلا�ضرين
نا�سف ًا يريد �أن ّ
وهم يتناولون الطعام (ثواب الأم املتوفية):
«وقبيل �أن متتد �أكف النا�س �إىل الطعام
ويتحرك منه ذراع �إىل حزامه النا�سف،
الت َّفت عليه �أذرع �شابني مفتولني و�أحكمت
حركة يديه» �ص.257
• اخلامتة.
ومن كتب هذه املدونة؟ هل هو �شخ�ص
معروف؟« :املدونة كتبت منذ الت�أ�سي�س
وا�ستمرت حتى قبل ب�ضعة �أعوام ،واملفارقة
يف الأمر �أن كاتبها الأول الي�ساري بعد �أن
�شعر بانك�شاف �أمره� ،سلمها لغريه واختفى
وظل ذلك ي�ضيف �إليها حتى �إذا ظن �أنهم يف
طريقهم �إليه �سلمها لغريه هو الآخر واختفى،
وهكذا تواىل عليها الرجال واحلكايات لرت�سو
لدى ما هو الإ�سالمي �آخر الأمر» �ص.262
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قراءة في

«الشمس ال
تعرف المواقيت»
لتوفيق بن حنيش
فتحية دب�ش  -تون�س

بعد انقطاع عن القراءات التفاعلية �أعود �إىل هوايتي القدمية التي
�أ�سميها الرك�ض يف اجلماجم .بحوزتي كتب عديدة تدعوين �إليها و�أحاول
جاهدة �أن �ألبي.
• ت�صدير:
ُيقال �أن احلقيقة ال توجد �إال يف الكتب الدينية ويف ذهن امل�ؤمنني بها
وح�سب.
• القراءة:
ومبا �أن (احلقيقة) الواحدة الوحيدة واملطلقة هي هذا اليقني بو�صفه
يقد ُم نف�سه على �أنه
نقي�ض ًا لل�شك ،ف�إن العنوان يف هذا الكتاب الق�ص�صي ِّ
الن�ص (الآخر) الذي يتمو�ضع بالتوازي مع (احلقيقة).
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جاء عنوان املجموعة الق�ص�صية ل�صاحبها الأديب التون�سي توفيق
تعب عن ر�أي/
بن حني�ش ال�صادرة عن دار زينب �سنة  2019يف جملة ِرّ ُ
موقف /حقيقة /يقني (�آخر).
يف اجلملة /العنوان ما يلفت النظر ويدعو �إىل الت�أمل� ،إذ هناك انت�شال
ل( /ال) من كل ما ي�سبقها وما يليها من الكالم .فهي جاءت بلون �أحمر
وبخط �أكرب مبا يحيل عليه هذا وذاك .وك�أن توفيق بن حني�ش يق ّو�ض
مقولة �سائدة« :ال�شم�س ت�صنع املواقيت»� .ألي�س الإن�سان يعتمد ال�شم�س
ليثبت �إيقاع حياته و�أعماله؟ �إنه املعنى النهائي القائم يف الذهن الذي
ط ّبع مع الكون فبات كل �شيء قيد امل�سلمات والبديهيات وال�شم�س.
ولكنه يف الوقت ذاته يق ّو�ض نف�سه وينزع عنها اليقني ويقدم لقارئه يقيناً

بدي ًال لليقني .البديل يقول« :ال�شم�س ( )...ت�صنع املواقيت» ،فيعمل
التنويع الذي خ�ضعت له مفردة (ال) على ح�ضورها كما على غيابها يف
الآن نف�سه ولكنه يف احلالتني يخ�ضعها للم�ساءلة واجلدل.
هذا ما يف�ضي بنا �إىل �أن كل ن�ص يحمل يف ذاته معاول هدمه كما تعلن
عن ذلك (التفكيكية) .ولو حاولنا تطبيق ذلك ب�سذاجة على جمموعة
توفيق بن حني�ش الق�ص�صية �سنالحظ �أنه ومنذ العنوان ين�سف الثابت
ويبني يقين ًا بدي ًال يحمل يف ذاته بوادر هدمه هو الآخر ليبقى عمل
(ال�صنع) م�ستدام ًا متجدد ًا .فهو ي�ؤكد ما كان قد نفى وينفي ما كان
قد �أ َّكد .فامل�ساءلة �إذن حمورها تلك ال( /ال) النافية ح�ضور ًا وغياب ًا،
وبنا ًء وهدم ًا.
ال يكتفي توفيق بن حني�ش بالعنوان و�إمنا ميعن يف ذات الفعل حني يقدم
ن�صه هذا على �أنه جمموعة ق�ص�صية على الغالف ثم يقول عنه �أنه كتاب
ق�ص�صي .هذا التقدمي غري م�ألوف على �أغلفة
هذا النوع من الكتابة كما جاء يف التقدمي الذي
قام به الدكتور احلبيب بن مربوك« :النكتة هنا
هي �أنه ان�صرف عن امل�صطلح القرائي ال�سائد
من قبيل (�أقا�صي�ص) و(ن�صو�ص) و(جمموعة
ق�ص�صية) و(ق�ص�ص ق�صرية) �إىل عبارة جامعة
تدل على �أن القائم بني دفتي الكتاب وحدة �صماء
وبناء ع�ضوي ي�أخذ بع�ضه برقاب بع�ض».
هذا االختيار ي�شكل م�س�ألة �أخرى من امل�سائل
الهواج�س يف احلقل الأدبي الراهن .م�س�ألة
الهوية و�صفاء النوع �أو هجنته ،ات�صاله بذاته
وبالآخر وانف�صاله عن ذاته وعن الآخر يف جدلية
كينونة تت�صل بال /ال كينونة وتنف�صل عنها يف
�آن .ال( /كتاب) ا�صطالح ًا هو ذلك ال�شيء
(اجلامع خلربات ومعارف خا�ضعة لق�صد َّية قد
تكون علمية �أو �إن�سانية يت�صل بع�ضها ببع�ض).
هذا التف�سري ي�ضع القارئ يف مفرتق طرق .ف�إذا
كان املاثل بني يديه (كتاب) فهو بال�ضرورة عمل
(�ص ْفر)
فكري وقع ت�شييده انطالق ًا من اللحظة ِ
�إىل االكتمال �إن اكتمل .وهو �أي�ض ًا بال�ضرورة
يحمله �صاحبه
بناء ن�سق فكري مق�صود لذاته ِّ
جملة من الوظائف .غري �أن توفيق بن حني�ش
يفاجئ قارئه ب�أن هذا املنجز و�إن كان كتاب ًا فهو
(ق�ص�صي) ،ويعمد بذلك �إىل تخفيف ال�صبغة
معي ووظيفة �صارمة تخت�ص
امللتزمة بحقل َنّ
بها الكتب العلمية عادة حتى و�إن كانت يف حقل
الأدب .ومن ثم جاءت الن�صو�ص الق�ص�صية
التي ت�ؤثث هذا الكتاب ن�صو�ص ًا م�ستع�صية،
حبلى بدالالت الفكرة وال�شكل فقد اعتمد فيها
درجة من التكثيف والرتميز يف ر�سم ال�شخو�ص
والأزمنة والأمكنة وقيادة احلبكة ما يع�صف
بذهن القارئ الباحث على (الكتاب) ولي�س فقط
على (الق�صة) ،وكل الن�صو�ص يف الكتاب ت�صلح
للتدليل على ذلك.

ثم ي�أتي الإهداء فريبك القارئ مرة �أخرى حني ي�ؤاخي بني ال�( /أنا)
وال�( /أنت) ويف�صل بينهما يف ذات الوقت�« .أنت الذي ال حتب �أن
تقر�أك» �ص .5هذه الذات التي تراوح بني (الذات) و(املو�ضوع) ،ك�أمنا
ح�ضور هذا يغ ّيب ذاك وح�ضور ذاك يغ ّيب هذا وي�ستحيل الأمر �إىل بوادر
هدم وبوادر بناء يف حركة م�ستجدة ال تهد�أ.
�أخ�شى �أن يكون هذا الكتاب �أخطر مما �شاء له كاتبه� .إنه كتاب التقوي�ض
والهدم رغم ذلك العنوان الذي يبدو يف ظاهره (يقين ًا) .بل �إنه املعول
الذي يعمل يف كل مفا�صل الكتاب حتى �أنه ينغلق على «قتل التاريخ»
جديد ل( /البطل واحلكاية) �ص .133هذا املعول
�ص .130قبل
انبعاث ٍ
ٍ
ً
الذي ي�ضعه الكاتب يف وعي قارئه من �أجل تفعيل الفعل هدما و بنا ًء
و�إعادة بناء و�إعادة هدم ومن �أجل تفعيل القراءة والقارئ والكتابة
والكاتب هدم ًا وبنا ًء و�إعاد ًة..

67

فني ٌة في غاية الجمال للفنانة خديجة
َل َو
حات َّ
ٍ
العربية السعودية
الزين من المملكة
ّ

ُ
أطلقت عليها عنوان ًا:
(موانئ السفر).
�أول ما �ش ّد انتباهي و�أنا �أمت ّعن يف هذه اللوحات هو هذا التن ّوع الفريد
يف اللون وبع�ض املوا�ضيع لكن هناك دائم ًا خيط رفيع ي�ش ّد اللوحات �إىل
بع�ضها البع�ض وك�أنها �سل�سلة �سفر ال ينقطع وطويل املدى.
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�سليمى ال�سرايري  -تون�س
�أديبة وفنانة ت�شكيلية

هكذا كان انطباعي الأ ّول الذي ي�ؤ�ش ّر على قدرة الر�سامة يف الرق�ص
بر�شاقة ب�ضربات فر�شاتها ال�سريعة �أحيان ًا ،والعميقة �أحيان ًا �أخرى.
اخليال ال�شا�سع لدى الر�سامة جعل من �أعمالها �أروقة وطرق تخرج بنا

�إىل ال�ساحات ال�شا�سعة فنكت�شف هذه املرونة التلقائ ّية بلم�سات وتركيبات
متماثلة ن�ستنتج الكم الهائل من الألوان التي متيل اىل الرتابي املتوهج
والأحمر الأرجواين.
فالفنانة الت�شكيلية خديجة الزين تختزن �إمكانيات فنية �شا�سعة ت�ؤهلها
لالنت�شار على ال�ساحة العربية مبا متتلكه من خربة متفردة فهي م�شرفة
تربية فنية مبكتب �صبيا باململكة العربية ال�سعودية ،مدربة معتمدة،
ورائدة الفنتازيا التكوينية اللونية.
ألوان جديدة بالإ�ضافة اىل
لذلك لها مرونة عجيبة يف خلق وابتكار � ٍ
حمتوى اللوحات التي يكتنفها الغمو�ض بتفا�صيل دقيقة �صغرية و�شديدة
احلرفية ..وتعزيزها ب�إيحاءات وغاية يف الروعة.
و�إن كانت موا�ضيع هذه اللوحات تبتعد عن الواقع يف انطباعنا الأ ّول ف�إين
خ�ضم الواقع لو مت ّعنا بعمق فيها..
�أراها يف ّ
ففي لوحة من هذه اللوحات ،هناك نظرة خوف �أو رعب من �شيء ما،
جعل ال�شخو�ص خمتبئة خلف ذلك اجلدار املتداعي لل�سقوط ،تتم ّثل
ال�شخ�ص ّيتان يف طفل ورجل رمبا
يكون والده �أو قريبه لكن ما
الحظته �أن الطفل �أكرث �شجاعة
من ال�شخ�ص ّية الثانية لأنه يف
مقدمة الفتحة اجلدارية وك�أنّ
دمعة تكاد تن�سكب من عينيه
املذعورة متام ًا  -نظرة خوف �أو
جوع  -والأغلب هي نظرة جزع
�شديد ...بينما الأب خلفه بنف�س
العينني املرتعبتني.
جنحت الفنانة خديجة الزين
وهي كما ذكرنا� ،أ�صيلة مدينة
�صبيا بال�سعودية ،يف جعل
اللوحة ناطقة حتّى وك�أنّ اخلوف
انتقل تلقائي ًا �إىل املُ�شاهد َ
ف�ش ُع َر
بتلك الق�شعريرة وتلك احلرية
ب�ألوان �شديدة القتامة ترتجم
النظرات املرتعبة واالختباء
اخلائف خلف اجلدار.
يف بقية اللوحات هناك الألوان املتنا�سقة بطريقة �إبداعية �شديدة الذكاء
يف موا�ضيع متقاربة يظهرها ك�أنها مت�صلة بعامل واحد من عوامل خيالية
ال ننتمي �إليها فهناك �شخو�ص ب�شرية متمثلة يف �أجزاء من اجل�سد ووجوه
متخفية بني اخلطوط الكثرية واملنعرجات ،وحتى املتاهات التي ال ميكن
اخلروج منها ب�سهولة زادتها عنا�صر التلوين جاذب ّية وحياة �صارخة
ت�صب يف نف�س االجتاه :اجلمالية.
ناب�ضة مبعطياتها ومنعرجاتها التي ّ
�إن لوحات الفنانة الأ�ستاذة خديجة الزين� ،إجنازات �إبداعية يفتخر بها
عامل الفن الت�شكيلي وك�أنه مدر�سة خا�صة وحدهُ ،ففا�ضت �أمواجها لتز ّين
هذا العامل وت�ضفي على عتمته رونق ًا و�سالم ًا.
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مراجعة رواية «دروز بلغراد..
حكاية حنا يعقوب» لربيع جابر
رمي �أحمد  -الأردن
تتعدد الكتابات وتتنوع مو�ضوعاتها و�أجملها تلك التي تتنقل بنا بني جنبات
التاريخ وتقف بنا على عتباته لتلج بنا �إىل غياهبه وظلماته لتتبدد لنا
العتمة و ُينار الطريق ...ولي�س ثمة جمال روائي �أكرث من ذاك الذي يكون
ف�ضا�ؤه املا�ضي بكل ما فيه من تفا�صيل تروي عط�ش القارئ النهم الباحث
عن النور بني ال�سطور .و ُتع ُّد رواية «دروز بلغراد ..حكاية حنا يعقوب» مثا ًال
رائع ًا لهذا احلقل ...فهي تعبري قوي عن الإن�سانية املع َّلقة بني جدران
التاريخ ...حيث تتجلى قدرة الكاتب املعرفية الذي اتخذ من حادثة �سجن
الدروز عام  1860لقتلهم امل�سيحيني يف لبنان ب�ؤرة هذا العمل وركيزته
الأ�سا�سية التي تت�شعب من خاللها وعرج �إىل اجلوانب التاريخية يف تلك
احلقبة الزمنية و�أرخ للأماكن والأحداث وال�شخ�صيات ،وتنتقل بالقارئ
مع قافلة ال�سجناء التي غادرت لبنان من خالل ال�شخ�صية الرئي�سية حنا
يعقوب �إىل بلغراد فر�صد الطريق وو�صفه ونقل معاناة امل�سجونني هناك
حتت الأر�ض والإمعان يف تعذيبهم و�إيذائهم نف�سي ًا وج�سدي ًا ونقلهم �إىل
�سجون �أخرى كالهر�سك وقلعة اجلبل الأ�سود وت�سخريهم خلدمة البا�شا
التابع للدولة العليا.
الرواية تقوم على �شقني كل منهما جزء من الآخر ومتداخل به :الإن�سان
واحلدث ،واملق�صود باحلدث يف هذا العمل الأدبي هو التاريخ.
ً
حنا يعقوب الب�سيط الذي اغت�صب حقه باحلياة وم�ضى بعيدا عن �أهله
�سنوات طوال عقاب ًا على جرمية مل يقرتفها بل قاده �إىل ذلك حظه العاثر
فتواجد يف املكان غري ال�صحيح والوقت اخلط�أ فكان �ضحيتهما وعالمة
التاريخ الذي وقع ب�صماته على ج�سده ...فلبنان كثري ا ِمل َلل كان نهب ًا
للأهواء والأطماع والنزاعات التي لي�ست وليدة اليوم بل متجذرة منذ
�أن كانت م�ستعمرة للدولة العثمانية والدول العظمى الذين جعلوا منها
كب�ش الفداء ف�أ�شعلوا بها فتيل الطائفية واحلروب الأهلية و�أذكوها بخبث
وبرودة �أع�صاب مبا يخدم غرورهم اال�ستعماري مما �أدى �إىل انت�شار
العرقية وامللل املتناحرة ...من هنا جند �أن ربيع جابر �أ َّرخ لتلك الق�ضية
القدمية وحاول �إلقاء بع�ض ًا من ال�ضوء على
�أ�سبابها متتبع ًا ذلك من خالل �أحداث عدة...
فر�سم املجتمع ال�صغري يف لبنان ليكون بوابته
َ
�إىل العامل الأكرب وهو الدولة العثمانية املمتدة
الأطراف و�صراعها خا�صة يف �أواخر �سني عمرها
مع الدول العظمى املتناحرة كربيطانيا وفرن�سا.
ومن بني �صور ال�صراع ال�سيا�سي هذه عرى
وبي غروره و�صلفه وهو بني �أهله
الإن�سان َنّ
وطائفته ...و�ضعفه وهوانه وهو بعيد عنهم.
ف�سجون بلغراد وال�صرب والهر�سك وكو�سو
وحدّت بينهم و�أ َّلفت ...همهم
واجلبل الأ�سود َ
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وحزنهم ومعاناتهم واحدة ...هم جميع ًا يرزحون حتت �سندان الأقبية
الطينية اجلرداء وقوانني الطبيعة املناخية القا�سية حيث الربد ال�شديد
والثلوج ف�أ�صبحوا جميع ًا يعي�شون بج�سد واحد وحلم �أثري وهو العودة
فقط �إىل الوطن و�أح�ضان الأر�ض والأهل بغ�ض النظر عن ديانتهم
وم�شاربهم.
امل�آ�سي والويالت وحدها من تعيد �صقل الإن�سان من جديد وتبعثه ب�صورة
مغايرة ...فال�شيء ال تعرف قيمته �إال عند فقده ...فحنا ومن معه مل
يعرفوا معنى احلرية والن�ضال لأجلها �إال عندما �صارعوا طريق ال�سجون
يقدّروا �سالم الوطن و�أمانه �إال عندما جترعوا ك�ؤو�س
الوعر وال�شاق ...ومل ِ
العذاب اجل�سدي والعقلي والروحي ...مل يدركوا �أنهم فري�سة الأطماع �إال
عندما نهبوا اخلريات ...حنا امل�سيحي ...الدروز ...امل�سلمون ال�سنة...
جميعهم �أدوات حركتها �أيدي خبيثة كانت غايتها �أكرب من جمرد �إن�سان
ميوت وجماعات تفنى ...فالغاية عندهم تربر الو�سيلة.
الكالم يطول ويطول فالرواية على ب�ساطة تعابريها اللغوية وخلوها من
ال�صور الفنية �إال �أنها د�سمة املو�ضوعات ...كل ق�ضية بها ت�ستحق البحث
والدرا�سة تاريخي ًا واجتماعي ًا و�إن�ساني ًا ...فعا�شق املا�ضي يجد �ضالته يف
تتبع حدود الدولة العثمانية وعالقتها بدول �أوروبا ال�شرقية وغريها حيث
تتجلى طبيعة الت�ضاري�س وهوية قاطني تلك املناطق ...ومن يبحث يف
الإن�سان يف حاالته جميع ًا ترتاءى له �شخ�صية حنا بائع البي�ض وهيالنا
زوجته ورفاقه بال�سجن فكل واحد منهم يف�ضي �إىل الآخر ...احلزن،
الق�سوة ومقارعة امل�آ�سي ...ال�ضعف الذي يجعل الأج�ساد تخور والإرادة
تخبو ...واحللم الذي يز ِّو ُد الهزيل بالقوة ليم�ضي قدم ًا نحوه ...ومن
يهتم باملجتمعات ي�ستطيع مالحظة �صفات ال�شعوب يف الأمكنة املختلفة
التي م�ضى بها ركب الأ�سرى �ضمن العادات االجتماعية العثمانية ومن
حولها.
ً
باملح�صلة يجد القارئ بني يديه ت�أريخا ينتظر من القارئ االلتفات �إليه
وفك رموزه فهو لي�س ح�صيلة حلظة �أو حدث بل
َّ
وخمطط بعناية ُرميت بذاره الكريهة
فكر مد َّبر
يف الأر�ض منذ زمن بعيد لتح�صدها الأجيال
الالحقة دون روية وانتباه.
هذه الرواية ال ُتقر�أ للمتعة فقط بل للعلم و�إذكاء
الفكر وبعث املا�ضي البعيد من جديد ...تدر�س
للوقوف على نقاط القوة وال�ضعف يف الإن�سان
واملجتمع لأنهما من ير�سمان خارطة العامل
وي�صوغان معامله.
«دروز بلغراد ..حكاية حنا يعقوب» الب�ساطة
اللغوية يف قالب مو�ضوعي جاد ومتعدد.

«عندما يكتمل القمر»..
والدة جديدة لألدب العربي
مروة ح�سن اجلبوري  -العراق
عندما يكتمل القمر ويتح َّول �إىل بدر يف منت�صف ال�شهر الهجري ،يخرج
االبداع والتميز من �سطح الأر�ض مت�ص ًال �إىل ف�ضاء القمر في�ضع على
ر�أ�سه تاج ًا ،هذا ما جتده يف هذه املجموعة الق�ص�صية( :عندما يكتمل
للقا�صة رقية تاج ،حيث �صدرت �أخري ًا من دار اجلوادين يف لبنان
القمر) َّ
و�شملت املجموعة �ستة ع�شر ق�صة ق�صرية.
ي�سرتعي انتباهنا يف هذه املجموعة �أناقة ال�سرد وظالل مفردة الثقة يف
احلدث واحلبكة التي تخ ِّيم على بع�ض �أعمالها الق�ص�صية وتلعب دور ًا
بارز ًا يف العمل ال�سردي لديها ،ولي�س بجديد على هذه الكاتبة التي مت َّيزت
يف انفرادية لغتها ور�شاقة حرفها ،وقد نالت املرتبة الأوىل يف مهرجان
ربيع ال�شهادة  2019عن ق�صتها (ر�صا�صة ناعمة).
وكما نالحظ يف الق�ص�ص املختارة يف املجموعة اختالف الأحداث
وال�شخ�صيات يف ن�سيج �سردي لعب دور ًا فاع ًال يف عن�صر الإثارة والت�شويق
للقارئ ،انتقت الكاتبة � ً
ألفاظا ومفردات �سهلة ومتداولة ،نظمتها برتاكيب
تراوحت بني الق�صرية واملتو�سطة ،دون �أن تقع يف �أخطاء لغوية �أو نحوية،
والهدف من هذه الق�ص�ص املختارة هو الرتكيز على املحور االن�ساين ،
بني ما يعي�شه الفرد من الفقر وفقدان الوطن ،والت�ش ُّرد وال�صراع ،وهذا
يث ّبت ر�ؤية الكاتبة يف ابراز االن�سانية وت�سليط ال�ضوء على �صوت املظلوم
يف مفردات وحكايات.
وكانت مقدمة الكتاب من كلمات الأ�ستاذ والأديب علي ح�سني عبيد حيث
�أظهر فيها قدرة الكاتبة على ال�سرد و�إدارة الأحداث وقال« :يف اعتقادي
ت�ش ِّكل بداية �صحيحة للكاتبة ومع ذلك عليها �أن تقلق ب�ش�أن ن�سبة النجاح
كما �أود �أن �أ�شري �إىل �أن البدايات قد تبقى متذبذبة بني النجاح والإخفاق
ولكن من الأف�ضل �أن تنتمي البداية �أو اخلطوة االوىل �إىل النجاح ،وهذا
ما �سوف يح�صل مع ق�ص�ص ”عندما يكتمل القمر“ كما �أن هناك مزايا
�أ�سلوبية وفنية للكاتبة يف ن�صو�صها ال�سردية .ونحن �أمام وليد ق�ص�صي
ي�ستحق الظهور و�إنه ميثل خطوة �أوىل ويوم ًا مميز ًا مليالد كاتبة �سرد
جديدة».
ُيذكر �أن الكاتبة ع�ضوة يف جمعية املودة والإزدهار للتنمية الن�سوية ،ومديرة
حترير موقع ب�شرى حياة؛ وهي خريجة كلية االعالم /ق�سم ال�صحافة

من جامعة بغداد ،تعمل اليوم ككاتبة يف موقع ب�شرى حياة و�شبكة النب�أ
املعلوماتية ،كما حتتفل ب�إ�صدار جمموعتها الق�ص�صية الأوىل التي �صدرت
بعنوان( :عندما يكتمل القمر).
وقد �شاركت مع �أقالم �أخرى �ضمن �إ�صدارات ُن�شرت من قبل جمعية املودة
والإزدهار .مل يكن هناك �إهداء لأ�شخا�ص حمددين يف املجموعة واكتفت
ب�إهداء عام ببع�ض الكلمات التي كانت الفتة ج ًدّا ،مل تكن العناوين كا�شفة
مل�ضمون الق�ص�ص وبذات الوقت مل تنف�صل عنها ،فكانت جزء من الكل
والكل من اجلزء  ،بل كانت �أول عن�صر من عنا�صر الت�شويق واالثارة نذكر
منها( :رتاج الفردو�س� ،سكر حمروق ،العباءة الزرقاء ،حبة احلنطة
و�شقائق النعمان ،عنقاء �أفريقيا ،ك�سرة خبز من �سفرة ال�سلطان ،خما�ض
الربيع ،ثقوب الوطن ،مر�آة الروح ،قنديل واحد ال يكفي ،و�شهربانو،
وغريها .)..تن ّوعت الأماكن وال�شخ�صيات التي اختارتها الكاتبة يف
ق�ص�صها فهناك الرجل كبري ،والطفل ،واملر�أة ،ا�ستطاعت الكاتبة �أن
ت�سل�سل حوادث ق�ص�صها ت�سل�سلاً متواف ًقا منطق ًّيا مع النتيجة ،وذلك عرب
ال�صراع بني ال�شخ�صيات كما يف (مر�آة الروح ،وقنديل واحد ال يكفي)..
هذا ما قدّمته لنا القا�صة رقية تاج �ضمن جمموعتها ،ويف حديث خا�ص
عن جتربتها الأدبية يف جمال الطباعة والن�شر� ،أجابت تاج عن بع�ض
الأ�سئلة ومنها:
 عرفينا عن نف�سك؟ا�سمي رقية تاج من العراق ،كربالءُ .ولدت يف �سوريا ،ودر�ست الإعالم
ق�سم ال�صحافة يف جامعة دم�شق وجامعة بغداد ..من هواياتي القراءة
والكتابة.
 ماذا بعد اكتمال القمر؟كثرية هي الفنون الأدبية التي �أحبها و�أمتنى �أن يكون يل ن�صيب من
كل واحد منها ،قد تكون �سل�سلة ق�ص�صية �أخرى ،وقد تكون رواية �أو
م�سرحية.
 من كان معك يف رحلة القمر؟مدينة للكثري يف هذه الرحلة املمتعة ،لكل من �شجعني ودعمني ولو بكلمة،
�أخ�ص منهم عائلتي� ،أمي و�أبي و�أخواتي وبقية الأحباب ،و�أي�ضا �أ�ساتذتي
يف جمال الكتابة بدء ًا من اجلامعة مرور ًا بالدورات التي �أقامتها جمعية
املودة والإزدهار وكانت حتت �إ�شراف الأ�ستاذة زينب �صاحب ،والأ�ستاذ
القدير علي عبيد الذي كان له ف�ضل كبري يف تنمية احل�س الق�ص�صي يف
كتاباتي ،وانتها ًء ب�صديقاتي وق ّراء مقاالتي وق�ص�صي املتوا�ضعة� ،أخ�ص
منهم من ينتقد موا�ضيعي نقد ًا ب ّنا ًء فقد �ساهم ب�شكل كبري يف تطوير
م�شواري الكتابي.
_ ملاذا هذا اال�سم؟ هو ا�سم �إحدى ق�ص�صي املن�شورة يف هذه املجموعة،
وهي قريبة �إىل قلبي.
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«فيلم غاتسبي العظيم»..

