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املـزيــــــد مــن 

احلـــــــــــــوار

النقاد  من  نخبة  مع  حوارات  اإجراء  الراوي  توا�صل 

واملنـظرين يف اخلطـــاب ال�صــردي. ويف هذا العـدد،

ثريًا مع الدكتور �سعيد يقطني، وهو علم يف   نقدم حواراً 

اأبحاث ال�رسدية العربية مبا قدم من ثراء منهجي ومعريف يف 

درا�سة اآليات ال�رسد العربي القدمي يف �سوء النظرية ال�رسدية 

املعا�رسة. ويف العدد املا�سي طرحنا روؤى نقدية جادة حول 

عبداهلل  الدكتور  مع  لقاء  خالل  من  وال�رسديات  الإ�سالم 

اإبراهيم. ونوجه الدعوة مرة اأخرى لالإ�سهام يف حوارات 

ترثي امل�سهد ال�رسدي العربي.

يف  للكتابة  الدعوة  لأوجه  طيبة  فر�سة  واأجدها 

ونقرتح  القادمة.  الراوي  اأعداد  يف  حمددة  مو�سوعات 

العربية(.  الرواية  يف  املدين  املجتمع  )ح�سور  مو�سوع 

بالدر�س  لتناوله  جديداً  مو�سوعًا  عدد  كل  يف  و�سنقرتح 

اأثراء  يليه. كما نود  العدد الذي  اأن ين�رس يف  والكتابة على 

رئي�س التحرير

ح�ســن النعمـــي

يف البدء
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املجلة بن�سو�سكم الق�س�سية الق�سرية، فـ الراوي 

ماتزال ملتزمة بن�رس الق�سة الق�سرية وفق ما ت�سمح 

به امل�ساحة املخ�س�سة لذلك.

* * *
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حوار مع

الناقد الدكتور 

�سـعيد يقطـني

الذي  اأن  غري  والتعدد،  بالتنوع  يقطني  �سعيد  اأعمال 
يجمـع حلمتـها هـو ال�سـوؤال الثـقـايف الذي يرتهـن اإلى

املت�سعبة. ولئن  اآفاقه  الع�رص يف  اليومي امللح، وامل�ستلهم من روح 
كان ال�سوؤال الثقايف يقت�سي هذا التنويع، فاإن ب�سمة الرجل الكربى 
كانت يف جمال ال�رصديات؛ حيث اإنه من بني الأ�سماء الرائدة التي 
ا�ستقام  حتى  عنه  ودافعت  العربي  ال�رصدي  البحث  اآفاق  اأ�س�ست 
عوده وقوي؛ �سواء عرب املوؤلفات والبحوث الذائعة ال�سيت التي 
نذكر منها: حتليل اخلطاب الروائي، انفتاح الن�ص الروائي، الكالم 
واخلرب، الرواية والرتاث ال�رصدي، قال الراوي، الأدب واملوؤ�س�سة: 
الن�ص املرتابط )جزاآن(،  اإلى  الن�ص  اأدبية جديدة، من  نحو ممار�سة 
واللقاءات وطنيا  الندوات  امل�ساركة يف  اأو عرب  العربي...  ال�رصد 
عربيا ودوليا، اأو عرب اإ�سهاماتها امل�سهود لها يف التاأطري والتكوين 
والنقاد  الباحثني  من  العديد  يديه  على  تخرج  حيث  الأكادمييني، 

الذين لهم ح�سورهم يف ال�ساحة العربية.

جائزة  بينها:  من  عدة جوائز  على  يقطني  �سعيد  الدكتور  حاز  وقد 

كما  1997م،  و�سنة  1989م  �سنتي  بر�سم  مرتني:  للكتاب  الكربى  املغرب 

�سنة  ال�سبان  العرب  للعلماء  )الأردن(  �سومان  احلميد  عبد  جائزة  على  حاز 

1992م...  

اأجرى احلوار:

اإبراهيم احلجري

تـتـ�ســـم
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فهناك  احلديثة.  العربية  الثقافية  الساحة  في  به 
تدرس  املادة  وصارت  ومختبرات،  جمعيات 
من  وهناك  العربية،  الكليات  من  العديد  في 
هذا  وحتليال.  دراسة  معها  يتعاطفون  صاروا 
الطموح  رغم  وقت  أي  في  به  أحلم  أكن  لم 
كان  بصددها.  يراودني  كان  الذي  الكبير 
إن  بل  املؤيدين.  من  أكثر  السرديات  معارضو 
مستلهما  ما  وقت  في  بها  اشتغل  من  هناك 
أفقها  أن  يرى  اآلن،  وصار،  إجراءاتها،  بعض 
بـ«موتها«.  يقول  من  هناك  أن  كما  مسدود، 
بشكل  طريقها  تشق  اآلن  أنها  أرى  أني  غير 
صورتها  مالمح  تتوضح  بدأت  لقد  أفضل. 
العرب.  من  بها  واملشتغلني  املهتمني  لدى 
واليمن  ليبيا  في  سرديني  أجد  أن  ويسرني 
وموريتانيا وبعض دول اخلليج، فضال عن مصر 

واملغرب العربي وسوريا والعراق... 
الكشف  في  أكثر  تتقدم  بأنها  أؤمن  إني 
عمل  ما  إذا  العربي،  السرد  خصوصيات  عن 
على  الثاني(  )اجليل  احملدثون  العرب  السرديون 
تطويرها بشكل مالئم. وأرى فيما ينشر بني الفينة 
كتاباتي  تستلهم  سردية  دراسات  من  واألخرى 
الصدر،  يثلج  ما  الثمانينيات  منذ  أجنز  ما  وكل 
في  هاما  موقعا  الزمان،  مع  للسرديات،  أن  ويبرز 

فكرنا األدبي.
* هل هناك ا�ستمرار للهوية ال�رصدية العربية؛ 
املنجز  �سمن  القدمية؛  الن�سو�ص  يف  ت�سكلت  كما 

اأكادمييا  باحثا  بكونه  يقطني  �سعيد  الدكتور  يُعرف   *
تتعدد  وا�سعة  اهتمامات  له  ومثقفا  متمر�سا  وناقدا 
بني ال�رصد العربي القدمي واحلديث والأدب ال�سعبي 
تام  انفتاح  يف  التفاعلي؛  والن�ص  الغربية  والآداب 
العاملية.  والتحولت  ال�سو�سيوثقافية  العالئق  على 
الهتمامات  هذه  �سمن  نف�َسك  تَُعرُف  فكيف 

املت�سعبة، واأين جتُد ذاتك اأكرث؟؟

أن  بإمكاني  أن  - أجد نفسي في كل عمل أرى 
في  والتطوير  للتفكير  جديدة  نافذة  فيه  أفتح 
أن  االهتمامات  لهذه  ميكن  العربي.  فكرنا 
واالجتماعي  الديني  لتالمس  أكثر  تتشعب 
كل  أن  غير  وثقافتنا.  واقعنا  في  والسياسي 
هذا التشعب يرتد إلى ركيزة أساسية حددتها 
وهي  والثقافي  األدبي  مساري  بداية  منذ 
بكل  االنشغال  إلى  توجهني  إنها  السرديات. 
هذه القضايا ألن السرد موجود في كل شيء، 

وهو فعال، متاما كاحلياة.
* يرتبط ا�سمك كثريا بال�رصديات العربية، وتعد كتبك 
مرجعا اأ�سا�سيا للباحثني والطالب يف العامل العربي، 
وت�سعى بكل ما متلك من قوى لتاأ�سي�ص علم �رصدي 
ب�سكل  وحديثها،  قدميها  العربية  الن�سو�ص  يدر�ص 
يحفز على اكت�سافها من الداخل وتوجيه النظر اإلى 
زوايا معتمة فيها. تُرى اأين و�سلت اجلهود العلمية 

لتاأ�سيل هذا العلم عربيا؟

البداية، كمظهر إيجابي، هو أن  - ما أسجله في 
ومعترفا  معروفا  اختصاصا  صارت  السرديات 
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تتكرر ميكن  التي  النقطة  هذه  وتفصيل  اآلن. 
العربي  الروائي  تفاعل  ضآلة  إلى  بنا  ينتهي  أن 

مع الرواية العاملية. 
ميكن قول الشيء نفسه عن السرد العربي 
عندما ينتقل إلى استثمار الرقمية في اإلبداع. وفي 
السياق السابق، أؤكد أن محمد سناجلة عندما أنتج 
أعماله السردية الرقمية لم تكن عنده أي فكرة عن 
أخرى.  لغات  في  مكتوبة  رقمية  روايات  وجود 
وميكن قول الشيء نفسه عن الذين يهتمون اآلن 
منهم  واحد  فال  ونقدا:  إبداعا  الرقمية  بالكتابة 
على  وال  الرقميات؛  في  كامل  كتاب  على  اطلع 
الزمن  ومع  السرد.  أو  الشعر  في  رقمي  إبداع 
ألنهم  رقميا  كتبوا  العرب  إن  يقول  من  سيأتي 
ولكن  الذائعة  األفكار  هي  كثيرة  بالغرب؟  تأثروا 
للتمحيص  عرضناها  لو  واقعي  سند  أي  لها  ليس 

والتحليل. 
والتلقي  واإلبداع  للتواصل  وسيط  كل  إن 
وآليـاتـه،  وتقنيـاتـه  وقـيـوده،  شـروطـه  يفـرض 
الوسيط  يوظف  من  مع  تلتقي  أن  إال  ميكنها  وال 

نفسه بشكل أو بآخر. 
* هناك من يقول اإن الرواية املغربية متيل يف غالبيتها اإلى 
ال�رصد الذاتي اأو اليوميات اأو ال�سري-ذاتي، وبالتايل 
هي ماتزال تبحث لنف�سها عن مالمح هوية متفردة، 
تراكما  حققت  التي  امل�رصقية  الرواية  مع  مقارنة 

وت�سكال ي�سمح بتحديد �سماتها. ما راأيك؟

اخلاصة  مالمحها  عن  العربية  الرواية  بحث   -

هذه  مع  قطيعة  هناك  اأن  اأم  احلديث  العربي  ال�رصدي 
الأمناط وتوجه نحو اأ�ساليب التعبري الوافدة من الغرب 

عن طريق الرتجمة؟ واإلم يعزى ذلك؟

العربية«  السردية  بـ«الهوية  تقصد  كنت  إذا   -
فإني  السرد،  إنتاج  في  ما  عربية  خصوصية 
سوى  ليست  العربية  السردية  هذه  أن  أرى 
األنواع  أن  شك  وال  شفوي.  طابع  ذات 
وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  احلديثة  العربية  السردية 
اخلاصة  وقواعدها  شروطها  لها  التي  بالكتابة 
أعتبر  ال  لذلك  سرد.  أي  على  تفرضها  التي 
التعبير  أساليب  ينقل  احلديث  العربي  السرد 
إن  الكثيرون.  يدعي  كما  الغرب  من  الوافدة 
إلى  الشفوي  البعد  من  بانتقاله  العربي   السرد 
متاما  ومرغماتها،  إلكراهاتها  يخضع  الكتابي 
إنه وهو يوظف  العربي.  كما يفعل السينمائي 
الكاميرا يتأثر بشروطها وهي تفرض مالمحها. 
األجنبية  التجارب  من  االسـتفادة  مسألة  أما 
وميكنني  ينكرها.  أن  كان  ألي  ميكن  فال 
ادعاء أن العرب لم يستفيدوا كثيرا من تقنيات 
الكتابة السردية كما تتحقق في الغرب، وخير 
دليل على ذلك هو أن أغـلب الروائيـني العرب 
الغربية،  النصوص  بعض  على  إال  يطلعون  ال 
وغالبا ال يتم ذلك إال بعد ترجمتها إلى العربية، 
والفنية.  اللغوية  أهم مقوماتها  تفقد  أي وهي 
العاملية  الرواية  يستلهم  العربي  الروائي  أن  لو 
عليه  هو  مما  أكثر  متطورا  الروائي  إنتاجه  لكان 
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العربي  النقد  كان  السابقة.  الفترات  في  حتكمه 
وسياسية،  اجتماعية  هموم  لهم  مثقفني  ممارسة 
وناقدين  دارسني  األدب  إلى  يستندون  وكانوا 
عنها  مدافعني  لها  يتشيعون  التي  األفكار  لتعميم 
ولهذا  لذلك.  ذريعة  املتخذ  األدب  خالل  من 
هذا  في  اإلجنازات  وأهم  أغلب  كانت  السبب 