المال يصنع الجاه ،وال
يصنع الطمأنينة
عبداتي بو�شعاب  -اململكة املغربية
�أقل ما ميكن قوله عن ال�شريط ال�سينمائي الأمريكي:
«»the great gatsby
للمخرج (باز لورمان) الذي تكفل ب�إنتاجه مبعية املنتج (دوغال�س ويك)،
ومت عر�ضه لأول مرة �سنة � .2013أنه فيلم عبقري من حيث ق�صته
وحبكته ومو�سيقاه وت�صويره و�إنتاجه و�إخراجه و�أداء ممثليه� ،إ�ضافة �إىل
ال�سيناريو املبهر .الفيلم م�أخوذ عن �إحدى كال�سيكيات الأدب الأمريكي،
وهي الرواية املو�سومة بالعنوان نف�سه (غات�سبي العظيم)ُ ،ن�شرت لأول
مرة عام  ،1925للم�ؤلف الأمريكي (فرن�سي�س �سكوت).
بالرغم من �أن الفيلم يدور حول االنق�سام الطبقي والتدهور االجتماعي
يف (و.م�.أ) غداة احلرب العاملية الثانية� ،إال �أنه يركز على الر�أ�سمالية
املتوح�شة التي تتمثل يف �شخ�صية (ديزي) .لذلك �ستن�شغل فقرات هذا
الن�ص بال�شخ�صيات يف �أبعادها النف�سية والوجدانية ،دون اخلو�ض يف
ال�سياقات الأخرى.
ِلنتفق �أو ًال؛ �أن الدر�س الأهم الذي يقدمه فيلم (غات�سبي العظيم)
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ويريدُنا �أن نتعلمه؛ هو �أن ما حدث يف املا�ضي يجب �أن يبقى يف املا�ضي
وينتهي بانق�ضائه ،ف�أحيان ًا كثرية نقرتف �أخطا َء فادحة ي�ستحيل �أن نعيد
الزمن �إىل الوراء لن�صححها ،و�إذا �سج ّنا �أنف�سنا يف دوامة اال�سرتجاع
والندم� ،سيت�أثر ب�سلبي ٍة كبرية احلا�ض ُر وامل�ستقبل بال �شك ،وهي امل�س�ألة
ج�سد دوره ليوناردو دي كابريو -
التي مل ينتبه �إليها (غات�سبي)  -الذي َّ
حتى فات الأوان.
�أما الدر�س الثاين فهو ما ينبغي �أن يحذر منه كل رجل؛ ومغزاه� :أن املر�أة
�إذا اختارت رج ًال �آخر ًا غريه ملرة واحدة� ،أو حتى ترددت يف اختياره قبل
�أن ت�ستجيب ،عليه �أن يتي ّقن فور ًا �أنها ال ت�صلح له �أبد ًا ونهائي ًا ،لأن هذا
الرجل �إذ مل يتفهم ذلك ،ف�سي�ستمر يف مطاردة وَهْ ٍم كبري� ،سيكون �سبب ًا
ل�سقوطه يف النهاية ،متام ًا مثلما حدث مع (غات�سبي) الذي �ش ّكل تعلقه
باملر�أة املادية (ديزي) التي تزوجت رج ًال �آخر ًا� ،سبب ًا يف �أن تكون نهايته
نهاي ًة حمزنة وموجعة� ،إنها بالن�سبة ملن �شاهدوا الفيلم م�أ�ساة.
عندما ّاطلعت على �آراء بع�ض النقاد حول الفيلم ،وجدتهم يتعاطفون مع

(غات�سبي) لكنني �شعرت �أن تعاطفهم معه مبال ٌغ فيه �أو  -على الأقل -
علي التعاطف معه ،ولو
ت�شوبه الغرابة .فخالف ًا لهم ْمل �أ�شعر �أنه َنّ
يتعي ّ
كان هناك ما يدعوين �إىل �أن �أتعاطف معه ،ف�سيكون ذلك نظر ًا مل�شاعر
احلب الكبرية التي يحملها يف قلبه ،تلك العواطف اجلارفة التي قد جنهل
�أحيان ًا منبعها و�سببها جتاه من نحب ،عاطفته التي َح َجبَتْ عنه حقيقة
اخلائنة املخادعة (ديزي) .فهو الوحيد الذي كان غ َري مدرك لطبيعة
�شخ�صيتها وما هي عليه بال�ضبط؛ �إنها �سيدة �ساذجة ،مادية� ،أنانية،
تخفي حقيقتها وراء ال�ستار .لي�ست عفيفة �أبد ًا ،وال ت�ستطيع الوالء لرجل
واحد.
رجل �آخر فعله لي�ستعيد امر�أة
لقد فعل (غات�سبي) ما ي�ستحيل على ٍ
�أرادها .لقد خ�سر نف�سه ليعيدها �إليه ولكنه ف�شل ،وانتهى بفقدان كل
�شيء ب�سببها.
َ
تعاطفك معه �إال �أنك �إذا ركزت يف �شخ�صيته� ،سوف
ولكن مه ًال! فرغم
ً
وج�شع ،يحاول دائما حتقيق طموحه اخلا�ص
يتبي لك �أنه
َنّ
�شخ�ص مغرور ِ
ٌ
ً
ً
 ج ّدا  -وب�أي و�سيلة توفرت لديه حتى و�إن كانت ما ْف َي ِو ّية  -طبعا  -دون�أدنى اكرتاث للآخرين .حتى �أبويه كان يرف�ضهما� ،إذ مل يتق ّبل فقرهما،
�سيطفح كيله وهو يطالب
ذلك ما �س ُيط ِل ُعك عليه الرواي (كاراوي) الذي
ُ
�صديقه (غات�سبي) بالعودة �إىل حياته الهادئة واال�ستقرار يف الغرب
الأو�سط للـ (و.م�.أ) ،واالبتعاد عن (ديزي) بعد �أن اختارت البقاء مع
(توم).
كل ما فعله (غات�سبي) كان يف عقله الباطن لنف�سه ،قبل �أن يكون
ال�ستعادة املحبوبة اللعوب (ديزي) ،ففي �صغره كان طف ًال يحلم مب�ستقبل
مليء باملال ،وما يوفره من جا ٍه و�سلطة ،وقد حقق ذلك بالفعل ،فها هو
ذا ميلك الرثوة ويحقق النجاح حتى قبل �أن يلتقي (ديزي) للمرة الثانية
حام �سي�ؤدي
وتخطف قلبه جمدّد ًا ،ف ُيبعث ُح ّبه لها وي�سيطر عليه ْ
وج ٌد ٍ
�إىل اخل�سارة ال ُكربى.
�إن �سعيه املبالغ فيه ،ال�ستعادة ال�ساقطة  -املالك يف نظره  -مل يكن دافعه
الأ�سا�سي هو احلب ،بقدر ما كان دافعه هو �إر�ضا ٌء لغروره ،ورغب ٌة لإ�شباع
كربيائه ،من خالل احل�صول عليها ،وك�أنه ت�أكي ٌد منه على ال�شعور بقيمته
الذاتية وانت�صا ٌر معنويٌ يغذي به �أنفته.
تكمن م�أ�ساة (غات�سبي) ،يف ال�سنوات ال�ضائعة من عنفوان �شبابه ،فرتة
الع�شرينات الطائ�شة التي تليها فرتة الثالثينات ب�ضرباتها القا�سية
وك�أنها ح�صاد ل�سابقتها.
يف مرحلة جمع املال وتكوين الرثوة املُغرية نال �سيد القوم ح�صته من
التعب ،وا�ستثمر كل جمهوده من �أجل �ضمان الو�صول لطموحاته التي كان
احل�صول على (ديزي) جز ًء منها .لكنّ فكرة عـدم القدرة على ا�ستعادة
(ديزي) التي يع ّلق عليها قيمته احلقيقية ،ميثل قمة الرتاجيديا يف حياته.
ا�ستنتاجه لهذه احلقيقة جعله يكت�شف �أنه �أم�ضى وقت ًا طوي ًال ي�ؤمن بوهم
كبري ،غري �أنه ال يريد االعرتاف بذلك ويعاند عقله ويوافق قلبه الذي
ي�صعد به �صعود ًا جنوني ًا نحو الهاوية .وهْ ٌم جعله يظن �أن الرثوة �ستمك ّنه
من جتاوز ما�ضيه والتحكم يف �سريته ال�شخ�صية!
�أناني ُة �صاحبنا جتلت بو�ضوح كبري عندما قتلت (ديزي) (مريتل) زوجة
ده�سا ب�سيارته ،فلم يهتم للم�سكينة (مريتل) �إطالق ًا،
املُغ َّيب (ويل�سون) ً
بل كان كل تفكريه وتركيزه حول ا�ستغالل هذه الفر�صة اجلديدة ل�صاحله
حتى ي�ستعيد (ديزي) ،من خالل الت�سرت على جرميتها.
�إنها (ديزي) غري الربيئة ،غري النقية ..والأفظع من كل �شيء!!! �أن

الرجل من �شدة ما �أعماه احلب �سوف تت�سبب ثقته املفرطة بقلبه يف
نهايته امل�أ�ساوية كما ت�سبب طي�ش (ديزي) يف نهاية (مريتل) وانتحار
(ويل�سون)( .ديزي) املر�أة التي تف�ضل الأمان املادي ،على �أي �أمان
�آخر ،فل ّما �أح�ضرها �إىل ق�صره ،وقدّم لها �أقم�صة وف�ساتني جديدة،
كانت تذرف الدموع وهي مت�سك باملالب�س الفاخرة ،وعندما �س�ألها عن
�سبب بكائها ،تهربت من الإجابة املبا�شرة ،لكن احلقيقة �أنها بكت على
ت�سرعها ،ففي قرارة نف�سها مت ّنت لو �أنها انتظرت بع�ض الوقت ،حتى تفوز
بالعز الذي ميلكه (غات�سبي) وبحبه الفيا�ض �أي�ضا ،لكن يا للح�سرة!!
الوقت ت� ّأخر والو�ضع انقلب .عدمية ال�ضمري ،وعدمية الوفاء ،ال متلك
�أي عواطف �صادقة .فهي الآن متزوجة من اللعني (توم) لكنها يف بيت
ما�ض!
(غات�سبي) الذى كان لوقت قريب بالن�سبة لها جمرد ٍ
�إنها الرثوة التي باعت لأجلها (غات�سبي) ثم عادت ب�سببها �إليه .وهي
فردو�س فقدَ تْه
عندما دخلت ق�صره مل تكن تبحث عنه ،بل تبحث عن
ٍ
عندما تخلت عن �صاحبنا املليونري ،ظنا منها �أن امل�ستقبل �أف�ضل مع
(توم) ،لأنها يف الأ�صل �سيد ُة مظاهر مثل ن�ساء كثريات.
�إن �سعيه املتوا�صل ال�ستعادة (ديزي) من زوجها النكرة (توم) �سي�صنع
م�أ�ساته امل�ؤملة ،وهي موته على يد (ويل�سون) الذي حر�ضه (توم) على
فعلها؛ بحيث �سيطلق النار على (غات�سبي) ،ويرديه قتي ًال ،ف ُينهي
�أ�سطورته( .غات�سبي) الذي كان ينتظر مكاملة من (ديزي) تعيده �إىل
املا�ضي (لقا�ؤه الأول مع ديزي) الذي ظل يحلم بالعودة �إليه ،ف�إذا به
يتلقى ر�صا�صة يف قلبه تفقده احلا�ضر وامل�ستقبل.
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الشاعر والجلاَّ د
با�سم الف�ضلي  -العراق
هناك ممن َيدّعون �أنهم نقاد ،يوهمون الآخرين ب�أنهم �أرباب ال�شعر،
وخ�صهم بخفايا
ال�سترُ  ،فباح لهم ب�أ�سرار مبناهَّ ،
ُرفعت بينهم وبينه ّ
�صنعته ومعناه ،لهم وحدهم القول الف�صل يف �شاعر َّية فالن ،وال �شاعرية
عالنَ ،اّ
جلدون ملن خالفهمُ ،مك ِفرون ملن جادلهم ،ال يفهمون ال�شعر �إال
مر�سل وفق �ضوابط تعبريية (جمال ـ فنية) ما قبلية ،حمكوم
�أنه خطاب َ
ب�إيقاعات نغمية حمددة ،ويعتربون هذه االحكام مرجعيتهم املعيارية،
املنجز ال�شعري ،بعد م�ساءلته وا�ستجوابه
العابرة للزمن ،يقررون م�صري َّ
ً
ف�إن كان �شك ًال وم�ضمون ًا و�أُ�سلوب ًا ،مطابقا لقيا�ساتها ،ق�ضوا بقبوله،
ومنحه �شهادة امليالد ،و�إن خالف ومترد فهو مارق ي�سعى لإثارة الفتنة
و�إف�ساد الذوق والأفكار ،في�صدرون قرارهم برف�ضه ،ونفيه وكاتبه من
احلياة الأدبية وما يجهلونه �أو يتجاهلونه.
�إن املنظرين واملهتمني مبو�ضوعة الفن ال�شعري و�أولهم النقاد ،منذ الأيام
الأوىل لوالدة (النقد الأدبي) ،كل ه�ؤالء و�ضعوا التعريفات املختلفة لو�صف
ماهية ال�شعر ،ومعناه ،غري �أنها كانت تعريفات قا�صرة غري متفقة على
ر�أي �أو قناعة واحدة ،بل متقاطعة �أحيان ًا بع�ضها مع بع�ض ،يف مدى فهمها
للإبداع ال�شعري ،ب�سبب اختالف درجة وعي النقاد وتفاوت خربتهم
العملية ،وتنوع �أمزجتهم وثقافاتهم وظروفهم احلياتية العامة ،والتاريخ
الأدبي يذكر �أن �أول من و�ضع كتاب ًا يف ال�شعر الفيل�سوف الأغريقي/
�أر�سطو (كتابه فن ال�شعر) مل ي�ضع تعريف ًا حمدد ًا وافي ًا لل�شعر .ولهذا
يغدو احتكار معنى هذا اجلن�س الأدبي من قبل بع�ض املتوهمني ممن
يتبجحون ب�أنهم نقاد ،وتفننهم يف حماوالتهم قتل وم�صادرة �أي نزعة
حتررية تنتف�ض يف الذات ال�شاعرة للتغريد خارج زنازين قيا�ساتهم
ال�صدئة� ،ضرب ًا من االدعاء الأجوف ونوع ًا من ال�سلطوية امل�ستبدة،
والتي مت ِّثل �صدى ل�سلطوية امل�ؤ�س�سات احلاكمة يف عاملنا العربي املنكفئ
ح�ضاري ًا يفخر بانغالقيته عن كل ما هو متطور يف احلياة ،فال�شعر �أ�سمى
من �أن ُيعتقل يف (�أقفا�ص) التقنني املا قبلي ،لأنه بطبعه متمرد ينزع
للتحليق يف ف�ضاءات احلرية والتجديد.
وهنا يح�ضرين قول الناقد املعروف عبداهلل الك�سواين�« :إن �أكرث ما يثري
غثياين هو ذلك اجلمع الغفري من النقاد الذين يتجمعون على ق�صيدة
ما ،ل�شاعر ما ،بالنقد ال�سلبي �أو الإيجابي وترى ال�شاعر وق�صيدته براء
من كل ما قالوه فيه وفيها �سواء �أكان مدح ًا �أو ذم ًا» ،ويتابع قوله« :ولكن
رغم هذا الكم الهائل من طحالب النقاد جتد نبت ًا حنون ًا �صادق ًا من
النقاد وهم قليلون ،ترى الناقد منهم مبتكر وموهوب وال يت�سم بالبالدة
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والنمطية والقلب الأ�سود و�ضيق الأفق كمعظم النقاد الآخرين ،ه�ؤالء
القلة يعتد بهم �شاعر الق�صيدة حتى ولو جرحوه وذموه ،لأنه يلم�س فيهم
الذكاء وال�صدق واحلق واالبتكار».
ً
�إن الن�ص ال�شعري ُيعترب ج�سد ًا حيا كيفما كان بنا�ؤه ،له ايقاعاته
املتناغمة مع �أحا�سي�س ال�شاعر ،وتوتراته ،وهواج�سه املت�صارعة يف
�شرايني ذلك الكائن ،منها ايقاعات �صوتية تك�سر القواعد امل�ألوفة يف
املو�سقة العرو�ضية والتفعيلية ،ت�ستمد �أنغامه من العالقات التجاورية بني
املفردات متعار�ض ًة ،مت�ضايف ًة ،معطوفة على بع�ضها �أو مت�ساند ًة (م�سند
الن�صي ،كذلك تلعب مو�سيقى
له /م�سند) وغريها �ضمن ال�سياق اللغوي ِّ
ً
حروف الكلمة /اجلملة ،دور ًا مهم ًا يف �إحداث التنغيم املتالزم ح�سيا مع
دالالت مفرداته �إ�ضافة �إىل �إيقاعات ب�صرية ت�ست�شعرها العني من خالل
(طول /ق�صر) ال�سطور ،البيا�ضات (امل�ساحات الفراغية غري املكتوبة)
وكيفية توزيعها على �سطح الن�ص ،هذه الأنواع الإيقاعية جتعل فعل التل ِّقي
من ِقبل القارئ ،غري رتيب ،منقطع عن م�ألوفية الأنغام الثابتة التي كان
يتوقع تكرارها مع كل بيت يف الق�صيدة الكال�سيكية ،هو مع هذه االيقاعات
اجلديدة وعرب ما يحدث فيها من متوجات وتوترات ،متنوعة جتذب
القارئ وت�شركه جدلي ًا بعامل الن�ص الداخلي ،ليكت�شف دالالت (�إيقاعية ـ
معنوية) جديدة غري تلك التي كان ي�ستقبلها من االيقاع اخلارجي.
(الإيقاع العرو�ضي مع ٌّد �سلف ًا �أو قبل كتابة الق�صيدة �أي �أنه موجود
خارجها ،وال�شاعر يقوم با�ستح�ضار �أوزانه لكي ينظم �أبياتها على نغمة
كل وزن) وهذا يجعل العن�صر املو�سيقي يطغى على العن�صر الداليل
فيها .وكم ي�ضطر ال�شعراء يف كثري من االحيان لتعديل �أو تبديل مفردة
�أو �أكرث ،كانت تخدم املعنى الذي يريد ،والإتيان ب�أخرى لتنا�سب الوزن
وقد ال تنا�سب املعنى ،و�أ�ستطيع �إيجاز ما �سبق بخ�صو�ص الإيقاع بنوعيه
(الن�صي) مبا يلي:
القدمي /اخلارجي (العرو�ضي) ،واجلديد /الداخلي ِّ
• الإيقاع اخلارجي بنية �صوتية حم�سو�سة م�ألوفة � ،أما االيقاع الداخلي
منتجة (ي�شارك القارئ يف
فهو بنية (�صوتية  /ب�صرية) مكت�ش َفةَ ،
ويعب عن دالالت املفردات.
تركيبهما) وهذا االيقاع يع ّمق ِرّ
• الإيقاع اخلارجي بنية مو�سيقية تت�صف بالتحديد النغمي (لكل بحر
عرو�ضي �أنغام حمددة ثابتة ال تتغري يف جميع �أبيات الق�صيدة)� ،أما
الإيقاع الداخلي فانه بنية غري قابلة للتحديد حتى داخل ال�سطر ال�شعري
الواحد.
وللحديث بقية..
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هذيان

حممد ن�صر
�شاعر م�صري

مالك تهذى؟!
ال تعرف  -الآن � -إن كنت داخل الن�ص �أو خارجه
لي�س ثمة م�شكلة يف احلالني
�أنت خا ٌمت �ضيق ال يجد �إ�صبعاً
�ساع ٌة �صماء على حائط �أبكم
قمي�ص مل يكن على مقا�سك يوم ًا
ٌ
ٌ
نرجيلة م�شتعلة بال دخان
قطا ٌر يحمل الفقراء
وال ي�سرتيح يف حمطة للو�صول
ورق ٌة مهملة �أدركتها ي ٌد لرتميها يف �سلة للمهمالت
�أنت ال �شيء يف احلالني
فلماذا تهتم كثري ًا ب�أحالمك املفزعة؟
ما امل�شكلة �إن �صحوتَ من نومك ووجدت نف�سك

رؤية نقدية

بر�أ�س حمار؟
ما امل�شكلة
�إن ظللت  -طوال النهار  -ت�ضرب ر�أ�سك يف
حوائط عزلتك؟
ً
ما امل�شكلة �إن رحلت بعيدا عنك؟
َ
أيفزعك �أن ترى يف منامك �أنك ت�سقط؟
�
�أنت بالفعل �سقطت
حني مل ت�ستطع �أن تدخل الن�ص �أو تخرج منه
�سقطت
حني مل تر مالمح حبيبتك جيداً
�سقطت
حني رحلت عنك
ً
حني �صرت منديال ُيل َّو ُح به للعابرين.

عمارة �إبراهيم
�شاعر وناقد م�صري

�أع�شق الق�صيدة التي حت ِّلق يف �سماوات ف�ضاءاتها التي تنتجها ،حتى �أكون
املجذوب برتانيم �أفعالها التي تتوغل يف ب�ساطة مفرداتها لتنتج دوامات
�إن�سانية وفق معاي�شتي لتنوع الدالالت ،التي تقتني تنا�ص ًا ما� ،أو حتيلنا
�إيل بيئة الق�صيدة مث ًال� ،أو حتى امتلكت وعي �أحوالها �شريطة وجود الفن
وموهبة كاتبها.
ورمبا كان هذا ال�سبب الرئي�س الذي جعلني �أطلق على هذه ال�شعرية
(�شعرية احلال) ،وال �أظن �أن م�س َّمى ق�صيدة النرث �أ�صبح مالئم ًا ملثل هذه
ال�شعرية التي تنتج كل روافد جمالها من �إيقاع الأفعال وحركيتها داخل
الن�ص وال�صور املركبة التي تنتج ب�ساطة الرتاكيب وعمق املعنى .هذا
ِّ
بجانب ا�ستدعاءات املفردات التي تتنا�سب مع بيئة الق�صيدة و�أحوالها،
مرتجم
ن�ص
ن�ص ًا عربي ًا خال�ص ًا ،ال وثبة كورونا جاءت من ٍ ّ
حتى تكون َّ
ٍ
لنبحث عن بيئته العربية فال جند.
الآن �أقر�أ يف كثري من ق�صائد النرث كتابة الوعي التي ت�شبه نظم �إيقاع
اخلليل متام ًا فال متلك الروح وك�أنها بحرية ماء راكد ال ي�صلح حتى
�صاب بعط�س ٍة مفاجئ ٍة ب�سبب وجودك يف بيئ ٍة غري
للوقوف �أمامها لرمبا ُت ُ
منا�سبة لك.
ن�ص (هذيان) ميلك حيوية الأفعال يف حركيتها رغم حالة الوهن
ُّ
عبت عنه بدقة جمال (ق�صيدة احلال).
الذي
إن�ساين
ال
َرّ َ
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تش ّظي
ذاتَ هلع..
ذهلتُ عنها
َ
م�ضيتُ �أح�ص ُد �أل�سنة الده�شة ..
يف حقول الهائمني!
ُ
بتالبيب ثو ِبها نطق:
املم�سك
الطف ُل
ِ
• «هذي امر�أ ٌة بال مالمح!».
عدتُ �إليها �سري ًعا..
مل �أجدْها؟!
فتح الطف ُل يدَ يّ ؟!
َ
�ألقى فيهما �شظاياها !

د .عبري خالد يحيى
�شاعرة وناقدة �سورية
نرث ُتها على وجهي..
َ
و�ش َمتْني بل�ؤم..
را�سم ًة تفا�صيلي!
�صو ُتها �شال ٌل يهد ُر يف م�سمعي :
وجهك على
تعليق
ِ
• «حذا ِر من ِ
مر�آة ّ
ُ
يزعق فيها
تته�ش ُم عندما َ
الغ�ضب!».
الطف ُل م�شطو ٌر يف حمج َري امر�أ ٍة
مو�شومة الوجه!

رؤية نقدية

عبد الرازق عودة الغالبي
�شاعر وناقد عراقي

حتد ع�صري لق�صيدة القري�ض العربي؟ �أم جتاوز
هل ق�صيدة النرث هي ٍ ّ
ابن لأبيه ع�صيا ًنا وعقو ًقا؟!
ٍ
كتابة الرمزية بطريقة جتريدية لق�صيدة النرث ،قدرة لي�ست �سهلة
التمكن .ال�شاعرة د .عبري خالد يحيى جتيد التن�ضيد ب�شكل عجيب،
وتتعامل مع مالمح الق�صيدة النرثية ب�شكل ِح َريف يعجز عنه الل�سان،
وتلك هي ما تكمن يف حتييد ال�سباق بني ال�شكل وامل�ضمون ،وهي احلرية
التي ت�سكن �سوق الأدب الذي ال يجيد �سكانه مالمح ق�صيدة النرث ،اً
وبدل
ّ
بالت�شظي بالأفكار ،و�شخ�صنة
كفن عربي جميل حطموها
من �أن يكتبوها ٍ ّ
الآراء بالأنانية والتن�سيب.
املمدّد
فك ٌل يكتب ر�أ ًيا وين�سبه لنف�سه ،دون النظر يف هذا اجلن�س الرائع َ
على طاولة الت�شريح ،ينتظر والدة نف�سه املت�شظ َّية بني الأل�سن والآراء
امل�شخ�صنة:
 ق�سم ميزجها مع مالمح الق�صيدة املرتجمة ،ويج ّردها من ال�شكل ،كون(التعر َّية الرتجم َّية) بحد ذاتها ،جتريف للجمال يف ال�شكل .فحني جترف
الق�صيدة من اجلمال تفقد �شاعريتها وت�صبح ن ًرثا تقرير ًّيا ال قيمة فيه،
�سوى م�ضامني من احلقائق الواقعية التي تت�صل باملنطق والتقرير العلمي،
وتلك نظرة جماعة (�سوزان برنار) وغريهم ممن تو ّلوا والدة هذا اجلن�س
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ب�شكل غريب ال ميتّ ب�صلة ملا ُيكتب الآن من روائع جتاوزت �إنكارهم له يف
�أفكارهم امل�سجلة ب�شكل معكو�س يناق�ض الواقع فيها.
 وق�سم جعلها لغة �سردية ،و�أعطاها ا�س ًما جديدًا ومالمح ال متتّ ب�صلةللغة العربية� ،أي جعلها اً
معول ّ
حطم فيه لغة القر�آن التي خلقها اهلل كلغة
متف ّردة ب�سعة التعبري لتحمل قوة قر�آنه ،لكن �أ�صحاب هذا الفكر الهدّام
عملوا على جترمي هذا اجلن�س حني و�ضعوا املعول بيده ِّ
ليحطم الو�سيط
اجلميل الذي يخلقه ،بعد �أن �أعطوها مالمح هدّامة ّ
تتلخ�ص بتجريدها
من املو�سيقى ،الإ�سفني احلديدي ،الذي يف�صل بني ال�سرد وال�شعر ،ومل
يكتفوا بذلك بل ج َّردوا لغتها من ال�شكل اللغوي ،وفر�ضوا عليها قيد
التجرمي مب�سح حدودها اللغوية حني فر�ضوا عليها عدمية ال�شكل بطرد
�أدوات التنقيط منها ،وتلك جرمية �أدبية لغوية ُتظ ِهر يف عقول من يفهم
الأدب �سوداوية ال�سريالية ،وتتجاوزها نحو تهدمي �أركان اللغة العربية،
بطرد ال�شكل و�إبقاء امل�ضمون ،ولغة العرب هي �سباق دائم بني ال�شكل
وامل�ضمون.
 �أما الق�سم الثالث فيكتبها ب�شكل جميل لكن ال يفهم مالحمها الفنيةواجلمالية التي تدور فيها كما يلي فهي:
• ك�أي جن�س �آخر لها بناء فني وجمايل.
• �شكل وم�ضمون.
• امل�ضمون يحتوي ق�ضية �إن�سانية تالحق ق�ضايا الإن�سان من جميع
النواحي االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والعاطفية والنف�سية ب�شكل
�سجن بالنهايات املحددة يف �أ�شطرها يف تن�ضيدها اللغوي.
حر ال ُي َ
• ِّ
تن�ض ُد �أ�شطرها ب�شكل مدرو�س وتفر�ض فيها �سلطة وهيمنة �أدوات
التنقيط العربية ب�شكل مدرو�س ودقيق ف�إن كل عالمة من عالمات
التنقيط لها ح ّيز ومعنى خارجي وداخلي مرتبط بامل�ضمون حتى النقاط
التي تكتب بعد �أ�شطرها ت�شري وتوحي لأ�شياء مل ُتذكر.
• قد تتنوع �أ�شطرها يف الطول فتجد �شطر من كلمة و�شطر ي�صل
ع�شرة كلمات �أو �أكرث ،فهي ال تقطع املعنى بتق�سيم ال�شطر بل كل �شطر
يحتوي على معنى كامل يرتبط مع ما �سبق وما حلق.
• تفقد نهاياتها التوافق املو�سيقي لذلك تختلف يف احلرية عن ق�صيدة
التفعيلة ،ولكونها تتمتع بحرية كاملة يف التجرد من �سلطة النهايات
املمو�سقة ،وتعطي تلك التق�صية كزيادة يف الت�ضمني الفكري ،فهي ال
تن�شغل باملالحقة املو�سيقية �أكرث من الفكرية.
• تكون مو�سيقاها مكبو�سة بتوافق وتوائم بني كلماتها وال وجود للك�سر
املو�سيقي فيها وهذا يت�أتى من درا�سة �أ�صوات احلروف التي ينهي فيه
ال�شاعر .النهايات يجب �أن ال تكون حرو ًفا متباعدة يف ال�صوت ،بل متقاربة
باله�سه�سة والت�صويت الفونولوجي� ،أي تدر�س كلماتها ب�شكل مورفولوجي
متنا�سق لتعطي �ضربات حم�سو�سة من املو�سيقى وك�أن نهايتها ممو�سقة
كالتفعيالت ،بل بحروف غري متكررة .لذلك تبدو ق�صيدة النرث من �أ�صعب
الأجنا�س ال�شعرية عرب ًيا ،لأنها تتمتع باحلرية الفكرية كم�ضمون واحلرية
يف ال�شكل كجمال ب�شك كامل ..وقلي ٌل من يكتبها بتلك املالمح.
• يكون الرمز فيها طري ًقا للتكثيف ،لأن الرمز يحمل يف داخله ثلة
من املعاين املدجمة واملكبو�سة واملفهومة �إيحائ ًّيا ،والتي تت�ضح للناقد
واملتل ِّقي بعدما يتم ربطها بالقرائن التي ت�شري لها ،وهو ربط داليل
يحتاج فه ًما عمي ًقا من ال�شاعر والناقد واملتل ِّقي .و�إذا ُكتبت تلك الق�صيدة
برمزية مقفلة ي�صبح فهمها غري مي�سور ،ومتيل نحو ال�سريالية وهذا نوع
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من الرمزية املكثفة الذي يتمدّد فوق خط الأجنا�س منطل ًقا من الواقعية
فالرمزية ،فالرمزية املكثفة ،حتى ي�صل ظلمة ال�سريالية ،حني ت�ضمحل
�شم�سها يف ليل ال�سريالية ،لذلك يعمد كتابها ِّ
بفك رمز واحد بقرين
منفرد ليفتح بوابات الإدراك نحو خبايا هذا اجلن�س العجيب.
• تتحمل ق�صيدة النرث كل �أنواع الأفكار ،الفل�سفية والنف�سية
والواقعية.
�أما �أغرا�ضها فهي محُ دَثة يف ال�شعر العربي ،وانحراف يف تاريخ ال�شعر
�أعدّه حتد ًيا �أدب ًّيا ع�صر ًّيا يتوافق مع معطيات التطور الإن�ساين ويعطي
للأدب خطوات متقدمة ت�ضاف للجمال واملتعة الأدبية .وهي الف�سحة
الإن�سانية يف الأدب ،يف متابعة الكفاح اليومي للإن�سان ومعاجلة ق�ضاياه
اليومية امل�صريية .لذلك تكون �أغرا�ض ق�صيدة النرث متعددة اجلوانب.
• �أغرا�ض ق�صيدة النرث:
• الأغرا�ض االجتماعية ،فهي تقوم بت�صفية جميع الق�ضايا
الإن�سانية اليومية التي ت�سود املجتمع نتيجة للكفاح اليومي والت�صدي
للتحديات ال�سلبية التي تواجه االن�سان يف م�سريته العمرية.
• الأغرا�ض االقت�صادية وهي ما تواجه االن�سان من جوع وعوز
وفقر ومعاجلتها ب�شكل �إن�ساين.
• الأغرا�ض ال�سيا�سية وتلك الأغرا�ض �أ�صبحت يف عهدنا
هذا مثا ًرا للجدل والتحدي اليومي الإن�ساين الذي تنعك�س فيه الأخطاء
ال�سيا�سية عند احلكام على حياة االن�سان وتخرجها من الطبيعية نحو
الدمار كما نرى الآن نتائجها على املجتمعات العربية والغربية على حد
�سواء.
• الأغرا�ض الفل�سفية وهي �أغرا�ض تتعلق باجتاهات الفكر
نحو جتذير فل�سفي يف�ضي �إىل حقائق ترتبط مبعطيات احلياة الإن�سانية
والدميومة وا�ستمرارية احلدث يف عمومية التحرك الزماين واملكاين
للمخلوقات والأ�شياء وقد انعك�ست تلك املعطيات على عربة املعرفة
العاملية والعربية بعلوم جديدة كنتائج لهذا التطور العلمي الذي امتاز به
الع�صر.
• الأغرا�ض النف�سية وذلك ربط بني عاملني ،العامل اخلارجي
والداخلي .ت�سلك فيه ق�صيدتنا بغو�ص معمق يف تلك العوامل واملخب�ؤات
نتائجا مثمرة يف ح ّل جميع الق�ضايا النف�سية التي كانت قد ًميا
لتعطينا ً
�أرومة من عقد و�أمرا�ض حرفت احلياة عن م�سريتها الطبيعية للب�شر،
و�أدخلتها دوامات من القلق واملعاناة.
فن�ص الكاتبة الناقدة د .عبري خالد يحيى هذا ،هو مثال حي ومنوذج
ُّ
مثايل يف البناء الفني واجلمايل لق�صيدة النرث ،وقد فتح يل الباب لأكتب
فيه ما ذكرت يف �أعاله من منطلق نقدي لقارئ يفهم ما يقر�أه ح�سب ما
يرى ...حتياتي للمبدعة الناقدة الذرائعية التي حملت مفتاح الأ�شياء يف
كتاباتها ،فال يخفى عن ذكائها الذرائعي املفرط �شيء حتى لو اختب�أ حتت
�سبع طبقات ،ف�صرت �أخاف منها حني �أتعاطى معها �أطراف املعرفة...
هي فلتة قدرية يف عامل التحليل الأدبي امل�سنود بذريعة ومق�صدية حمكمة
�أد ًبا ونقدًا ،كاتبة لنموذج �شعري ع�صري املنهج والتكوين ،هذا اجلن�س
ال�صعب من منطلق ذرائعي ...قد يت�صور البع�ض �أن تلك الق�صيدة �شيء
ب�سيط ،لكن لقارئ مثلي يقر�أ ما بني ال�سطور هي �أعجوبة يف �إن�صاف هذا
اجلن�س من النواحي الفنية واجلمالية �شكلاً وم�ضمو ًنا� ...أنحني كالعادة
لعبقرية الكاتبة انحناءة كبرية.
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دراسات
بالغة االفتنان
في الخطاب الروائي الحديث

أنموذج ًا
رواية « ُرؤيا ُغوجين» ُ
د .فهد �أوالد الهاين  -اململكة املغربية
تقدمي.
ن�صدر يف هذه الدّرا�سة عن فر�ض ّية م�ضمونها �أنّ فنّ ال ّرواية ،على
مات بالغ ّية معيار ّية
اختالف �أ�شكاله وتياراته ،ال ميكن ح�ص ُره يف مق ّو ٍ
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الروائي التي اهت ّمت
ال�سرد
ت�ستمد م�شروع ّيتها املرجع ّية من نظريات ّ
ّ
قد ِّي يف ال ّرواية ،ول َرد ٍْح غ ِري ي�س ٍري من الزّمن ،وفق
ّر�س ال ّن ِ
بتوجيه الد ِ
ُخطاطات �سرد ّية وم ُقوالت فن ّية هد ُفها الإم�ساك بالتّفا�صيل ّ
ال�شكلية
لل�سرد داخل �أيّ عمل روائي ،وذلك بغر�ض فرز �أمناطه بح�سب
واملعنو ّية ّ
الكفاية ال ّنوعية التي يقوم عليها ِّ
أمنوذج �سرديّ  ،معتمدة يف ذلك
كل � ٍ
على ر�ؤى نف�س ّية ووجود ّية وفل�سف ّية واجتماع ّية وبنيو ّية،وحماولة ،مبا هي
ال�صارمة التي حتكم
عليه من ت�ص ّو ٍر
منهجي ،ال ُّر�س َّو مبيناء من القواعد ّ
ّ
ال�سرد الإن�سا ّ
الرواية ،وكما نعتقد ،قاد ٌر على �أن ينفتح ،يف
ين؛ بل � َّإن َّ
فن ِّ
ّ
الروائي على
بناء بالغته ،على مق ّومات تعبريية تفتح جمالية اخلطاب
ّ
جماالت ال متناهية من املعايري الفنية املتجدّدة التي ت�شكل بالغة ال ّرواية
يف مفهومها ال ّرحب ،ما دام �أنّ الإبداع هو املنب ُع الأ ّول والأخري الذي ُيرجع
نظري ر�ص ٍني ي�ستح�ضر حدود
�إليه يف �أية حماولة تروم ت�أ�سي�س ت�ص ّو ٍر ٍ ّ
ال ّنوع وخ�صائ�صه املتف ّردة.
يف �ضوء من هذا الت�ص ّور ،ت�أتي هذه الدّرا�سة لتثري ال ّنقا�ش حول �أهم ّية
جتديد ال ّنظرة اجلمالية للخطابات ال ّروائية احلديثة ،وتدعو ،يف املقابل،
�إىل عدم ح�صر بالغة ال ّرواية يف قواعد ف ّن ّية جاهزة �سلف ًا ،وا ّلتي لطاملا
ّع�سف يف حتليل اخلطابات ال�سرد ّية املختلفة؛
ّمت ا�ستدعا�ؤُها بكث ٍري من ال َت ُّ
و�سيكون �ضرب ًا من املغامرة �أن ننظر �إىل ال ّرواية ،يف ع�صرنا احلديث،
ُ
خ�صو�صيتها
مبا ا�ستعان به
البع�ض يف حتليل ال ّروايات �إ ّبان ع�صو ٍر لها ُ
االجتماع ّية والتّاريخية والف ّن ّية ،ولذلك تروم ر�ؤيتنا يف التّحليل الأخذ بعني
االعتبار �ضرورة جتديد ال ّنظر ال ّنقدي يف �أدبية العمل ال ّروائي،معتمدين
يف ذلك على �أمنوذج من ال ّرواية احلديثة للكاتبة �أمامة قزيز ،والتي
راهنت بعملها «ر�ؤيا غوجني» على جتديد ال ّذوق ال ّفني يف تلقي الأعمال
بت�شكيل خطابها ال ّروائي �ضمن بالغة
مدع َم ًة ِرهانها هذا
الروائ ّيةّ ،
ِ
ً
ال�سردي ب�شيء من
االفتنان الذي �أ�ضحى مك ّونا بالغيا و�سم �أ�سلو َبها ّ
اخل�صو�صية يف التّعبري ،وكذا يف ن�سج الوقائع وتطوير الأحداث وت�صوير
الأمكنة وتوليف الوظائف بني خمتلف ال ُقوى الفاعلة.
ومتت�ص منها مق ّوماتها
و�إذا كانت ال ّرواية حتاور الأنواع الأخرى
ّ
ن�صو�ص �سابقة
خطاب يقتاتُ على
لتحتفظ بها لنف�سها ،مبعنى �أ ّنها
ٌ
ٍ
ال�سردية الهجينة
إبداعه
لي� ِّؤ�س�س ب� ِ
ً
ن�صو�صا الحقة تن�صهر �ضمن بنيته ّ

م�ستعين ًا يف ذلك بقواعد من املحاكاة والتّحويل واالمت�صا�ص ،ف�إنّ ما
متت�ص قواعد التّ�شكيل الفني
�أبدعته �أمامة قزيز �إنمّ ا هو حماول ٌة �سرد ّية ّ
لل�سرد ،بحيث
ال�سياج ال ّنقدي ّ
للعمل ال ّروائي من حقل تقع حدوده خارج ّ
يتج ّلى ذلك يف ا�ستثمارها لقاعدة االفتنان التي هي ظاهرة جمالية
�أل�صق ّ
بال�شعر و�أع َل ُق به من غريه ،لكن ما ا ّت�سمت به روايتها من افتنان
ٍّ
جمايل يف بنائها وعواملها ودالالتها يجعلنا نق ّر ب�أنّ ر�ؤيا غوجني تت�ش ّكل
بالغ ُتها �ضمن �أوجه من االفتنان البالغي الذي يحكم متنها ال�سرديّ
�شك ًال وم�ضمون ًا.
 1ـ وم�ضة من رواية ر�ؤيا ُغوجني.
ال�صفحة ال ّرابــعة
تقع رواية ر�ؤيا ُغوجني ،يف ح ِّي ٍز ٍ ّ
�سردي ي�صل �إل ــى ّ
بالتو�سط من ُ
حيث
والع�شرين بعد املائتني ،وتتّ�صف �صفحة ال ّرواية
ّ
ً
ّ
ال�سرديّ على �أربعة وثمانني مقطعا ،كل مقطع
حج ُمها ،بحيث تو ّزع مت ُنها ّ
تباينت م�ساح ُته من احلكي باختالف التد ّفق ال ّنف�سي الذي عاي�شته
الكاتب ُة يف ظ ّل منطق التّجاور احلا�صل بني الواقع املعي�ش حت ُّقق ًا واخليال
املمكن �سرد ًا ،وقد و�سمت الكاتبة �أحداثها برتكيب �إ�ضا ّيف ت�ش ّكلت دالل ُته
من م�ضايفة بني ا�سمني علمني ،وهي م�ضايفة لغوية ال يعدم منها القارئ
ما خرجت �إليه من فائدة نحوية تفيد امل�ضاف التعريف الذي يرقى
ل�شيء من التّخ�صي�ص ل�شخ�صية «ر�ؤيا» البطلة ،لأ ّنها �شخ�صية معرفة
عند الكاتبة ّ
تدل على �أيقونة ب�شر ّية حمدّدة ومعينة يف معاملها وعواملها
ب�شري �ش َغل ح ّيز ًا ها ّم ًا من وعي �أمامة
الباطنة والظاهرة �،إ ّنها �أمنوذ ٌج ٌّ
قبل ال�شروع يف كتابة هذا العمل ا ّلذي يعك�س �شيئ ًا ما من ذخريتها ال ّذاتية
وذاكرتها امل�شبعة بالآمال والأحــالم والطموحات ،ناهيك ع ّما تراكم يف
تاريخها النف�سي من رغبات وعــواطف وم�شاعر ميكن للقارئ �أن ي�ست�شعر
�صداها بني ثنايا عملها الفني.
هذا وقد ا�ستثمرت الكاتبة �إمكاناتها يف فنّ الر�سم فانتقت لغالف
روايتها لوحة �إبداعية تعبرّ بوا�سطتها عن «املر�سم» الذي �شكل برمزيته
ال�سردية ف�ضاء لتنا�سل الأحداث وتط ّورها وفق ما تبنته امل�ؤ ّلفة من حبكة
ّ
�سرد ّية مو ّرطة للقارئ وباعثة على التّ�شويق يف الآن نف�سه ،وكيف ال وهو

اجل�سر الذي م ّر من خالله عبد النور لقلب ر�ؤيا احلبيبة املتف ّردة التي
ملكت منه القلب و�شغلت بطيفها عقله وخلده ،بل � َّإن املر�سم باعتباره
ف�ضاء مكاني ًا ومك ّون ًا من مكونات ال�سرد �ش ّكل حمطة لقاء وو�صال بني
احلبيبني يف �أكرث من مقام ،وان�سابت منه الأحداث والقرارات والعواطف
ال�سردية
مفعمة بالتل ّون واالختالف والتو ّتر ،وانتقلت منه و�إليه املتواليات ّ
ال�صراع
توليد ًا وا�ستذكار ًا وا�ست�شراف ًا ،بحيث تر ّتب عن ذلك �أ�شكا ٌل من ّ
النف�سي والعاطفي واالجتماعي بني عبد ال ّنور والبطلة من ناحية ،وعبد
ّ
النور وعائلته من ناحية ثانية...
 2ـ ر�ؤيا غوجني وجمالية االفتنان.
ال�سرد ال ّروائي
�إنّ ما تتّ�صف به ر�ؤيا غوجني ،باعتبارها جتربة من ّ
ن�صي
مبذاق � ٍ ّ
ٍ
متمرد ،هو �أ ّنها رواية ترثى بقدرتها على خلق ٍ
أنثوي ِّ
افتنان ّ
ّ
متم ّيز يقوم على قاعدة االختالف التي ت�شكل ،مبرجعيتها البالغية ،مبد�أ
ن�صو�ص ّي ًا ميكن بوا�سطته الإجابة عن الإ�شكال القدمي احلديث ،وهو:
أدبي �أدبي ًا؟ �أخذ ًا مبثل هكذا ت�ص ّور تكون �أدب ّية هذه
كيف يكون الن�ص ال ّ
مالحمها مبا تقوم
ال ّرواية ،يف نظرنا ،متع ّلقة ِب�سمة االفتنان التي تتك ّون
ُ
عليه من جتاو ٍر م�ش ّبع بالقيم والبنــى املــتباينــة التــي تعـكــ�س ما مييــز
واقــع �شـخــو�صها مــن اختــالف فــي الأفـكــار واملبادئ وامليوالت ،ناهيك
بال�س�ؤال والبحث والدّه�شة
عن الأحا�سي�س املتم ّوجة وال ّرغبات امل�شحونة ّ
توليفي
متاثل
ال�سمة ما يثبت ،للكاتبة ،براعتها يف ن�سج ٍ
املنتجة؛ ويف هذه ّ
ّ
املج�سد مبعطياته املو�ضوعية واملاثل
من اخللق واملحاكاة بني الواقع َّ
بحقائقه وقواعده يف ذخرية املتلقي الثقافية ،وبني اخليال الذي ي�سعى
لإعادة �إنتاج الواقع �ضمن عوامل من الكمال املُوهم بواقعيته؛ بحيث ال
ي�سعنا �أن نقول على مثل هذه الثنائية من اخللق واملحاكاة �سوى �أ ّنها غدّة
�سرد ّية تفرز ما ي� ّؤ�س�س ل�صيغة روائية مو�سومة بالتّخييل الهادف ،ونعني
به التّخييل ا ّلذي ي�ص ّور العالقات االجتماعية لل ُقوى الفاعلة يف �أبعادها
ال ّنف�سية والعاطفية �سواء �أكانت م�ضمرة �أم �صريحة ،ي�ص ّورها �ضمن
حالة من الإيهام والإيحاء ب�إمكانية حت ّققها يف الوجود ،ما دامت �أ ّنها
متثل مناذج ب�شرية ترتدّد رغباتها بني قيم اخلري وال�ش ّر ،و�أعتقد �أنّ ذلك

81

ال�سردية ال�صادرة
ما عبرّ ت عنه رواية ر�ؤيا غوجني حينما جعلت الأفعال ّ
عن ُ�شخو�صها تتطابق وما يكون عليه حالها يف الواقع الذي نعي�شه،
وبالتايل ت�صبح الرواية ،مبا هي عليه من افتنان ،تخيي ًال �سردي ًا يجعل
القارئ ال يكاد يف ّرق بني ما يقف عليه كقراءة وبني ما يعي�شه بتجربته
يف الواقع.
�إنّ ر�ؤيا غوجني لي�ست جم ّرد ر�ؤية �سرد ّية للحياة بر ّمتها يف حت ّولها
ال�سرية الذاتية
ال�سردية بني ّ
وثباتها فح�سب ،بل هي افتنا ٌن من الكتابة ّ
وال�سرية الغريية ،والواقع ونقي�ضه من اخليال ،واملرغوب فيه �ض ّد املكروه،
ّ
وامل�ص ّرح به الذي ي�صارع امل�سكوت عنه ،والعاطفة يف �صراعها مع العقل،
لل�سرد والو�صف
وهي كذلك كتابة �سرد ّية تف ُّنت يف البنى الوظيفية املتباينة ّ
وائي
وال ُقوى الفاعلة..؛ ّ
فال�ساردة ت�ستجري بك ّل ما �سبق لتدمغ عملها ال ّر َّ
ال�سردي املتم ّيز؛
بتوترات وانتقاالت �سرد ّية ترتبط ب�ألوان من االنحراف ّ
ولي�س لهذا االنحراف من ت�سويغ �سوى ما يحتمله من تقنية التح ّول التي
ال�سرديّ املت�شابك
ال�ساردة يف ن�سج �أحداثها ب�شيء من املكر ّ
ا�ستعانت بها ّ
ً
املتوج�سة �أحيانا �أخر.
ِحينا واملتطاول على املتلقي ببع�ض من الأ�سئلة ّ
�أولي�س يف حت ّول حال ر�ؤيا ّ
ال�شخ�صية البطلة يف ال ّرواية ،على �سبيل
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املثال ،من حال الغنى �إىل حال الفقر ما يثبت قاعدة التح ّول باعتبارها
�س ّنة اجتماعية نعي�شها واقع ًا من دون �أدنى �شك ،وتقنية فنية من تقنيات
االفتنان التي ُتر�ص ُد بها �أحوال ال ُقوى الفاعلة و�أو�ضاعها املختلفة؟ تقول
ال�سياق متحدّثة عن بطلتها التي ت�شاركها البوح بال ّذكرى
الكاتبة يف هذا ّ
ً
يف فرحتها وحزنها ،وتتقا�سم معها ملكية الأحداث خلقا ومعاي�شة« :يف
تطوان...وطوال العامني الفارطني ،كانت تقطن �شقة مفرو�شة ،يف �إحدى
البنايات املطلة على �ساحة احلمامة و�سط املدينة ...كان كل �شيء
متوفر ًا لديها� ..أ ّما اليوم ،واحلالة هاته ،فقد تغريت ظروفها ..ا�ضطرت
�إىل البحث عن غرفة للإيجار ب�إحدى بيوت حي الباريو ،تتقا�سمها مع
�إحدى الطالبات� ..صارت ت�ضرب �ألف ح�ساب قبل �أن تخ�ص�ص م�صروف ًا
ال�سرد عند
زائد ًا لإحدى الكماليات من مالب�س و�أحذية» .هكذا يت�أ ّوه ّ
الكاتبة وتزداد حدّته �أمل ًا وحزن ًا ،في�صرح على ل�سانها« :ويا ح�سرتاه،
كانت بالأم�س القريب من ال�ضروريات الالزم تغيريها والتنويع منها» .
ال�سرد ما يجعلنا ندّعي ب�أنّ تقنية
�إنّ يف قراءة مثل هذه املقاطع من ّ
ً
التح ّول ،باعتبارها �إفراز ًا بنيو ّي ًا �سرد ّي ًا لبالغة االفتــنان وملمحا من
مالحمه ،لها من القدرة ما مي ّكننا من ك�شف مدى التّطابق احلا�ص ــل
بني الذات الكاتبة والذات البطلة ،بحيث تغــدو ر�ؤيا و�أمامة وجهني لعملة
واحدة؟ �أو لي�س من ح ّقنا �أن نقول �أي�ضا� :إنّ ما مل يتح ّقق من رغبات
و�أحالم عند الكاتبة يف الواقع املعي�ش حت ّقق خيا ًال و�سرد ًا بف�ضل املراوغة
ال�سرد ب�ضمري
ال�سردية التي حبكتها �أمامة قزيز ،والتي ا�ستندت فيها �إىل ّ
ّ
ً
الغائب متويها للقارئ ُرّ
وت�ستا منها عن املكا�شفة يف مواجهته؟ ك ّل هذه
بع�ض من التّ�شابه يف
الأ�سئلة وغريها كثري ّ
ي�شجعنا على القول بوجود ٍ
الأحداث بني ما تعي�شه البطلة وما كان يفرت�ض �أن تعي�شه الكاتبة على
الأق ّل يف م�ستقبلها.
�إنّ هذا التح ّول يف الأحداث الذي م ّيز رواية ر�ؤيا غوجني ،والذي ّ
تف�شى
�أثره يف �أحوال ّ
ال�شخو�ص و�أفعالهم وكذا يف مواقفهم �أ�ضحى �سمة فن ّية
ً
تنحت الر�ؤية اجلمالية للرواية ك ّكل ،بل �إ ّنه �أ�صبح مدخ ًال قرائيا يعبرّ عن
مك ّون االفتنان الذي تت� ّأ�س�س عليه جمالية ال�سرد يف هذه التجربة ال ّروائية،
لل�صواب �إذا ما زعمـت ب�أنّ رواية «ر�ؤيا غوجني»
ول�ست �أح�سبني جمانبا ّ
حتتفي بعديد مظاهر االفتنان التــي تل ــزم املتلقي الفطـِن ب�ش ــيء من
التن ّبه النقديّ عند قراءتها ،وميكن للباحث �أن يقف در�س ًا ونقد ًا على
ُ
وظائف بالغية
�أمثلة وا�ضحة لهذا املك ّون اجلمايل الذي تتعالق بف�ضله
ف�صلها كالتايل:
متباينة من خالل بع�ض تقنياته التي ُن ّ
: 1-2االفتنان ال ّلغوي:
لغوي ح�شدت له الكاتبة ،بالإ�ضافة �إىل الأ�ساليب اخلربية
هو افتنا ٌن ٌّ
املرتبطة بحال من الإثبات والإخبار والتّوكيد والبناء احلدثي املتنامي
أ�ساليب �إن�شائية
ال�سرد وي�سهم يف تطور متوالياتهَ � ،
الذي ّ
يخ�ص ُب خطية ّ
من قبيل :الدّعاء (كثرّ اهلل �أمثالك �ص ،)25 :واال�ستفهام (هل �ستعود
نهاية الأ�سبوع املقبل؟ �ص ،)24 :والنفي (ال �أعرف كيف �أ�ضحت تدبر
�أمور حياتها� .ص ،)25 :والأمر (اذهبي الزهرة� .ص ،)81 :وال ّنهي (ال
جتزعي ...لن �أ�سمح لهم من االقرتاب منك ثانية� .ص ،)36 :وال ّنداء
(عزيزتي ر�ؤيا �ص)106 :؛ وخرجت ببنية الأفعال �إىل اجلمع بني املزيد من
الأفعال (انقطعت /ابتعدت� /أ�ستغفر /تعلقت) ،واملج ّرد منها (بد�أت/
ردت /ركنت /نظرت) ،وتن ّقلت يف �أحوال اال�شتقاق ف�سخرت ل�سردها
�ألفاظ ًا من م�صادرها ،و�أخرى مالت عن �أ�صلها امل�صدريّ �إىل ا�ســم فاعل
(وجــدها غارقة فـي احلديث� .ص )19 :ارتبطت بنيته النحوية بت�شكيل

�صـور مــن الأحــوال ووجوه من الأو�ضاع وامل�شاعر ،فجاءت الرواية تبع ًا
ال�صرف ّية املتفاوتة من حيث البنا ُء
وال�صيغ ّ
لذلك ف�سيف�سا َء من الأ�ساليب ّ
واال�شتقاق ،ويف ذلك ق�ص ٌد تداو ٌّ
يل ال تقف مه َّمته عند مق�صد ّية ت�شكيل
البنية الأدب ّية للن�ص املبدَ ع فقط،بل تتعدّى ذلك لت�سع بناء املق�صد ّية
ال�سرديّ  ،بحيث ي�صبح هذا املنتوج ال يكت�سب �صفته
الإقناعية للمنتوج ّ
الأدبية مبا يح ّققه للق ــارئ من ل ّذة جمــاليــة تركن ف ــي ت�ش ّكــلها لأوج ٍه
ال�صر ّيف وح�سب ،ولك ّنها
من ال ُعــدول واالختالف ودالالت اال�شتقاق ّ
�أدبية تتك ّون ماهي ُتها� ،أي�ض ًا ،مبا يح ّققه االفتنان ال ّلغويّ ذاته من حر�ص
على عدم وقوع املتلقي يف �شيء من امللل والقنوط؛ من هذا املنطلق يقوم
االفتنان بوظيفة تداول ّية تبني عالقة من التّوا�صل الف ّعال بني القارئ
ال�س�أم الذي قد
ال�سرد لالبتعاد عن مواطن ّ
والن�ص� ،إنها عالقة ت�ؤهّ ل ّ
يحول دون حتقق مقا�صد الكاتبة على تن ّوع �أغرا�ضها ،وهذا لعمري ما
ين�شده الأدب منذ �أن كان الأدب �أدب ًا.
ال�سرد ّية .
2ـ 2ـ االفتنانُ و ّ
ال�صورة ّ
ما يلفت االنتباه يف هذا ال ّنوع من االفتنان كون رواية ر�ؤيا غوجني
ن�سجل تن ّوع ًا يف
قد احتوت �صور ًا �سردية متباينة يف مو�ضوعها بحيث ّ
�أ�شكال ال�صورة ال�سردية التي ت�ستجمع «تيمتها» من افتنان فــي املواقــف
الإن�سانيــة املختلفة باختالف عالئـق ال ُقــوى الفاعلة داخــل احلبكة
ال�سردية ،وكــذلك بتباين وظائفـها وطبائعها و�صــفاتها وما ينجــم عن
ّ
ذلك من �صـراع ومواقف وانفعاالت ،ولع ّل يف هذا االف ــتنان ما ي�ساعد
ال�سرد عل ــى تنا�سل �صوره اجلزئية الت ــي تنــمو وتتزايد بتقدّم الأحداث
ّ

وتط ّور ال ّن�سق ال�سردي املتتابع واملحبوك وفق خطة مدرو�سة �سلف ًا ،وتبع ًا
لأزمنة خم�صو�صة يرت ّتب عنها �إدغام زمن يف زمن وحدث يف حدث
ال�صورة ال�سردية يف ذهن املتلقي ؛ وح�سبي من ذلك �أن �أذكر
لت�سريع منو ّ
ال�صور املرتبطة باحلزن واحلب والأمل والتحدي والهجاء
ُ�صنافة من ّ
واملر�ض واحليلة والغ�ضب واالنتقام واخليانة ونحو ذلك مما اف ّنت فيه
ال�سرد افتنان ًا متميز ًا ،فكان �أن نتج عنه ٌ
ال�صور املتباعدة يف
خليط من ّ
بنيتها الداللية والنف�سية .منثل لهذا االفتنان يف ال�صورة ال�سردية بثالثة
مناذج بينة ووا�ضحة:
ال�صورة الأوىل :هي وم�ضة من الأمل ،وت�أتي يف �سياق ا�ستعجال البطل
ال�صحية لأ ّمه بعد �أن �أ�صابها انهيار ع�صب ٌّي
عبد ال ّنور ملعرفة الو�ضعية ّ
ب�سبب ك�شفها لعالقته بر�ؤيا ،وهو مما �ألزمها اخل�ضوع لعملية جراحية
دقيقة وم�ستعجلة .تقول الكاتبة :انتف�ض لدى ر�ؤية الطبيب مقبال مبالءته
اخل�ضراء ،فهُرعا �إليه م�ستف�سرين عن حالة املر�أة ،ف�أجابهما �أنّ الواجب
قد فعل ،وما النجاة �إال بيد اهلل ،لي�س عليهما �إ ّال انتظار ال�ساعات املقبلة
عل �سحابة املخدر تنق�شع معربة عن واقع �أف�ضل وجديد �إن �شاء اهلل..
(�ص.)95 ،
ال�صورة الثانية :هي وم�ضة من الهجاء الذي تل ّفظت به �شخ�صية
اخلادمة الزهرة ،وهي �شخ�صية ُت ِك ُّن �شيئ ًا من البغ�ض خلطيبة عبد النور
عاطفي
ينم على ت�ضامن
و�أمها على ح ّد �سواء .ولع ّل يف ذلك الكره ما ّ
ّ
خفي من اخلادمة التي متثل طبقة اجتماعية مه ّم�شة نحو ر�ؤيا البطلة
ّ
التي �شاركتها االنتماء لهذه الطبقة مبا واجهته من ظروف .تقول الكاتبة
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ال�سردي ،ومتحدّثة بل�سان الزهرة« :و�صلت �سناء
م�صورة هذا املوقف ّ
و�أ�سرتها �صباح اليوم� ،سلمت على عبد النور وك�أنها ما تزال خطيبته .هلل
درهم ،مت�أثرة باكية وك�أن زليخة جزء من ج�سدها النحيل وقد ت�أذى� ،أما
�أمها ياقوتة �شبيهة ال�شيطان حينما يغت�سل يف حو�ض جهنم ت�ضم وتقبل
وتنوح للم�صاب الأليم� ( .ص)101 :
ال�صورة الثالثة :هي وم�ضة من املر�ض ّ
وال�ضعف ،اقتن�صتها الكاتبة
لت�ص ّور ما �آلت �إليه �شخ�صية لال ُزليخة من �ضعف وهوان بعد وعكتها
ال�صحية التي �أملّت بها .ت�ص ّور الكاتبة ذلك بقولها« :كانت لال زليخة
ّ
مقعدة على كر�سيها املتح ّرك ،و�سط احل�ضور ،نزو ًال عند رغبة بنتيها
كي تخفف من وط�أة ال�سكون باال�ستئنا�س بل ّمة �أحبابها وعائلتها ،جتول
بعينيها الذابلتني عليهم ،تركز على ال�شفاه حينما يحمى وطي�س الكالم
واجلدال ،فينفتح حمجراها ت�أهّ با لل ّرد والتفاعل مع جمريات احلديث،
لكنها ت�ست�سلم بتنهيدة طويلة ملا توقن �ضعفها�( ..ص.)102:
ال�صور
ن�سج عوامل من ّ
�إنّ تقنية االفتنان مك ّنت الكاتبة ال حمال من ِ
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الإن�سانية املتن ّوعة ،بحيث ارتبطت هذه ال�ص ّور بالأو�صاف االجتماعية
لل ُقوى الفاعلة يف عالقاتها مع غريها يف �أكرث من م�ستوى ،كما ك�شفت
عن العمق ال ّنف�سي ا ّلذي تنطبع به ال�شخو�ص يف هذه الرواية ،وهو الأمر
ال�سردي الذي �أ�سهم يف �إن�شاء عاملها
الذي دمغها بطاق ٍة من التّخييل ّ
االفرتا�ضي ،وحدّد تفا�صيل هذا العامل بوم�ضات من ال�صور املتعاقبة
ال�سببي املرتاكم ،م�ستعين ًا يف ذلك بتقنية
�ضمن ن�سق من الرتابط ّ
الو�صف وما تتيحه من �إمكانات ت�صويرية هائلة ،ول�سنا نختلف يف �أنّ
ال�سرد و�أ�شكاله
الو�صف الذي تعاونت وظائفه ،يف هذا العمل ،مع �صيغ ّ
ال�سرد� ،أي �أ ّنه ي�شكل تو ّقفا يف م�سرية
كان «يقدّم زمنا م ّيتا داخل تط ّور ّ
تنامي وتد ّفق الأحداث» ،لك ّنه ،وبال ّرغم من ذلك ،ا�ضطلع بوظيفة ُتعنى
ال�سردية الدّالة.
ب�ضبط التّفا�صيل الدّقيقة امل�ش ّكلة لل�ص ّور ّ
2ـ :3االفتنان الدّال ّ
يل.
نعتــرف منذ البدء ب�أ ّنه افتنانُ معـنى يرتبط بالبنية الدّاللية العــميقة
ال�سرد غياب ًا ،وبالبنية الداللية ال�سطحية التي يعبرّ عنها
الت ــي ي�ستبــطنها ّ
توليد للداللة وفق ما �أ�سماه جاك دريدا
ال�سرد ح�ضور ًا� ،إ ّننا هنا �أمام ٍ
بثنائية احل�ضور والغياب ،وجتــدر الإ�شارة يف هذا املدخل من الدرا�سة
�أن ن�شري �إىل �أنّ هذا الن ــوع من االفتنان ،كما ب ّي ــنا بع�ضا من جت ّلياته
�سلف ًا ،يق ــوم على اختالف البنــى والأفكار والقناعات والأحوال والقيم
ال�صراع وال�شخو�ص والأحداث،
ال�سرد من حيث ّ
وال ّر�ؤى التي تتجاذب ّ
وهو اختالف يعكــ�س البنية الرتاتبية الهرم ّية للقــيم الإن�سانيـ ــة ف ــي
عالقتها بالذات والآخر من ناحية ،ويف عالقة الإن�سان الذي هو حمور
ال�سرد بالوجود من ناحية ثانية ،بحيث ي�صبح الإن�سان ب�سلوكه و�أفعاله
ّ
ً
ال�سرد وناطقا بف�ضل
ومواقفه ومت ّثالته الذهنية خمت َزال يف �إمكانات ّ
ً
جت ّلياته ،وت�صبح بذلك ر�ؤيا غوجني ل�سانا �سرد ّيا متحدّثا با�سم الواقع
الذي ُيبنى يف تركيبته االجتماعية على �صراع طبقي يفرز بدوره افتنان ًا
من القيم والأهواء وال ّنوازع؛ ومل تكن رواية ر�ؤيا غوجني لتغفل عن
هذا ال ّنوع من االفتنان الدّاليل ،بقدر ما نرثت يف كثري من �صفحاتها
ومقاطعها ر�ؤى فل�سف ّية ودين ّية واجتماع ّية وعاطف ّية متنوعة ،حاولت
الكاتبة �أن تعبرّ بوا�سطتها عن الإن�سان قبل ك ّل �شيء ،ذاك الإن�سان
الذي ننعته بالإن�سان املوقف ،والإن�سان الفيل�سوف ،والإن�سان ال�ضعيف،
والإن�سان املث ّقف ،والإن�سان املتد ّين ،والإن�سان املنبوذ ..ول�سنا نعدم من
هذه ال ّر�ؤى رغبة ر�ؤيا يف تقريب احلياة ب�صحوها و�ضبابها وفق ر�ؤيتها
اخلا�صة من القارئ ،ع ّله بذلك ي�ستفيد من جتربتها التي عاي�شتها واقع ًا
ممكن ًا ،ونقلتها �سردا متخي ًال ،ون�سجتها زمنا متوهّ م ًا .يف هذا ال�سياق
ت�سخر الكاتبة �آلية احلوار لتنفث ر�ؤى فل�سفية حول جدلية املوت واحلياة.
تقول الكاتبة:
ـ يزداد التد ّين مع التقدم يف ال�سن ...لربمّ ا مرد ذلك �إىل �إح�سا�س املرء
بدنو الآجال ،ولأنّ الطبيعة الإن�سانية ت�أبى فكرة االندثار والفناء ،فالتدين
�إعداد ملرحلة الحقة...
ـ وملاذا نهتم مبرحلة ما بعد املوت ،و نحن ال نتقن عي�ش احلياة؟ العقل
ال�شرقي يا ر�ؤيا ال يهتم بتفا�صيل اللحظة ..وبالتايل تنقلب اللحظات
علينا بال ًء و�سقم ًا ..منر بعقولنا على املواقف واللحظات احلياتية مرور
الكرام ،غافلني عن ان�سياب معانيها �إىل عمق الذات ،فتخلف فينا �شروخ ًا
و�صدوع ًا قد نعجز عن احتوائها حينما تتج�سد لنا انعكا�سات وا�ضطرابات
�سلوكية حادة ...نحن ال نويل للحظة الدرامية حقها يف الت�أ ّمل ،يف الرتوي
والتحليل والتف�سري بل ن�ستبق حلظتنا �إىل �إ�صدار �أحكام بلهاء ...حتى