املضمار تتصل بالصحافة واإلعالم الثقافي.
مع النقد الذي بدأ يتبلور منذ الثمانينيات 
صارت العملية النقدية تتكئ على معرفة محددة 
مبفاهيمها وإجراءاتها. ويتطلب هذا ثقافة خاصة 
ال ميكن أن ينفع معها االنطباع أو التكوين الثقافي 
اإلجنازات  أهم  سنجد  االعتبار  ولهذا  العام. 
وثيقا  اتصاال  تتصل  احلقبة  هذه  منذ  النقدية 

بالبحث األكادميي واجلامعي.
من خالل  يتشكل  الذي  األدبي  النقد  إن 
عمل الباحث ال يهمه أن يواكب اإلبداعات التي 
وإشكاالت  بقضايا  معني  ألنه  باستمرار،  تصدر 
أطروحاتهم  ينهون  الذين  وأغلب  خاصة. 
اجلامعية قلما يواكبون جديد األعمال األدبية ألن 
أما  باإلبداع.  التي تواصل االهتمام  قلة منهم هي 
الذين لهم قدرة وإمكانية لالنشغال باملواكبة، فال 
التي  األسباب  من  هذا  ولعل  لديهم.  نظرية  عدة 

جتعل املسافة بني النقد واإلبداع فسيحة جدا.
بداية  مع  العربي  الأكادميي  البحث  حال  كيف   *
ال�سورة  و�سطوة  العوملة  وحتديات  الثالثة  الألفية 
وحترير ال�سوق واملد التكنولوجي الذي جعل احلياة 

التـي  التجربـة  بحداثـة  وأفـسـره  مشـروع. 
من  قرن  نصف  األحوال  أحسن  في  تتعدى  ال 
الذاتـي  السـرد  هيمـنة  أن  لي  ويبـدو  الزمـان. 
ال يعني غياب نصوص سردية غير ذاتية. وهذا 
الروائية  التجربة  في  األهم   هو  األخير  النوع  
السرد  في  التشابه  بسبب  وذلك  املغربية، 
الذاتي، وأفسر ذلك مبا ميكن تسميته بـ »لعنة 

محمد شكري«.
* ل �سك اأنك توافقني يف الراأي القائل باأن النقد العربي 
املنجزات  تراكم  مع  مقارنة  بطيئة  وترية  يف  ي�سري 
اأ�سف  تنويعاتها.  بكل  الن�رص  اأ�سواق  يف  الإبداعية 
واملعايري  للقيم  وال�ستناد  املجاملة  نقد  ذلك  اإلى 
الالثقافية ونقد املنا�سبات والكتابة حتت الطلب... 
الخ. ترى ما ال�سياقات التي زحلقت النقد العربي 
لرت�سيخ  اآفاق  من  املنعطف اخلطري، وهل  اجتاه هذا 

قيم نقد اأ�سيل ذي ثوابت جمالية وثقافية؟ 
سريعة  بوتيرة  فعال  الروائية  املنجزات  تتطور   -
أوافقك  التي  النقدية  املواكبة  إلى  بالقياس 
الرأي متاما بأنها متعثرة. وهناك أسباب عديدة 
ال،  املواكبة.  عن  العربي  النقد  باع  تقصر 
بنقد  أسميَته  ما  تفاصيل  في  الدخول  ألريد 
ألنه  ذلك،  شاكل  وما  واملناسبات  املجامالت 
في رأيي ال يدخل في باب النقد. ما سأحتدث 
عنه هو تلك املمارسة الثقافية التي تنهض على 

أسس محددة في الوصف والتقومي. 
منذ  العربي  النقد  مسار  حتول  لقد 
كانت  التي  االنطباعية  بسبب جتاوزه  الثمانينيات 
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البنيات  هذه  تشكيل  لكن  ومراكز.  ومختبرات 
املنسق لشراكات مع مؤسسات عليه  بتوفير  رهني 
أن يبحث عنها لدعم مشروعه. فهل أنا كباحث، 
أم  العلمي  بالبحث  القيام  مني  مطلوب  مثال، 
وكيال  أكون  أن  باحثا،  ألكون  مني،  املطلوب 
التي ميكن أن تدعم  املؤسسات  جتاريا أبحث عن 

املشروع الذي أود القيام به؟ 
حقيقية  ميزانيات  تخويل  عدم  أن  أرى 
للتعليم العالي، وإن شكلنا بنيات تنظيمية جديدة، 
معيقة  وهي  القدمية،  بالذهنية  سنشتغل  فإننا 
ميكننا  السبب  ولهذا  اجلماعي.  العلمي  للبحث 
في العالم العربي أن نتحدث عن باحثني جيدين، 
وليس عن علماء. إننا ال نتوفر على بنيات علمية، 
وينسحب هذا الكالم على النقد األدبي انسحابه 

على العلوم اإلنسانية، ونسبيا عن العلوم احلقة.
العربي،  املثقف  يف ظل عوملة كا�سحة، ُهم�ص دور   *
يف  �سو�سيوثقافية،  دينامكية  خلق  يف  حقه  وغاب 
الوقت الذي يجب اأن يكون فيه املالذ عندما يخطئ 
�سلطة  تراجع  عن  امل�سوؤول  فمن  ويزل.  ال�سيا�سي 
اأمل يف عودة  الثقافة يف ال�ساحة العربية، وهل من 
ال�سيا�سي  يوقف عمى  الذي  القوي  املثقف  �سوت 

ويخلق توازنات بديلة؟  
إذ  دائما.  ومهشم  مهمش  العربي  املثقف   -
املداح،  الشاعر  دور  ميثل  أن  أبدا  منه  املطلوب 
في  ميشي  كان  الذي  كالبحتري  يكون  وأن 
هذا  غير  كان  إذا  أما  العبيد.  من  موكب 
مصير  فلينتظر  السياسة،  في  وانخرط  الشاعر، 

لتاأ�سي�ص  توجه  هناك  وهل  افرتا�سيا؟  �سيئا  برمتها 
خمتربات توؤطر م�ساريع كربى لها عالقة باحلاجات 

ال�سو�سيوثقافية التي تفرزها دينامية املجتمع؟

النقد  واقع  من  جزء  القضية  هذه  أن  لي  يبدو   -
أفراد  مجهود  النقد  ظل  لقد  العربي.  األدبي 
جهة،  من  األدب  بحب  مسكونني  معينني 
أخرى.  جهة  من  العلمي  البحث  وبهاجس 
مؤسسا  العربي  األكادميي  البحث  يكن  ولم 
انتهازية  العالقة  كانت  اجلماعي.  العمل  على 
املريدون  ينجز  أن  وما  واملريد.  الشيخ  بني 
ويعاود  حوله،  من  ينفضوا  حتى  أطروحاتهم 
البحث  بنية  نفسها. كانت  التجربة  منهم  كل 
البحث  فُرق  على  مؤسسة  غير  اجلامعي 
وشروط  متطلبات  وفق  واملراكز  واملختبرات 
داخل  تنجز  لم  ولذلك  العلمي.  البحث 
اجلامعة العربية أبحاث علمية مؤسسية. كانت 
الباحث  عصامية  إلى  تنسب  فردية  األعمال 
-مثال-  اجلابري  أجنز  فهل  فقط.  واجتهاداته 
من  بدعم  العربي  العقل  بنية  حول  مشروعه 
له  وفرت  وهل  عربية؟  أو  مغربية  جامعة  أي 
العمل؟  على  تساعده  للبحث  وفرق  ميزانية 
عمال  منتهاه  إلى  مبتدئه  من  عمله  كل  كان 
التأطير  في  عمله  جانب  إلى  ينجزه  »إضافيا« 
للعروي  بالنسبة  ذلك  على  وقس  والتدريس. 

وطيب تيزيني... 
العالي، مثال، في  التعليم  اآلن مع إصالح 
للبحث  فرق  تشكيل  ضرورة  أمام  صرنا  املغرب، 
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األقل  على  كان  مذر.  شذر  يشتغلون  كانوا  وإن 
أفق للتفكير يجمع الهواجس ويوحد التصورات. 
النظر  ووجهات  اإليديولوجية  املواقف  تغير  لكن 
لذلك  عابرا«.  »موحدا  العامل  هذا  يجعل 
التي  اإليديولوجية  املنظومة  جتاوز  مت  عندما 
االشتراكية(  )القوميةـ  املثقفني  »جتمع«  كانت 
املشهد  على  متفرجا  وصار  املثقف  دور  انفرط 
الثقافية  أو  األدبية  فعاليته  وحتى  السياسي، 
علينا  فهل  أفق.  وال  حماس  بال  ممارسة  صارت 
انتظار إيديولوجيا جديدة جتمع املثقفني؟ أم علينا 
اإلميان بأن ما ميكن أن يجمع املثقفني هو البحث 
التي ال ميكنها إال أن  العلمي وليس اإليديولوجيا 
تفرق املثقفني بددا. هذا هو التصور الذي أعتقده 
بناء  وذلك  واألدبي،  الثقافي  بالعمل  يتعلق  فيما 
عمل  أن  على  وبناء  احلديث،  تاريخنا  كل  على 
القيم  عن  ويدافع  التصورات  يبني  أن  هو  املثقف 
السياسية  التوجهات  عن  وليس  لألمة،  اإليجابية 
الظرفية  التي هي في خدمة مسار سياسي محدد. 
واقعنا  قراءة  أن  أرى  االعتقاد  هذا  إلى  ولالنتقال 
ذاتي  نقد  الكفيل مبمارسة  هو  الثقافي مبوضوعية 
واملتغيرات  بالثوابت  اإلمساك  بهدف  جماعي 

والعمل مبقتضاها. 
اآفاقا كربى لتداول الأفكار وانت�سار  فتح النرتنت   *
ح�سيب  اأو  رقيب  دون  املنجزات  و�سيوع  الن�ص 
ذا حد  �سيفا  يحمل  الآن  نف�ص  لكنه يف  موجه،  اأو 
الن�رص  يف  ال�ست�سهال  مب�ساألة  الأمر  يتعلق  �سام، 
الكتاب  من  كثري  عزوف  اإلى  اأدى  مما  والتداول. 

للحرق  تعرضوا  أو  بهم،  نكل  الذين  الشعراء 
زنادقة،  أو  السلطان  أعداء  ألنهم  اإلعدام  أو 

والتهم املسوغة للحكم جاهزة.
ليس  عنه  نتحدث  الذي  العربي  املثقف 
وإذا  املواطنني.  كباقي  مواطن  إنه  فراغ.  في  معلقا 
ال  دوره  فإن  املعرفي،  زاده  الرمزي  رأسماله  كان 
في  إال  األكمل  الوجه  على  به  يضطلع  أن  ميكن 
أن  ميكن  التي  املؤسسات  هي  ما  املؤسسة.  إطار 
حتتضن املثقفني وجتعل لدورهم وظيفة اجتماعية؟ 
الثقافة؟  وزارات  ردهات  أم  والروابط؟  االحتادات 
إن  الثقافي  بالعمل  املتعلقة  األحزاب  جلان  أم 
والزوايا  املقاالت  بكتابة  يكتفون  أم  وجدت؟ 
وانتظار  الكتب  وإصدار  واملجالت  اجلرائد  في 

املكافآت؟ 
في  القضايا  هذه  من  جزءا  ناقشت  لقد 
)2001م(  والسلطة«  واملؤسسة  »األدب  كتابي 
في  قويا  عنصرا  املدنية  املؤسسة  غياب  واعتبرت 
أو  باستبعاد  ذلك  وفسرت  املثقف.  دور  غياب 
من  ينطلق  عربي  مؤسسي  »مشروع«  أي  بغياب 
ولذلك  واجلماعي.  العلمي  العمل  مستلزمات 
جتمع  أن  ميكن  التي  احلقيقية  اإلطارات  تغيب 
على  دليل  خير  واالحتادات  والروابط  املثقفني. 
وذلك   غير،  ليس  إدارية  فضاءات  فهي  ذلك. 
ألي  وليس  الفراغ  لسد  أنها  هو  بسيط  لسبب 