م�آ�سينا نتغا�ضى عنها ون�شح فيها الدموع كحق من حقوق الرتاجيديا...
ف�أنا حينما ال �ألتزم بال�صالة كركن �أ�سا�س يف الدين الذي �أعتنقه،
فقد �أتوب و�أتذكر �أن اهلل غفور رحيم ...لكن حينما �أكذب �أو �أ�سرق �أو
�أخون فاهلل هنا مل يعد موجود ًا ..هنا يجب �أن �أقف عند حلظتي ،و�أحاول
�سرب �أغوار نف�سي املظلمة ،و�إن كان هذا النوع من الت�أمل م�ستبعد ًا ،فمن
الإن�سانية �أن �أجد عق ًال �آخر يداري اخللل الذي �أ�صاب عقلي ويحاول
ت�شذيب ال�شوائب التي علقت ب�شجرة قيمي ومبادئي.
ـ نظرت �إليه بريبة فقالت بب�ساطة الأطفال:
ـ ال يهمني �أمر العقل الإن�ساين ...وكل ما �أعرفه �أن اهلل موجود( .
�ص.)12:
ف ــي اخل ـ ـ ــتام.
حاولت هذه الدّرا�سة �أن تثبت ما تقوم عليه رواية ر�ؤيا غوجني من
افتنان جما ّ
يل متف ّرد �أ�سهم من دون �أدنى �شك يف ت�شكيل ال ّر�ؤية البالغية
ٍ
لل ّرواية كك ّل ،وهي ر�ؤي ٌة ال تنح�سر مك ّوناتها الفن ّية يف زاوية �ض ّيقة من
ال�سرديّ وجعلها
التّخييل ا ّلذي ي�ستند مل ُقوالت بالغية احتفى بها ال ّنقد ّ
الروائية؛ بقدر ما كانت هذه
قوالب معيار ّية مقدّ�سة يف فهم الأعمال ِّ
الدّرا�سة منفتحة بت�ص ّورها على مقوالت فنية متجدّدة ميكن ر�ص ُد
ال�سرديّ  ،ويف �ضو ٍء من هذا الت�ص ّور املنهجي تغدو
جماليتها يف الإبداع ّ
الروائي املتخم مبعامل االفتنان
ال�سرد
رواية ر�ؤيا ُغوجني جتربة من ّ
ِّ
وعوامله ،وامل�ش ّبع بعديد من الوظائف البالغية وال ّر�ؤى والقيم والقناعات،
حتّى �إ ّنها لتخلق بذلك عامل ًا من االختالف املت�ش ّكل بناء وداللة؛ ويف هذا
ما ي�ؤ ّكد رهانَ الكاتبة على بالغة االفتنان التي تقوم على التح ّول كتقنية
وال�صور وغري
ال�صيغ واملعاين ّ
خم�صبة لإمكانات االختالف والتعدّد يف ّ
ّ
ً
ً
ال�سرد حينا وحت ّول عنه �أحيانا �أخر.
ذلك مما باح به ّ
ال�سرد ّية يف رواية ر�ؤيا ُغوجني ،وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق،
�إنّ التّجربة ّ
ً
أدب عموما من وظائف تخييلية
تك�شف مدى وعي الكاتبة مبا ي�ضطلع به ال ُ
ومنفعية متن ّوعة ،وهي وظائف متنح املتلقي ،يف اعتقادنا ،ك ّل الفر�ص
ال�سردية املبثوثة يف ال ّرواية والتي وجدت
املمكنة لال�ستفادة من التجارب ّ
ً
ً
يف االفتنان غدّة بالغية ُتفرز للقارئ �أحواال و�صورا وم�شاعر �إن�سانية
مت�ضاربة ،على اعتبار �أنّ هذه الإفرازات ترقى �أن تكون مدَ د ًا من العون
الهوام�ش:
�أ ّو ًال :امل�صادر:
• حترير التحبري يف �صناعة ال�شعر والنرث وبيان �إعجاز القر�آن الكرمي ،لأبي
الأ�صبع امل�صري ،حتقيق حنفي حممد �شرف ،املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية،
جلنة �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،اجلمهورية العربية املتحدة( ،د ،ت)� ،ص.588 :
• منهاج البلغاء حلازم القرطاجني ،حتقيق حممد بن احلبيب بن اخلوجة ،دار
الغرب الإ�سالمي ،الطبعة الثالثة .1986 /
ثاني ًا :املراجع:
•  �أمناط الرواية العربية اجلديدة� ،شكري عزيز املا�ضي ،جملة عامل املعرفة،
ع� ،355سبتمرب.2008 ،
• البالغة وال�سمة ،حممد �أنقار ،جملة فكر ونقد ،العدد  ،25يناير� ،سنة
.2000
• بنية الن�ص ال�سردي من منظور النقد الأدبي ،حميد حلمداين ،املركز الثقايف
العربي ،الطبعة الأوىل.1991 ،
• تذوق الأدب طرقه وو�سائله ،حممود ذهني ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،الطبعة
.1997 /1

مت ّكنه من �إعادة ترتيب منظومته القيمية وفق هرم ّية م�ضبوطة ،وت�ستجيب
امللحة.
ملا يتطلبه الواقع ب�شروطه املو�ضوعية ومقت�ضياته االجتماعية ّ
• خطاب احلكاية بحث يف املنهج ،جريار جنيت ،ترجمة حممد معت�صم ،وعبد
اجلليل الأزدي ،وعمر حلى ،املجل�س الأعلى للثقافة ،الطبعة الثانية.1997 ،
• اخليال من الكهف �إىل الواقع االفرتا�ضي� ،شاكر عبد احلميد ،جملة عامل
املعرفة  ،ع  ،360فرباير . 2009
• رواية ر�ؤيا غوجني� ،أمامة قزيز ،مطبعة �أ�سمري ،تطوان ،املغرب .2016
• الرواية والرتاث وال�سردي ،من �أجل وعي جديد بالرتاث� ،سعيد يقطني ،املركز
الثقايف العربي ،ط.1992/1
• املرجعية االجتماعية يف تكوين اخلطاب الأدبي ،حممد خرما�ش ،جملة
حوليات اجلامعة التون�سية ،العدد .1995 ،38
•  امل�شاكلة واالختالف ،قراءة يف النظرية النقدية العربية ،وبحث يف ال�شبيه
واملختلف ،حممد عبد اهلل الغذامي ،املركز الثقايف العربي ،الطبعة الأوىل
.1994
• نظرية الرواية ،جورج لوكا�ش ،ترجمة احل�سني �سحبان ،من�شورات التل،
الرباط،ط.1988 /1
• وظيفة الو�صف يف الرواية ،عبد اللطيف حمفوظ ،من�شورات االختالف ،ط1
 ،2009/اجلزائر.
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الدموع»
المجموعة القصصية القصيرة جد ًا
«ركام ّ
ُ

عناصر ّ
ٌ
التجريب
قراءة في
ِ
وعالمات النضوج
علي �أحمد عبده قا�سم  -اليمن
�ش ّكلت الق�صة الق�صرية جد ًا منذ بداية الت�سعينيات ظاهرة �سردية
حديثة ،حيث انت�شرت يف فل�سطني وبالد ال�شام واملغرب العربي ،وم�صر،
العراق ،وبد�أت �إ�صداراتها تتواىل على الرواد �أمثال:
فاروق موا�سي  -فل�سطني ،ويف املغرب من كتابها القا�ص عبد اهلل املتقي
وعبد الرحيم التدالوي وغريهم يف البالد العربية...
وتلك الظاهرة حتددت بانت�شار كتاباتها و�إ�صداراتها و�إقبال الكتاب
عليها..
ً
ال�سردي مرتبطا بالق�صة الق�صرية يكتب
ونحن يف اليمن ظل هذا الفن ّ
يف نهايات الإ�صدارات كخوامت حتت م�سميات �أق�صو�صة وغريها ويف نهاية
القرن الع�شرين بد�أت ت�صدر ب�شكل م�ستقل ،ينق�صها الكثري من املعايري
الفنية ،واخل�صائ�ص ال�سردية املرتبطة بهذا الفن ،منت�صف وبداية العقد
الثالث من القرن الواحد والع�شرين ،بد�أ قا�صون ي�صدرون جمموعات
ق�ص�صية نا�ضجة ومكتملة لعل من �أهمها املجموعة الق�ص�صية (ركام
الدّموع) للقا�ص /خلدون الدايل..
املتتبع للإ�صدارات اليمنية الأخرية يلحظ �أنها ان�شغلت باحلرب ،والهموم
العاطفية ،والإن�سانية.
ً
وهذا يواكب ال�سبب الرئي�س لظهور الق�صة الق�صرية جدا وهو املتغريات
ال�سيا�سية والأحداث الكربى التي يحاول القا�ص �أن ُيطرقها ب�شكل �سريع
والذع ،حماو ًال تغيري الواقع ،ليلبي طموحاته ،و�أحالمه الإن�سانية املختلفة
�سواء اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو اجتماعية �أو ثقافية..
وبالعودة للمجموعة البد من درا�سة خ�صائ�صها ومو�ضوعاتها ،وعنونتها
وجديتها ليتبني القارئ �أهمية املجموعة ون�ضجها الفني:
• �أو ًال الع ـ ــنوان:
�أوىل الكثري من الدار�سني العنونة �أهمية خا�صة بو�صفها م�صباح عامل
الن�ص العميقة ،وثريا الن�ص الذي يهدي املتلقي لعوامل الن�ص الداخلية،
وال�سياقات وامل�ؤثرات اخلارجية بو�صفة �أيقونة اجلذب و�إ�شارة لفت
الإنتباه وهو احرتافية مبدع..
ً
ً
لذلك يبذل فيه الكاتب والدار�س جهدا كبريا ليخل�ص �إىل لوحة �إ�شهارية
مميزة جتذب املتلقي لي�شتبك مع الن�ص لفك �شفرته فهو تلك الطريق
التي تف�ضي الختزال م�ضامينه ون�سيجه الداخلي؛ بو�صفه ر�سالة اخلطاب
يف الن�صو�ص جميع ًا..
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والبد �أن يكون جاذب ًا مثري ًا ملغز ًا ،يف�سح للقارئ املجال للت�أويل والتف�سري
الالحمدود ب�آفاق متعددة..
ً
ً
وقد جاء عنوان املجموعة مركبا �إ�ضافيا (ركام الدموع) حيث �أ�ضاف
الركام للدموع زيادة يف الت�أويل ويتحول العنوان ل�شاعري ت�أثريي م�أ�ساوي
وبالنظر يف جذره اللغوي فقد جاء من اجلذر (ركم) �أي جمع وحول
الأ�شياء كومة مركومة وقيل �أن (املركوم) هو املتجمع من �أجزاء كثرية
فرتاكمت يف يف مكان واحد.
والركمة هي الطني املتجمع فوق بع�ضه.
ومن خالل املعاين ن�ستخل�ص من دالالته �أن العنوان منا�سب للق�صة
الق�صرية جد ًا ،فهو ن�ص ق�صري جدا �سريع يت�ضمن ق�ضية كبرية ذات
�أجزاء وتفا�صيل يف �سطور وجمل خمتزلة..
فالن�ص الق�صري جدا ي�ساوى القول خري الكالم «ما ق ّل ّ
ودل» مما يف�ضي
أفاق ت�أويلية التنتهي.
ل ٍ
بينما جذر (دمع) ي�أتي مبختلف مرتادفاته بداللة التدفق فيقال:
(جرى الدمع �سال �أو ان�سكب �أو تدفق).
و�أي�ض ًا تعك�س معانيه داللة التف�سري والت�أويل الذي ال ينتهي فالدّمع قطر،
ودمعة لكنه يجري وين�سكب حلالة عميقة ،وق�ضية يف الأعماق� ،أدت لذلك
التدفق ،فالدمع معادل رمزي للن�ص والركام معادل رمزي للت�أويل الذي
ال ينتهي..
ً
فالعنوان حمرتف جدا خمتزل مل�ضامني الن�ص واملجموعة..
القارئ خل�صائ�ص الن�ص الق�صري جد ًا يدرك �أن الق�صة الق�صرية جداً
ت�أتي من جمل باقتنا�ص الفكرة بت�أويل ال حمدود ،ح�سب ثقافة املتلقي
ور�ؤاه؛ فك�أن ال ّركام هو ق�ضايا مرتاكمة بدالالت عديدة ،والدمع �سيول
ال تنتهي من التف�سري ومن الأمل بق�ضايا متعددة �إن�سانية ،اجتماعية،
واقت�صادية...
�إ ّال �أن الهم الإن�ساين يف ن�صو�ص املجموعة عالمة ُملفتة ومن خالل ن�ص
(�إن�سانية) تت�ضح ر�ؤية القا�ص الإن�سانية بجالء:
�إن�سانية
«حتا�شيتها� ،أ�صرتْ على التنا�سل يف م�سامات جلدي� ،أردتُ التّن�صل
منها ،جذبتْني نحوها بحن ٍو...
كلما قطعوه الت�أم؛ ذلك ال�شريان الذي ي�صل جذورها بدمي» �ص..24

بالهم الوطني والإن�ساين
كنت �أود درا�سة املجموعة من جانب ان�شغالها ِّ
ولكن املتلقي يحتاج ملعرفة اخل�صائ�ص واملميزات.
و�سنتناول الدرا�سة بع�ض ًا من تلك امليزات بطريقة تع�سفية بحيث ت�أخذ
الدرا�سة امليزات منفردة بينما كل ن�ص يحتوى على جميع امليزات
مب�ستويات خمتلفة ولكن هذه التناول لتقريب امليزات من فهم املهتم..
• ثاني ًا التكثيف (االختزال اللغوي):
ي�أتي التكثيف كميزة يف الق�صة الق�صرية جد ًا بحيث يبتعد القا�ص عن
الإ�سهاب والو�صف واحلوارات والتطويل ،وي�ستخدم اجلمل الق�صرية
بكثري من الدالالت برغم ق�صرها ،ويبتعد الن�ص عن احل�شو بحيث
الي�ستغني عن جملة �أو مبعنى غري قابلة للزيادة والنق�صان ف�إن زيدت
الكلمات �أو نق�صت َّ
اختل الن�ص.
وجاءت معظم الن�صو�ص مكثفة متواترة اجلمل بتتابع مده�ش
واحرتايف..
وقد حفلت جمموعة القا�ص (الدايل) بهذه امليزة يف كثري من الن�صو�ص
وعلى �سبيل املثال ال احل�صر
ُ
جمل فعلية الميكن الإ�ستغناء
(توحد) كتب ِ
بثالث ٍ
يلحظ املتلقي �أن ن�ص ُّ
عن واحدة منها و�إال �سيختل الن�ص:
توحد
«الت�صقتْ به حد التّوحد ،ظلوا ُيحيكون الد�سائ�س� ،ضحتْ بنف�سها»...
�ص.28
يلحظ املتلقي �أن الن�ص يحكي ق�صة حب و�صلت حد الذوبان مل ترق

للعذال وللمجتمع ،انتحرت الفتاة ليحيا احلبيب الق�صة تت�سع لرواية ومل
ي�ستخدم �سوى �أربعة جمل...
وهناك ن�ص �آخر بعنوان (انك�سار).
يحكي الن�ص م�آ�سي احلرب التي تتعار�ض مع الأمل ..احلياة ،بل و�صل
ذلك الأمل �أن الت�شبث باحلياة ي�أتي مع الإميان بنهايتها:
انك�سار
«عندما بد�أت احلرب ،كانت بيدها ف�سيلة ،غر�ستها دون تردد ،بعد
�سنوات �صارت القرية خربة؛ ثمة نخلة ظلتْ تتحدى احلرب؛ لكنها ُ
تنفث
ٍ
دخانا �أ�سود»...
الن�ص يحكي �صراع اخلري وال�شر والأمل والي�أ�س والفتنة وال�سالم..
فالف�سيلة رمز الأمل والنخلة رمز اخلري وال�سالم لكن هناك من دمرها
لتحرتق احلياة واحلرية ليحيلها ملوت وعبودية .الن�ص مكثف جد ًا ولي�س
فيه ح�شو �سوى كلمة (لكنها) واملفرت�ض ي�ستخدم امل�صدر نافثة دخان ًا
�أ�سود ًا.
فهي الق�ضية ،وفكرة احلرب �سيكتب فيها الروايات وامل�ؤرخون وكتبها
بخم�س جمل لتنتهي الق�صة مبوت احلياة وا�ستخدم القا�ص يف الن�ص
الرموز كثرية ليك�سر �أفق املتلقي و�سي�أتي احلديث عنها يف خا�صية
الرمزية.
• ثالث ًا املف ـ ـ ــارقة:
ت�أتي املفارقة يف الق�صة الق�صرية جد ًا ال�سرتجاع ملا�ضي �أحداث الق�صة
وحا�ضرها وبالتحديد بني �أحداث تقع بني اال�سرتجاع ملا�ضي �سبقت
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�أحداث الق�صة..
ً
لكن ت�أتي املفارقة يف الق�صة الق�صرية جدا خللق ال�سخرية باجتماع
معنيني متناق�ضني �أو م�شهدين متناق�ضني يف الن�ص ،والر�سالة يف
م�ضمون الق�صة كلها.
والهدف من ال�سخرية يف املفارقة خلق التباين يف املواقف والقيم و�صدمة
م�شاعر املتلقي وجاءت معناها يف اللغة من (فارق مفارقة) �أي باين ون�أى
وفارق الرجل زوجته �أي باينها بالطالق.
يعب املرء ع ّما يريد قوله مبعنى يناق�ض قوله يف احلقيقة وبذلك
وهي �أن ِرّ
ُتدرك املفارقة من �سياق الت�ضارب والتباين بني املعاين والدالالت وتعد
املفارقة يف الق�صة الق�صرية جد ًا من �أهم اخل�صائ�ص بو�صفها من
يخلق التنافر واال�صطدام املده�ش بني اخلفي والظاهر ويعمد �إليها
القا�ص خللق الده�شة والوخزات التي تهز امل�شاعر ،و�س�أختار ن�صني من
املجموعة:
ففي ن�ص (ب�ؤ�س) يعتمد القا�ص على التوازي ما بني ق�ضيتني متوازيتني
من خالل الن�ص الواحد يف حكائية الن�ص:
ب�ؤ�س
ً
ً
«�أم�سك ري�شته وبد�أ ير�سم �شم�سا ونخلة ،وجباال ،ووديانا ،ويف منت�صف
اللوحة؛ تذكر �أنه ال ميلك وطن ًا» �ص.34
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جاءت املفارقة ما بني االعتزاز والفخر بالوطن وحريته وخرياته ،من
خالل الر�سم (�شم�س ًا ،نخلة ،وديان ًا) لينتهي به الأمر بوهمية الوطن
الكبري احلر املرتع خري ًا وات�ساع ًا وحريته فت�أتي ال�سخرية ما بني وطن
موجود يف احلقيقة ويف الروح وبني وهمية ذلك الوطن الذي ال ي�شعر
املحب بوجوده وممار�سة حقه فيه ،وك�أن الوطن م�ستلب من الروح يف
الواقع فالتناق�ض ما بني اخليال والواقع وما بني الفقر ووجود اخلري
وبني احلرية واال�ستبداد فالتوازي يلحظ بني وجود يف الوطن يف احلقيقة
وعدميته يف الواقع واخليال وهذا ت�صادم فارق.
ً
وي�أتي يف املجموعة ن�ص بعنوان (خوف) را�سما الواقع والف�ضاء املفتوح
�سجن ًا وال�سجن احلقيقي هو احلرية و�أن ما فعلته �شعارات التحرر
واحلرية هو املنفى والفو�ضى:
خوف
«فتحتُ الباب ،قفز مدهو�ش ًا ،فار ًا �إىل غ�صن �شجرة التوت؛ عاد م�سرعاً
يرتع�ش فزع ًا من احلرية� »..ص.43
يلحظ املتلقي ما بني احلرية بانفتاح بابها والقفز ل�شجرة التوت التي
ترمز للخري وللت�سرت املخالف للعري وللتعري والعودة ب�سرعة م�صحوبة
بالرعب من �صور احلرية على الرغم من �صغر حجم الن�ص �إ ّال �أنه ي�سرد
ق�ضية احلرية �سواء تلك احلرية الفا�ضحة اخلارجة عن القيم �أو احلرية
التي تخلق الفو�ضى والدمار واحلروب والإقتتال فتحولت احلرية �إىل رعب
م�ستبد وا�ستبداد �أكرث من اال�ستبداد نف�سه وال يخفى على �أحد ما �صنعت
ال�شعارات من دمار لل�شعوب ،وما ت�صنع احلرية غري املن�ضبطة يف الغرب
من خروج عن القيم واملثل والأخالق والتي ت�صل بالإن�سان للرعب..
واملفارقة ما بني حتول احلرية ال�ستبداد مرعب
وال�سجن للحرية والأمان..
ما يعيب الن�ص �أن عنوانه مك�شوف ومف�ضوح..
• رابع ًا الرتميز:
وي�سمي الإيحاء والإمياء والإبهام وهو ال�سهل املمتنع وت�أتي الرمزية يف
الن�ص الأدبي عموم ًا ويف الق�صة الق�صرية جد ًا خ�صو�ص ًا لتكون عن�صر ًا
من عنا�صر التكثيف خا�صة والرتميز ،ي�ضفي الت�سريع على الن�ص ويخفي
حقيقة واقعية لق�ضية ما فيختفي املبدع وراءه
(الكاتب والقا�ص) ليظهر حقيقته ويكثف احلقائق الواقعية بطريقة
انفعالية ،ت�شد الذات وتعمق �أثر الر�سالة ،ويتفاعل معها املتلقي ..ويع ُّد
الرمز توظيف ًا حلقيقة عرب معادل رمزي حلقيقة واقعية..
وبالنظر يف ن�صو�ص املجموعة يلحظ املتلقي �أن الرمزية بد�أت من العنوان
(ركام الدموع).
فالركام معادل رمزي لتجمع امل�آ�سي من هنا وهناك �سواء كانت تلك
امل�آ�سي من خيبات الذات �أو خيبات الإن�سان واملجتمع مع ًا ليتحول كل ذلك
لركام طا ٍغ ماثل للذات وللعيان يتمنى الإن�سان زواله وتبدده فقد َّ
جتمعت
امل�آ�سي من �أ�شياء ب�سيطة ت�ساهل الفرد واملجتمع يف حلها فالركام معادل
رمزي للم�آ�سي والأحزان واخلراب واحلرب �سواء على م�ستوى الفرد
واملجتمع �أو الوطن.
ففي ن�ص (انك�سار) يذكر القا�ص (الف�سيلة) وهي رمز التعلق باحلياة
تنا�صي من احلديث النبوي عن النبي �صلى اهلل
برغم نهايتها وهذا رمز ِّ
عليه و�سلم الذي يقول فيه�« :إذا قامت القيامة ويف يد �أحدكم ف�سيلة
وا�ستطاع �أن يغر�سها فليغر�سها».
وجاء رمز تراثي من التاريخ الإ�سالمي وظف الكاتب ال�سفينة رمزاً

للأمة املحرتقة بالفنت واحلروب وهي بال طارق بن زياد الذي يعد رمز ًا
للمخل�ص واملنقذ..
وا�ستخدم الكاتب الرمز الأيقوين كالنخلة التي جاء رمز للوطن وللخري
وللعطاء ،ولكنها حمرتقة ويحاول من خالل الرمزية ا�ستنها�ض الهمم
لت�صاغ احلياة بقيم �إن�سانية �إ�سالمية عربية قوية مناه�ضة للفنت وبعيدة
عن احلروب والدماء.
• خام�س ًا العنونة:
تعد العن َّونة يف الن�ص الإبداعي ال�سردي والق�صري جد ًا احرتاف كبري
يوليها الكاتب الكثري من الأهمية بو�صفها تعك�س قدراته الإبداعية
والنقدية مع ًا ال �سيما والعنوان اختزال مل�ضامني الن�صو�ص وهو امل�صباح
الذي ينري الدرب ليت�شابك املتلقي مع الن�ص والعنونة حماورة ما بني
يعد العنوان املك�شوف والفا�ضح
املتلقي والن�ص ور�سالة الن�صو�ص فال َّ
عنوان ًا حمرتف ًا خا�صة والعنوان يتميز بالإثارة والتلغيز واجلذب واالختزال
و�أف�ضل العناوين ما يكون كلمة واحدة �أو م�صدر ًا �أو مركب ًا �إ�ضافي ًا ب�شرط
�أال يكون العنوان جز ًءا من الن�ص �أو كلمة داخل الن�ص ،وقد عني القا�ص
بعنونة ن�صو�صه بد ًءا من عنونة املجموعة والذي اختزل ر�سالة الن�صو�ص
�إىل عنونة الن�صو�ص الداخلية مما يعك�س قا�ص ًا حمرتف ًا وبارع ًا� ،إ ّال �أنه
مل يوفق يف عنونة بع�ض الن�صو�ص فجاءت مك�شوفة وال تفتخ �آفاق ًا للت�أويل
ومن الن�صو�ص التي جاءت عنونتها مك�شوفة (خوف ،وا حرباه ،توحد،
الثمن ،ن�شرة الأخبار ...وغريها).
فيجب �أال يكون العنوان مك�شوف ًا غري متم ّيز باجلمالية والإثارة ،والتلغيز
واالختزال والتكثيف خا�صة وللعنوان مرجعتيان �شكلية بنائية وهو ما يتمثل
باختيار اللفظ �سواء م�صدر ًا �أو تركيب ًا �إ�ضافي ًا �أوجملة وناحية معجمية
نحوية وهي التي يقوم عليها الت�أويل فعلى �سبيل املثال يف العنونة املك�شوفة
ا�ستخدم عنوان ًا (ن�شرة الأخبار) وهذا يحيل ل�شي ٍء وحيد هو ن�شرة بعينها
متكررة فلو ا�ستخدم النكرة (�أخبار) لكان العنوان �أكرث عموم ًا و�أكرث
ت�أوي ًال و�أكرث عمق ًا ،فاهتم بال�شكل واملرجعية ال�شكلية ومل يهتم باملعجمية
والنحوية ،التي يقوم عليها الت�أويل وهنا ال �أق ِّلل من �أهميتها وقوتها لك ِّني
�أ�شري للق�صور الذي يجب تالفيه ليت�سنى الكمال...
• �ساد�س ًا البنية الرتكيبية وعالمة الرتقيم:
الق�صة الق�صرية جد ًا فنٌ رفيع يعتمد باملقام الأول على اال�شتغال
على اللغة بت�سريع يقتن�ص الفكرة واللحظة ب�إدها�ش مباغت بعيد ًا عن

التفا�صيل التي مت ِّيز الق�صة الق�صرية من طول الزمان واحلبكة وال�صراع
وال�شخو�ص والتطويل ال�سردي و�إن كان الن�ص الق�صري جد ًا ي�ستخدم كل
ذلك بتلميح و�إميا�ض ب�أ�سلوب ينا�سب الع�صر ويتواكب مع الزمن فج ّل
بناء الق�صة الق�صرية جد ًا اجلمل الفعلية املتتابعة التي تنتهي بنهاية
�صادمة وبطريقة مغايرة ،وتع ُّد عالمة الرتقيم يف الق�صة الق�صرية جد ًا
عالمة �سيميائية التختلف عن الرتكيب والبناء ،بل تتعا�ضد معه ليتكون
عن�صر الت�سريع والده�شة ،فتك ِّون البنية الرتكيبية مع العالمات ر�ؤية
ب�صرية داللية ت�ؤدي الكتمال الن�ص..
عني الكاتب بعالمات الرتقيم ليت�ضافر ال�شكل وامل�ضمون
ويف املجموعة َّ
يف اقتنا�ص الفكرة وال�سرعة التعبريية التي ته ّز املتلقي مبتتاليات تده�ش
القارىء لينجذب للن�ص وامل�ضمون ،والعالمات تعد ذائقة فنية و�أ�سلوب
ي�سرع الن�ص ،ويعطيه قوة خا�صة ما بني التناق�ض والتجاذب
كتابي ِّ
املتنافر ،وتلك ممار�سة كتابية حتيل للت�أويل فاحلذف والإ�ضمار الذي
يتم َّيز به الن�ص الق�صري جد ًا ..وعالمات الرتقيم تعطي �شكله االتزان
وم�ضمونه العمق خا�صة يف التتابع والت�ضارب البعيد عن احل�شو
والزيادات..
واملجموعة ابتعدت عن اجلمل الإ�سمية الثقيلة وابتعدت عن الظروف
والتعليل مما �أعطى الن�صو�ص �سرع ًة وتتابع ًا �إال فيما ندر جند ح�شو ًا يف
بع�ض الن�صو�ص.
و�ستكتفي الدرا�سة باال�ست�شهاد بن�ص واحد على البنية الرتكيبة وعالمات
الرتقيم يف ن�ص:
ال�شعائر الأخرية
«ترددت ال�صرخات ،انزويتُ يف غرفة مظلمة ،رفعتْ �صو ُتها بالعويل؛
ِ
َ
اخرتق ال�صوت م�سامعي...
ً
ً
ا�ستفقتُ َمذعورا؛ ر�أيتُ �ش ّررا يتطاي ُر من عين ّيها؛ وقد حت ّل َق حول ثديها -
َ
اجلاري حليب ًا �أ�سود ًا  -ذئاب ًا ٌ
تفا�صيل ب�سم ٍة عذراء» �ص.19
تنه�ش
يلحظ املتلقي �أن القا�ص ا�ستخدم خم�س جمل فعلية خالية من املتعاطفات
والظرف والتعليل لتنتهي الق�صة بنهاية �صادمة «ذئابا تنه�ش تفا�صيل
ب�سمة عذراء».
ا�ستخدم الفا�صلة بدال عن الواو ويف النهاية ا�ستخدم الفا�صلة املنقوطة
بدال عن فاء العطف ليعطي الن�ص التتابع والت�ضارب واحلذف والإ�ضمار
في�ضفي كل ذلك ل�سرعة الن�ص.
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جدا
آليات اإلدهاش في قصص محمد صوانة القصيرة ً

«حروف وسنابل»
أنموذجا
ً

د� .أبو املعاطي الرمادي  -م�صر
الإدها�ش مبعنى �إثارة احلرية واال�ستغراب ركيزة مهمة من ركائز بناء
الق�صة الق�صرية جدًا ،فالبد �أن تختم بخامتة مده�شة ،تثري ا�ستغراب
املتلقي وعجبه وحريته .وهي ركيزة متيزها عن الق�صة الق�صرية امل�شرتكة
معها يف جل اخل�صائ�ص؛ ففي الق�صة الق�صرية اخلامتة نتيجة طبيعية
ل�سري الأحداث ،وقد تكون مفتوحة� ،أو مغلقة� ،أو رمزية� ،أو �صريحة
وا�ضحة ،لكنها يف الق�صة الق�صرية جدًا «لي�ست وليدة ال�سرد �أو �إحدى
مفرزاته ،كما �أنها لي�ست معنية بامل�ضمون الذي من املمكن �أن يفر�ض
خامتة ما...فهي قفزة من داخل الن�ص املتحفز �إىل خارجه الإدها�شي
واال�ستفزازي» ،بدون هذه القفزة تفقد الق�صة الق�صرية جدًا الكثري من
جمالياتها.
والإدها�ش حم�صول الن�ص بكامله؛ فن�ص الق�صة الق�صرية جدًا
«ب�صورة ما ن�ص مده�ش بكليته ،بجمله ،ب�صوره ،بانزياحه ،بفكرته،
لذلك قد يرتك متلقيه يف حرية ،لأنه �إنارة لواقع مل تتالحم معامله بعد،
وا�ست�شراف مل�ستقبل غري وا�ضح ،وغو�ص يف �أعماق ما�ض وك�شف لكثري
أ�سا�سا،
من مالب�ساته ،حيث تتو�شج كل تلك الأزمنة ،وهي التي مل تنف�صل � ً
لتكون جمه ًرا لقراءة الواقع ،ومن هنا ف�إن ت�شبيه الق�صة الق�صرية جدًا
باجلراحة املجهرية للحا�ضر وامل�ستقبل قد يكون اً
معقول منطق ًيا».
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يتطلب حتقيق الإدها�ش «�إجراء ح�ساب دقيق للكلمة واجلملة والفا�صلة
والنقطة ،والرتكيز على ما يو�صل ويوحي ،وينفذ �إىل الأعماق ،وهذا
كله ي�ستدعى �أكرث من غربلة ملا يعن على الذهن� ،أو يت�ساقط من حرب
على الورق» ،ويتحقق يف الن�ص الق�ص�صي الق�صري جدًا عن طريق
عودة ال�ضمري على مت�أخر ،واملفارقة ،وت�شخي�ص املادي ،وتعد احتماالت
النهاية ،وخمالفة النهاية للبداية ،والرمز ،والأن�سنة ،وطرافة النهاية،
وباحلذف التايل للنهاية ،وبالعنونة ،وقد يكون الإدها�ش ب�صر ًيا.
حتققت ركيزة الإدها�ش يف جل ق�ص�ص املجموعة الق�ص�صية الق�صرية
جدًا «حروف و�سنابل» للقا�ص الأردين حممد �صوانة ،وتعددت و�سائله،
فيربز يف املجموعة الإدها�ش الب�صري الناجت عن �شكل الق�ص�ص على
البيا�ض الورقي ،فكلها كتبت بطريقة ر�أ�سية ،جعلتها �أقرب �إىل الكتابة
ال�شعرية احلرة ،منها �إىل الكتابة ال�سردية .كما يف الق�صة الق�صرية جدًا
«يف حمراب احلمد»:
«طار بجناح وحيد..
�أخذ يقفز فوق كثبان جرداء..
حط يف �سفح حنون..
مك�سور اجلناح!
تقاطروا؛
واحدًا،
وثان ًيا،
وثال ًثا..
فوق ما ي�شتهي..
رحمة �أظلته..
تهد�أ كل اجلوارح
وي�سكنه الأمان!..
يعجز الل�سان عن الوفاء
في�ستقر القلب يف حمرابه!!..
هذا النظام الكتابي الذي �أطلق عليه جميل حمداوي «ف�ضاء الق�صيدة
ال�شعرية» ،مثري لده�شة املتلقي ،مبا يطرح من �أ�سئلة ،على ر�أ�سها ملاذا
�أ�صر الكاتب على هذا الت�شكيل الطباعي؟ ومبا يفتحه من �أبواب البحث
عن �شعرية الق�ص�ص الق�صرية جدًا داخل املجموعة.

ويتجلى الإدها�ش من خالل العنونة ،وعلى ر�أ�س العناوين العنوان
اخلارجي «حروف و�سنابل»؛ فهو عنوان ي�صنع
ن�صا ً
حميطا ،ويحتاج �إىل ت�أويل وتف�سري ،خا�صة �أنه عنوان
 باقتدار ً -م�ستقل بذاته ،مل تعنون به �إحدى ق�ص�ص املجموعة .و�إدها�شه يكمن يف
الأ�سئلة التي يطرحها على القارئ من خالل تركيبه النحوي ،ونظامه
الطباعي على لوحة الغالف ،مثل :هل العنوان خرب ملبتد�أ حمذوف تقديره
«هذه»� ،أم مبتد�أ خربه امل�ؤ�شر التجني�سي القابع حتته «ق�ص�ص ق�صرية
جدًا»؟ هل الواو بني حروف� /سنابل عاطفة� ،أم واو املعية؟ ما العالقة
بني احلروف وال�سنابل؟ �إذا كانت احلروف �إ�شارة للق�ص�ص الق�صرية
جدًا ف�إالم ت�شري ال�سنابل؟ هل يكمن يف العنوان نزعة افتخار واعتزاز
من الكاتب بق�ص�صه فعدها �سنابل لداللة على �أهميتها واحلاجة �إليها؟
ما داللة ر�سم العنوان بخط مائل خارج على النظام اخلطي املعهود يف
الكتابة؟ وما داللة اللونني ،البني والأخ�ضر املكتوب بهما؟ هذه الأ�سئلة
املحتاجة �إىل �إجابات عنها قبل الولوج �إىل عوامل املجموعة ،جتعل العنوان
مث ًريا لده�شة القارئ ،وجتعل له وظيفة �إ�شهارية يف الوقت ذاته ،وتفر�ض
على املتلقي الولوج �إىل عوامل الق�ص من خالل بوابة الده�شة والإدها�ش.
ويكون الإدها�ش ً � -
أي�ضا  -من خالل تعدد احتماالت النهاية ،كما يف
الق�ص�ص الق�صرية جدًا« :عطاء» ،و«توحد» ،و«�أي حنان» ،و«تتويج»،
و«مراجعة» ،و«م�سك»؛ ففي «توحد»« :الت�صق بها حد التوحد ..ظلوا
يحيكون املكائد ،ف�ضحى بنف�سه؛ لتحيا »!!..حتتمل النهاية « ف�ضحى
بنف�سه لتحيا» �أن تكون الت�ضحية من ابن لأمه ،وحتتمل �أن تكون من زوج
لزوجه ،ويحتمل ال�سياق �أن تكون من عامل لفكرته� ،أو من �سيا�سي لآرائه،
�أو من م�ؤمن لعقيدته ،ويف «�أي حنان»« :عندما ع�صفت الريح ،وت�سرب
الربد من نافذتي ..كانت حتيك ثوب احلنان؛ لتدثرين» ،حتتمل النهاية
«كانت حتيك ثوب احلنان لتدثرين»� ،أن تكون املدثرة �أم� ،أو زوجة� ،أو
حبيبة.
�إن ترك النهاية مفتوحة على �أكرث من احتمال ،وقبول ال�شريط اللغوي
املكتنز لذلك� ،أحد �أهم �أ�سباب الإدها�ش يف الق�صة الق�صرية جدًا.
وهي ده�شة ناجتة علن �أمرين :الأول التعدد ،والثاين العالقة بني التعدد

واحلجم �شديد الق�صر.
ويكون الإدها�ش  -كذلك  -من خالل خمالفة النهاية للبداية ،كما يف
الق�ص�ص الق�صرية جدًا «منجنيق» ،و«رداء»« ،هلع» ،و«من حتت قو�س
الن�صر» ،و«ق�سمة»؛ فالبداية يف «من حتت قو�س الن�صر» مل�ضح رف�ض
�سقوط راية احلرب ،ورفعها جم ّم ًعا اجلنود ،الذين التفوا حوله ،وجنحوا
يف دحر الأعداء ،لكن بعد «�أن تهي�أت �أعالم الن�صر ..تطاولت يد من
اخللف لتجز ر�أ�سه!!» ،اً
بدل من تكرميه.
ويكون من خالل طرافة النهاية مبا يكمن فيها من بعد كوميدي ،كما يف
«خارج التغطية» ،و«�شخ�صية» ،و«اختيار خاطئ»؛ ففي «�شخ�صية» عندما
ت�س�أل الزوجة زوجها عن �سبب تغري حاله من الغ�ضب �إىل االبت�سام ،ومن
الفرح �إىل احلزن ،ومن الرق�ص �إىل الغناء ،كل ذلك يف دقائق معدودة
وهو جال�س �أمامها ،ت�أتي �إجابته «�أجرب حاالت االنفعال؛ ك�صيانة
دورية»!..
ويكون ً � -
أي�ضا  -من خالل املفارقة الدرامية ،كما يف «علو كعب»،
و«�إجنازاته» ،و«ارتواء» ،و«زواج» ،و«�أخ»؛ ففي «ارتواء»« :قدم لها كوب
احلب ،كانت حدقتا عينيه تتلألأن بني جوانحه ،ف�شربت منه ،حتى
ارتوى »!..تربز املفارقة الدرامية من خالل خمالفة النهاية ملا ينتظره
�أفق توقع املتلقي ،والأمر ذاته يف «علو كعب»« ،لعلو كعب مناف�سه وارتفاع
قامته؛ نال منه بل�سانه ويده ،ثم ذهب �إىل املحكمة ي�شكوه ..وهاتف رئي�س
الق�ضاة !..يوم املحاكمة ،نال الق�ضاة من ال�سافل ..وقمعوا قامته!!» ،فقد
خالفت النهاية املقدمات و�أفق توقع املتلقي ،املنتظر معرفة حجم العقاب
الذي �سيقع على املظلوم ،بعد مهاتفة رئي�س الق�ضاة.
ويكون الإدها�ش من خالل احلذف يف نهاية الق�صة ،وهو الأكرث ح�ضو ًرا
يف املجموعة ،ورد يف «كفن /كلمات خر�ساء /تبتل /بال حنان /مان�شيت/
وحيدًا  /يتيم /حلم /اختالف /غرية /خنجر /توحد /تائه� /أخ /يف
حمراب احلمد /عنوان وحيد /غربة� /آخر قطفة /نزاهة /هي ت�شتعل/
م�شنقة /االلتفات /اال�ستغماية /عراء /ت�سلل /هلع /ندوة /خيوط
من�سلة /بنت /قيد /مائدة /خارج التغطية /قلم بر�أ�سني /املوج /زقزقة
حرة /م�شاركة� /شخري /حياة /متى ي�أتي مطري /نهاية� /سوء �ضيافة/
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عبور /قلب وقلب /عيد �أبي�ض� /صرخة يف واد /وجيه /و�ضوح� /أنفا�س
البكاء� /شخ�صية� /إياب /ت�أ�شرية منفردة� /إدارة /ورديتها /عراك/
ب�سمة من حرير /زواج /القمر /تغيري /لهفة /ينب�ض للبقاء /ا�شتعال/
ارتواء».
انتهت الق�ص�ص الق�صرية جدًا ال�سابقة بنقاط �أفقية تدل على
حمذوف ،وهي نقاط  -يف مكانها  -تثري ده�شة املتلقي؛ فالكاتب الذي
جف حرب قلمه ورفع يده عن الن�ص يرف�ض انتهاءه ،ويطلب من القارئ
احلامل بالو�صول �إىل النهاية التي عندها حتل العقدة ،وتت�ضح الفكرة،
وجتد �أ�سئلته �إجاباتها ،ا�ستكماله .وت�أتي الده�شة من �أمرين :الأول عدم
اعرتاف امل�ؤلف بانتهاء ن�صه ،والثاين طلب امل�ؤلف من القارئ ا�ستكمال
ما مل ي�ستكمله.
الق�صة الق�صرية جدًا «�شخري»« :عاد من عمله مت�أخ ًرا ،كعادته ..متدد
على ال�سرير ..وب�سرعة �سمعت �شخ ًريا عال ًيا ..ف�ألقت عليه مالية بي�ضاء
وكربت عليه �أرب ًعا »!..تنتهي بنقاط �أفقية تدل على �أن الق�صة التي خل�ص
قلم امل�ؤلف منها مل تكتمل بعد ،وال�صورة التي وقف عندها امل�ؤلف لي�ست
�صورة النهاية ،وعلى القارئ ا�ستكمال الن�ص والو�صول به �إىل النهاية
التي يريدها.
النقاط الأفقية يف نهاية الق�ص�ص الق�صرية جدًا لي�ست و�سيلة من
و�سائل االقت�صاد اللغوي ،متا ًما كالنقاط املوجودة بني جمل الن�ص� ،إنها
تتخطي ذلك �إىل الإدها�ش ،ركيز ًة �أ�صيلة من ركائز الق�صة الق�صرية
جدًا ،ال يكتمل بنا�ؤها �إال به.
ويكون الإدها�ش  -كذلك  -من خالل النقاط الأفقية بعد العنوان،
كما يف (�شخ�صية /و�ضوح /رف�ض /يف داخله قبطان� /أمام القا�ضي/
�أمنية /عبور /نهاية� /سوء �ضيافة /ينرث احلب للحمام /قيد� /شخري/
م�شاركة /حراق �إ�صبعه /عد الأيام /املوج /اختيار خاطئ /قيد /ت�سلل/
بنت /من حتت قو�س الن�صر /البدر� /آخر قطفة /نزاهة /خروج/
رحيل /ورديتها /فزاعة /رداء /اال�ستغماية /وحيدًا /م�شنقة /مان�شيت/
يف املعركة /جنوح /تتويج /بقاء� /شمعة� /أي حنان /تائه».
يف الق�ص�ص الق�صرية جدًا ال�سابقة و�ضع الكاتب بعد العناوين ً
نقاطا
�أفقية مثرية لده�شة املتلقي مبا حتمله من دالالت متناق�ضة ،فهل ت�شري
�إىل نق�صان كامن يف بنية العنوان مل ي�صرح به امل�ؤلف وترك للمتلقي
حرية ا�ستكماله؟ ويف هذه احلال يفقد العنوان �أهم خ�صائ�صه وهي
التعيني� ،أم هل هي و�سيلة ليكون للعنوان وظيفتان ،الأوىل تعيني الن�ص،
والثانية بدايته؟
الأ�سئلة التي تثريها النقاط مثار ده�شة ،والإجابة عنها مثار ده�شة
�أكرب ،برع �صوانة يف ا�ستغاللها لتفعيل ركيزة الإدها�ش يف ق�ص�صه ،وهي
براعة ت�ستحق الإ�شادة.
ويكون الإدها�ش من خالل االلتفات ،كما يف «امل�شنقة /اال�ستغماية».
ففي الق�صة الق�صرية ج ًدا الأوىل يربز االلتفات من خالل تغري ال�ضمري
من املخاطب �إىل املتكلم «ت�سرقك املدن الكبرية ..تتوه يف معمعة ال�ضجيج
والدخنة ..تبحث عن نف�سك ..دون جدوى؛ فال عنوان لك هنا ،وال
خريطة بيدك ..وبعد �أن تعرفت على بواب عتيق لعمارة من�سية ،يف حي
مل تعجبك ت�ضاري�سه ..بكيت على نف�سك ..تلومها ..تت�ساءل ب�أ�سى :كيف
ف�سيحا لأ�ستقر يف امل�شنقة؟»
تركتُ
ً
ح�ضر �ضمري املخاطب ظاه ًرا وم�ست ًرتا يف «امل�شنقة» ع�شر مرات ،يف
«ت�سرقك /تتوه /تبحث /لك /بيدك /تعرفت /تعجبك /بكيت /تلومها/
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تت�ساءل» ،ويف النهاية حتول �إىل �ضمري املتكلم ،ظاه ًرا وم�ست ًرتا ،يف
«تركتُ � /أ�ستقر» ،هذا التحول من �ضمري �إىل �آخر يثري ده�شة املتلقي.
ويف الق�صة الق�صرية جدًا الثانية ،ي�أخذ االلتفات �شكل التحول من
الفعل امل�ضارع �إىل الفعل املا�ضي»ي�أتي ب�سرعة الربق ،يدور ويجلجل يف
كل ركن يف �ساحة الدار؛ ترتاق�ص من جراء جلبته بع�ض الأدوات املعلقة
على جوانب اجلدران ،مييل بع�ضها ..ت�سقط �شكوة اللنب املعلقة جانب
املزراب ..فزعت الأم� ..أخذت جتري الهثة كي ال ي�سيح اللنب على
الأر�ض» .تتابعت الأفعال امل�ضارعة من البداية «ي�أتي /يدور /يجلجل/
ترتاق�ص /مييل /ت�سقط» ،ثم حتولت �إىل املا�ضي «فزعت� /أخذت» ،وهو
حتول مثري لده�شة القارئ وم�ؤكد على الإدها�ش يف الن�ص الق�ص�صي
الق�صري جدًا.
ي�ضاف �إىل و�سائل الإدها�ش ال�سابقة ،ت�أخري فاعل ال�ضمري العائد كما
يف «بركان ،ومطر» ،وت�شخي�ص املادي ،كما يف «�ضعف ،وغزو فكري»،
والرمزية كما يف «�شمعة ،وفزاعة ،وقلعة» ،والغمو�ض يف «ذاكرته».
لقد وفق حممد �صوانة �إىل حد بعيد يف حتقيق الإدها�ش ركيزة �أ�سا�سية
من ركائز البنية ال�سردية يف الق�صة الق�صرية جدًا ،و�إن دل ذلك على
�شيء ف�إمنا يدل على موهبة �أ�صيلة ،ومتكن من �أدوات الإبداع ،والكتابة
بوعي كامل.
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شعر وخواطر
ُّ
كثيرة!
أغشي ٍة
فض
ّ
ٍ

(على ِذ ّمة
شرف كاترينا)
زياد حممد مبارك  -ال�سودان

(نعم) مرتخي ًة َ
انت�صاب (ال)
قبل
ِ
ْ
طرف �إ�صب ِع كاترينا*
على ِ
وق�صف �إ�شار ٍة
تلويح
املت� ُ
ِ
أهب ل�سانح ِة ٍ
فا�ضح -
 كع�ض ٍوبالي�ستي ٍ
ٍ
بنكي
انتفاخ
ٍ
بر�صيد ٍ ّ
نحو ذي ٍ
مي�سك ك� َأ�س فودكا وال ُ
ُ
مي�سك لعا َب ُه
انتباهُ ه م�شدو ٌد من �أذنيه على مبد ِ�أ
ّ
الزجاج ور َّقت اخلم ُر،
«رق
ُ
فت�شابها ..فت�شاكل الأَم ُر!»
بيده الأُخرى �شيئ ًا ما
ويتفق ُد ِ
(ليت�أكدَ �أن جاهزي َت ُه بخري).
ل�سنا وال �أفخاذ ال�شعوب بخري
وال جامعة الدول املغت�ص َبة بخري
ُ
الرايات احلمرا ِء
خيام
ِ
اخلرائط تنا ُم يف ِ
باالنقرا�ض
ؤو�س تهد ُد العذري َة
مع ر� ٍ
ِ
عمت �صباح ًا وم�سا ًء كاترينا
ِ
لن نتفقدَ ب�أيدينا �أ�شيا ًء ما
أنك بخري).
(لنت�أكدَ � ِ
كاترينا غري ناطق ٍة بها
لكنها،
وفن االهتزا ِز
خبري ٌة يف لغ ِة
ِ
اجل�سد ِ
دفع ْت ُه ِّ
ن�صب �صورتها
لهز ك� ِأ�س الفودكا َ
بيده الأخرى �شيئ ًا ما
وهو يه ُّز ِ
(ليت�أكدَ �أنه على قد ِر الإثار ِة).
تتقنُ احل�صا َد يف غ ِري مو�سمِ ه على مبد ِ�أ
واحد
و�ض ِع جمي َع الأع�ضا ِء على
�شر�شف ٍ
ٍ
أظافر
بتقليم ال ِ
ولي�ستْ مهتم ًة كثري ًا �إال ِ
(لتت�أكدَ �أن �أغ�شي ًة كثري ًة لي�ست بخري).

الر�صيد الذي ل َّقن ْت ُه فنَ االرتخا ِء
�صاحب
ِ
ُ
طرف �إ�صب ِعها
على
(ال)
انت�صاب
عقب
ِ
ِ
َ
ً
َ
�شعره
من
لكن
ا
م�شدود
ه
زال
ما انتباهُ
ِ
�إىل �آثا ِر �صفع ِة كاترينا
مبا �أنها �أزاحتْ �آثار الفودكا من ر� ِأ�سه
ني
بدوي له طن ٌ
و�أم�سكتْ بدف ِة الدوا ِر ٍ
على مبد ِ�أ ال�سهروردي املقتول**
قدح
«فك�أ َّنها خم ٌر وال ُ
وك�أَ َّنها قد ٌح وال خم ُر!»
ُ
ترجتف بني �أ�صاب َعه
وك� ُأ�سه
التي ق َّلمتْ كاترينا �أظافرهَ ا
بعناي ٍة م�ؤ َكد ٌة...
بيده الأخرى �شيئ ًا ما
يتفق ُد ِ
(ويت�أك ُد �أنه لي�س على ما يرام).
مفتاح �أول/
* كاترينا مكليوريني ح�سناء برازيلية� ،أعلنت يف  ٢٠١٢عرب الإنرتنت
عن بيع عذريتها وهي ذات الع�شرين يف مزاد عاملي من �أجل م�ساعدة
الفقراء� .شارك يف املزاد  ٨٩٠من املح�سنني حول العامل! فزايد ثري
عربي حتى مليون ون�صف دوالر .ثم �ألغت كاترينا املزاد ووجهت ر�سالة
�إىل الرثي العربي« :لو �أنكم تفكرون �ساعة واحدة من اليوم يف الفقراء
بد ًال من رغبتكم اجلن�سية لق�ضيتم على الفقر يف بلدانكم!».
مفتاح ثاين/
** ال�سهروردي املقتول� ،شهاب الدين ،ال�صويف غري �صوفيني �آخرين
يحمالن نف�س اال�سم� .صاحب بيتي ال�شعر�ُ ،س ِّم ّي باملقتول لإعدامه
ب�سبب حمله لع�ضو لي�س بخري ،فيما يعرف بالزندقة� .أما �أع�ضاءه
الأخرى فال نعلم عنها �شيئ ًا !
مفتاح ثالث/
..............
..............
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«»١
كن يف الطرف املقابل لتوقعاتك ،قف على
احلافة ولقيا�س عمق الهاوية ..ال ُتفلت حجر ًا..
جرب �أن تب�صق.
«»٢
دع ال�شخ�صنة ..فال �أعداء لنا نحن �أبناء
الندى ..مع �أن كل الورود م�ستعارة.
«»٣
تذكر �أن كل اللوركيني �أوغاد رائعون..
والأربعون الذين ي�شبهونك لي�س بال�ضرورة �أن
يكونوا ب�شر ًا ..لك حرية االختيار.
«»٤
ثق مبزاجك ال�سيء وقل حالفني احلظ ..ال
تت�صرف وك�أنك جمداف ،مهمتك مماطلة
الغرقى ال حما�صرة الغروب.
«»٥
فقط متاثل ل�شهرياريتك ال �أحد �سيالحظ
اجلزء املحذوف منك ..الليل طريدة واملتك�أ
بال م�أوى.
«»٦
لقمي�ص �أو هدهد ..راوغ الآن واهتم
لن حتتاج
ٍ
ب�سمعتك الحق ًا.
«»٧
ت�صالح مع ه�شا�شتك ..اخلريف حجة طبيعة
لت�سقط ولديك كل احلق �أن ت�صدق هذا.
«»٨
جتول يف اال�ستعارات ك�إ�شاعة وقف كتف ًا بكتف
مع قلقك ..اختلقنا ما يكفي من الـ ليلى لنثق
بالذئب.
«»٩
قمة الده�شة �أن تكتب ن�صا ال ي�شبهك ..ال
نعرف متى �سي�سقط القناع الذي ظل خمل�ص ًا
للفكرة.
«»١٠
ا�ستثمر قلبك ب�سلبية ..بزوغك الأمثل..
ا�ستمرارك يف الأفول.
«»١١
يجب �أن تعرف ر�أي احلاقدين كونهم �أكرث
من يتابعك ..ولأن الطعنة من اخللف م�ؤملة..

�أت ِقنها.

«»١٢
ت�صالح مع كتاباتك �سيزيد عدد خ�صومك
واحد ًا ..وقبل �أن تفتح بئر ًا لتجد نبي ت�أكد �أن
البئر موجود.
«»١٣
ال ميكنك الفوز و�أنت تقف كنخلة ..لقد ق�سموا
اجلوائز م�سبق ًا ،حرف ًا �سننت وما ح�صلت على
بع�ض �سلوى.
«»١٤
التباهي بتناق�ضاتك ومناف�سة الظالل على
ال�سطو على �شم�سك وم�ؤازرة اخلريف على
االنتقام ..هذا يجعلك مقنع ًا.
«»١٥
انت�صرت �أم ف�شلت ال يهم لكن اف�شل ب�شكل
غري م�ستهلك ..لي�س من م�صلحتنا احت�ساب
ال�صدف.
«»١٦
لتخفف عنك عبء االنزياح و�شبق عالمات
�سرب الليل كما لو �أن كل هذه
الرتقيمِّ ..
النجوم ثقوب.
«»١٧
كن متحفز ًا لكل هذا االنطفاء امل�ستاء من
تفا�صيلك ..دع فجرك متاح ًا للأحالم
اخلط�أ.
«»١٨
ال داعي لرتتيب الأوليات و�إطالق �سرب
املثاليات
لطاملا كان اجلدب مت�أهب لتجربة والأغ�صان
تنتظر دورها لتتحول لف�أ�س.
«»١٩
ك�إجراء احرتازي ،ال تع ِّول كثري ًا على من
يقطنون مرافئ نزار ..ثمة قارئة فنجان
ت�ستحق التعزية.
«»٢٠
حني تتملكك الرغبة بو�ضع نقطة �أخر ال�سطر،
ت�أبط ن�شازك و�أ�شهر فو�ضاك ..فل�ست م�ستعد ًا
بعد للمقاي�ضة.

صناديق

سود!

علي نوير  -العراق
�صناديق �سود
هبطتْ من �سما ٍء بعيدة
• ُترى من �أين جاءت؟
•منذ قرون وهي تهبط
•هل هبطتْ ح ّق ًا؟
•من ر�آها تهبط؟
َ
أقفال َ�ص ِدئ ٍة
�صناديق ب� ٍ
وال�شعاب
لفرط مكوثها يف الوديان ِ
ِ
واملغاور،
أكتاف اىل القرى
حملوها على ال ِ
الآمنة،
ُ
و�شيوخ
القبائل
تناهبها رجال
ِ
الطريقة،
أختام
مل يجدوا بداخلها غ َري � ٍ
وحمابر و�أردي ٍة �سود.
ٍ
قيل لنا� :أ ّيها القانطون
َث ّم َة �صندو ٌق �أكرب مل يهبط بعد،
انتظرنا ُه طوي ًال،
هل ك ّنا بانتظار ِه ح ّق ًا،
�أم بانتظار �سواه؟
انتظرنا طوي ًال،
� اّإل �أنّ َ
القبائل �صاروا ملوك ًا،
رجال
ِ
َ
و�شيوخ الطريق ِة �أرباب ًا،
والقرى غري �آمنة.

السكوت!..
جرس
ِ
ُ

�إنيّ � ُأ�ش ُّك ب�أنّ حر َيف ق ْد َن َفدْ..
�شوقك ال ُيجارى من �أحدْ..
وكطيب ِ
ِ
وال�سكوتُ م�صاحبي
من ُذ التقي ُت ِك ّ
للروح قد حتيي اجل�سدْ..
ال هم�س ًة ِ
ال�سكوت وثور ٌة يف �صمت ِه
جر�س
ِ
ُ
أحرق ال َ
ق ْد � َ
أوراق يف جز ٍر َومدْ..
للهروب و�إنمّ ا
ال وقتَ عندي
ِ
واحتبا�س� ،أو ،ك َمدْ..
قيدي ل�ساين،
ٌ
فا ُ
حل�سنُ بعدَ ِك منْ �سي�ضر ُم نا َر ُه
ُ
غاب الأ�سدْ..
حاظ الفتك �إنْ َ
بذوي ال ّل ِ
هل يف ال�س� ِؤال جلاج ٌة �أو خاط ٌر

د .وليد جا�سم الزبيدي  -العراق
م�سدْ..
�إنيّ ِ
اليك و�شدّين حب ٌل َ
اجلدال تع ّففاً
ُ
هلل يكفينا
با ِ
ً
رفقا ف�أنيّ ق ْد ُ
ي�ضيق َبي ال َبلدْ..
ولأن �ستمط ُرنا ال�سما ُء مالم ًة
هل غاد َر ُ
الع�شق اجلمي ُل بال َوعدْ..
�إنيّ �أغا ُر وغريتي كتوهّ مي
أكتب -ليتَ �شعريَ  -ق ْد َك َ�سدْ..
ماذا �س� ُ
ك�س ْو َر ٍة
لو كنتُ �أقد ُر �أن �أكونَ َ
موج �أحدْ..
يف ِ
البحر ال �أُبقي على ٍ
ً
أطيق جت ّمالً
فكفى دالال ال � ُ
َ
يطاوعني ا َ
جللدْ..
ونزفتُ �صرب ًا ال
ُ
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ُ
ضان
رم
َ
َ
أقبل
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رم�ضانُ � َ
أعمال
ثوب ال ُّت َقى لمِ َ ِن
َ
با�س ًطا َ
أقبل ِ
َ
�صالح ال ِ
ا�ستجاب ِب ِ
َ
كال
الهوان ُ
ثوب ِ
وت�ص َّفدَ تْ ِج ُّن الغواي ِة وارتدَ تْ َ
وع ِ
وجلتْ ِب َن ِ
ا�س ُ
ود َ
نوال
َعاك ُّ
فان�ش ْد عف َو ُه وا�س�أ ْله َتظف ْر منه خ َري ِ
رب ال َّن ِ
احل�شر َ
� َّإن َّ
�سوف َي� ُؤول � َّأي م�آل
ال�ش ِق َّي َم ِن ا�ستكانَ وما َد َرى يف
ِ
آثام لي�س بمِ ُ ْق ِل ٍع مل َيد ِر � َّأن َ
العي�ش ُ
خيال
طيف ِ
يمَ �ضي �إىل ال ِ
ُ
َ
ا�س قل َبك واق ِرت ْب فاهلل ُيعطي اخل َري دُونَ �س� ِؤال
�أَ ْ�س ِل ْم ِل َر ِّب ال َّن ِ
إجالل
فو�س ِل َر ِّبها و َي ِزي ُنها ُنو ٌر ِمنَ ال ِ
إميان وال ِ
َت�صفو ال ُّن ُ
َ
جمال
ت�سمو على ال َّل َّذ ِات ِطيل َة ِ
ال�ص ِرب خ ُري ِ
يومها فلها ِب ِدر ِع َّ
َعال
ال�ساجدونَ ِل َر ِّب َك املُت ِ
َّ
ال�صائمونَ القائمونَ ال َّراكعونَ َّ
ّ
�صال
العاكفونَ على املكا ِر ِم وال ُّت َقى وال َتّاركونَ َذ ِم َيم ِ
كل ِخ ِ
أعمال
أعمال �صالحِ َ ها فما َيب َقى لمِ ُ ْغ َت ِن ٍم ِ�س َوى ال ِ
فاغ َن ْم ِمنَ ال ِ
ال َ
تاعها �إنْ َ
زوال
عي�ش يف ال ُدّنيا َيدو ُم لأه ِلها ف َم ُ
طال رَهْ نُ ِ
ُ
ّ
جال
ف�س بعدَ ِ�س ِ
والباقياتُ َّ
ال�صاحلاتُ � َأجل ما َت�سمو �إليه ال َّن ُ
ُ
ّ
�ضال
العر�ش َ
ِميزانُ ٍ
أمر ِه فار َت َّد كل ُع ِ
عدل ِمن �إل ِه ِ
قام ِب� ِ
إقبال
تتن َز ُّل ال َّر َحماتُ ِمن �آالئه والبرِ ُّ مو�صو ٌل ِل ِذي � ِ
عال
قبيح ِف ِ
فاه َن�أْ ب َو ْ�ص ِل َك �إنْ َف َر ْرتَ �إليه �أو َنهْنهتَ َ
نف�س َك عن ِ
ُنو ٌر على ال ُدّنيا � َّ
و�صال
أظل ِب َ
قاعها فرت َّقبنَ ْ منها � َأج َّل ِ
آمال
ال ُيمنُ والربكاتُ مل ُء جها ِتها والف�ض ُل م�أمو ٌل ِل ِذي ال ِ
قال
يف ليل ِة ال ُف ِ
وحي ِّ
العر�ش خ ُري َم ِ
رب ِ
رقان قد نادَى بها ِمن ِ
نادَى به ال ُّر ُوح الأم ُني حممدًا ِل َي ُب َّث ُنو َر ِّ
�ضالل
احلق بعدَ
ِ
َ
أهوال
فاخ�ش ْع لر ِّب َك وا�س َت ِع ْنه على الذي َتل َقى ِمنَ ال ِ
أخطاب وال ِ
ُ
ّ
تال
ف ِل ُك ِّل ِ�ض ٍيق عندَ ر ِّب َك مخَ َر ٌج و ِلك ِل ٍ
ذنب عف ُو ر ِّب َك ِ