منها مشروع ثقافي ملموس. 
الستينيات  في  اإليديولوجيا  كانت 
حتى  للمثقفني،  »جتميع«  عامل  والسبعينيات 
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عن كل األشكال السردية التي تعرفنا عليها في 
والروايات...  واحلكايات  واألساطير  املالحم 
ومشروع قراءتي السردية هذه سيكون، إن شاء 
اهلل تعالى، مختلفا عن كل ما ُكتب عن القصص 
املستشرقني،  أو  العرب  لدن  من  سواء  القرآني 
خبراتي  كل  حصيلة  فيه  تكون  أن  وأطمح 

احلياتية والسردية واملعرفية.
ال�رصد  جمال  يف  املغاربة  املبدعني  هاج�ص  اأ�سبح   *
متابعتكم  وغريه - كما تالحظون ذلك من خالل 
والتجريب  املغايرة  هو   - اجلديدة  للمنجزات 
الن�ص  ر�سالة  ح�ساب  على  ذلك  كان  ولو  حتى 
هذه  فهل  الأجنا�سي.  وانتمائه  الثقايف  وم�سمونه 
الظاهرة �سحية؟ وما الآثار التي يُفرت�ص اأن تخلقها 
وعالئقها  الأدبية  الأجنا�ص  حركية  م�ستوى  على 

املت�سابكة بالعنا�رص املتعددة التي حتيط بها؟
- أنا أفهم التجريب على أنه محاولة خللق قواعد 
جديدة على قاعدة ممارسة سردية جديدة. وما 
جتريب  على  تنويعات  سوى  ليس  اآلن  نراه 
إال إضافات بسيطة،  فيه  وبالتالي ال جند  قائم. 
أن  املبدع  حق  من  جوهرية.  ليست  لكنها 
ال  ذلك  لكن  واملغايرة.  التميز  على  يعمل 
املالئمة  الشروط  توفر  له بدون  يتأتى  أن  ميكن 
النص  رسالة  أشرَت،  كما  بينها،  ومن  لذلك. 
يقول  ال  الذي  اإلبداعي  فالنص  ومضمونه. 
شيئا، أنى له أن يتغاير عما عداه. ومهما كانت 

تنويعاته التجريبية  فإنها تظل ال داللة لها. 
التنظيمية  الإطارات  تعدد  ظاهرة  باملغرب  تف�ست   *

والنقاد واملثقفني عن ولوج عامل ال�سبكة العنكبوتية 
الفرتا�سية متحججني بانت�سار الرداءة وت�سجيعها. 

ما راأيك؟؟
وضروري.  هام  الرداءة  على  االحتجاج  إن   -
االهتمام  على  يثنينا  أن  بدل  االحتجاج  لكن 
اقتحام  إلى  يدفعنا  أن  عليه  الشبكي،  بالفضاء 
العزوف  أما  العكس.  وليس  الفضاء  هذا 
جيال  يخلق  فإنه  لهؤالء  فسيحا  املجال  وترك 
الواقع الفعلي، ويجعل »الهؤالء«  منفصال عن 
ما  يحقق  الذي  الثقافي  البديل  أنهم  يشعرون 
عجز عنه اآلخرون الذين لم يتمكنوا من جتاوز 
القلم وظلوا يختفون وراء جهلهم باملعلوميات 
لذلك  والتردي.  باإلسفاف  ذلك  مبررين 
املثقفني  على  أن  هي  أبدا،  دعوتي،  كانت 
هذه  غمار  يقتحموا  أن  اجلادين  والباحثني 
دابر  قطع  ميكنهم  وبذلك  اجلديدة،  التجربة 

املتحذلقني وأشباه األدباء.
* لكل اإن�سان يف هذه احلياة اأ�سطورته ال�سخ�سية. فما 
اأ�سطورة �سعيد يقطني ال�سخ�سية من خالل م�رصوعه 

الأدبي والنقدي والثقايف؟
أسطورتي  أما  بعيد.  حد  إلى  صحيح  هذا   -
هناك  أن  ذلك  ومعنى  الكبرى،  الشخصية 
حتليل  إجناز  فهي  صغرى،  شخصية  أساطير 
هذا  في  فكرت  لقد  الكرمي.  للقرآن  سردي 
العدة  له  أستكمل  وأنا  مدة،  منذ  العمل 
احلضور  إن  مهل.  وعلى  باستمرار  املالئمة 
ومختلف  قوي جدا  الكرمي  القرآن  في  السردي 
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وفكري  ثقافي  مشروع  غياب  في  إنه  أملس. 
حقيقي يكون التعدد والتنوع ذا طابع شخصي 
وذاتي. ولألسف، جند هذا ميتد ليشمل قضايا 
للمزايدة  موضوعات  صارت  ُكْبرى  ثقافية 
هذا  يعكس  ال  لذلك  السياسي.  والضغط 
للناس،  احلقيقي  الواقع  به  املطالب  التعدد 

مادام يرتهن إلى نزعات نرجسية وانتهازية.
العوملة  نعرة  تثريها  التي  العارمة  الفو�سى  و�سط   *
تبتلع  الكربى  الثقافية  الهويات  بداأت  املتحذلقة، 
ميكن  الذي  ما  حمموم،  نهم  يف  ال�سغرى  الهويات 
الثقافية  الهوية  حلماية  العرب  املثقفون  به  يقوم  اأن 

العربية امل�ستهدفة ب�سكل كبري؟
اللغة  أن  العربية مستهدفة كما  الثقافة  - صحيح 
اآلونة  في  مستهدفان  العربي  والوجود  العربية 
األخيرة. هناك إحساس لدى اجلميع، مشتغلني 
ومتتبعني،  للشأن الثقافي العربي. لكن غياب 
الواقع  يشخص  الذي  العربي  الثقافي  املشروع 
البدائل املالئمة ال ميكن إال أن يفسح  ويقترح 
وهذا  االحتجـاجي«.  »اخلطـاب  لـ  املجال 
أفعـال،  ردود  عن  عبارة  يظـل  ألنه  كـاف  غـير 

وال ميكنه أبدا أن يرقى إلى الفعل احلقيقي.
إن اجلواب املالئم ال ميكن أن يكون سوى 
األولويات  يرتب  الذي  واملسؤول  اجلاد  بالعمل 
الفعل.  أو  العمل  إلى  اخلطاب  نقل  في  وينخرط 
األسلوب  بانتهاج  إال  ذلك  يتأتى  أن  ميكن  وال 
العلمي في التأمل والتفكير. ونعود مرة أخرى إلى 
إن مشاركة  العلمي.  العمل  قلناه عن  أن  ما سبق 

الكتاب  فيها  ينخرط  التي  الثقافية  واجلمعيات 
و�سلطة  �سائع  جمد  اإعادة  يف  اأمال  واملبدعون 
�سد  فعل  رد  العمل  هذا  ي�سكل  فهل  مهدورة. 
املوؤ�س�سة احلزبية العاجزة اأم متردا على نخبوية احتاد 
الكتاب وحمدودية اأن�سطته اأم هو �سعي �سليم خللق 
جمالت اأو�سع لحت�سان فورة ال�سباب وحما�سته اأم 

ماذا؟ 

مثل  املغرب  في  الثقافية  اإلطارات  تعدد   -
دال  هو  ما  بقدر  السياسية،  اإلطارات  تعدد 
مقومات  ذاته  في  يحمل  إيجابية  ظاهرة  على 
ألنهما  مطلوبان،  والتنوع  التعدد  إن  سلبية. 
احلساسيات  كل  الستيعاب  حيويان  مطلبان 
والثقافية.  الفكرية  واملنظومات  واألطياف 
التعدد  هذا  أن  هو  لألسف،  نلمسه،  ما  لكن 
أفقي وليس عموديا، ألننا نلمس تشابها كبيرا 
إال  بعض  بعضها عن  يتميز  اإلطارات، وال  بني 
تطبعها  التي  الذهنيات  إن  بسيطة.  أشياء  في 
وإن  فإنها  التفكير،  في  واحدة  وأمناط  طرائق 
األساس  األصل  إلى  تؤول  جتلياتها،  تعددت 
ترى حزبا يخرج من  إنك  عنه.  الذي صدرت 
جاء  باعتباره  نفسه  ويقدم  آخر،  حزب  رحم 
األم.  احلزب  و»بيروقراطية«  »فساد«  لتجاوز 
وبعد زمان قصير جنده ميارس ما رضعه من أمه 
التي انفصل عنها، حتى دب التشكيك ساريا 
على اجلميع، ولم يبق التعدد سمة إيجابية ألنه 
التباين. ولقد أدى  يترجم االختالف ويسجل 
القنافذ  في  ليس  بأن  االعتقاد  تأكيد  إلى  هذا 
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مشاريع جديدة أنحت فيها بصبر وهدوء، وفي 
هناك  عدة.  موضوعات  املختلفة  كتاباتي  ثنايا 
ولست  إلي،  بالنسبة  ومتواصل  دائب  عمل 
أصدرته  كتاب  أو  كتبته  حرف  على  نادما 
هذه  كل  إن  مبداخلة.  فيه  شاركت  مؤمتر  أو 
وحلم  ومكابدات،  معانيات  وليدة  األعمال 
الثقافة  في  بسيطا،  كان  مهما  دور،  بلعب 

العربية، وما يزال الليل طويال للرؤيا الصادقة.
الرواية  حول  كتاب  ن�رص  ب�سدد  اأنكم  علمت   *
الغربية، ما �رص هذا التوجه اجلديد يف كتاباتكم، هل 
اإلى  بالعودة  العرب  الروائيني  تذكري  الرغبة يف  هو 
م�ستوى  من  تذمر  هو  اأم  والروائع  الأ�سول  منابع 
الرواية العربية اجلديدة، علما اأن الروايات العربية 
يلتفت  اأن  دون  الن�رص  اأ�سواق  يف  بالأطنان  ت�سب 

اإليها النقاد؟
أجنزت  الذي  الكتاب  هذا  في  تفكيري  جاء   -
للروايات  قراءاتي  خالل  من  تقريبا  نصفه 
من  لي،  وَعن  إليها.  املترجمة  أو  الفرنسية 
خالل مدونة معينة، أنها تلتقي في مجموعة من 
الكتابات  في  إليها  االنتباه  يتم  ولم  السمات، 
في  إقامتي  خالل  ففكرت  األجنبية،  النقدية 
للدكتوراه  أطروحة  تسجيل  بفرنسا  ليون 
وحالت  املدونة،  بهذه  لالشتغال  فرصة  لتكون 
مشروع  أن  غير  ذلك.  دون  عديدة  عوامل 

الكتاب ما يزال قائما. هذا من جهة.
االهتمام  أن  أرى  أخرى،  جهة  من 
السردي،  ملشروعي  تطوير  األجنبية  بالنصوص 

املدخل.  هو  العملي  العلمي  املشروع  في  املثقفني 
العوملة  خطر  عن  والكتابات  الندوات  كثرة  أما 
رغم  فإنها  حوارها،،،  أو  احلضارات  وصراع 
أهميتها ال تقدم شيئا ذا بال، وال سيما إذا كانت 
وهذا  األفكار،  ومسبق  القول  جاهز  إلى  ترتهن 
من  تقديري،  في  هذه،  واحلالة  البد  السائد.  هو 
دورها  يكون  والتفكير،  للبحث  خاليا  تشكيل 
العصر  يشهدها  التي  التحوالت  واقع  تشخيص 
وآثارها على واقعنا، مبوضوعية ودقة متناهية، بناء 
بناء  وليس  ملموسة،  معطيات  من  االنطالق  على 

على تصورات مسبقة وخلفيات جاهزة وذاتية.
اإلى  الن�رص  م�ستوى  على  لكم  ظهر  مقال  اأول  منذ   *
امل�رصوع  الذي حتقق من  ما  املطبعة،  اآخر كتاب يف 

اليقطيني وما الذي مل يتح له التحقق بعد؟

املتتبعون  عنه  يجيب  أن  ميكن  السؤال  هذا   -
أو  ذاتي  عن  احلديث  أحب  ال  وأنا  والقراء. 
شيئا  قدمت  أني  أتصور  ألعمالي.  الترويج 
وطويل.  ومعقد  صعب  والطريق  بسيطا 
نفسي  وأهيئ  أمشي،  أزال  ما  فأنا  ولذلك 
وقبل  قصير.  والعمر  الطويلة  املسافات  لسباق 
مما  أكثر  أفكر  أجدني  خطوة  أي  أخطو  أن 
التي أشتغل  الطريقة  فإنه بحسب  أكتب، وإال 
املمكن  من  كان  ومتأمال،  وباحثا  قارئا  بها، 
واملقاالت  الكتب  من  رصيد  عندي  يكون  أن 
هناك  مضاعفة.  أضعافا  أجنزت  ما  ضعف 
فائتة،  أزمنة  في  بها  ابتدأت  عديدة  مشاريع 
وهناك  واستقصاء،  تأمل  موضع  تزال  ما  وهي 
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الصراع احلقيقي هو في امتالك املعرفة والعلم. 
في  الصراع  يدار  املعرفة  امتالك  طريق  وعن 
يتخذ،  الصراع  إن  ويخاض.  صوره  مختلف 
في  األمر  عليه  كان  مما  أكثر  معرفيا  بعدا  اآلن، 
املعلومات  عصر  في  ألسنا  سابق.  زمان  أي 
واملعرفة؟ وعلى املثقفني العرب أن يلعبوا الدور 
وجتديدها  املعرفة  حتصيل  أجل  من  بهم  املنوط 
وتطويرها، وبذلك ميكنهم املساهمة في إشاعة 
ذات  السامية  والقيم  اليأس،  ال  التفاؤل  روح 
الذات  على  االنكباب  بدل  اإلنساني  البعد 
وال  واالنعزال.  واالنغالق  الكآبة  روح  واجترار 
باالنخراط  إال  تصوري،  حسب  ذلك،  يتأتى 
االرتقاء  على  والعمل  العصر وحتوالته  فهم  في 
ذلك  ليكون  الفهم  من  أعلى  مستوى  إلى 
إيجابي  منظور  من  العصر  في  لإلسهام  مدخال 
لطموحاتنا  ويستجيب  كأمة  تطلعاتنا  يخدم 
الذي  الواقع  في  فاعل  موقع  لنا  يكون  أن  في 

نعيش فيه.