َ
ط ْو ُ
اد!..
الر َم ِ
ق َّ
خالد حمزري  -اململكة العربية ال�سعودية
ْاع ِت َذا ٌرَ ...خا ِر ُج َّ
الذا ِك َر ِة!..
ْاع ِت َذا ٌر
ْاع ِت َذا ٌر
َخا ِر ُج َّ
الذا ِك َر ِة َ ...ع َلى َو َر ٍق �أَ ْب َي َ�ض يُدَ َّونُ
ْاع ِت َذا ٌر!...
ا�س َو َخ ِاط ٌر
�أَ َنا �إ ْن َ�سا ٌن َو َم َ�ش ِاع ُر و� ْإح َ�س ٌ
َو ْل َهانٌ..
فيِ ا ْل َق ْل ِب ُك ُّل َ�ش ْي ٍء َح ٍ ّي َك ِ�س َيجا َر ٍة
ُم ْ�ش َت ِع َل ٍة!..
َر َوا ِئ ُح ِّ
الذ ْك َر َي ِات ُقوتٌ َح َتّى المْ َ ْو ِت!
َر ْغ َب ٌة َجامحِ َ ٌة ُم�ؤَ َّج َل ٌة َح َتّى � ْإ�ش َعا ٍر...
الَ ْر ِ�ض ُّ
الظ ُر ُ
و�ض
َع َلى ْ أ
وف َخا ِر َط ُة ُغ ُم ٍ
ال�س َما ِء ُيو َل ُد ِمنَ ا ْل َعدَ ِم
َق ْد ُر َّ
فيِ المْ ُ َو َاج َه ِة ال َّر َما ِد ُّي َي ْر َح ُل َك ُندَ ِف
ال َّث ْل ِج!..
لمَ ْ َت ُكنْ الحْ َ َيا ُة َعا ِد َل ًة...
�أَ ْل َقى ُح ْر َق َة �أَ ْ�ش َوا ِق ِه المْ ُ َتدَ ِّل َي ِة َك�أَ ْ�ش َو ٍاك
َل ْي َ�س َلدَ يه َما َي ُق ُول!..
َح َب َ�س َم َ�ش ِاع َر ُه ِب�إ ْت َق ٍان َو ِح َني َب َاح!...
َت�أَ َمّ َل َق ْل ُب ُه َبا ِك ًرا!...
يت!...
ا ْن َت َز َعتْ ِب َق ْ�س َو ٍة ُعو َد كِبرْ ِ ٍ
َغ َج ِر َّي ٌة تحُ َ ِّر ُك َر ْق َ�ص َك ِل َما ِت ِه ِل ْل َغ َوا َي ِة!...
الَ ْب َي ُ�ض َي ْق ُط ُر ا ْن ِتظا ًرا...
ْأ
ال ْ�س َو ُد فيِ ُل َغ ِة ِّ
ال�ض َيا ِء
َي َت َك َّ�س ُر َْ أ
ا�ض ٌب َع َلى �إِ ْحدَ ا ِث َّي ِات ا ْل َع َّرا َف ِة المْ ُ َح َّد َب ِة!
َغ ِ
وح ٍة
َحد ُْ�س ُه َما َز َال َ�س َرا ًباَ ،ك�أُ ْر ُج َ
َّ
اب َي ْع ُلو...
ال�ض َب ُ
تمَ ُ ُّر �أَ ْ�ض َغا ُث ُه َع َلى َزا ِو َي ٍة َح ِر َج ٍة!..
يف ال َّل ْه َف ِة ...هُ َن َ
اك َخ َط ٌ�أ َما
َم َّل ِمنْ َر ِ�ص ِ
َك َع ِا�ش ٍق ُم ْب َت ِد ٍئ َع َل ْي ِه �أَنْ ُي�ؤَ ِدّيَ ا ْل َق َ�س َم

الحْ ُ ُّب �أَ ْقدَ ا ٌر ...اَل ُت َنا ِق ْ�ش ،اَل َت ْ�س�أَ ْل
ُم َع َّل ٌق َي ْب َح ُث َعنْ َم ْر ً�سى
ِظ ُّل ِك ُم ْل َت ِ�ص ٌق ِب ِه َي ْر ُ�س ُم ا ْل َه َو َ�س
َي ْح ِم ُل َ�ص ْم ُت ُه ِل َي ْن َف ِج َر َع َلى ِذ ْك َر َي ٍات � ِآ�س َن ٍة
ُت َّف َاح ٌة َخ ْ�ض َرا ُء َل ْي َ�س َل َها َذ َن ٌب َق َف َزتْ َبينْ َ
ِر َئ َت ْي ِه
َجا َء ِب َها ا ْل َع ْق ُل َي ْ�س َعى
الُ ُف ِق
َبينْ َ ُ�س ُطو ِر ِه ،يمَ ْ ُحو د َُخا ًنا فيِ ْ أ
الخْ َلاَ َيا َت َت َكا َث ُر ...يمَ ْ ِ�ضي َو ِحيدًا ُمقْترَ ِ ًبا
ِمنَ ا ْل َه ِام ِ�ش!..
ا�س ممَ ْ ُلو ٌء ِبا ْل َف ْق ِد
� ْإح َ�س ٌ
ال�ص َب ِاح اَل َت ْ�صدَ ُح...
�أَ َغانيِ ُّ َّ
َو�أَ ْ�ض َوا ُء ال َّل ْي ِل َك َم َال ِم ٍح َذا ِو َي ٍة
َو ُر َمّ َبا َكانَ َع َل ْي ِه �أَنْ ُي ِح َّب َها ِب َط ِري َق ٍة
مخُ ْ َت ِل َف ٍة
َقا َل َها ُم ْر َت ِب ًكا:
َو ْاع َت َذ َر َ�س ْه ًوا !
و�إذا كانَ ِقد ا ْن َك َ�س َر َو ِحيدًاَ ،ع َل ْي ِه َ�أنْ
َي َت�أَ َّم َل َ�ص َف َحاتَ ال َّت ْقو ِمي...
َف َب ْعدَ ا ْل ُع ْ�س ِر ُي ْ�س ٌر
َو َما َت َع َرّ َث ِمنْ َر َ�سا ِئ َل
َع َلى َ�س ِاعي ا ْلبرَ ِيدَ ،و َع َر َب ُت ُه المْ ُ ْجهَدَ ُة
َح َم َل َها �إلىَ َم َك ٍان
َب ِع ٍيد
َب ِع ٍيد
َك َ�ص ْو ِت المْ ُ َن ِّب ِه!
َر�أَ ِت الحْ ُ زْنَ َك َغ ِر ٍيب!...
ر�آها ُم ْب ِه َر ًة ِمنَ اللاّ َ�ش ْيءِ!..
َو َم َ�ضى ُي َت ْم ِت ُم:
�ص اَل ُي ِجي ُد المْ ُ َحا َو َل َة.»!...
«�أَ َنا َ�ش ْخ ٌ
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كنبة

ترفض أن ترحل

رماح عبدالقادر  -ال�سودان

قالت الكنبة للعجوز:
اجل�س
ْ
لرجل يحم ُل حقيب ًة على ظهر احل�صان املربوط
العجوز
قال
ٍ
برجل الكنبة :
هل معك (مفك جنمة)؟
قال الرجل للعجوز:
ال�سماء �صافية الآن ،وال �أملك غري مفتاح واحد� ،أحت َّكم به يف
القمر
• �أثناء حديث القمر ،وعرب نافذة كانت خلف الكنبة،
دخل طائر يحمل يد امر�أة ،ن�سيتها يف احلقل ،عندما كان النجار
ي�صنع الكنبة
�سقطت ي ُد املر�أة بني �سا َقي العجوز
طار ّ
(مفك جنمة) من بني �أ�صابعها
 فكفك العجوز مائة م�سمار ،وبد�أ بو�ضع �أطرافه على الكنبة َّفك الرجل الذي كان يحمل حقيب ًة على ظهر ح�صان ،احل�صان
املربوط برجل الكنبة ،وو�ضع على ظهره (ا�سم العجوز) و�أقام
فا�صال من ال�سريك
جاء �صوت امر�أة عرب النافذة التي تفتح على احلقل
ينادي :
يا �أيها الرجل �صاحب احل�صان ال َت ْن َ�س املفك� ،ض ْعه يف فم
الطائر
 نام القمر/ �ضحك النجار/ تنهدت ال�صبية التي ت�سكن العجوز/ �صعد احل�صان على الكنبة/طفقت وحدك ت�صفق
رك
الطائر
على
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فمك،،

ف
ص ِ
َوأ َنا ِفي ُم ْن َت َ

اق
ر
ت
االح
ِ
ْ
َ
ِ
ا�س بمِ َ ا َي ْك ِفي»
«�إ َّن ُه َق ٍ
ُق ْل ُت َها َو�أ َنا �أ ْم ْ�س ُح َ�س ْط َح َّ
الطا ِو َل ِة ِب ُهدُو ٍء
�أ ْن ُق ُل َن ْظ َرا ِتي َب ْي َن ُه َو َبينْ َ (� ُأظ ُّن َذ ِل َك) َ�س َن َوا ِتي ا َّل ِتي َر َّت ْب ُت َها ِب ُك ِّل
�أ َنا َق ٍة
ا�ض ِه المْ ُ َب ْعثرَ َ ِة
َك َما َف َع ْلتُ َم َع � ْأغ َر ِ
ا�ص ِته
َو�أ َنا �أُد ِ
ال�س َّك ِر َخ َّ
َاع ُب ُع ْل َب َة ُّ
� َأ�ض ُع َها ِب َجا ِن ِب َقا ُرو َر ِة المْ ِ َيا ِه المْ َ ْع ِد ِن َّي ِة.
�أ َت ْع ِر ُف َع ِز ِيزي؟!
االحترِ َِاق ـ
ـ َو�أ َنا فيِ ُم ْنت ََ�ص ِف ْ
لمَ ْ � ْأخترَ ْ �أنْ َت ُكونَ َ�ص ْر َخ ِتي الأُولىَ فيِ الأ َّو ِل ِمنْ �أ ْب ِر َيل
و�ض َّ
الط ِبي َع ِة
لمَ ْ �أنجْ ِ ْز َ�ش ْي ًئا ِمنْ ُف ُر ِ
َولمَ ْ �أُ َ�شا ِر ْك فيِ َت ْغ ِي ِري ا ْل َع ِّام المْ َ ْيال ِد ِّي
لمَ ْ َي ُخ ِّني ِظ ِّلي فيِ َذ ِل َك ال َّن َها ِر المْ ُ ْث َق ِل ِبالحْ ُ ز ِْن
�أنْ �أ ْن َه َ�ض َو�أُ ْر ِب َك � ْأ�ص َواتَ ا ْل ُع ْ�ش ِب المْ ُ ْبت َِّل
َو� َّأن ال َّل ْي َل َك َو ْق َت َها لمَ ْ َي ْخترَ ِ ْق َ�ص ْخ َر َة الحْ َ َيا ِة ِل َي َت َن َّب�أ ِبا ْل ُو ُجو ِد.
�إ َّن َها
ِر َ�سا َل ُت َك المْ ُ َت� ِّأخ َر ُة ِع ْندَ َ 2:55ب ْعدَ َّ
الظ ِه َري ِة
الد َفا ِت ِر المْ ُ ْهترَ ِ َئ ِة ِمنْ َن ْظ َر ِتي َّ
ال�ش ِرهَ ِة
َك َّ
َكال َّن َها ِر المْ ُ ْ�ش َت ِع ِل ِب ِّ
الذ ْك َر َي ِات
ِّ
الد ِر ِا�س ِّي
ال�ص ِاخ َب ِة ِع ْندَ ِن َها َي ِة ا ْل َع ِّام َّ
الذ ْك َر َي ِات َّ
ي�صي (ا ْل َكارُوهَ اتْ ) ِبال َّل ْو ِن ال َّر َما ِد ِّي.
َقمِ ِ

َل ْي َ�س َع َلى هَ ِذ ِه الأ ْر ِ�ض َما يمَ ْ َن ُع الحْ َ َيا َة
�أ َب ِاغتُ دَهْ َ�شت ََك ِب َت ْنهِيدَ ٍة َت ْر َت ِع ُ�ش ِمنْ َف ْر ِط المْ َ َح َّب ِة
ـ ِل َت ْع َل َم َج ِّيدًا ـ
�أُ ِح ُّب َن ْك َه َة ا ْل َق ْه َو ِة فيِ � ِآخ ِر ا ْل ُف ْن َج ِان
ا ْل ُف ْن َج ِان ا َل ِذي تَترْ ُ ُك ُه َق ْ�صدًا
َو َت ْبدَ �أ فيِ َت َ�ص ُّف ِح الجْ َ َّو ِال
�إ َّن َها َك َما َت َنا َو ْل ُت َها �أ َّو َل َم َّر ٍة
ِب َط ْع ِم الحْ َ َّب َه ِان
�أ ْو ُر َمّ َبا
َ
نجْ
َق ِليلاً ِمنَ ال َّز ِب ِيل.
�أ َت َذ َّك ُر َذ ِل َك َج ِّيدًا
َعدَ َد َ�ص ْف َح ِات ا ْل ُك ُت ِب ا َّل ِتي َق َر ْ�أ َت َها
َّ
الط ِر َيق ا َّل ِذي َي ْف ِ�ص ُل َبينْ َ َ�ض ْح َك ِت َك َوال َّن ْظ َر ِة َّ
ال�شا ِر َد ِة
ِت ْل َك ا ْل َك ِل َم ِات ا َّل ِتي تمُ َ از ُِح ِني ِب َها
َك ِل َماتٌ ـ َو�أ ْنتَ َم ْع ِن ٌّي ِب َها ـ ُت ِث ُري َغيرْ َ ِتي
ِع ْندَ هَ ا
ال�ص َفا ِء
ُر َمّ َبا � َأ�ض ُع َك ِّفي َبينْ َ َن ْه َر ْي ِن ِمنَ َّ
َو� ْأحترَ ِ ُق
َل ِك َّن َها ِع َنا َي ُة الإِ َلهْ.

�أ ْف َكا ِري َّ
ال�ش ِه َّي ُة
ال�س َن ِة ال ِّن َها ِئ َّي ِة
َو�أ َنا � ْأ�س َت ِع ُد ل ْإع ِ
الن َن ِت َيج ِة َّ
َي ْو ٌم ِب ُط ِول ا ْل َع ِّام
ا�س بمِ َ ا َي ْك ِفي
َق ٍ
َو َل ِك َّن

رحمة ال�سيد عبدالقادر  -ال�سودان
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أنت لـي
(إلى الشمس المنيرة
في الظالم)
()1
�ض ّوع الطيب �شذاه
عم ف�ض ـ ـ ــاه
والهوى ّ
فا�سكبي حلن ًا جديداً
كي �أرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مبتغاه
عيدك الأبهي ربيعـ ـ ًا
ّ
عطر الكـ ـ ـ ــون م ـ ــداه
�أنت يل زه ـ ـ ــو ربيــعي
كـ ـ ـ ـ ــم وددت العـ ــمر
�أن �أح ـ ـ ـ ــيا �ص ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاه
�أنت لـ ـ ـ ــي حلم نـ ـ ـ ــديّ
ك ـ ـ ــم ذرعـ ــت الـ ـ ــدرب
�أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناه
والأماين ك ـ ـ ــم غ ـ ـ ــدت
نه ـ ــرا دفيـ ــق ًا �سـ ــاحر ًا
يج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري وديـ ـ ـ ـ ـ ــعا
ذا ف�ؤادي كـ ـ ــم ح ـ ـ ــواه
عي ــدك الأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهى
جما ًال ط ّيب اهلل ث ـ ـ ـ ــراه
ال �أبايل �إن ن�سيت الدرب
خلفي �أو ن�سيت العمر عمداً
ذاك �س ـ ـ ـ ّر ما الذي �أبغي
�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواه؟
()2
�أيها القلب مت ـ ـ ــهل
ال تزدين من عـ ـ ـ ـ ـ ــذاب
ليلهـ ـ ـ ـ ـ ــا باحلب �أجمل
ونهـ ـ ـ ــاري ما زال يقبل
كلما قلت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد�أتُ
�ض ّيع الدرب خ ـ ـ ـ ـ ـ ــطاه
و�أرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداه
و�أرانـ ـ ـ ـ ـ ــي منـ ـ ـ ـ ــتهـ ـ ـ ــاه
هـ ـ ـ ـ ــو ذا �س ـ ـ ـ ّر الغـ ــواين
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـدّالل
وال ّتنـ ـ ـ ـ ـ ــائي وال ّتـ ـ ـ ــداين
ق ـ ـ ـ ـ ــربه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنّ  ..بعدهنّ
م�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه.
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ح�سني عربو�س  -اجلزائر

غرفة...
�أتقا�سم �ضحكتي مع ظلك
ظلك الذي يختبئ خلف املرايا،
يعبث باخلزائن
يفتح ال�شبابيك،
يرمي زجاجات عطرك املفرت�سة
وم�شابك �شعرك،
يف هذه الغرفة ال�صغرية
حيث تدخل الق�صائد كل ليلة،
�شهية ك�شفتيك
باردة كغيابك الق�سري،
يزحف �صوتك
فوق ال�سرير والو�سائد،
يغني يل،
�أغنية قدمية جد ًا
يحكي لأ�صابعي الع�شرة
تفا�صيل
�صدرك املمزوج برائحة الدوايل،
يخبز يل الفطائر
املحالة
يرتكني �أالحق الزرازير
التي تلعق ال�سكر فوق كتفك،
�أنا يف هذه الغرفة

أبيض وأسود

عون اهلل عثمان  -اجلزائر

مغلق
بكل الروئ
املن�سوجة بكامل �أ�صداء �شغفها
دخولك،
�أنتظر
ِ
مبت�سمة كقدر
مكتنزة كالعناقيد
�شهية كك�ؤو�س النبيذ
م�شتعلة كر�أ�سي
ك�أحالم �شهواتي العنيدة،
تدخلني،
غيمة �شم�سية؟
حترق كل هذا ال�صقيع
املت�شبث
باجلدران ،والق�صائد ،وهواج�س
الأقالم،
تدخلني،
كلوحة �سوريالية ،عبثية،
تزحف بقوة
ت�ستحم ب�أنفا�سي
تزرعني كخنجر من رغبة
فوق اجل�سد الف�ضي.

عن �أي لون تتحدثون
فنحن امتزجنا �سلف ًا
�سبق وارتبكنا،
�سبق وافرتقنا ثم عدنا لنبد�أ
�سبق لها �أن انتحرت يف �سوادي
و�سبق يل �أن كتبت فوق بيا�ضها �شعر ًا
واحلرب كان �أ�سود ًا
هي �أخدت من َ�شع ْري املجعد خ�صلة
عيني املمزوجتني بلون الليل ن�ضرة
ومن لون ّ
زرعتهما يف ح�ضنها النا�صع كي ننمو مع ًا
�أ�ضافت ف�ص ًال خام�س ًا للف�صول الأربعة
ذلك الف�صل الذي نكون �أنا وهي واحد
حينما ق ّبلتها �سقط القمر مت�أثر ًا ب�ضوئنا
واحتجت النجوم لأين ا�ستبدلتها ب�أنثى
َّ

اكرم �صالح احل�سني � -سورية

وازدادت ال�سماء �سواد ًا ،فهي �أكرث َمنْ
ت�ستقبل دعوة الع�شاق لي ًال
�أيها البحر الأزرق �أي اللونني �ست�أخذ
حينما نغط�س داخلك �أنا وهي
�آ� ..أبي�ض �أم �أ�سود
�أيها الهواء �أي الرئتني هي �أف�ضل لك
كي ت�أخذ ق�سط ًا من الراحة
�أدخل حيث �شئت فنحن واحد
حذفت كل قبلة بي�ضاء من �شفتيها يوم ع�شقنا
وحذفت هي كل القبل العن�صرية من على كتفي
ثم ا�ستدعينا امل�أذون و�أر�سلنا احللوى
للمعارف يف كوكب الزهرة
ويا ترى ما لون كوكب الزهرة
�آ� ..أبي�ض �أم �أ�سود!!
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السمكة الوحيدة
ُك ُّلهم َيرجعونَ �إىل بيو ِتهم
ب�صيد ثمني.
ٍ
البح ُر خا�ش ُع �أمامي
�ص َّنارتي جيدة
وقاربي متني
ملاذا �إذن �أعود �إىل عتمتي
بال �سمكة؟
ماذا َين ُق ُ�صني كي �أكونَ
�صياد ًا؟ ..ال�صرب؟
َمن َيخبرِ ُ ال�ص َرب ِمثلي؟
�أنا الذي وقفتُ �أك َرث ِمن
قرن
ُرب ِع ٍ
اجلنوب
أفران
أمام � ِ
ِ
� َ

دونَ زفر ٍة واحدة؟
احلظ؟
رمبا
غ َري �أنهم َي�صطادونَ
حظ
بال ٍ
وبال �ص ٍرب
وبال �صنار ٍة
بحر.
وبال ٍ
ُ
�صد َّق
ملاذا ال �أري ُد �أنْ �أ ِ
�أنني ال�سمك ُة الوحيد ُة
و�أنهم ال َيفعلون �شيئ ًا
ِ�سوى العود ِة بي
�إىل بيو ِتهم َّ
كل م�ساء؟

فتحي عبد ال�سميع  -م�صر

خبز
فتات
ٍ

جواد الب�صري  -العراق
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�أجم ُعني
من بني رفاة
املوتى..
خبز لطيور
فتات ٍ
يف املنفى
ٌ
داهمها ليل جمدب
ف�صار �أنينها
�شق�شق ًة يطال بها املوت
�صغارها...
كفحيح �أفعى
وطن
تتمنى املوت يف ٍ
�أكلت منه وتربعت
بعر�ش �سمائه..
أ�سقام �أو بلوى
دون � ٍ
مذ جاءت للدنيا
فنريان الغربة باتت
تنتزع من حوا�صلها

�صوت ًا خمزون ًا ليوم
ت�أفل فيه الذكرى
ويعم �سواده �أرجاء الكون
ٌ
ويقتحم الت�أريخَ
خما�ض
ينجب فيه �شخو�صاً
ال ت�شبه ما �أجنبها �آدم
�أكرث ق�سوة...
حتى �أن هابيل يخرج
من قربه مت�أبط ًا
الغراب يعتذر للنا�س
�أكرث من مرة..
وتعود رفاتي بني حطام
املوتى ..ال فائدة
من فتات خبز
دون كرامة البتة
ويبقى يف الغربة طري
يتوحم �أ�صداء الذكرى.

عيناكَ
ُ
تخرتق ال�سنني...
ع�شق
بياد ُر ٍ
�سراب ٌ
وطيف ي�س ُّر العيونَ
ٌ
ُ
ُ
ي�ستغيث
فاحلرف
يطلب ّ
فك القيو ِد
ُ
الفجر ينطلق
مع ِ
ين ُرث الأزها َر واال�شعا َر
فيبتني خيايل ج�سر ًا
بني �أنفا�سي واحلنني
ال�شم�س يف م�سريها الغروب
ُتناز ُع
ُ
�أ�س ُري يف متاه ِة الدروب
تغتالني الظنون
� ُ
كالغريب �أرجتي قطري َة الندى...
أبواب
أطرق ال َ
ِ
وتر
�أُدوزن اجلوى على ِ
احلن ِني
�أَ ُ
�صرخ ب�أحريف:
ثوري
انتف�ضي
ت َّربجي بني ال�سطو ِر
َ
الكالم
حروف
فقد �ضاعتْ
ِ
و�سط الر�ؤى
فيا لزماننا اخل�ؤون
حني عرف ُت ِك
علم ِتني كيف � ُ
أعي�ش �أ�شواقي...
لأن�سى جرح ًا
ما زالت...
ُ
حترق الإن�سان يف �أعماقي...
وقت ملل َمتُ ما تبقى من
حطام...
ووقفتُ �أنتظ ُر القطا َر
هديل
كالط ِري ُي�س ِق ُط دمع ًة من ِ
احلب والنوى
ِ
لهيب ِّ
عذاب انتظا ٍر
�أو ِ
فر�أيتُ َ
قلبك م�سكن ًا
ور�أيتُ َ
حبك خمرج ًا يل

دروب الي� ِأ�س
من ِ
الكئيب
الليل
ِ
و�سطو ِة ِ
على �ضو ِء النها ِر
حني ر� َ
أيتك
كان يف َ
عينيك حلم ًا
أحالم التي
ُ
ير�سم ال َ
عيني تخنقها ال�شجون...
يف َّ
ك�أن يف �شفتيك نغم ًا
ُ
يعزف الأحلان التي
�شفتي يطويها ال�سكونُ ...
على َّ
َ
عيناك �آ ٌه منهما.
بح ّران يا لده�شتي
كيف �صارت الع ُني بحر ًا
وتنكرتْ ملكا ِنها؟!

د� .صباح عبدالقادر �أحمد  -ال�سودان
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كوفيد
التاسع عشر

�صباح قدرية  -تون�س
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«نحن ن�ساق بالطبيعة �إىل املوت ون�ساق بالعقل �إىل احلياة»� /أبو
حيان التوحيدي.
أفتح باب ال�صباح  ..يطالعني اليوم مت�شح ًا باحلزن
� ُ
متكح ًال بال�ضباب
غي ٌم عاقر يكتظ بالأفق�..آذار �شي ٌخ �ضرير فقد ع�صاه
بريد اهلل ّ
معطل
وال ر�سائل تف ُد من ال�سماء
وهذي الأر�ض� :أتون الأ�شقياء!!
�أعود منهكة مني �إ َّ
يل
�أو�صد باب منزيل يف وجه نهاري املجهد
�أرى جمهور العا�شقني مت�سرب ًال وراء ال�شا�شات
جواالتهم قوارب للنجاة
واحلبيبات عناقيد العنب امل�شتهاة يف يد العدم
واملحبون ك�ؤو�س الع�شق يف يد القدر
�أيها الرب!!..هل تقتلنا الطبيعة
وينقذنا :ال�شعر واحلب؟
«�إن هذا احلب يف كل زمان وكل مكان
لكنه ي�شتد كثافة
كلما اقرتب من املوت»
هكذا حدثتنا يا ماركيز عن ع�شق فلورنتينو لفرمينيا...
كم هي �أنيقة كولرياك يا نهر جمدولينا !
�صيت الإبحار يف قارب حمجور
َرّ
خدعة العا�شقني اللذيذة
للو�صول �إىل ما بعد احلب:
احلب لذات احلب ..هنا والآن�.. :أرنو من �شرفتي
تب ًا ال �شيء يطالعني
�سوى كوفيد التا�سع ع�شر ملك ًا غا�شم ًا ملدينة الأ�شباح
�أعود لكتبي ،ملو�سيقاي،
�أعدل عقارب �ساعتي على ذبذبات احلياة
اقر�أ للم�سعدي:
«احلب واجلمال ث�أر احلياة من الغيب والعدم»
�أر�سم على وجهي ابت�سامة
� ُّ
أه�ش بها عبو�س يومي
�أكن�س وجه املوت املرتب�ص
�أ�شعل �أ�صابعي �شموع ًا للأمل
و� ُّ
أفك جدائل �شعري �شمو�س ًا للفرح
من غرفتي �أطرد رائحة الكلور بر�شة من عطر الورد
�أفتح ت�سجيال لل�ست�« :أغدا �ألقاك»
فهنا والآن
ما زال يراودين حلم ب�أن �أكون �أيقونة �صباحاته
وعرائ�ش اليا�سمني على �شرفته يف ليايل ال�صيف
هنا والآن� ..أفتح �شا�شة جوايل و�أكتب
�سالم و�سالمة لكل العابرين
«�إن كان ال �شيء �سينقذنا من املوت فلينقذنا احلب من احلياة»
هكذا �أخربنا نريودا العظيم...

من الال شيء..
جئتُ �إىل هذا العامل من الال �شيء ،كم�شهد �صغري يرى من عل،
�أو كجرح يف ذراع العدم ،جئت حافية �أدو�س م�سامري الوقت،
�أتنف�س برئتني حممومتني و�أزف ُر املكان مدن ًا تتهاوى� ..سقطتُ
دم ّ
ملطخة
دم� ،إىل رحم احلياة ع�صارة ٍ
من رحم اجلنة بلطخة ٍ
َ
والئم اهلل و�سالل �أنبيائها ..كل
با�سمي ،وبالطوائف التي تتقا�سم َ
َ
ّ
الطرق التي م�شيتها ظ ّلت معي ،كنت �ألفها ك�سجاد ٍة �شتويةّ ،ثم
�أرميها يف �سقيفة الذاكرة ،حتى ا�ستخرجها ك�أواين منزلية خب�أت
لغر�ض ما..
�صدق ًا ،الفيل�سوف وحده من ي�ستطيع �أن يعرف �ألف �آدم و�آدم،
ووحده من با�ستطاعته �أن يرى اهلل ب�صور ال متناهية ..اهلل الذي
ج َّر �آدم من يد حاجته و�س َّكه كعمل ٍة نقد ّي ٍة على درب التنا�سل،
وو�ضع فيه الأمل جر�س تنبيه .هو نف�سه اهلل الذي جعل من احلياة
يا �سادة درو�س ًا من العذاب ،وقال �إن اجلحيم لقادم..

بقدر من الأمل ال متناهي ،وال ُنولد والد ًة حقة �إال من خالله..
أحلم،
آخر كنتُ �أحلم فيه �أ ّال � ْ
حلم � ٍ
فلم ي�سبق �أن �أيقظني حل ٌم من ٍ
فالأحالم جروح ال تطيب وندوب ال تلتئم..
�أماه..
اناجيك تعايل واحميني من بط�ش الثواين املخادعة� ،أعدينني
بحبلك ال�سري ثانية� ،أنف�ضيني من م�ؤخرة هذا
إليك ثم اربطيني
ِ
� ِ
الوجود ك�سجارة ح�شا�ش� ،إنه وجو ٌد �أ�صاب روحي ب�إعياءٍ ،وقلبي
الذي تنب�ضني به يركل �صدري يريد �شهر ًا عا�شر ًا� ،شه ٌر ال ينتهي
رحمك..
يف ِ

ال �أ�ستطيع �أن �أنام و�أنا �أفكر يف �أ�شياء لطيفة� ،أُ ّ
ف�ض ُل �أن �أرقد
و�أنا �أتدبر يف لعنة ال�شرارات ال�ساقطة من ال�سماء وهي على
�أجنحة �أج ّنة ال�شياطني ،فيوزعني الكالم �س ّيد ًا يف ت�صنيفه حمنةً
أل�سن ال�صفات ،كال ٌم يح ِتّم على الظلم ِة َ
العي�ش يف غرفتي،
على � ِ
ُ
فتَه ُّز بيدها اخل�شنة ح�صان الوح�شة اخل�شبي ،فتقهقه الظلمة
حديد �صدئ ،هي
ب�صوت مرتفع وهي َت ْل ُك ُم �أكتاف وحدتي بقب�ض ِة ٍ
عازفة وجن ماهرة ،تتقن العزف على �أحريف لأبتلع الناي و�أفتح
ثوب �ضيق ،تار ًة يخنق
كن�سر لأعانق كل الثقوب� ..آه ،حزين ٌ
يداي ٍ
ج�سدي وتار ًة �أُخرى يعريه من روحه ..وهو اجل�سد امل�ؤذن �صرخاً
بروح هاربة ،فرمبا حفنة الطني التي ُعجن منها هيكلي
م�سكون ًا ٍ
هي بقايا بنا ٍء ملعون ،لهذا تتا ُب ُع اغت�صاب الفرح الذي زار روحي
املنهكة واملنتهكة..
و�أنت تقر�أ هذا ،ال تخف ،بل اطمئن؛ �إذ ال �أحد ميوت بعذريته،
فاحلياة تغت�صبنا جميع ًا..
و�أنت �أيهذا الليل :عانقني كعناق اجلائع للرغيف ،لرمبا �أخر�ست
جوع وحدتي ،ففي هذه احلياة ن�ستورد كل �شيء� ،إال ال�سعادة ،فهي
غالب ًا ت�أتي معلبة ،لي�ستبدلها عمال املوانئ باحلزن..
كنت على ا�ستعداد تام لإنهاء مرا�سم الطالق مع �أمل احلياة،
وفج�أة �أدركت �أنني كنت �أكرث زوجاته غبا ًء ،فنحن نظل حمملني

ال�سالكة الغزاري  -اململكة املغربية
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كأني َ
بك ُكنت
ُ
َّ
علي!
أستدل
َاّفلح ٌة �أنا...
�أنكرتني مواويل الزعفران
متايل
املفتوحة يف دمي كدفاتر ٍ
يحفظ الن�سيم �سطورها وال�سنابل.
�شم�س َتدور حول وجهي
�أنكرتني ٌ
الال بالد له ،تنام يف ق�سماتي
في�ست�سلم جميعي لنداء ال�سمرة.
لآها ِتك مثلاً ..
�إذ كانت ت�سند الكون من حويل
بينما ي�أخذين الرت ّنح،
ُيدوخني �صوتك ح َني َتل ُد النرب ُة َيفّ
براكي ًنا و ِبحا ًرا،
عا�صف ًة ثم ن�سم ًة طرية
ِج اً
بال عظيم ًة وفرا�شات ...
أحبك“،
وك�أن «� ِ
اللهب يف �ضمريي
تحُ يي َ
ُتعيد اخ�ضراري!!
ك�أين َ
بك ُكنت � ُ
علي
أ�ستدل َّ
والآن ُقل يل..
�سحب �أغنيات ال�سواقي
َمن َ
َ
ُ
من وريدي لي�أكل العط�ش �ضلوعي؟
كبد النهار
ثم ُي�سدد �سهم الرجفة يف ِ
أر�ض ُتغر�س فيها جذوري
فيموت بال � ٍ
وين ُبت منها طلعي الغجري جدًا
الأ�سم ُر جدًا...
ُقل يل عن
ب�سم البوار
الطمي امليت ُّ
مناجل العمر الغادرة َملّا
َّ
ح�شت ق�صب روحي
وع ُد االحتفال املغدور به
هل ُتعيده ابت�سامة؟

�أمل ن�صر اجلندي  -م�صر
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غ ــليون نيت ــشه..