 *  *  *

في  وأبلورها  أمتثلها  كما  إجراءاته  باختبار  وذلك 
انسجامه  ملعاينة مدى  ومحاولة  املختلفة،  أعمالي 
عربية  روائية  نصوص  على  به  اشتغلت  أن  بعد 
حديثة وعلى نصوص سردية عربية قدمية، وإلبراز 
حتليل  في  أوظفها  التي  واملفاهيم  األدوات  أن 
جوابا  بذلك  وأقدم  كفايتها،  لها  العربي  السرد 
النص  بـ »خصوصية«  يقولون  الذين  على  ضمنيا 
تشكلت  التي  السرديات  خصوصية  أو  العربي، 
أن  توضيح  طريق  عن  وذلك  عربية،  غير  تربة  في 
طريقة عملنا منسجمة ومتكاملة، وميكن توظيفها 

في حتليل السرد العربي أو األجنبي سواء بسواء.
العربية  بالنصوص  يتعلق  فيما  وثالثا، 
أقدم  واألخرى  الفينة  وبني  أواكبها،  فأنا  احلديثة، 
واحلديث  القدمي  بني  املراوحة  إنها  عنها.  كتابات 

والعربي والغربي إلغناء املشروع وتطويره.
اأو مثقفا يف  ناقدا  اأو  اأن تكون كاتبا  يعني  الذي  ما   *
امتالك  نحو  ال�ساري  ال�سباق  زمن  الثالثة،  الألفية 
املعنوية  الرثوات  انطفاء  زمن  املادي،  الراأ�سمال 

وخفوت ومي�ص القيم الإن�سانية؟
أرى  ألني  املسألة،  هذه  في  الرأي  أخالفك   -
زمان  أي  في  والناقد  واملثقف  الكاتب  أن 
وفي  اإلنساني.  البعد  هو  احلقيقي  رأسماله 
كان  آخر،  زمان  أي  في  كما  األلفية  هذه 
املادي  الرأسمال  بني  قائما  أبدا،  التنافس، 
حاليا  الصراع  أن  وأرى  املعنوي.  أو  والرمزي 
املادي  الصراع  في  فقط  يتمثل  ال  األمم  بني 
التغاضي عنه. ولكن  أو  الذي ال ميكن نكرانه 
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»االجتاه االجتماعي«

يف الق�صة الق�صرية 

املغاربية احلديثة واملعا�رصة

الق�صرية جن�س اإبداعي �صعب جدا، جميل جدا، ممتع 
جداً« 

)اإدري�س ال�صغري(                        

 »اأنا اأخ�صى من املدار�س خ�صيَتي من الكولريا« 

)�صنفلوري(               

»الأدب مراآة �صادقة للمْجتمع«

)طه ح�صني(        
1 - كلمة البدء:

نرثي  اأدبي  – جن�س  الفني  – مبعناها  الق�صرية  الق�صة  اإن 
اأيدي  على  وتََقّوى  الغرب،  يف  الأمر  اأول  ظهر  الن�صاأة؛  حديث 
الثقافية  الِبيئات  اإلى  طريقه  يعرف  اأن  قبل  البارزين،  ا�صيه  ق�صّ
الق�ص�صية،  احلركة  �صايرت  التي  النقود  يت�صفح  ومن  الأخرى. 
يجد – مبا ل يدع جمال لل�صك – اأن ثمة حماولت كثرية اجتهت اإلى 
حتديد ماهية الق�صة الق�صرية، و �صبط م�صطلحها، وتعقُّب تطورها 

وتلويناتها عرب م�صريتها التاريخية.

فن  الق�صرية  الق�صة  اأن  الدار�صني  من  واحد  غري  ي�ؤكد 

باإطار  التقيد  ويرف�ض  حمدد،  لنام��ض  االن�صباط  يتاأبّى  زئبقي 

فريد �أمع�ش�شو

»الق�صة
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موباسان  يقول  ده.  وتعقُّ كيانها  وبتشّظي 
حياتنا  »في  إن   Mauppassant، (1850-1894(
حلظة عابرة، قصيرة ومنفصلة، ال يصلح لها أدبيا 
القصيرة«)7(. ويقول محمد عزام:  القصة  سوى 
موضوعية  لظروف  نتيجة  الرواية...  كانت  »إذا 
لقراءتها  الالزم  الفائض  الوقت  في  متثلت 
أكثر  أصبحت  املعاصرة  احلياة  فإن  وكتابتها، 
األمُر  مذهل.  بشكل  إيقاعها  وتسارع  تعقيدا، 
له  وسريع،  موجز  فن  عن  البحث  إلى  دفع  الذي 
القصة  ثم  القصة  فكانت  وتركيزه.  الشعر  كثافة 
أدبية  كتقنيات  جدا،  القصيرة  والقصة  القصيرة 
القارئ  وقت  االعتبار  بعني  تأخذ  مستحدثة 
السرعة  عصر  في  الفرد  أزمة  عن  وتعبر  واملبدع، 
البرقيات  إلى  هي  ومضات  خالل  من  واالختزال، 

املُوِحية أقرب«)8(.

أو   - ُيْجِمعون  الدارسون  كان  إذا 
يكادون- على أن الرواية هي اجلنس األدبي األكثر 
القصيرة  القصة  وأن  الغرب،  في  ومقروئية  انتشارا 
الرواية،  لصالح  مستمر  تراجع  في  سائرة  هناك 
القصيرة  القصة  كفة  إن  قلنا  إذا  نبالغ  ال  قد  فإننا 
على  راجحة  املعاصر  العربي  الثقافي  املشهد  في 
اإلبداع،  من صنوف  غيرهما  و  القصيدة  و  الرواية 
الدائم  احلبيب  يقول  عدة)9(.  العتبارات  ذلك  و 
في  بريقها  خبا  القصيرة  القصة  أن  ربي: »صحيح 
لصالح  نقل  لم  إن  الرواية،  لصالح  أمريكا  و  أوربا 
السيرة الذاتية و البيوغرافيا. إال أن القصة القصيرة 
وجه  في  قويا  ا  ِنّدً تقف  ماتزال  العربي  العالم  في 

»إن  املديني:   – مثال   – يقول  معني.  ستاتيكي 
دائما، والتزال، خارج أي  القصيرة كانت  القصة 
تأطير متعسف و بعيدة عن أن ُتْبَتَسر، كفن، في 
أنها  إلى  ذلك  وَمَردُّ  جاهزة«)1(.  فكرية  منظومة 
عالم  ألنه  االتساع،  شديد  رحب،  ثري،  »عالم 
اإلنسان«)2( من وجهة، و من وجهة أخرى فهي 
في  يوجد  جزئي«)3(  أو  مكتمل  غير  »شكل 
طور التشكل والنضج باستمرار. ومن هنا، ارتأى 
بعضهم أن التمادي في البحث عن حقيقة القصة 
القصيرة لن يقود إال إلى متاهات التنظير التي ليس 
وراءها كبير طائل، وأكد أن املهم هو أن ننصت إلى 
القصة)4(. وهناك إشكاٌل آخُر نال  ما تقوله هذه 
شيئا من اهتمام نقاد القصة؛ وهو إشكال املصطلح 
القصيرة،  القصة  ى  مسمَّ عن  للتعبير  املُْسَتعَمل 
والقاّصون مصطلحات  الباحثون  بحيث يستعمل 
عدة في هذا املجال)5(. وذلك ُيعزى في - احملل 
األول – إلى قضية الترجمة من حقل ثقافي غربي 
»القصة  اصطالح  أن  ويبدو  الثقافي.  حقلنا  إلى 
القصيرة« هو أكثرها َسْيرورة ودورانا في الكتابات 

النقدية القصصية.

إن القصة القصيرة - رغم كثافة مضمونها 
األسئلة  استيعاب  على  قادرة   – حجمها  قصر  و 
الكبرى املطروحة في اللحظة احلضارية اآلنية)6(. 
واألصلح  األنسب  الفني  الشكل  متثل  أنها  كما 
بتسارع  املتسمة  اللحظة  هذه  روح  عن  للتعبير 
وتوتراتها،  أزماتها  وبتوالي  احلياتي،  إيقاعها 
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تبرح  ال  القصة  هذه  أن  إلى  يذهبون  النقاد  بعض 
املستوى  إلى  َبْعُد  تصل  لم  أنها  و  بواكيرها،  في 
الرحيم  عبد  فهذا  ُعد.  الصُّ كافة  على  املنشود 
له: »ما وضع  مقال  في  – يتساءل  – مثال  مودن 
بأنها  فيجيب  اآلن؟«،  العربي  العالم  في  القصة 
تعيش »في وضع ال حتسد عليه سواء على مستوى 
ظ دور  التلقي – قّراًء ونقاداً – أو على مستوى حتفُّ
النشر- بالقياس إلى الرواية أو البحث األدبي مثال 
– أو على مستوى – و هذا مؤشر خطير – الدرس 

األكادميي«)14(.

2 - الق�صة الق�صرية املغاربية و �ُصوؤال الجتاهات)15(:
الذي  التراكم  بني  مقارنة  عْقد  حاَولنا  إذا 
على  املغاربي  األدب  في  القصيرة  القصة  حققته 
النشاط  وبني  الزمن  من  قرن  نصف  حوالي  امتداد 
بالتأكيد   – واجدون  فإننا  واكبها،  الذي  النقدي 
إنها  إذ  القصة.  هذه  طال  نقديًا  حْيفا  ثمة  أن   –
الذي  املغاربي  النقد  من  الوافي  حظها  تنل  لم 
ما  القصيدة. فكل  إلى  لعقود طويلة منصرفا  ظل 
أكادميية  وأبحاث  قليلة،  ِصحافية  مقاالت  هنالك 
معدودة، ودراسات نقدية محدودة. وقد ران على 
جلها  اْنصب  ِإِذ  التأريخي؛  الهم  الكتابات  هذه 
جذورها،  و  املغاربية  القصة  أوليات  بحث  على 
بعض  عند  والوقوف  وامتداداتها،  تطورها  ورصد 
القصصي  إبداعهم  من  ومنوذجات  اص  الُقصَّ

الذي ارتبط منذ نشوئه بالواقع واإلنسان معا. 

النقد  من  متاح  هو  ما  يتصفح  من  إن 

إن  إذ  االمتياز؛  ببعض  عليها  حتظى  رمبا  و  الرواية. 
الذيوع  على  الرواية،  بخالف  يساعدها،  حجمها 
والقراءة«)10(.  النشر  أزمة  ظل  في  واالنتشار 
أن  »رغم  رمضان:  عبداللطيف  خالد  ويقول 
الشعر  تقنيات  من  استفادت  قد  القصيرة  القصة 
القصيدة  على  جارت  أنها  إال  اإليحائية،  لغته  و 
وُيعزى  جمهورها«)11(...  وسرقت  الشعرية، 
الذاتية،  خصوصياتها  إلى   - باألساس   - ذلك 
واملتشّظي  املتوتر  لواقعنا  مطابقة  أكثر  وإلى كونها 

الذي يفتقد إلى وعي جماعي)12(.

القصيرة  القصة  أن  الباحثون  ويؤكد 
املغاربية متأخرة النشأة، وأنها عرفت منذ ظهورها 
جوهرية  وحتوالت  مهما،  كميا  تراكما  اآلن  إلى 
إن  بل  معا.  والفكري  اجلمالي  اجلانبني  مست 
بعضهم يتحدث عن طغيان هذه القصة و تفوقها 
املغاربي  األدب  في  التعبير  أشكال  سائر  على 
املعاصر. يقول عبداحلميد عقار: »إن أهم ما يثير 
التغير  هذا  هو  راهنا،  املغاربية  الثقافة  في  االنتباه 
على  واملتلقي  املبدع  لدى  األدبية  احلساسية  في 
السواء، حيث أصبحت أشكال التعبير القصصي 
عليه،  كانت  مما  أقوى  حضور  ذات  والروائي 
بعدما ظل الشعر و النقد املرتبط به َطوال عصور، 

يكاد يحتل وحده هذا املوقع«)13(.

وبالرغم من كل ما حققته القصة القصيرة 
املغاربية )والعربية عامة( من تراكم َكّمي، و تطور 
فإن  القراء،  جماهير  بني  واسع  وانتشار  كيفي، 
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اآلراء؛  بعض  عند  نقف  أن  من  بأس  ال  املواقف 
القصة  آراء تخص - كما أسلفنا اإلشارة -  وهي 

في اآلداب املغاربية كل منها على حدة.

»فن  الرائد  عمله  في  اليبوري  عَمد  لقد 
الباب   - )16(»1914-1966 املغرب :  القصة في 
القصيرة  القصة  تنضيد  إلى   – خاصًة  األول 
اجتاهات/أشكال  خمسة  إلى  وتصنيفها  املغربية، 
التاريخية  القصيرة  القصة  وهي:  قصصية؛ 
)الفصل 3(، و القصة القصيرة املجتمعية )الفصل 
 ،)5 )الفصل  االسِتالبية  واألقصوصة   ،)4

واألقصوصة   ،)6 )الفصل  السياسية  واألقصوصة 
رسالته  في  املديني  وحاول   .)7 )الفصل  التأملية 
في  االجتاهات  قضية  عن  يدافع  أن  د.د.ع.  لنيل 
القصة املغربية املعاصرة، حيث يقول في مقدمتها: 
»و قد رأيُت أن املادة القصصية، لفترة الستينات، 
كتابتها،  في  انتظموا  الذين  القصاصني  وعند 
أو  متعددة،  ومضمونية  فنية  مسالك  سلكت  قد 
ملسُت  فيما  ففرزتها  للتعدد،  للخضوع  قابلة  أنها 
الشكل  في  وحدة  متثل  اجتاهات  من  متثله  أنها 
جتانس  من  أساٍس  على  تقوم  أي  واملضمون؛ 
من  كذا  و  املستخدمة،  الفنية  واألدوات  العناصر 
أعتقد  فإنني  وهكذا،  املطروقة.  الرؤية  في  متاثل 
إسقاطا  ليست  االجتاه  تسميِة  أو  صفِة  إعطاء  أن 
أو وْضعًا مسبقًا، و لكنها تعني الوحدة، أو على 
األقل، التقارب في الرؤية الفنية و الفكرية«)17(. 
ثالثة،  في  االجتاهات  هذه  الرجل  حصر  وقد 

وهي:
من   2 )الفصل  االجتماعي  القصصي  االجتاه   -

املغاربية  القصيرة  القصة  اتخذ  الذي  القصصي 
أو  صريحا   – حديثا  ثمة  أن  يجد  له،  موضوعا 
ضمنيا – عن اجتاهات/ مدارس تنتظم في إطارها 
معناه  القصصي«  و»االجتاه  القصة.  هذه  نصوص 
القصاصني  من  طائفة  وجود   – نظرنا  في   -
الذين يشتركون في معاجلة قضايا ثيمية موحدة، 
والذين يلتزمون – في معاجلتهم تلك – جملة من 

الضوابط الفنية و اجلمالية. 

 – اّطالعنا  حدود  في   - هناك  ليست 
القصة  تناول  إلى  تعرضت  شاملة  جامعة  دراسة 
املعاصر.  و  احلديث  املغاربي  األدب  في  القصيرة 
االجتاهات  تعالج  وأبحاثًا  دراساٍت  ُنْلفي  إننا  بل 
حدة،  على  مغاربي  بلد  كل  أدب  في  القصصية 
لهذه  يفرد  الكاتب  جند  كثيرة  أحايني  وفي 
ولعل  فقط.  دراسته  من  احليز  بعض  االجتاهات 
النقاد  من  كثير  جترؤ  وعدم  حتفظ  إلى  مرده  ذلك 
في  االجتاهات  هذه  عن  راح  الصُّ احلديث  على 
إلى  بالقياس  حديثا  مايزال  الذي  املغاربي  األدب 

األدب املشرقي أو الغربي.

االجتاهات  قضية  من  الباحثني  مواقف  إن 
في القصة املغاربية َتُنوس بني ثالثة آراء. فأما الرأي 
وجود  صراحة  فيؤكد   – الغالب  وهو   – األوُل 
املعاصرة،  املغاربية  القصة  في  مدارس  اجتاهات/ 
بتحفظ  لكن  و  عنها  فيتحدث  الثاني  الرأي  وأما 
الثالث  الرأي  أصحاب  ينفي  حني  على  ز،  جتوُّ و 
هذه  ولبيان  عدة.  العتبارات  االجتاهات  هذه 
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على  ومنهم  املغربية.  القصة  عن  كتبوا  الذين 
الذي  النساج  حامد  سيد  املصري  التمثيل  سبيل 
ثالثة  اجتاهات  في  املغربية  القصيرة  القصة  ر  أطَّ

رئيسٍة)20(.

يصّرون  التونسيني  النقاد  من  عددا  وجند 
على تقسيم القصة التونسية احلديثة و املعاصرة إلى 
اجتاهات أو تيارات. ومنهم محمد فريد غازي في 
1930م  والقصة في تونس من سنة  كتابه »الرواية 
الذي  العامري  الهادي  ومحمد  1960م«،  إلى 
التونسية  القصة  في  النزعات  من  مجموعة  د  عدَّ
كالسيكي  بناء  على  تقوم  التي  تلك  وخاصة   -
- )كالنزعة الواقعية االجتماعية، والنزعة الواقعية 
النقدية، و النزعة الرمزية، و غيرها()21(، و توفيق 
بكار)22(، و آخرون. و هناك نقاٌد في اجلزائر آمنوا 
اجلزائرية،  القصيرة  القصة  في  اجتاهات  بوجود 

ومنهم الدكتور عبد اهلل خليفة الركيبي)23(.

أن  إلى  الثاني  الرأي  أصحاب  ويذهب 
»تيارات«  بوجود  اإلقرار  مبكان  الصعوبة  من 
ُعرفت  الذي  الفني  مبعناها  املغاربي،  القصة  في 
عنها،  يتحدثون  عندما  وحتى  الغربيني.  لدى  به 
ط  التحوُّ من  قليل  غير  بشيء  ذلك  يفعلون  فإمنا 
بأن  يصّرح  اجلابري  صالح  محمد  فهذا  والتجوز. 
اجتاهات  في  احلديثة  التونسية  الِقصص  تصنيف 
يركب  ولكنه  ف،  التعسُّ من  كثير  على  ينطوي 
ذلك التصنيف لضرورة ِمنهاجية ليس إاّل. يقول: 
في  القصص  تأطير هذه  أن  أذكر  أن  الالزم  »ومن 

الباب 4(.
- االجتاه الواقعي النقدي )الفصل 3 من الباب 4(.

من  و5   4 )الفصالن  اجلديد  الواقعي  االجتاه   -
الباب 4(.

وصّنف عبد الرحيم مودن في رسالته حول 
الشكل القصصي في القصة املغربية القصيرة هذه 

القصة إلى أربعة أشكال/ اجتاهات، و هي:
 - القصة التاريخية.
 - القصة البوليسية.

 - القصة الّسيرّية.
 - القصة الوقائعية والواقعية)18(.

ولم يتردد إبراهيم خليل في اإلقرار بوجود 
املغربية  القصيرة  القصة  في  متعددة  اجتاهات 
املغربية  الِبيئة  بتعدد  التعدد  هذا  رابطا  املعاصرة، 
للنَّتاج  املتتبع  أن  »والواقع  يقول:  وتنوعها. 
القصصي املغربي، في واقعه الراهن، يالِحظ تنوعا 
مذاهبه،  بني  بّينًا  اختالفا  و  اجتاهاته،  في  كبيرا 
حقيقة  في  يعكس،  النتاج  هذا  وكأن  وتياراته. 
املترامية.  أقاليمها  في  املغربية،  البيئة  تنوَع  األمر، 
فمن بيئة جبلية إلى أخرى سهلية، و ثالثة شاطئية، 
منها عاداُتها،  بيئة  و لكل  وأخرى صحراوية ... 
وقيمها الفنية املتواَرثة، مع ما يْجمع هذه البيئات 
في  التاريخ  أسهم  أصيلة،  مشتركة،  سمات  من 

صنعها، وَسْبكها، عبر أجيال و قرون«)19(.

من  كثير  في  اآلراء  هذه  مثل  أثرت  قد  و 
املشارقة  أم  املغاربة  سواء  املعاصرين،  الدارسني 
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-  الرؤيا الرمزية )الباب 5(.

ويرفض أنصار الرأي الثالث – وهم قلة – 
عملية تصنيف القصة القصيرة املغاربية احلديثة إلى 
اجتاهات. ودليلهم في ذلك أن هذه القصة حديثة 
امليالد، وأنها ما تزال في طور املخاض و التشكل 
القصة  عن  متحدثا   - العوفي  يقول  والتبلور. 
العملية »بقدر ما هي  القصيرة املغربية - إن هذه 
مريحة، تبدو متعسفة أو سابقة ألوانها. ذلك أن 
ما  صراحة،  بهذا  ولنقر  عندنا،  القصيرة  القصة 
تنفك تعاني آالم الوالدة. ما تنفك تعيش مخاضا 
إلى  شاقة  والدة  من  ُمَتَمْرِحَلة  مستمرا،  جتريبيا 
اإليجابية  اخلْطوات  من  الرغم  على  أشق،  والدة 
التطور«)28(.  خط  على  قطعتها  التي  الِفساح 
اآلداب  في  القصة  على  ينسحب  الكالم  وهذا 
تشابه  بحكم  وذلك  كافة،  األخرى  املغاربية 
وتلويناٍت  وامتدادا  نشوءا  فيها  القصصي  الواقع 

وآفاقا.

لنا  َعنَّْت  التي  اآلراء  أهم   – إذاً   – تلكم 
أبحاث  من  عليه  االّطالع  لنا  تيّسر  ما  خالل  من 
القصة  إن  والواقع،  املجال.  هذا  في  ودراسات 
املتأخرة  بداياتها  منذ  املعاصرة،  املغاربية  القصيرة 
كّما  ملموسة  حتوالت  شهدت  قد  اآلن،  إلى 
خارج  حتى  مسموعا  صوتها  وأمسى  وكيفا، 
والثقافية. ولكن هذا ال يجب  حدودها اجلغرافية 
عنها.  فطيرة  فّجة  أحكام  إصدار  إلى  يدفعنا  أن 
املخاض،  مرحلة  تعيش  تنفك  ما  القصة  فهذه 

تنطوي  التي  االجتهادية  املسائل  من  هو  اجتاهات 
التعسف،  من  جانب  على  حاالتها  بعض  في 
كما   - ذلك  لكنما  املزالق.  من  تخلو  ال  كما 
الشتات  هذا  لَصْوغ  املثلى  الطريقة  هو   – لي  بدا 
إال من خالل هذا  دراسته  والذي ال ميكن  املتناثر 
وبناًء  املتوحدة«)24(.  املالمح  وهذه  التشابه... 
بارزة  اجتاهاٍت  ثالثة  عن  الناقد  هذا، حتدث  على 
في القصة التونسية )اجتاه قصص احلنني – االجتاه 
وجند  السياسي()25(.  االجتاه   – االجتماعي 
حبيب  ولد  أحمد  األستاذ  لدى  نفَسه  الشيء 
القّص  في  اجتاهات  أنواع/  عن  حتدث  الذي  اهلل 
املوريتاني القصير بتجّوز، حيث يقول: »إذا جاز 
وهي  القصيرة،  املوريتانية  القصة  نصنف  أن  لنا 
يخيل  فإنه  عمرها،  ومْقَتَبل  ضحاها  في  الزالت 
إلينا أن ما اطلعنا عليه من منشورات في الصحف 
أو مرقونا ميكن تقسيمه إلى ثالثة أنواع ...«)26(. 
تصنيف  في  بأن  عزام  محمد  الباحث  ويقرُّ 
القْسر  من  بعضًا  اجتاهات  إلى   – عامة   – األدب 
والتعسف، ولكنه »أمر البد منه، من أجل جمع 
البعض«)27(. وعلى هذا  إلى بعضه  منه  املتشابه 
املغربية  القصة  تأطير  في  الرجل  اجتهد  املْسَتَند، 

ضمن أربعة اجتاهات فنية كبرى، وهي: 

- الرؤية التقليدية )الباب 1(.