م�صطـفى قــلو�شي  -اململكة املغربية

يائ�س ًا �أطيل التحديق
يف �شم�س الظهرية..
فال ظلي اقتب�س منها نور ًا،
وال عيني �أدركت �سر
الوهج.
عود الثقاب مثال جيد للدفاع
عن فكرة،
يدفع ر�أ�سه ثمن ًا لوهج
عابر.
الغابة فكرة
يف خيال حطاب عجوز..
يغر�سها..
ي�سقــيها..
ي�سحقها بف�أ�سه،
يف �شتاء بارد.
ثم يجل�س وحيداً،
يندب حظه،
ويبكي الع�صافري ال�شاردة.
خلف الريح،
نوافذ مغلقة..
طويل ليل ال�شتاء
واملدينة تكتب �سريتها
من جديد.
هكذا �أنا:
�إن�سان ب�سيط جداً،
وا�ضح للغاية
مثل خرب�شات طفل
على جدار اجلريان..
�أحالمي �أي�ض ًا ب�سيطة،
وعاداتي �أي�ض ًا..
كل هذا كفيل �أن يجعلني �سعيد ًا.
كل الأوقات منا�سبة
لوقوع �شيء ما مفرح
و�سعيد...
فال تـتحجج بالظروف،
�أيها القدر.
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من رحيق االسئلة

واالتكاء
الزين �سلمان  -ال�سودان
�صمنْ �أَنت؟
َقا ِد ًما
الك ُّ
الظ ْل َم ِة
ِمنْ ِح ِ
�إلىِ َحا ِل ِك
منْ �أَ ْنتَ ؟
�أَ َّي َها المْ ُ َ�سا ِفر ِمنْ َ�ش ِا�س ِع الحْ ُ ْل ِم
�إلىِ ِ�ض ِيق َ�صبرْ ِ ك َ َو ِا ْح ِت َما ِلك
ُم ْت َع ُة ال َّر ْو ِح
�شاهقة
َت ْت َع ُب
ِطي َن َة الجْ َ َ�س ِد
ال�صبرْ َ ِمنْ َي ِق ِني
َف ْا�ستَم ّد َّ
ال�س ِري َر ِة
المْ َ َوا ِق ِف َو�أَ ْ�س َت ِع ُني ِبن َقا ِء َّ
َق ْب َل َف ْي ِ�ض ال ُد َّعا ِء
َرا ِك ُد ا ْل َق ْو ِل ا ْبقى فيِ َخ َبا َيا ال َّن ْف ِ�س
ِمنْ َرا ِك ِ�ض ا ْل ُب ِوح
فيِ َح َنا َيا ال ِّل َ�س ِان
منْ �أَ ْنتَ ؟
�أيها اململ�ؤ ِبالخْ َ َطا َيا
ُت ِ�ضئ ِبا ْل ِع ْ�ش ِق
والأ�شياء ُم ْع ِت َم َة تمَ َ ا ًما
َي َتدَ َّر ُج َّ
ال�ض ْو ُء ِمنْ َم َ�س ِّام َك
و�ص
َذهَ ا ًبا فيِ الخْ ُ ُف ِ
وت ِح َني َي ُغ ُ
الد ِّم
بَعيدَ ًا فيِ َع َت َم ِة َ
َوا ْل ِع َظ ِام
الحْ َ ِزي َنة
َو َت ْ�س َتمِ ُّر َّ
ال�ض ِغي َن ُة
ِل ُك ِّل َمنْ �أَ َذ َ
م�ضى فيِ ِغ َي ِاب
اك َو ِ
وب دُون َ َم ْن ِط ٍق محُ َ َد ٍّد
ال ُّد ُر ِ
َ
َ
ُي ِب ُيح لحِ ن ِق ِك
�أن َي ُكون المْ َ َرا َيا
فيِ ِغ َي ِاب المْ َ َرا َيا
َوا ْل ِبلاَ َد
الحْ َ بي َب َة
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ال َّر ِح َيق
َ�ض ِّي َق َ�ص ْد ِر الحْ َ دَ ا ِئ ِق
ال َّت َنا ِن َري ا ْل َق ِ�ص َري َة
َّ
ال�ش ِه َيق
انزواء
الأماين
فيِ َج َن ِاح ا ْل َف َرا�ش ِةَ
ي�س
ِا ِّت َ�سا َع َحدَ َق ٍة َعينْ َ الخْ َ مِ ِ
ِمنْ برو ِز ال ِّتلاَ ِل ِمنْ ِخلاَ ِل
ي�ص
ا ْل َقمِ ِ
وب ال َّل ِئي َم َة
ال ُّد ُر َ
ا َّل ِتي َت ْق َو ُد الىِ الال �شيء
َغيرْ َ هَ َذا ا ْل َف َرا ِغ
َف ْ�ضلاَ ً ُق ْل ل
َمنْ �أَ ْنت؟
اتكاء.
َ
ِب ِع ْط ٍر ف َو ٍاح.
َوخط َو ٍات هَ ا ِد َئ ٍة.
وط فيِ
ال�س ُق ِ
َخ ْو ًفا َع َلى هُ ِو َّي ِة ِ
احل َذاءِِ .منْ ُّ
َجدَ ِل َّي ِة ال َّل ْو ِن ِا ْ�س ِت َنادًا َع َلى ال َت َّجا ِر ِب ال َتّا ِر ِيخ َّي ِة
ال�س َوا ِد.
املُ ِوغ َل ُة فيِ َّ
َت�أْ ُخ ُذ َط ِري َق َك �إِلىَ ال ُك ْر ِ�س ِّي ا َّل ِذي ِا ْح َت َوى َق ْب َل َك
َق َّل َب َك َو�أَ ْج َم َل ال َعا ِب َر ِات.
ف�سلفة االتكاء فيِ َّ
ال�ش َوا ِر ِع َتت ََط َّل ُب ب ْن َط اًال
َج ِديد ًا �أو قدمي ًا ال يهم َو ِجدَ ار ًا ِل َو ْ�ض ِع َب ِاط ِن
ال َقدَ ِم َع َل ْي ِه َو َّ
الظ ْه ِر.
َم َع �إِ ْب َرا ِز ال َف ْخ ِذ َوال ُّر ْك َب ِة �إِلىَ الأَ َم ِام ُم ِ�ش ًريا
�إِلىَ ِا ْمتِدَ ا ِد َن َظ ِر َك ِل َرّ ْ
لت ِك ِيز �أَكْثرَ َ َوال َت ّْذ ِك ِري
بمِ َ َفا ِت ِن ا َ
جلمِ يلاَ ِتَ .ذاتُ َح ْل َوى.
َ�س َق َطتْ ال ِب ْنتُ ِمنْ ال ِع ْ�ش ِق َفا ْن َ�ش َط َرتْ �إِلىَ َق ْط ٍع
جما ًزا ُت َ�س َّمى ح ْل َوى ِحي َن َها َكانَ
َ�ص ِغ َري ٍة ِم ْن َها َ
د ُُخ ُول الأَ ْط َف ِال ُم َب ِّك ًرا �إِلىَ َط ْو ِر اال�شتهاء.
َو ُر ُج ًوع ًا �إىل �أَر َي ِح َّي ِة االتكاءَ .را ِئ َح ُة البنُ ِّ

َوا َ
حل َّب َه ِان َتت ََ�ض َامنُ فيِ ِ�س ِّر َّي ٍة َت َّام ٍة َم َع ْ
خ�ض َرة
ا�س َة َ�ش ِّم ِك ِمنْ َي ِدهَ ا ِلت َْج ِل َ�س
ال َّن ْع َنا ِع ِل َي ُقو َد َح َّ
فيِ ال ُك ْر ِ�س ِّي ا َّل ِذي اَل َي ْف ِ�ص ُل َب ْي َن َك َو َبينْ َ ا َ
حل ِبي َب ِة
َح ْي ُث الأَ ْم ِن َّيات ِه َي �أَ ْق َ�صى َما َت ْ�ست َِطي ُع َك َّف ِك
ا�ص َي َة َظ ِّن َك املوبوء
تحَ ْ ِقي َق ُه الآنَ َ .و�أَ ْنتَ َت ْفت َُح َن ِ
ِبا َ
احل َكا َي ِات ا َّل ِتي تحُ َ ِّني ُع ْن َق َها ِل َت ْق ِط َف
حل ِن ِني َو ِ
َو ْر َد ًة ِمنْ َ�ش َفا ِه ا َّل ِتي ِا ْح َت َواهَ ا َّ
ال�شا ِر ُع املُ ْظ ِل ُم.
َقا َلتْ ِ�س ُّت َّ
اندياح( :البنابر)
ال�ش ِاي َذاتَ
ٍ
�أُجدى ِ إل ْظ َها ِر �أَ ْرد ِ
َاف ال َب َن ِاتَ .وال َف َ�سا ِت ُني َغيرْ َ
َذ ِات َج ْد َوى �إِ َذا ُت ُع ِّل َق الأَ َم ُّر ِب ِا ْج ِت َي ِاح ا َ
جل َ�س ِد.
ا َ
جل ِاذ ِب َّي ُة َل ْي َ�س �أَنْ َت َظ َّل ُر ِهي َن ًا بمِ َ ْر َك ِز الأَ ْر ِ�ض
ِه َي تحُ َ ِّل ُق ال ُّر َوح فيِ َف َ�ضا ٍء َف َ�س ِّي ٍح َك َطا ِئ َر ٍة
يبَ ،وا َ
َو َر ِق َّي ٍة فيِ َخ َّي ِال ا َ
خل ْي ُط هُ َو ما ِظ َّل
حل ِب ِ
ِمنْ �أَ ْل َف ٍة َو َب ْع�ض ا َمل َو َّد ِة فيِ ُع ُي ِون ا َ
حل ِبي َب ِة.
حل ِن ُني َما َح َ
َوا َ
اك فيِ ال َق ْل ِب فيِ ِغ َي ِاب ِمنْ تودُ.
ا�ضي.
َوال ِبلاَ ُد َل ْي َ�ست الأَ َر ِ
ِه َي القهقهات.
َ
َ
َّ
ُ
يف� ،ش ِّم ْ�س
ال�ش َوا ِر ُع ا َّل ِتي ُت ِفي�ض بمِ َ ا ِء اخل ِر ِ
َّ
الظ ِه َري َة،
ا َ
حلا ِفلاَ تُ .
ِ�س َّتاتُ ال َت َّ�سالىَ .
وت ا َّل ِتي ِا ْح َت َم َلتْ جدرانهاِّ ،
ال�ش َعا َراتُ
ُك ُّل ال ُب ُي ِ
املُ َن ِاه َ�ض ُة ِل َه ِذي ا ُ
حل ُك َومة ،ال ُو ُجو ُه ا َّل ِتي َع َلى
ال َو ِاجهَاتُ ال ُز َّج ِاج َّي َة،
ِجدَ ا ٌر َق ِد ٌمي.
َو َك ْل ٌب َ�ش ِر ٌ�س ُي ْح ِّد ُد َط ِري َق َة ُع ُبو ِر َك ِل َذ َ
اك
َّ
الط ِر ِيق.
َو َما ِخ ْط ُه الأَ ْط َف ُال َع َلى �أَ ْعمِ دَ ِة ال َك ْه َر َباءِ.
َذاتُ لمَ ْ َب ٍة َو َ�شا ِر ٌع َو ِحيدٌَ .ووَهْ ُم ا ُ
حل ِ�ص ِّي ِب� ِآن
ال�س َماءَِ .و َب ْع ُ�ض ال ِّن َ�سا ِء تجُ ِ ي ُد
ال ِب َحا ِرِ .ا ْمتِدَ ا ُد َّ
ٌ
ْ
الر َجالُ.
تمَ َ ا ًما�َ .س ُّب ال َعقِيدَ ِة ِمثلِّ .
ال�س َرا ِئ ِر
َوتجُ ِ ي ُد ِا ْخ ِت َبا َر ُل ُيو َن ِة ِت ْل َك َّ
و امل الرحيل
زينكوف

شرائح مجهر ّية
كنتُ قد �أو�صدتُ باب املنزل
وات ّك�أتُ عليها
فارغ ًة كانت خزان ُة الأحذية
عجل
عندما ع َربتْ على ٍ
�أعوامي احلافية.
•••••
أحن �إليه
غالب ًا ما � ُّ
وحني ت�أخذين قدماي م�صادفة
�إىل هناك
�أت�أمله ب�شغف
كما لو �أ ّنني �أ�شكره
ال�شارع الذي عرثت فيه
على ثالثة دنانري
كانت ترتاق�ص يف الهواء.
•••••
يف ثلاّ جة الكوكا كوال
عرثتُ على جدول ال�ضرب
�أك ُرث من ق ّنينة زجاج ّية
لت�ضرب ر�أ�سك
َ
ثم تف ّكر مبن َيليك.
•••••
لي�س للرغيف ي ٌد

وذلك يعني �أنه بال خامت زواج
كيف يل �إذن
�أن �أخرب �أوالدي
ٌ
مرتبط
�أ ّنه
ويف ّكر بالإجناب.
•••••
الرب
بال دعوة يح�ضر ّ
ي�أكل ما تب ّقى لدينا
من خبز ياب�س
وي�شرب
قارورة املاء الوحيدة
يت�أ ّمل وجوهنا ال�شاحبة
ثم يه ّز يده هازئ ًا
ومي�ضي.
•••••
يف حفل الزفاف
ث ّمة �صائغ
ير�سم ب�أ�سى �شديد
�صورة حزينة
لعرو�س تق�صده فيما بعد
كي تبيع جموهراتها.

•••••
لي�س لديّ ما �أبيعه لأحد
مثلما ال �أملك
ما �أبيعه من �أجل �أحد
كل ما �أملكه
اقرت�ضه من نف�سي
و�أ�سدّد ديوين
ب�سجائر
�أحرق بها ذاكرة ال�شهود.
•••••
هناك يف �آخر حوي�صلة من رئتي
يتع ّفن خزيني
من التبغ والكربيت
بينما �أمتدّد على فرا�شي
منتظر ًا بلهفة
من ي�شعل اللفافة الأخرية.
•••••
أ�صم
�أنت �أ ّيها ال ّ
�أ ّيها الأعمى
كنت �أخاطبك
لك ّنك مل تلتفت �إيل!ّ

عبود اجلابري  -العراق
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بعمر
وأنا
ٍ
وشجرة
ٍ

بعمر و�شجر ٍة
حتى و�أنا ٍ
�ضاعف
�أحث احلياة على �شغف ُم ٍ
�أحث احلياة على حب
من الدرجة ال َأجن
من مل َيبذر
اجلنون
يف حقول
ِ
لن يكون �أ�سطورة
�أ�سخر من احلب العادي
احلروف
الذي ال يزعج �أمن
ِ
َ
العط�ش
ال يوقظ
الذي ي�شرب �أنهاراً
مزيد
ويقول هل من ٍ
�أ�سخ ُر من احلب
الرك�ض
الذي يكفيني �شر
ِ
اللهاث فوق كف الريح
�شر ِ
كثب
حب يراقب عن ٍ
�أ�سخر من ٍ
ُيحذر
ُيلجم الطريق بذريعة رمادية
بعمر و�شجر ٍة
و�أنا ٍ
�أرى �أن احلياة ممكنة
فقط
عندما ي�أتي احلب
على الأخ�ضر والياب�س
فقط
أهلو�س
عندما � ُ
عندما �أ�ستدعي رجال ال ِوقاية
طوفان محُ ت َمل
اتقاء
ٍ

�سعاد بازي  -اململكة املغربية
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�أرى �أن احلياة ممكنة
الفرا�شات
هيب ِب
عندما ُت ُ
ِ
�أن تطري على اجلانبني
يف ا�ستعرا�ض غجري فريد
املطر
عندما تقر�أ �سورة ِ
على اجلفاف
قبل �أن متد يل الطريقَ
لأم�شي.

ثوب العرس
يف النف�س الأخري من الليل
الكلمات تخون �شفاهها
تهرب
ت�سبح
كزهرة لوت�س بي�ضاء
عنيدة
تبحث عن �ضفاف مقلة طفلة الجئة
هي يف �أح�سن �أحوالها
على �شفا قب�ضة من املوت
تقول
ال ت�صدق هذا النب�ض ال�ضعيف
وال ت�صلب ال�شرايني بعد �إديرنة
*))Edirne
�أذين ال ت�سمع �سوى قرقعة نعال احللم
�صفارة الإنذار �أنا
و�صدري قنبلة غاز هادنت �إ�سالة الدمع
هذه االرتعا�شات من الوتني
ما زالت تعزف �آخر رجال املوهايكنز**
على �شرفة الأمل
تهز الأ�سالك ال�شائكة
ب�أظافر الوقت

ويتجرد من النبوة
رمل �ضل �سعيه
�صدق الق�صيدة
ال �سلطة لها عليك
تت�سلل عارية
بحرف كاحلرير
ال يخاط منه ثوب العر�س على عجل
.................
*�إديرنة مدينة على احلدود بني تركيا
واليونان.
**�آخر رجال املوهايكنز �سيمفونية م�ؤلفها
تريفور جونز ،و قد �أنتج فيلم ًا يحمل نف�س
اال�سم ح�صل على جائزة �أو�سكار.

ال ت�صدق
هذا اجل�سد...
وال�شعر الأبي�ض املت�ساقط منه
امل�ساحيق التي تغري لونه
كالعني ال ميلأها غري الرتاب
والرتاب
ابن املاء
قبل �أن ي�شتد �صل�صاله
العبه النهر عمر ًا
وهو يبكي ...يزداد حجم ًا
كلما خرم�ش اجلبال
يلعنه �سدنة الطريق مع ابت�سامات القر�صنة
حتى يكذب نف�سه

�أحمد �إ�سماعيل � -سورية
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أيتها الموجة
المصاب رأسها بالرشح!
العقل
ملعقة عالقة يف ك�أ�س فارغة
اجلنون
حرية الك�أ�س تت�ساءل من �أو�صل لقعرها ملعقة
فمن �سيفرغ يف جوفها �شغف الأجوبة
ويهدئ من روع حريتها
اللغة
كدمات موجعة على حدبة جمالية الق�صائد
الق�صائد
فرا�شات الأبجدية تزهو يف جداول حرب مل ّون
فمن
�أيتها الأ�سنان
�سيكتب اليوم ال�شعر مبا تبقى من دم ل ّثته
ويتحمل �آفة الأنيميا الطاغية يف اجل�سد
حني،
ي�شح الكالم يقف البحر م�شدوه ًا
ُّ
تر�سم نوار�سه عالمات تعجب كبرية يف الغيم
ا�ستفهام واحدة على جبني ال�ضباب
وعالمة
ٍ
ا َ
جلزْر
يعاتب دائما امل ّد كلما ع ّد موجاته
ميد ل�سانه
ويقول مزجمر ًا:
تنق�صك واحدة يا ابن الكلب..
واملغنى يف املاء رتيبة مو�سيقاه الالحنة
الكمنجات �أي�ض ًا
�شاردة متعبة تلب�س الأوتار جلدها وتبكي
تغني م�ضطرة
�أغنية ِل Coat of many colors ، Dolly
Parten
ملوجة ت�سارع الغرق على كتفي البحر
املوجة �إياها
التي رغت �شفاهها بحليب نهدي مارلني مونرو
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و�ش ّمرت
على �ساعديها بامللح
وم�سد�س كلينت اي�ستوود يف الكف
ها هي
ت�صفع وجه ال�صخر و�ضلوعه الكبرية بالزّبد
وت�ضرم يف قلبه نريان ر�صا�ص رعاة البقر
فيا
�أيتها املوجة امل�صاب ر�أ�سها بالر�شح وقلبها باجلفاف
عودي
عودي
من بهو غرف املحارات ال ّلزجة
حيث اخلوف يلب ُد
وار�شقي ج�سد بحرك بالعناق وقبالت ال ّرعد
أنت زبد البحر وملحه...؟!
هل قلت � ِ
� ْأم
كنتُ فقط �أطقطق �ساد�س �أ�صابع يدي...

امل�صطفي حناين  -اململكة املغربية

ماذا تريد أكثر من هذا؟
ال �أنتظر من النوم �أن يكون متعاطف ًا
ويفتح الباب
وال �أن يكون نبي ًال ويدلني �إىل املفتاح،
�أبقى متقلب ًا مثل حمموم �أعيته حمى اخل�سارة،
يبتلع بقايا ريقه اجلاف ،يرمي ال�سالم على
جهتي الو�سادة
ّ
ويقارع الوقت بلجلجة حروف م ّر ٍة...
جفني بالك�سل قبل �أن �أ�صل برثثرتي
من يقنع ّ
لآخر الأبجدية...؟
من يقنع هذه اخلرفان �أن ال متل القفز،
�أن ال تهرب بعيد ًا...
وتعاود لعبتها فوق ال�سياج؟
والآن
من يقنع �أ ّمي التي تغط يف النوم
�أن الأقرا�ص التي �سرقتها من خزانتها
مل تعد تنفع جلر النعا�س؟
ما تركتُ دعا ًء �أحفظه
�إال ومتتمت ُه يف �سري...
ما تركتُ لقا ًء بقي يف الوراء
�إال وا�ستدعيته بكامل التفا�صيل...

ها �أنا الآن واقف مثل جنديّ
يجيد حرا�سة الباب
وال ُي�سمح له بالدخول...
ه�أنذا
وهذا الوقوف مثل تو�أمني
ال ينف�صالن...
والنوم يركن يف اجلهة البعيدة
و�شفتاه امل�شتقتان تبت�سمان مبكر...
يدك الر�ؤوم �أن مت�سح على ر�أ�سي
كيف �أقنع ِ
حجرك؟
اليتيم من
ِ
كفيك لتم�سح...
�أو �أن �أ�ستدرج نداوة ِ
هذيان جبيني؟
كيف لياء املنادى �أن ت�صل...
ب�صراخها املبحوح؟
كيف يل �أن �أ�صل الباب
وهذا الر�أ�س الأ�شعث...
مثق ٌل بامللح واحلروف والأماكن؟
كيف؟
حجب ال َتقبل املغفرة
عيني وبينكٌ ...
وبني ّ
و�سهر طويل...

ما تركت �ضحكة قدمية
�إال و�أعدت تدوينها ب�صوتي...
�أ ّيها الليل...
ماذا تريد �أكرث من هذا؟
حممد اخلفاجي  -العراق
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ْ
ري ٌ
ات
حف َّ

ُّ
عليك
تدل
قد
ِ
عبدالنا�صر اجلوهري  -م�صر
احل ْفر َّياتُ قبالة جدران ال َّلهف ِة
نك..
من قب�ض ِة ط ْي ِ
ُ
عينيك امل ْبحرتني
ُت ْر�شدين �إىل ِ
علوم ْ
الع�شق؛
فدعيني �أت� َّأمل ِ
فيك َ
�شراع
ل ِيّأن �أبحرتُ بال � ِّأي ٍ
َ
ّ
وبدون خرائط �إر�شاد َّية حتى �ضلت بو�صلتي
ون�سيتُ الت�أ�سي�س لقافية َّ
ال�ش ْطرين
فاكت�شفيني
َ
ّ
عنك �سوى �شط ْني
جزري ال تبع ُد ِ
َّ
جنيماتك...
تلي�سكوب ف�ؤادي قام بتعيني
فلعل
َ
ِ
اجلامح مل يع ْرب َّ
فراغات َّ
ال�ش ْو ِق
كل
لكن ال�ضو َء
َّ
ِ
َ
�إىل ج ْن ّْبي
اعتربيني
جحيمك
�أحد البحار ِة �أغرا ُه
ِ
لو �أعلنتُ و�صويل
الرملي
�شاطئك
ور�سوتُ على
ِ
ّ
ّ
كل خرائط من م ُّروا
أقرتح الآن ِ
� ُ
عليك قراء َة ِ
عند ف�صول ال َتّحنانْ
عليك،
هذي ُ�سفني ال تخفى ال�صبو ِ
فلم �أت�سلقْ
مرتفعات جبال ال ِألب،
ِ
ومل �أبح ْر نحو الأمازون،
ومل �أخ ْرب ُع ْ�ش َب بحرية كورد�ستان
نوار�سك ال َّر ّيان ِة لو َّ
حطتْ فوق غرامي الو�سنان
�سرب
ِ
عن ِ
مل �أخ ْرب م ْل َح ال ِع ْ�ش ِق،
ْ
وال �ألوانَ
ال�صخر،
على
وال َ
ركب املارين َّ
َ
ّ
مالح  -لو حط القم ُر َّ
الو�ضا ُء بكوكبنا -
وال طاردت عيون ٍ
دون ا�ستئذان
هذي �ساع ُة جيبي
م�سارك،
ميقات
ِ
تلهمني ِ
ُ
والبندول تق َّو�س فيها
من فرط حنيني
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بني جم َّر ِات ْ
اجلذ ِب الهارب
ع�شقك يتبع يف الليل
فمـ ـُذ َّن ُب
ِ
م�ساري
فكالنا �ضاعت منه النظرياتُ ،
و�صار بال �أيّ جتارب
من قال ب�أن العا�صفة ا�سرتقتْ مهجتنا
والطق�س ا�ستبق الآن �شغايف
نحو لقا ٍء يف منت القارب
اكت�شفيني
�أبعد كوكب عن جمموعتنا ال�شم�سي ِة..
عينيك احلاملتني،
ي�شبه ِ
َ
ّ
ف�سره اللغويون تدثر بالأحداق
ومعنى َّ
احلفر َّياتُ وجدنا �أث ًرا ل�صبابتها
يف وجداين املهجور،
ويف الأعماق
ٌ
فهوا ُ
الع�شوائيات،
حل ُّب جميل من نافذ ِة
ِ
ُ
هامات ال ْ
أوراق
ولو مال املط ُر املتد ِّف ُق من ك َّف ِّي ِك على
ِ
وهو ا ُ
حل ُّب جمي ٌل بني مناجم قلب َّ
الع�شاق
ما حاربتُ لراية نابليون،
وما حاربتُ لراية هوالكو
أنت،
أجلك � ِ
خ�ضتُ حروبي ل ِ
فلي�س على ا ُ
حل ِّب �سبي ْل
أجلك ُرتْبة فار�س يف ال ِع ْ�شق،
لك ِّني نلتُ ل ِ
امك؛
وتفعيالتي يغمرها نو ُر هُ ُي ِ
أنفا�س القنديل
تلهمني � ُ
ال راي َة يل �إ َّال ُح ُّب ِك...
واحلفر َّياتُ ُّ
غمو�ضك،
�سر
ِ
تدل على ِّ
ما َّ
كف بريدي،
وما َّ
الد ْم ُع بط َّي ِات املنديل
جف َّ
ال ت�أويل
إليك ق�صيدي
حني ي�سري � ِ
نت�صب القام ِة كالنيل.
ُم َ

مهب كلمة
في
ِ
خالد حممد املغربي -
ليبيا

�صمتك واللحظ ُة حكاي ٌة بيننا
طرجف ُة
ِ
ُت ْدنيِ عنقو َد ال�س�ؤال
ُم ِدّي يَدَ اجلواب ..وانعمي بقطوف رياحي
وامل�سي الزمنَ َ
بنب�ض ِة دف ٍء
مالمح الهذيان َ
بع�ض الوقت
ُت ِعري
َ
الذوبان ِبداخلنا
لينفر َد بها ب�ص ُر
ِ
غنا ُء ال�ضياء البعيد موج ٌع
فلتغم ْرنا َعتم ُة اللقاء
فما الرتاب �إال للرتاب
هيا فالهدوء ب َّل َل �أ ْرجا َء االنتظار بالقلق
و�صوتُ ال�ساع ِة
�شي ٌخ هر ٌم ع َّكا ُزه حلظتي هذه
القلب املع َت َّق �ص ًربا �أجا َد
� َأما ِ
عرفت �أن َ
َ
ال�شرك بوحدانيتي ُم ْذ ر� ِآك
ف َقد َ
جال التو ُّقدَ مرت ِّن ًحا تتل َّقاه جدرانُ الغيب
فيهوي داخل ا ِّتكائه عليها
ليتناث َر َ
�صمتك اجلليدي بقايا معزوفة
فوق
ِ
� َ
ال�ص َم ُم �أعي َنه لها
أغم�ض َّ
هو�سا بها
وه َّز ال�سكونُ ر� َأ�سه ً
وانفجرتُ �أنا
نحوك
مللميني فبقايا انبعاثي ِ
نحوك من جديد
تناث َرتْ على طرقات ال�سعي ِ
�صدّقيني� ..إنني ال �أجيد وجهي
ِ
وال �صوتي وال ج�سدي
وال �أُتقنُ روحي
�أحيا ًنا �أحاول ...فال �أ�ستطيع
�إال� ...أن �أغ ِّني هذياين
ج�سدي وطني الذي �أعي�ش فيه
� َّأما باقي الرتاب ..فلي�س يل
ترك ُت ُه لعقرب ال�ساعة
العقرب ..كما ي�شاء
ِت ْكِ ...ت ْكِ ...ت ْك ..فل ُي َت ْك ِت ِك
ُ
غريك
ج�سدي وطنٌ � ..أنعم يف ُخل ِّوه من ِ
النعيم برثواته
لك ُ
ِ
فال حترميه من الن�شيد والعلم
دعينا ال�ساع َة منار�س الإدمانَ
على ما للغيب م َّنا
جربي� ...أترين
ِّ
كم جني ُد التك ُّهنَ بلحظ ِة
امتزاجنا بالع�شب
ِ
الغو�ص يف الطني
انظري كم جتيدين َ
� ُّأي عا ٍمل �أ�سفل الر�ؤى هذا
لن�سبح �أعمق
يدك
هاتي ِ
َ
لنغو�ص
حركي معي حلظ َة الوقوف
َ
ِّ
ر َّباه كم يبدو القا ُع جمي ًال
انظري �شرنق َة االرتعا�ش تلك
ال بل قفز َة التم ُدّد هذه

� ُّأي مزيج عميق نحن� ..أيا َ
نادل ال�صمت
مزيدًا من الغيب � َ
أرجوك
االنبعاث فينا
ف�أقداح
ِ
من ُدّها � َ
إليك ِزدْنا
ف�آخر ُة االنت�شاء م َّنا
ال ِق َب َل لنا بها ِزدْنا ِمن
� َأم ِد الآن وليغم ْرنا �صدى اللحظة بالت�ش ِّفي
من امل�سافات التي مل ن�سلكها
ونحن هنا ننعم بن�شوة الأمل
اللحظ ُة �أجادتْ َر ْ�س َم
ا�سمِ ها على �صوتي َوم َ�شتْ
يا ع َّم ُة� ..أين �أجد ً
�شيخا يف هذا امل�ضي
ُيع ِّل ُمني فنون اللقاء
لدي للو�صول
ت ِعبتُ  ..فال �سبيل َّ
زمن ا َدّخر ُته للغد
لقد َن ِفد ك ُّل ٍ
�أريني وجه ًة بعيد ًة عن اجتاه خطواتي
لقد مللتُ َّ
كل اجتاهاتها
حتى ت�شق َقتْ نب�ضاتي
امل�ضي
ومل يع ْد بو�سعي ُّ
ما الذي حدث
يا رفاقي ..يا َمن ِبع ُتم طريقي للوقوف
اغرور َقتْ �أنفا�سي م ًدّا وجز ًرا
الناري
وال َّز َبد تك َّون ا�س ُمه
ُّ
ح�صالة ال�سنني
يف َّ
يا �أيها املتنبي يا طاغور احلكيم
يا غوته ويا �أيها ال�س َّياب
لقد َ
�سال �صوتي يف حلقي
واالنتظا ُر ُ
يلوك خطواتي
والزمنُ ي�ض ُع يد ُه يف جي ِب ِه
فتخرج برحيله ِعبرْ مالحمي
ُ
جت َّعدَ ُ
ال�س َّكر
مذاق ُ
وال�ضجيج املمت ِع
واللعب
ِ
ِ
ما عاد يل ِظ ٌّل يجي ُد َ
النطق ب�شكلي
ما عاد �شي ٌء َّيف ي�شبهني
يل رفاق ُكث
�أ�ضع ُتهم يف جت ُّرح �أقدامي
و�سط �شارعي الأول
حيث والدتي هناك
ُ
حتيك يل قل ًبا �آخر ..بحلمها يف �أن �أكون
�أو �أن �أ�صل �إ َّ
يل
ّرت الأيا ُم ا�سمي
لو �أنها تعلم ِب َك ْم َ
قد ِ
لكانت �أبقتْه بني �شفتيها
�صدّقوين� ..إنني �أرى وجو َه نظراتكم
ِ
وهي تمُ ِعن النظ َر يف امل�سافة بيننا
لو تعلمون فقط  ..ب�أن �ضجيج العامل ب�أكمل ِه
مهب كلمة واحدة.
يف ِّ
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على أعتاب العدم
تنزف الروح شعر ًا

�سامية القا�ضي  -تون�س

118

بداخلي عتمة ككهف مهجور
ال �شيء فيها �سوى موجة ا�سئلة
تغفو يف بذر اخلاطر...
تق�ضم �صمت الليل...
بداخلي يقبع �ضجر
و�أ�سراب من ذهول
ّ
ع�ش�شت يف جتاويف الروح
فوبيا تقتات من قلقي
حتى ك�أنني يف هذا الفراغ ري�شة
تعزف على �أوتار ال�ضلوع...
ن�شيد الرهبة كال�صدى يدمن قرع الروح....
ك�أنني يف هذا الفراغ حلظة
تتوك�أ عقارب �ساعة تلهث خلف زمن ينتظر
االفول...
ك�أنني يف هذا الفراغ طيف
يحمل على عاتقه �صل�صا ًال خبت جذوة ناره...
فيتح ّلل يف �صمت القبور...
ك�أنني يف هذا الفراغ ريح تدور
تفكك يف ج�سدي العنا�صر االربعة للتكوين..
يا �إلهي!
�أرى بني حطام الروح �ضوء ًا خافت ًا
يتع ّقب جنمة ترك�ض يف الظالم
بريح تولول تنفث عليه من روحها..
ف�إذا ٍ
�شح زيته
فيخمد نوره كقنديل ّ
ريح تنعي �أج�ساد ًا متنح تاريخها للرماد...
تنعي كوكب ًا يخلع ما تبقى من ا�سمه
كامل�ستع ّد للرحيل
يا �إلهي!
ي�أكلني هذا القلق املجنون
ي�سري يف تالبيب نف�سي ثم ي�ستقر يف ركن دفني...
اهد�أ �أيها الراب�ض يف ظلمتي
اكبح جماح هالو�سك
ودعني �أنزف من هذياين �شعر ًا
قبل �أن يلقى العدم للكون �سبي ًال...