- الرؤيا الرومانسية )الباب 2(.

- الرؤية الواقعية )الباب 3(.
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و َتْبُذُره في كل عمل يتخذها وعاًء له أينما ومتى 
فرانك  الغربي  والروائي  الناقد  ويرى  ُأجنز«)30(. 
يتخذ كاتبها  أن  القصة  أساسيات  أن من  أوكنور 
و  حالها  لسان  يكون  مجتمعية  جماعة  لنفسه 

مقالها.

االجتماعي  الطابع  ذات  القصص  تهدف 
بني  والعالقات  املجتمع  ظواهر  نقل  إلى  أساسا 
غير  و  وآمالها،  اجلماهير  آالم  عن  والتعبير  أفراده، 
تغيرات  من  االجتماعي  الواقع  في  يقع  مما  ذلك 
اإلطار  هذا  في  كثيرا  النقاد  ويتحدث  وحتوالت. 
القصاصني  التزام  وجوب  أي  االلتزام؛  قضايا  عن 
حضور  ضرورة  أي  والصدق؛  شعوبهم،  بقضايا 
إن  عنها، حتى  التعبير  و  الوقائع  نقل  في  الصدق 
تتناوله  ما  »بأن  ليشعر  االجتماعية  القصة  قارئ 
الفن  صلة  إن  الواقعية«)31(.  احلياة  من  جزء  هو 
أمر  العام  احلياتي  بالواقع  و  باملجتمع   – عامة   –
شتى  في  وحاضر  القدم،  منذ  ووارد  د،  مؤكَّ
يقول  حسبما   - الصلة  هذه  إن  بل  الثقافات. 
متكلَّفة،  وال  مقصودة  »ليست   - ريد   . هـ 
النشاط  مظاهر  من  مظهر  فالفن  تلقائية.  ولكنها 
تلك  على  جرى  فإذا  املتعددة،  االجتماعي 
املظاهر تغيير أو تبديل تبعا لضرورة ملحة، فكل 
مادامت كل  أيضا،  الفن  التغيير يجري على  هذا 

املظاهر قائمة على أساس دينامي واحد«)32(.

بشكل   – املغاربية  القصة  احتفلِت  لقد 
بسؤال  املنصرم  القرن  من  الثاني  الربع  – في  كبير 

ولم تصل َبْعُد إلى مرحلة االختمار والنضج الذي 
ثم  مستقلٍة.  فنية  مدارَس  في  االنتظام  لها  يتيح 
إن هذه القصة لم تستقرَّ فنيا بعد، وذلك بحكم 
طبيعة الواقع الذي أفرزها... وعليه، فإن احلديث 
عن مسألة تأطير القصة املغاربية في اجتاهات فنية 
يبدو سابقا ألوانه. إذ إنها في حاجة إلى بذل مزيد 
من املجهود إبداعيا و نقديا، إذا أِريَد لهذه القصة 
- فعاًل - أن ترقى إلى مستوى أنضج، مُيّكننا من 
تنضيدها و تصنيفها حتت اجتاهات فنية، كما هو 

الشأن بالنسبة إلى القصة في األدب الغربي مثال.

3 - الق�صة الق�صرية املغاربية وامل�صمون الجتماعي:
– أن اجلْزم بوجود  – مما سلف  لنا  ح  توضَّ
األدب  في  القصيرة  القصة  في  فنية  اجتاهات 
من  بكثير  و محفوف  أمر صعب  املعاصر  املغاربي 
األمر؛  هذا  سنصطنع   - جتاوزا   - ولكننا  املزالق. 
النصوص  من  املتشابه  جمع  و  للدراسة،  تيسيرا 
»االجّتاهات«  أبرز  ولعل  بعض...  إلى  بعضها 
االجتاه  املغاربية  القصة  حقل  في  دورانًا  وأكثرها 
واالجتاه  السياسي،  واالجتاه  االجتماعي)29(، 
الرمزي.  واالجتاه  الرومانسي،  واالجتاه  الواقعي، 
غير  جميِعها  االجتاهات  هذه  معاجلة  كانت  ومَلّا 
نقفها  أن  ارتأْينا  فقد  ممكنة في دراسٍة مثل هذه، 

على االجتاه األول فحسُب.

من كل  »بريئة  ليست  القصيرة  القصة  إن 
محدد  اجتماعي  مبغزى  حتتفظ  إنها  مضمون. 
الغربي،  املجتمع  أحضان  في  منشِئها  عن  ورثْته 
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الوحي و قصص أخرى« )1954م()33(. ومنهم 
اخلوري)35(،  وإدريس  زنيبر)34(،  محمد  أيضا 
املغاربيني  اص  الُقصَّ بعض  وكتب  وآخرون. 
دراسات   – النقد  اإلبداع  إلى  جمعوا  ممن   –
بني  العضوية  العالقة  تلك  ُتؤكد  قيمة  ومقاالت 
 – اآلخرين  القصاصني  وَتْأِدُب  املجتمع،  و  القص 
الكتابة في هذا االجتاه...  – إلى  املبتدئني خاصة 
القاصني  و  النّقاد  من  الكاثرة  الكثرة  كانت  وإذا 
ربط  على   – احلرص  أشد   – حريصة  املغاربيني 
وبالقضايا  باجلماهير  املغاربي  القصصي  اإلبداع 
الذي  اإلبداع  ذلك  والسيما   – االجتماعية 
فإن  املاضي-،  القرن  من  الثالث  الربع  في  ظهر 
ومنهم  املذهب؛  ذلك  غير  يذهبون  آخرين  هناك 
عامة  العربية  القصة  أن  رأى  الذي  زفزاف  محمد 
أغلبها قصة مثقفني ال قصة مائة مليون  »هي في 

عربي«)36(.

لم  املغاربية  القصيرة  القصة  إن  واحلق 
َتْنُصل يوما عن مجتمعها، ولم ُتزايل قضايا ماليني 
االرتباط  بل كانت منذ فجرها شديدة  اجلماهير، 

بالواقع و اإلنسان معا.

من  العديد  قراءة  خالل  من  لنا  بدا  لقد 
متونها  في  سواء   – املغاربية  القصصية  النصوص 
عاجلت  قد  أنها   – عنها  نقود  في  أم  ومجاميعها 
عبرت  وأنها  ومتنوعة،  متعددة  اجتماعية  قضايا 
و تطلعاتها... وليس من  عن مشكالت شعوبها 
الهنّي تصنيف كل هذه القضايا في تيماٍت بعينها. 

االستعمار  ُقوى  حاولت  التي  والهوية  الوطن 
نالت  أن  مبجرد  ولكن  ومْحوها.  طْمسها  الغربي 
السياسية،  استقالالتها  العربي  املغرب  أقطار 
االجتماعية  القضية  الساحة  على  تطفو  أخذت 
 – األدب  على  وكان  التشييد.  و  البناء  وهاجس 
عموما – أن يسير في ركاب هذا التوجه اجلديد. 
القصيرة  القصة  جنس  اإلطار  هذا  في  وُيِهّمنا 
املغاربية  باملجتمعات   – فعال   – ارتبط  الذي 
وتطلعاتها  ِمَحَنها  را  مصوِّ بقضايا شعوبها،  والتزم 

الكثيرة...

االجتماعي  املضمون  هيمنة  لعل  و       
التي  الفترات  خالل  املغاربي،  اإلبداع  على 
التي  هي  املغاربية،  األقطار  استقالل  أعقبت 
هذا  على  التركيز  على  القصاصني  معظم  حدت 
منهم  كثيرين  إن  بل  ُأْقصوصاتهم.  في  املضمون 
بالتنبيه  القصصية  مجاميعهم  يستفتحون  كانوا 
هؤالء  ومن  باملجتمع.  قصصهم  عالقة  قوة  على 
ملجموعته  الذي وضع  أحمد رضا حوحو  املرحوم 
القصصية »مناذج بشرية« )1955م( مقّدمة قّيمة، 
قوله:  فيها  ورد  ومما  القراء«،  »إلى  بعبارة  َعْنَوَنَها 
مختلف  منه  وانتزعت  املجتمع  إلى  »التجأُت 
عن  وسمعُت  بعضها،  مع  عشُت  مناذج  طبقاته 
فيلمس  للقارئ...  أقدمها  حية  مناذج  بعضها، 
اإلميان  ويلمس  شخصية،  أحقر  في  نفس  أنبل 
اإلحلاد  و  الزيغ  و  الضال،  الرجل  قلب  في  القوي 
حتت عمامة رجل الشرع ». وُنْلِفي حديثا شبيها 
بهذا في مقدمة مجموعة حوحو األولى »صاحبة 
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خشبي. وحتضر هذه احلالة أيضا في قصص أخرى 
و»املسخوط«.  و»البغل«،  كـ»الكلب«،  لبوعلو؛ 
السارد  أن  وأمثالها  القصص  هذه  على  واملالَحظ 
ال يكتفي فيها - حسب مودن - بتقدمي ما آلت 
إليه الشرائح االجتماعية من فقر و إذقاع وتهميش 
بعيد االستقالل، بل يسعى إلى »إبراز أسباب هذا 
وجتار  واملرابون  الوسطاء  فيه  لعب  الذي  الفقر 

القيم و الشعارات دورا كبيرا«)38(.

واحدا  اشماعو  أحمد  محمد  ويعد 
القضية  خصوا  الذين  املغاربة  القصاصني  من 
االجتماعية بقصص كثيرة، منها أقصوصته »ِقْدُر 
أطفالها  يتّحلق  فقيرة،  التي تصف أسرة  اْلَعَدِس« 
يفرغون  وعندما  عدس.  قدر  حول  الستة  اجلياع 
من تناول طعامهم النزر، يتكومون في فراش َرثٍّ 
ممزق ال يقيهم شدة الُقّر. و في تلك األثناء، يطرق 
جميعا.  واألم  األطفال  فيفزع  جنديان،  الباب 
وكان هذان اجلنديان ابني هذه األسرة، غابا عنها 
ثمانية أعوام. معنى هذا، أن الفقراء – عالوة على 
 – األغنياء  القيمة ملصلحة  فائض  ينتجون  كونهم 
لفائدة وطنهم. وعليه،  ينتجون مزيدا من اجلنود 
االجتاه  ضمن  القصة  هذه  عزام  محمد  أدرج  فقد 

االجتماعي – الوطني)39(.

إلى جانب اشماعو و بوعلو، ميكن أن نقرأ 
 – زفزاف  حملمد  الصدد  هذا  في  كثيرة  قصصا 
و  متأخر«،  ليل  في  األولى »حوار  في مجموعتيه 
الثانية »بيوت واطئة«، وفي غيرهما -، وإلدريس 

لذا، فإن التقسيم الذي سنقترحه – بعد حني – 
يظل مجرد اجتهاد حاولنا من خالله تنضيد وجْمع 
ما بدا لنا متشاكهًا من األقصوصات ضمن محاور 

صغيرة، تسهيال للدراسة و املقاربة.

اأ - واقع الفقر والتهمي�س وما يرتتَّب عنه:
اإلنتاج  أن  على  القصة  نقاد  يتفق 
القصصي املغاربي قد ارتبط مبجتمعه، و نقل ِمَحَنه 
و ِإَحَنه، وعّبر عما يتخبط فيه من فقر و بؤس... 
وذلك في عهدِي االستعمار و االستقالل. وحتى 
فإنه  ورق،  على  حبر  مجرد  الكالم  هذا  يبقى  ال 
من شتى  قصصية  أمثلة  تقدمي  علينا  الواجب  من 

اآلداب املغاربية املعاصرة)37(.

لقد كتب محمد إبراهيم بوعلو عدداً من 
الذي  واحلرمان  البؤس  واقع  تصوير  في  القصص 
ونشر  الستينيات.  طوال  املغاربة  مرارته  عانى 
يلملمها  أن  قبل  الوطنية،  حافة  الصِّ في  معظمها 
»السقف«،  اسم  حتمل  واحدة  مجموعة  في 
1970م.  عام  املغربية،  النشر  دار  عن  صدرت 
ومن هذه القصص »احلذاء اجلديد« التي تقدم لنا 
بشراء حذاء جديد  فقيرا )عّباس( يحلم  شخصا 
جهد  وبعد  راوده.  طاملا  ألمل  حتقيقا  فيه  يرى 
ولكن  احلذاء.  على  عباس  سيحصل  جهيد، 
منه  سينزع  البقال  بأن  ذلك  تطول،  لن  فرحته 
حذاءه مقابل ديونه عليه، ويتركه معذبا بحرمانه 
البئيسة  احلالة  »الصياد«  قصة  وتصور  املستمر. 
كوخ  في  بكاملها  صياد  أسرة  تعيشها  التي 
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وممن  اجلوية.  واألحوال  التساقطات  على  حياته 
أيضا  التونسيني  الفالحني  واقع  نقل  في  أجاد 
محسن بن ضياف؛ كما في قصته »جامع احَلْلَفاء« 
)1969م(، التي تصور فالحا كادحا بئيسًا أمضى 
وقته في اقتالع احللفاء امللتصقة باألرض، لبيعها. 
ويذهب  أمل،  بخيبة  ُيصاب  النهاية،  في  ولكنه 
أنهت  الشركة كانت قد  جهده هباء منثورا. ألن 
ويشكل  أجرها.  وأخذت  احللفاء،  اقتالع  موسم 
األثير  »العالم  زيادي  أحمد  عند  الريفي  الفضاء 
الذي ُيطلق فيه عنان رؤاه و تأمالته. وتبدو هموم 
نسيجه  في  الرئيسي  املوضوع  مشاكلها  و  القرية 
االجتماعي  الواقع  نقد  إلى  ومدخله  القصصي، 
 – بعبارة   – إنه  أمراضه.  و  مثالبه  وتعرية  ككل، 
باألقصوصة  تسميته  ميكن  فيما  يتخصص  يكاد 
زيادي  أكده  ما  وهذا  الريفية«)43(.  أو  القروية 
إبداعي  في  البادية  »حضور  قال:  حني  نفُسه، 
روح،  حضور  هو  ما  بقدر  ذات  حضور  ليس 
وليس حضور مجال ِبيئي معني له حدوده وطقسه 
وطبيعته و خصوصياته بقدر ما هو حضور وطني 
فيه  يتآلف  مثلما  املغربي  اإلنسان  فيه  يتآلف 
األغوار  و  والصحراء،  والبحر  واجلبل،  السهل 
واألنهار، وغيرها من معالم الوطن املوحد«)44(. 
هموم   – جهته  من   – اجلزائري  القاّص  وصّور 
الفالح )قصص محمد أمني الزاوي مثال(، والثورة 
استقاللها  بعد  اجلزائر  عرفتها  التي  الزراعية 
مثال(.  وطار  والطاهر  مرتاض  محمد  )قصص 
وهناك أقاصيص كثيرة لليبيني )كقصة »رفاق في 

اخلوري - في  مجموعِته »ظالل« مثال -، وحملمد 
زنيبر ... فهي تنقل لنا - بصدق واضٍح - حال 
– الواقع  – وماتزال  التي سادت  الشقاء  و  البؤس 
الراحل  املغربي. وال تخرج عن هذا اإلطار قصص 
الهامش ولسان  محمد شكري الذي يعد »سليل 
اجلزائري  وقصص  واملهّمشني«)40(،  الهامش 
أبوهيف:  عبداهلل  عنه  يقول  حيث  الزاوي.  أمني 
أمني.  الزاوي  قصص  موضوع  هو  الفقراء  »بؤس 
يريد  مثلما   – الكاتب  يرى  البؤس،  هذا  وخالل 
ومن  املغمورة«)41(.  جماعته  حياة   – لقارئه 
كدح  تصف  التي   - الكارو«  »بلخير  قصصه 
اخلبز  لتأمني  يسعون  وهم  وشقوتهم،  الفقراء 
 ... البقوقا«  و»عام   ، و»الكالب«   ،- والدفء 

إلخ.

بعض  له  ذكرنا  الذي  البؤس  هذا  إن 
حد  على  واحلواضر  البوادي  أهل  يطال  األمثلة، 
جميعا.  واملثقف  والعامل  الفالح  وميس  سواء، 
عن  التعبير  في  احلمزاوي  رشاد  محمد  برع  وقد 
فهو  والفقراء؛  الفالحني  وحال  البادية،  أجواء 
تصوير  في  نادرة  ومهارة  فائقة،  »قدرة  صاحب 
ومالمحه  خصائصه  بكل  الريفي،  املجتمع 
في  احلسن  الوقع  لقصصه  يجعل  مما  الريفية. 
انحدار  إلى  املهارة  هذه  وُتْعزى  النفوس«)42(. 
احلمزاوي من أصول ريفية )بلدة تالة(، ومخالطته 
املضمار  هذا  في  أقاصيصه  ومن  كثيرا.  الريفيني 
حالة  لنا  تصور  التي  )1968م(،  النهر«  »شارب 
تتوقف  الذي  الفقير  الصغير  التونسي  الفالح 
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أبُّوه )1985م(،  ولد  »للموريتاني سيدي محمد 
)1961م(،  للحمزاوي  الريش«  تربي  و  و»تعيش 
رضوان  للتونسي   « تافهة  مسألة  حول  و»ثرثرة 

الكوني )1973م()45(.

وقد صاحب هذا النزوح ظهور مشكالت 
املدينة  داخل  عدة  منحرفة  وسلوكات  اجتماعية، 
والدعارة  السرقة  ظواهر  تنامي  ذلك  من  خاصة؛ 
الفقراء  أعداد  وتفاقم  واالستغالل،  والتسول 
على  نستدل  أن  وميكن  واملعّطلني.  واملهمشني 
سالم  للتونسي  الريف«  من  »امرأة  بقصص  ذلك 
محمد  للموريتاني  و»الركن«  )1967م(،  دمدوم 
األرض  في  من  و»ارحموا  هاشم )1993م(،  كابر 
ولد  املختار  لألستاذ  السماء«  في  من  يرحمكم 
اجلدار«  في  ثغرة  و»أحزان  )1986م(،  أبيريك 
و»أيام  )1969م(،  مراد  بن  إبراهيم  للتونسي 
خديجة البيضاوية« للخوري )1977م(، و»حكاية 
صاحبي« لّليبي زياد علي )1992م(، و»املظلومة 

»لعبدالكرمي غالب )1965م(....إلخ.

إلى  النزوح  بدل   – الناس  بعض  وفّضل 
الديار  إلى  والهجرة  االغتراب   – أوطانهم  حواضر 
القصة  تكن  ولم  الكرمي.  للعيش  طلبا  األوروبية 
املغاربية بعيدة عن هذا، بل واكبت هذه الهجرة، 
في  الناس  أولئك  وحياة  تفاصيلها  وصورت 
ومن  أحيانا.  أوطانهم  إلى  وعودتهم  بل  املهاجر، 
اليابسة«  إلى  الوصول  انتظار  منوذجاتها قصة »في 
هجرة  عن  تتحدث  والتي  )1977م(،  للخوري 

رحلة سفر« لسيد قذاف الدم(، وموريتانيني تسير 
في هذا املُتََّجه... و باملقابل، جند قصاصني ُكْثراً، 
تفوقوا في تصوير فضاء املدينة وظواهره املختلفة. 
منهم إدريس اخلوري في مجموعته »ظالل« التي 
به  يرتبط  وما  املُّر،  املديني  للواقع  لنا صورة  ترسم 
والفوارق  والغالء،  الكراء،  كأزمة  مظاهر؛  من 
بني  االغترابي  النَفس  و سيادة  والقمع،  الصارخة، 
قاطنيه والوافدين عليه. )أقصوصة »بقع سوداء في 
العاّج  الفضاء  املدينة » مثاًل(. ويحضر هذا  وجه 
محمد  أقصوصات  في   – بقوة   – باملتناقضات 
صادقة  مرآة  هي  إذ  خاصة(؛  )طنجة  شكري 
ولتفسخ  والتعساء،  واملهّمشني  املنبوذين  لواقع 
»مجنون  )مجموعته  االجتماعية...  العالقات 

الورد« أمنوذجًا(.

الواقع  هذا  يؤدي  أن  ضروريا  كان  لقد 
ر اجلماهير الشعبية، وظهور ردود  البئيس إلى تذمُّ
من  الهجرة  تفاقم  أبرزها  لعل  متباينة.  أفعال 
احملرومني،  أعداد  تزايد  و  املدن،  إلى  األرياف 

وظهور ظواهر اجتماعية كثيرة.

وتدهور  اجَلْدب،  سنوات  لتوالي  نتيجًة 
البوادي  أهالي  من  كثير  نزَح  الفالحني،  أوضاع 
عمل  عن  وبحثا  للرزق،  طلبا  املدينة  اجتاه  في 
هذه  تركت  وقد  وغيرها.  األسياد  مصانع  في 
القصصي  اإلبداع  في  بصماتها  التحوالت 
هذا  في  كثيرة  قصص  فظهرت  املغاربي، 
املدينة  في  »ِمْغالة  املثال  منها على سبيل  اإلطار؛ 
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املرأة واألسرة كالعنوسة؛ واخليانة، وإهمال األسرة 
الزوجات...  وتفككها، وتشرد األطفال، وتعدد 

إلخ. 

و لتوضيح هذا الكالم – الذي يبدو عاما 
من  بأمثلة  اإلتيان  من  مناص  ال   – فضفاضا  و 
»حكاية  قصة  توسلت  املغاربية.  القصيرة  القصة 
الفقيه  إبراهيم  ألحمد  األطفال«  عنبر  من 
)1992م( باألسلوب الرمزي وبالعنصر العجائبي، 
خروج  من  احملافظ  الليبي  املجتمع  موقف  لنقل 
قصة  وحاولت  بالرجال.  واختالطها  املرأة 
تبرز  أن  )1978م(  الغالي  رشيد  للتونسي  »يـد« 
انعكاسات خروج املرأة من بيتها للعمل على اجلو 
العائلي. وعّبر زفزاف – بلغة ساخرة مفاِرقة – في 
اختالط  من  املجتمع  موقف  عن  »الّساَبع«  قصته 
النساء بالرجال في مجلس واحد. وكتبت القاصة 
في  األقصوصات  من  جملة  الرغاي  سعاد  املغربية 
الواقع  حتكم  التي  والتناقضات  املشكالت  تصوير 
االجتماعي للمرأة، وفي انتقاد امرأة الداخل )ربة 
البيت(، والدفاع عن امرأة اخلارج )املرأة املتعلمة 
ونورة  بنونة  وألفت خناثة  املنزل(.  العاملة خارج 
في  عدة  قصصا  ونِِّيسي  زهور  اجلزائرية  و  سعدي 
أشكال  كل  وإدانة  وقضاياها،  باملرأة  االحتفال 

اإلساءة إليها. 

من  وافرة  بحصة  الزواج  قضية  حظيت 
تتخذ  القضية  وهذه  املغاربي.  القصصي  املُْنَجِز 
ألوانا عديدة، مثل الزواج القسري الذي يتم بغير 

اليد النشيطة املغربية للعمل في أوروبا، وأحالمهم 
بالعودة املظفرة إلى أوطانهم. و منها أيضا قصص 
و  سعدي.  ونورة  عروس،  بن  العيد  اجلزائرَينْيِ 
كتب علي أفيالل )قاص مغربي مقيم في باريس( 
قصصا كثيرة في هذا املنحى؛ منها »هبَِّت الريح« 
أعز  قضى  شخص  عن  تتحدث  التي  )2003م( 
الفرنسيني، حيث لم يكن  أيام شبابه عامال لدى 
اجتاه  وهو  واحد؛  اجتاه  سوى  حياته  في  يعرف 
كذلك  ومنها  فيه.  يقطن  الذي  املنزل  و  املعمل 
ما  بعض  تصور  التي  أنا« )2002م(  »امرأة  قصته 
االنحراف  ضروب  من  املهاجرين  حال  إليه  يؤول 

في املجتمع الباريسي املغري... إلخ.