ّ
الشام
عشقي
خالد احل�سني � -سوريا
ّ
ال�شام ت�سكنُ يف قلبي ووجداين
دمي وروحي و�أنفا�سي و�شرياين
ال�صبح �أ�شر ُبها
ال�شام عندَ
ما � َ
أطيب َ
ِ
 ...ك�أ ّنها ُ
بفنجان
الهال ممزوج ًا
ِ
كلل
ك�أنها الط ُري ي�شدو دومنا ٍ
إميان
حلنَ العروب ِة حمد ّو ًا ب� ِ
ك�أنها الزه ُر مل يُغمِ ْ�ض َ
لواحظ ُه
فرتق�ص �أوراقي و�أغ�صاين
يزهو
ُ
ك�أنها ُ
الغيث يهمي يف ربا كبدي

فينت�شي ُ
الع�شق يف رو�ضي وب�ستاين
هلل رفق ًا �إنني �ش ِغ ٌف...
يا جن َة ا ِ
ونعم الزار ُع اجلاين
نعم
ُ
الرتاب َ
َ
ح�س ٍد
ترنو البال ُد بع ِني ِ
الغيظ من َ
�صاغك ُ
إتقان
قد
اهلل يف ٍ ّ
فن و� ِ
ِ
املجد ُمذ ُخل َقتْ
عرو�س ِ
هذي ال�ش�آ ُم ُ
بف�ستان
 ...حتى القيام ِة يلقاها
ِ
يف ِّ
احلب من قدَ ٍح
كل �ش ٍرب �سقاين ُّ

اجلوالن خلاّ ين
حورانُ �أر�ضي ويف
ِ
جزير ُة اخل ِري قد نامت على كتفي
�أ ّما الفراتُ فطف ٌل بني �أح�ضاين
وذي دم�شقي وذي حم�صي وذي حلبي
طرطو�س عنواين
الدير �أهلي ويف
يف ِ
َ
والالذقي ُة ت�سبيني ب�شاطئها
أحلان
فالبح ُر ُ
ينظم �أمواج ًا ب� ِ
وج ٍل
لوال احليا ُء لقلتُ دومنا َ
ع�شقي الثاين
ال�شا ُم ع�شقي و�أ ّمي
َ
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في منديل

القافية

«»١
عارف �إنك
بني الهم�سة
وحنك
وذوقك ِ
تعزف يف جوانا حمنةّ
وت�شرق فينا �أزاهر ِمنك.
بني زخات املطر الهادر
وبني الند النام يف �أزاهر
وبني ال�شوق ال�ساكن وعابر
تر�سم لوحة وتنحت فنك.
ُ
بني ال�سكة الفيها معابر
وبني الدمعة الليها حماجر
ونحنا نتوه يف عيونها ن�سافر
ونحلم ونحلم بي يوم باكر
وينهل كل الكون ِمن دنك.
«»٢
و�أنا �ساملتك
ملا حنينك مد الأيد
و�أنا راقبتك
ملا الغيم الفوق
بيزيد
وانا طرزتك
يف منديل القافية
ق�صيد
وبر�ضو �س�ألتك
وين برت�سل؟
وبلقى الرد
ما عندي بريد.

منى عبد العظيم التيجاين  -ال�سودان
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وانا ح�سيتك
يف نغمات مليانة

معاين
و�أنا نادمتك
و�أنا �أدمنتك
ملا �سرجت الآهة �أغاين
و�أنا رافقتك وكنت اخلطوة
اخلفت بالها
تعي�ش وحداين.
�أنا علمتك
كيف تتعامل
بي حنية
و�أنا �أهديتك حلم الوردة
�سالم وحتية
و�شفتك وملتك
ملا ال�شوق
الفيك فا�ض بي
وبر�ضو �س�ألتك
عن عنواين
ويف عينيك
القيت عين ّيا.
«»٣
ملا عيونك
�صادو عيوين
وانا عيني
بالريد ما بتجهر
خافت �إنه الوله الفيها
ملا ت�شوف عينيك يتفجر
و�إنه الفات بي �شوقو �أمبارح
فج�أة ي�سامل �أزهى و�أن�ضر
�أ�صلو العني ما بتعرف تكذب
وياما كتري �ضارينا ون�سرت
�إال انك�شف الكان مت�ضاري
ملا اتالقت وفاح العنرب.
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المقامة
المازونية:
ّ
ت�أليف وتعليق د .حاج بنريد،
نبكتي
املعروف ب�سيدي احلاج ال ّت
ّ
جامعة مولود معمري  -اجلزائر
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�أخربنا �سيدي احلاج التّنبكتي؛ فقالَ :ن َ�ش َر يل ّ
احلظ يوم ًا �أَ ِريجه ،و َك َ�سانيِ
و�شيجه ،واعتزلتُ �أ ّي َام ال ُغ َنج ،وا�ستقامت ثنايا
�سيجه ،فاعتممتُ
َ
ال ّزهر َن َ
ال َّنهَج ،و�أ�شرقت �شمو�س املعارف من غربها ،وامتزجت معادن ال ّنا�س
َع َجمِ ها وعُ ْر ِبها ،وكانت �أحاديثي قد طارت يف الآفاق ،وب ّي�ضت مقاماتي
ال�شهرة ،و�سارت غربا �إىل جبال ّ
�سواد الأوراق ،وقد بلغت مبلغ ُّ
الظهرة:
ّ
(الطويل)
َ
َم َ�شا ِر ُق �أ ْن َوا ٍر َت َب َدّتْ َ
بظ ْهر ٍة
َو ِمنْ َع َج ٍب َك ْونُ المْ َ َ�شا ِر ِق ِبا ْل َغ ْر ِب
ف�ألقيتُ الع�صا ببلدة مازونة� ،أبحث فيها عن الدّرر املكنونة ،وعُ ْجتُ بتلك
امل�سالك ،قا�صد ًا ع ّز املمالكّ :
(الطويل)
وجا َ�س َاع ًة َو َته ََّج َرا
َخ ِلي َل َّي عُ َ
َ
َ
َ
َو ُلو َما َع َلى َما �أ ْحدَ َث ا َلدّهْ ُر �أ ْو َذ َرا
مذهب �أهل الباطن ،و�شربتُ من املاء الآ�سنَ ،وع َّر ْجتُ على دُور
و َنبذتُ
َ
الأهل والأحباب ،واخرتتُ طريق الفقهاء الأجنابَ ،طريق �أهل املدينة
والأثر� ،أهل الفقه والكالم وال ِعرب ،منارات ال ُدّجى يف ال ّليل احلالك ،من
�أتباع مذهب الإمام مالك( :ال ّرمل)
َم ْذهَ ِبي َت ْق ِبي ُل َخ ٍ ّد ُم ْذ ِه ِب
َ�س ِّي ِدي َم َاذا َت َرى فيِ َم ْذهَ ِبي
اَل ُت َخا ِل ْف َما ِلك ًا فيِ َر�أْ ِي ِه
َف ِب ِه َي�أْ ُخ ُذ �أَهْ ُل َالمْ َ ْغ ِر ِب
فق�صدتُ امل�سجد العتيق ،والتقطتُ من نوادر العقيق ،ومت ّنيتُ لو التزم ُته
الدّهر ،وملثله ُتنفق زهرة ال ُعمر ،ولكنّ ّ
ال�ش�أن كما قيل( :الوافر)
اف َمدَ دْتُ ِر ْج ِلي
َع َلى َق ْد ِر َال ِّل َح ِ
َو َل ْو َط َال َال ِّل َح ُ
اف َلهَا َل َطا َل ِت
وملّا دخلتُ «مدر�سة مازونة» ،وافيتُ بها ك ّل �إطعام وم�ؤونة ،وقد تل ّفع
حاف ُمع ّمم ،تبدو عليه �آثار
وتو�سطهم رجل ٍ
الفقراء بال ّر ّث وال ّرعونةّ ،
ُ
ف�صح عن ا�سمه ،فلم يراودين ٌّ
�شك
ال ّنعمة كاجلواد املطهّم ،وكدتُ �أن �أ َ
يف و�سمه ور�سمه ،وقبل �أن �أ�شري �إليه ،بادرين بتقطيب حاجبيه؛ خ�شي َة �أن
ُيفت�ضح �أم ُره ،ف ُيم ّر َغ يف املهانة َق ْد ُره ،و�أُوتي اجلدل وك ّل فنّ وبيان ،وتك ّلم
بك ّل لغة ول�سان ،و�أخر�سني مببادرته يف الكالمَ ،
خوف �أن �أف�ضحه يف الأنام،
فوجه يل التّهمة ،بعد �أن �أخفر ال ّذ ّمة ،وقال
دون �أن يمُ يط عن وجهه ال ّلثامّ ،
لب�س
يل :كيف ي�ؤمتنُ ال ّن ُ
ا�س بعدك ،ويقر�ؤون من مالحمك ق�صدك ،فقد َ
ُ
َ
اخلائن ثوب ك ّل ِخ ٍ ّل و ّيف ،وادّعى ك ّل َخ ِل ّيُ ،حرقة ك ّل �أ ّبي َ�ش ِج ّي ،و�أ ِنز َل ك ّل
علي منزلة ك ّل ٍ ّ
�شقي ،و�ألقيتُ �س ّره يف جيبي ،ومت ّثلت مبا قال املتن ّبي:
دين ّ
ٍّ
(الب�سيط)
َ
ا�س �أ ْغ َر ٌ
ا�ض ِل َذا ال َّز َم ِن
�أَ َف ِ
ا�ض ُل ال َّن ِ
َي ْخ ُلو ِمنَ اله َِّم �أَ ْخلاَ هُ ْم ِمنَ ال ِف َط ِن
وواجه ُته بالتّجاهل وعدم املُباالة ،وواليتُ يف ذلك بع�ض املواالة ،وواربتُ
فال�سكوت عن الأحمق
ك ّل املُواربة ،فمن �ش�أين ترك ال ّنزق واملُحاربةّ ،
جوابه ،وجتاهل الباغي عذابه ،و�إن َ�سبب َته ّ
ه�ش وانت�شا ،ومت ّثلت مبا قال
ع ّمي الأع�شى( :الب�سيط)
َك َن ِاط ٍح َ�ص ْخ َر ًة َي ْوم ًا ِل ُي ِوه َنهَا
َف َل ْم َي ِ�ض ْرهَ ا َو َ�أ ْوهَ ى َق ْر َن ُه َا ْل َو ِع ُل
حق ،وهل يخفى قر�ص ّ
احلق ،وقم ُع املُ ّ
ولكنّ الكِبرْ َ بط ُر ّ
ال�شم�س ،ويظهر
ح�سود لجَ وج ،ي�ضط ّرك قبل الدّخول �إىل ا ُ
خلروج،
ما فني من ال ّرم�س ،وك ّل ٍ
و ُيبدي منك ما �ساء ،ويتغ ّنى ب�أخطائك ك ّل م�ساءّ :
(الطويل)

الر َ�ضا َعنْ ُك ِّل َع ْي ٍب َك ِلي َل ٌة
َو َعينْ ُ ِّ
ال�س ْخ ِط ُت ْب ِدي ا َمل َ�سا ِو َيا
َك َما �أَ َّن َعينْ َ ُّ
افعي الوجيه ال ّرئي�سّ :
وهلل د ّر الإمام حم ّمد بن �إدري�سّ ،
(الطويل)
ال�ش ّ
ا�س �أَ ْط ُل ُب ِع ْندَ هُ ْم
َولمَ َّا �أَ َت ْيتُ َال َّن َ
�أَ َخا ِث َقـ ٍة ِع ْندَ ا ْب ِتـدَ ا ِء َا َّل�شدَ ا ِئ ِد
َت َق َّل ْبتُ فيِ دَهْ ِري َر َخا ًء َو ِ�ش َّد ًة
َو َنا َد ْيتُ فيِ الأَ ْح َيا ِء هَ ْل ِمنْ ُم َ�س ِاع ِد
َف َل ْم �أَ َر ِفي َما َ�سا َءنيِ َغيرْ َ َ�ش ِام ِت
َولمَ ْ �أَ َر ِفي َما َ�س َّرنيِ َغيرْ َ َح ِا�س ِد
ال�شعار ّ
�صاحب ّ
ال�ساتر ،ويا ذا القدم احلايف،
وقلتُ  :يا
َ
الظاهر ،وال ّلثام ّ
ال�صايف� ،إىل متى تختفي عن الأنظار ،و�شعارك ظاهر
والكالم البليغ ّ
اّ
�صاحب الق ْبو ،قد الح من �أفانني كالمك الفخر
للأب�صار؟ فما �أراك �إل
َ
وال ّزهْ و ،فل�ست ممّ ن يخفى علينا ،وحيثما كنت ك ّنا و�أتينا ،ف�أنت الباحث
عن اليواقيت املوزونة ،يف بلدة «مازونة» ،فحدّثنا عن �أخبارها ،وال تبخل
علينا ُ
بط َرفها و�أ�سرارها ،ف� َأ�ص ّر املل ّث ُم على ال ِكتْمان ،وا ّت�شح ببع�ض ال ّرزانة
واعتم َ
ببحته
واال ّتزان ،وتزيّ َب�س ْمت العلماء،
ّ
بظ ْرف الأدباء ،وتنحنح ّ
املعهودة ،ومتايل ميينا و�شماال بعمامته امل�شدودة؛ وقال� :أ ّيها ال ّنا�س ،ما
على املح�سن من با�س ،فمازونة و�سعت الغريب قبل القريب ،و�صارت
م�صنعا لك ّل مث ّقف جنيب ،فقدمها قدم التّاريخ ،بها ّ
جواد ُمنيخ،
حط ك ّل ٍ
ومعاملها م�شهورة ،بني كتب ال ّرحالت والأخبار م�سطورة ،فقالوا :مازونة
ذهب موزونة ،وقالوا نبع ماء للأمرية «زونة» ،وقالوا بنو عمومة مع قبائل
ٌ
«مديونة»� ،سكنها الأمازيغ ،بال ريب وال ز ْيغ ،وبناها ال ّرومان ،و�صارت
ال�شعاب وال ِوديان ،وكانت دوما عا�صمة ّ
قلعة بني تلك ّ
الظهرة ،وا�شتهرت
�أ�سواقها ومزارعها �أيمّ ا �شهرة ،من قمح وعنب وتني ،و�سمن وع�سل
ويقطني ،بها منابع املاء والكلإ ،عن ميني و�شمال كج ّنتي �سب�إ ،واملاء يف
ي�سري ،ي�أتيها من (تامدة) و»تاال نْ (تن�سري)» ،وهي بالد قبائل
ب�ساتينها ْ
(مغراوة) ،بها جتارتهم وتجُ بى �إليها الإتاوةَ ،ج َمع كلمتهم عبد ال ّرحمن بن
وال�سالطني،
منديل ،تاج مغراوة وال ّر�أ�س والإكليل ،ومل تزل تتناو�شها الدّول ّ
وربمّ ا نازعهم بنو عمومتهم (بنو توجني) ،ومل َت ْخ َفتْ ع�صب ّيتهم على طول
(�ص َب ْيح) من بني هالل ،واقت�سموا املدينة
ال�سنني ،مع ما داخلهم من ُ
ّ
ن�صفني و�سائر الأحوال ،وغالبتهم قبائل (زغبة) ،فان�صهر اجلميع رغبة
ورهبة ،وخالطهم ّ
ال�شرفاء والأعالم ،و�سار ذكرهم م�سري الأ ّيام ،وقاوموا
الغزاة الإ�سبان ،ون ّكلوا بهم يف (مزغران) ،وكانت عا�صمة الغرب يف �أ ّيام
�أتراك �آل عثمان ،وناه�ضهم �صاحب (درقاوة) ،و�أُ ّلف فيه (درء ّ
ال�شقاوة)،
ال�صلحاء ،وا�شتهر بها نخبة العلماء ،ك�صاحب (الدّرر املكنونة،
وع ّمرها ّ
يف نوزال مازونة) ،ومنهم الفقيه العارف؛ �سيدي حم ّمد بن ّ
ال�شارف ،باين
مدر�ستها امل�شتهرة ،و�صاحب �أنوارها املنت�شرةّ � ،أ�س�س بها لفقه مالك،
وعلم التّف�سري والكالم ّ
ال�سالك ،ومن خامتتهم حفيده �سيدي �أبو
وال�شاذيل ّ
ال�سنو�سي
طالب ،مفتي الأباعد والأقارب ،وبها برز �سيدي حم ّمد بن علي ّ
و�سيدي َعدّة ،و�سيدي م�صطفى ال ّرما�صي و�أبو را�س ِوعدّة ،وابن ابنته
ال�سديد ،وبلغ من ال ُعمر ما ُيغنيه،
�سيدي �أبو را�س احلفيد ،مفتي مازونة ّ
وقد �أدركنا من قال فيه( :ورا بورا�س ،ما بقى را�س) -بل�سانه العامي،
ال�سامي ،ووقفوا مع جهاد الأمري ،بالعري وال ّنفري ،ومل تزل �إىل
و�سندنا ّ
نجب الباحثني والأط ّباء الأكيا�س ،ومنهم موالي بلحمي�سي
يوم ال ّنا�سُ ،ت ُ
م�ؤ ّرخها ،وغريه ممّ ا لي�س املقام يح�صرهاّ :
(الطويل)
�أُو َل ِئ َك �آ َبا ِئي َف ِج ْئ ِني بمِ ِ ْث ِل ِه ْم
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�إِ َذا َج َم َع ْت َنا َيا َج ِري ُر َالمْ َ َج ِام ُع
فقلت� :أ ّيها املِقوال ال ْإ�صليت ،و�أحمر الكربيت؛ ما تقول يف علوم ّ
ال�شيخ
الأكرب ،و�صاحب الأزهر الأ�صغر ،فقد م�ضى ذكره يف اخلوايل ،و�صار
مغمورا عند �أغلب الأهايل؟ فقال :مل َي ْخ َف خربه ،وال ُيعجزنا �أثره،
وقد �أح�سنت ت�شبيهه بفتية الكهف ،فلم ُيغلب على �ضعفه بكرثه ال ّزحف:
ّ
(الطويل)
َ
َ
َب َقيتَ َب َقا َء ا َلدّهْ ِر َيا َك ْه َف �أهْ ِله
وَهَ َذا د َُعا ٌء ِل ْلبرَ ِ َّي ِة َ�ش ِام ُل
�إ ّنه من تلك الأحواز ،وهو من جملة الألغاز ،عامل ر ّباين ،ورجل عرفاين،
دانت له الأ�صقاع ،وجاءته الدّنيا زاحفة بال قناع� ،ساد علمه يف البوادي،
و�أ�سكت منطقه الأعادي ،ينتهي �إليه �سندنا بك ّل فخر ،فلله احلمد وامل ّنة
ّ
ح�صل من العلوم
وال�شكر� ،أخذ علوم الأزهر ،وا�شتهر بني املدر والوبرّ ،
الكثري ،و�صار املقدّم فيه والأمري ،والزم ّ
وال�سالك
ال�شيخ ع ّلي�ش ،املفتي ّ
على طريق ابن م�شي�ش ،وا�ستق ّر باملْ َ�شا ْيعة ،فما من فقيه �إال و�ش ّيعه
و�شايعه ،ومداد احلرب فيه قليل ،ول�سان ّ
ال�شكر يف ح ّقه عليل ،ود ّر�س الفقه
على اختيارات خليل ،وب�شروحه كاخلر�شي وجواهر الإكليل ،ومل ُيبق ف ّنا
�إال د ّر�سه ،وال ف�ضال �إال غر�سه ،وتزعُ م عا ّم ُة ال ّنا�س� ،أ ّنه مل يد ّر�س �إال
�أق ّل ما يف القرطا�س ،تخ ّرج به ق�ضاة ّ
الظهرة ،فخلفه ممّ ا ال يق ّل �شهرة،
جماجة� ،أو در�سوا «ياقوتة ال ّن�سب
ك�شيخ مهّاجة ،وممّ ن م ّروا على موىل ّ
الوهّ اجة» ،و�أغناهم جميعا عن الربوز� ،شيخ �أ�شياخنا ّ
ال�شيخ القندوز،
وال�سفر ،وونا�صره يف الأمن واخلطر ،وتلميذه
ممن الزمه يف احل�ضر ّ
�سيدي احلاج� ،صاحب النظر واحلجاج؛ (جمزوء الكامل)
ليِ َ�سا َد ٌة ِمنْ ِع ِّز ِه ْم
• م�صادر احلا�شية:
• ابن الأبار ،حم ّمد بن عبد اهلل الق�ضاعي البلن�سي ،حتفة القادم،
حتقيق� :إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط1986 ،1م.
• ابن اخلطيب ،حم ّمد بن عبد اهلل ال ّلو�شي ال�سلماين ،الإحاطة يف
�أخبار غرناطة ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط1424 ،1هـ.
• ابن حجر الع�سقالين� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي ،رفع الإ�صر عن
ق�ضاة م�صر ،حتقيق :علي حم ّمد عمر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1998 ،1م.
علي ،الدّيباج املذهّ ب يف معرفة �أعيان
• ابن فرحون� ،إبراهيم بن ّ
ّ
ّ
ّ
علماء املذهب ،حتقيق :حم ّمد الأحمدي �أبو النور ،دار الترّ اث للطبع والن�شر،
القاهرة ،دت.
• �أبو طالب امل ّكي ،حم ّمد بن علي احلارثي ،قوت القلوب يف معاملة
املحبوب وو�صف طريق املريد �إىل مقام التّوحيد ،حتقيق :عا�صم �إبراهيم الكيايل،
دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط2005 ،2م.
• الإدري�سي ،حم ّمد بن حم ّمد بن �إدري�س ،نزهة امل�شتاق يف اخرتاق
الآفاق ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1409 ،1هـ.
ولب لباب ل�سان
أدب
ل
ا
خزانة
عمر،
• البغدادي ،عبد القادر بن
ّ
ال�سالم حم ّمد هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
العرب ،حتقيق و�شرح :عبد ّ
ط1997 ،4م.
• احلمريي ،حم ّمد بن عبد اهلل ،ال ّرو�ض املعطار يف �أخبار الأقطار،
حتقيق� :إح�سان ع ّبا�س ،م� ّؤ�س�سة نا�صر لل ّثقافة ،بريوت ،ط1980 ،2م.
• ال ّراغب الأ�صفهاين� ،أبو القا�سم احل�سني بن حم ّمد ،حما�ضرات
الأدباء وحماورات ّ
ال�شعراء والبلغاء� ،شركة دار الأرقم بن �أبي الأرقم ،بريوت،
ط1420 ،1هـ.
• ال�سخاوي� ،شم�س الدّين حم ّمد بن عبد ال ّرحمنّ ،
ال�ضوء الالمع لأهل
القرن التّا�سع ،من�شورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،دت.
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�أَ ْقدَ ا ُمه ُْم َف ْو َق الجْ ِ َبا ْه
�إِنْ لمَ ْ �أَ ُكنْ ِم ْنه ُْم َف ِلي
فيِ ُح ِّب ِه ْم ِع ٌّز َو َجا ْه
فقلت :قد �أوجزت و�ألغزت ،فمن هذا ّ
ال�شيخ الأكرب ا ّلذي �أوعزت ،فما هو
ب�صاحب ّ
ال�ش�أن املذكور ،وال عرفنا هذا املغمور ،فلع ّله ممّ ن ال ي�ؤبه له� ،أو
ممّ ن ال ّ
حظ له ،ف�أف�صح عن ا�سمه ،وال تبخل بذكر ر�سمه ،فو�ضع مرفقه
على ركبته ،و�أم�سك بطرف حليتهّ ،
وحك حاجبه ب�أنامله ،و�أ�شاح رحم ًة عن
�سائله ،وقال� :إ ّنا هلل� ،أو يخفى البدر يف دُجاه ،ولكن( :الكامل)
الر َج ُال املُ ْق َتدَ ى ِب ِف َعا ِل ِه ْم
َذهَ َب ِّ
َ
َواملُ ْن ِك ُرونَ ِل ُك ِّل �أ ْم ٍر ُم ْن َك ِر
َو َب َق ْيتُ فيِ َخ َل ٍف ُي َز ِّكي َب ْع ُ�ضه ُْم
َب ْع�ض ًا ِل َي ْد َف َع ُم ْع ِو ٌر َعنْ ُم ْع ِو ِر
ومل ينتبه �أين �أمتحنه ،حتّى ي�سقط عنه لثامه ،فقال :يا ُ�صويحبي ،ذاك
ّ
ال�شيخ هو �سيدي املولود البو�شعيبي ،خزانة الأوائل والأواخر ،مذكور يف
(�أنف�س ال ّذخائر ،و�أطيب امل�آثر ،يف ما ا ّتفق يل بني املا�ضي واحلا�ضر)،
ومن �أبرز علماء ّ
الظهرة واجلزائر ،فقاطعته :قد ذكرت لنا �سندك،
ال�سنام ،ف�أمط ع ّنا ال ّلثام ،و�إ ّنه
وعرفنا ّ
بحتك ومددك ،وظهرت ظهور َّ
ليوم ّ
حظي وبختي ،فما �أراك �إال �سيدي احلاج التّنبكتي ،وتركت تنبكتو
واملال والإتاوة ،و ُذكرت يف زواوة وح�سناوة ،وطوى اهلل عنك ال َبينْ  ،حيث
الظ ّل ّ
ني وال �أ ْين ،فقال :فررتُ �إىل هذا ّ
الظليل ،وعلى اهلل ق�صد
ال ح ٌ
ال�سبيل.
ّ
نهاية (املقامة املازون ّية) ل�سيدي احلاج التّنبكتي عفا اهلل عنه ،وتليها
رمبا التن�سية ،واهلل يقدّر ال ّليل وال ّنهار.
• ال�سكاكي� ،أبو يعقوب يو�سف بن �أبي بكر ،مفتاح العلوم ،حتقيق :نعيم
زرزور ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط1987 ،2م.
ال�شافعي ،حم ّمد بن �إدري�س ،ديوان الإمام ّ
• ّ
ال�شافعي اجلوهر ال ّنفي�س
يف �شعر الإمام حم ّمد بن �إدري�س� ،إعداد وتعليق وتقدمي :حم ّمد �إبراهيم �سليم،
مكتبة ابن �سينا ،القاهرة1988 ،م.
ال�صفدي� ،صالح الدّين خليل بن �أيبك ،الوايف بالوفيات ،حتقيق:
• ّ
�أحمد الأرنا�ؤوط وتركي م�صطفى ،دار �إحياء الترّ اث ،بريوت2000 ،م.
• العكربيّ � ،أبو البقاء عبد اهلل بن احل�سني� ،شرح ديوان املتن ّبي،
ال�سقا و�آخرون ،دار املعرفة ،بريوت ،دت.
حتقيق :م�صطفى ّ
• العمري� ،شهاب الدّين �أحمد بن يحيى القر�شي العدوي ،م�سالك
الأب�صار يف ممالك الأم�صار ،املجمع ال ّثقايف� ،أبو ظبي ،ط1423 ،1هـ.
• القر�شي ،حم ّمد بن �أبي اخلطاب ،جمهرة �أ�شعار العرب ،حتقيق:
علي حم ّمد البجادي ،النه�ضة ّ
للطباعة وال ّن�شر والتّوزيع ،القاهرة ،دت.
• القريواين� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن علي ،زهر الآداب وثمر الألباب،
دار اجليل ،بريوت ،دت.
• املحبي ،حم ّمد �أمني بن ف�ضل اهلل احلموي ،خال�صة الأثر يف �أعيان
القرن احلادي ع�شر ،دار �صادر ،بريوت ،دت.
• ال ّنويري� ،شهاب الدّين �أحمد بن عبد الوهّ اب ،نهاية الأرب يف فنون
الأدب ،دار الكتب والوثائق القوم ّية ،القاهرة ،ط1423 ،1هـ.
• ياقوت احلموي� ،شهاب الدّين ياقوت بن عبد اهلل ال ّرومي ،معجم
الأدباء (�إر�شاد الأريب �إىل معرفة الأديب) ،حتقيق� :إح�سان ع ّبا�س ،دار الغرب
إ�سالمي ،بريوت ،ط1993 ،1م
ال
ّ
• اليو�سي ،احل�سن بن م�سعود ،زهر الأكم يف الأمثال واحلكم ،حتقيق:
حم ّمد حجي وحم ّمد الأخ�ضرّ ،
ال�شركة اجلديدة دار ال ّثقافة ،الدّار البي�ضاء،
املغرب ،ط1981 ،1م.
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