ب - ق�صايا املراأة والأ�رسة:
العديد  باهتمام  املرأة  موضوع  استأثر  لقد 
املغاربي  األدب  في  والقاّصات  القاّصني  من 
أهميته  إلى  بالنظر  وذلك  واملعاصر،  احلديث 
وخطورته. وعوِلج من زوايا مختلفة، وعبر محطات 
متعددة. فقد تطرقت القصة القصيرة املغاربية إلى 
املرأة  وخروج  والسفور،  احلجاب  قضايا  إثارة 
للعمل واختالطها بالرجال، ونْظرة املجتمع إليها. 
انطالقا  األسرة  موضوع  القصة  هذه  تناولت  كما 
بني  العالقات  برصد  مرورا  )الزواج(،  بدايتها  من 
ما  إلى  وانتهاًء  أبنائهما،  وبني  بينهما  أو  الزوجني 
انحالل  و  انفصام  من  الزواج  رابطة  إليه  تؤول  قد 
املغاربيني  القصاصني  يفت  ولم  )الطالق(. 
مبوضوع  صلة  ذات  أخرى  قضايا  على  التعريُج 
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واخليانة  احلب  موضوع  تعالج  كلها  القصُص 
التي  النصوص  ومن  املشروعة...  غير  والعالقات 
ميكن التمثيل بها ملسألة اإلهمال )والسيما إهمال 
الزوج لزوجته و أسرته عامة( قصة »في سبيل تلك 
»اللهم  قصة  و  )1971م(،  زنيبر  حملمد  اللحظة« 

اكسر رجله« لوهبي البوري )1939م(. 

األب،  أو  الزوج  إهمال  إلى جانب  و       
اإلهمال  عاجلت  قد  املغاربية  القصة  أن  جند 
في قصة  وذلك كما   . املرأة  يأتي من جهة  الذي 
»امرأة أضاعت البوصلة« للمغربي محمد زيدون 
)2003م(، و التي تتحدث عن امرأة كانت تعيش 
مع زوجها و أبنائها عيشة بسيطة سعيدة. ولكْن 
بدأت  بالرجال،  واختالطها  العمل  إلى  بخروجها 
عنايتها بأسرتها َتْفُتر وتضعف. بل إنها أهملتها، 
و تخلصت منها نهائيا بزواجها برجل موسر كان 
َيِعُدها بأشياء عظيمة و مغرية. وبعد وقت قصير 
إلى جحيم،  الثاني، تستحيل حياتها  من زواجها 
وتندم على ما فعلته، وتتعرض إلى الذل و املهانة، 

وتفقد زوجها املخلص وأبناءها و كل شيء.

العالقة  أيضا  املغاربية  القصة  وصورت 
واحلمار«  »أبي  قصة  في  كما  وأبنائه؛  األب  بني 
للتونسي حسن نصر )1969م(، بحيث يصر األب 
ر – على تنفيذ رغبته في الرحيل  فيها – بعناد و حتجُّ
أبنائه  معارضة  رغم  هناك،  االستقرار  و  اجلبل  إلى 
 – وتعّقل  برصانة   – أبيهم  مناقشة  حاولوا  الذين 

ليْعِدل عن قراره ذاك...

الزفاف«  »ليلة  قصة  في  كما  الطرفني؛  أحد  رضا 
لليبي وهبي البوري )1936م(، وقصة »ليلة الوطية 
»للبشير خّريف... ومثل الزواج باألجنبيات، كما 
مصطفى  آمنة  للتونسية  خديجة«  »ّسر  قصة  في 
حق  على  تلّح  أقاصيص  وظهرت  )1967م(... 
كما  حرية؛  بكل  حياتها  شريك  اختيار  في  املرأة 
في قصة »أسلم السير في الضياء« للتونسية هند 

عزوز )1967م(.

قضية  إلى  املغاربية  القصة  وتعرضت 
األولى  األسرة  على  وآثارها  الزوجات  تعدد 
لوهبي  األب«  »زوجة  قصة  ذلك  من  واألطفال. 
حملمد  الثاني«  »الزواج  وقصة  )1936م(،  البوري 
أيضا  القصة  هذه  وصّورت  )1979م(...  زفزاف 
في  البنات، كما  تزويج  في  املّتبعة  العادات  بعض 
التازي  الدين  عز  »حملمد  اليمام  »منزل  قصة 

)1990م(.

بعض  أحيانا  الزوجية  الرابطة  وَتُشوب 
بفعل  ذلك  و  اإلهمال.  و  كاخليانة  الشوائب، 
من  سواء  الئقة  غير  تصرفات  صدور  أو  ر  تهوُّ
وميكن  الزوجة.  جانب  من  أم  الزوج  جانب 
»تبكيت  بقصص  اإلطار  هذا  في  نستشهد  أن 
»قوتان«  و  )1938م(،  البوري  لوهبي  الضمي« 
ليبي  )قاص  قدري  راسم  ألحمد  )1935م( 
و»صحائف  »ر«(،  بحرف  قصصه  يوّقع  كان 
في  و»لهاث  )1936م(،  نفِسه  للقاص  الشباب« 
فهذه  )2001م(...  بنميمون  ألحمد  املاء«  مرآة 
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االستعمار  وطْرد  أراضيه،  حترير  ابتغاَء  والنفيس؛ 
كرميا  عزيزا  وطنه  في  والعيش  الظالم،  األجنبي 
هذا  وجد  املستعِمر،  إْجالء  بعد  ولكن  حرا. 
كان  للذي  متاما  مغاير  وضع  أمام  نفَسه  الشعب 
و  االنكسار  و  باليأس  عليه شعور  فران  به؛  يحلم 
االستياء املرير. ذلك بأن فئة من املوسرين والعمالء 
املناصب،  و  اخليرات  على  االستيالء  من  متكنت 
من  األعظم  السواد  معاناة  ظلت  حني  على 
املغاربيني  القصاصني  أن  ومبا  مستمرة.  اجلماهير 
اجلماهير،  هذه  من ضمن  كانوا   – أكثرهم  أو   –
فكان ال مناص من أن ينفعلوا بهذا اجلو املشحون 

بالتناقضات، و يتذمروا منه.

وبوعلو  زفزاف  أقاصيص  لنا  صورت  لقد 
االنتهازي  الواقع  وشكري  واخلوري  وزنيبر 
مغرب  شهدهما  اللذين  الطبقي  والتفاوت 
والسبعينيات.  الستينيات  عقدي  في  االستقالل 
»األقوى«  القصصية  زفزاف  مجموعة  ذلك  ومن 
وجوعها  ذلتها  في  الدنيا  الطبقات  تصف  التي 
وفقرها و تشردها و ِبطالتها وحرمانها، والطبقات 
وتخطيط  لآلخرين  واستغاللها  َصَلفها  في  العليا 
هاتني  اصطدام  تصف  ثم  حيواتهم.  مصائر 
»الكلب«  قصة  ذلك  ومن  املتناقضتني.  الطبقتني 
لبوعلو التي تصور لنا الهوة السحيقة بني األثرياء 
وبني  وراتبا،  حارسا  للكلب  يخصصون  الذين 
وجبة  فضالت  ينتظرون  الذين  الفقراء  األطفال/ 
وللقاص  ولذاذة.  بشراهة  ليلتهموها  الكلب 
وهي  »الّسقف«،  عنوانها  رائعة  قصة  نفسه 

في  مهمة  مكانة  لألب  أن  املعلوم  من 
املجتمع  ومنها  عامة،  األبيسية  املجتمعات 
وفاة  تكون  أن  املنطقي  فمن  لذلك،  املغاربي. 
و  آلالمها  وبداية  ألسرته،  كبيرة  خسارة  األب 
شقائها. وقد عبر القصاصون املغاربيون في بعض 
»الفزع  قصة  ذلك  ومن  األمر.  هذا  عن  قصصهم 
الدائم » للتونسي محمد الهادي عياد )1968م(، 
محمد  لليبي  الضائعة«  العمر  »سنوات  وقصة 
»أفريل  قصة  وجتسد  )1982م(.  الهوني  بالقاسم 
ما  )1967م(  دمدوم  سالم  للتونسي  والذكرى« 
الّتيتم  جراء  من  ومشاّق،  آالم  من  األطفال  يعانيه 

وِفقدان األب خاصة.

التي  االجتماعية  املوضوعات  ومن 
الطالق  باستمرار  املغاربية  القصص  إليها  تعرضت 
سوء  نتيجة   - األحيان  أغلب  في   - يكون  الذي 
التفاهم بني الزوجني. كما في قصة »املبلغ املكتوم 

» للموريتاني محمد ولد أحظانا )1987م(.

أيضا  املغاربية  القصيرة  القصة  عاجلته  ومما 
»الوقوف«  قصة  في  كما  دة؛  املشرَّ الطفولة  قضية 
للخوري )1977م(، و قصة » عندما تنطق أشجار 
وكذلك  )2000م(.  امليموني  لرشيد  النخيل« 
قضية العنوسة التي متس قطاعا واسعا من املجتمع 
العاصفة«  »وهّبت  قصة  ومثالها  املغاربي، 

للتونسية حياة بن الشيخ )1982م(.

ج - التفاُوت الطبقي وال�صتغالل:
بالنفس  وضّحى   ، املغاربي  الشعب  ناَضل 
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سالم« للتونسي محمود بلعيد )1967م( التي تنقل 
لنا استغالل سيدي سالم/ الولي للنساء، واالستيالء 
على أموالهن؛ بإيهامهن بقدرته على شفاء العليل، 
و خلق األلفة بني األزواج. و من ذلك أيضا قصة 
التي  )2003م(  »البركان«  خليفة  عبداهلل  املغربي 
للشيخ   - خاصًة  األّميني   – الناس  تْبجيل  تصور 
منهم  أحد  جتّرؤ  وعدم  لهم،  املستِغلِّ  »نصار« 

على معارضة أي قرار من قراراته ... 

الظواهر  و  القضايا  أهم   - إذاً   – تلكم 
موضوعات  شكلت  التي  االجتماعية  والعالقات 
املغزى االجتماعي.  املغاربية ذات  القصيرة  القصة 
على  نأِت  لم  أخرى  قضايا  ثمة  أن  في  شك  وال 
أن  وميكن  معلومة.  معاجلتها العتبارات  و  ذكرها 
أخرى  مستقلة  دراسات  أو  دراسة  محور  تكون 

الحقًا.

4 - خال�صة:
نخلص مما سبق إلى أن القصة القصيرة في 
أدبنا املغاربي احلديث و املعاصر حققت مكاسب 
ثم  هامة، و عرفت حتوالت ملموسة كما وكيفا. 
إنها لم تبعد يوما عن مالمسة قضايا املجتمع، بل 
كانت على الدوام لسان اجلماهير و املعبِّر الصادق 

عن آالمهم و آمالهم...

إليه  تتعرض  الذي  الشامل  االستغالل  تعكس 
التي  واحلجرة  العمل  رب  ِقَبِل  من  بكاملها  أسرة 

تسكن فيها.

ِعالوة على هذا، جند قصصا كثيرة تتناول 
للعمال  العمل  وأرباب  األغنياء  استغالل  مسألة 
للتونسي  »إصرار«  قصة  في  كما  والفالحني. 
الناصر التومي، وقصة »اخلّماس« للمغربي محمد 
التونسَينْي  قصص  من  عديد  في  وكما  بيدي، 
قصة  وتصور   ... النالوتي  وعروسية  مُمُّو  أحمد 
)1969م(  باردي  محمد  للتونسي  »الكالب« 
نظرة البورجوازيني إلى الكادحني التعساء؛ كأنهم 
مخالطتها...  وعدم  عنها،  الترفـُّع  ينبغي  كالٌب 
الذي  والقهر  الظلم  واقع  أخرى عن  وتعبر قصص 
السلطة  تسلط  جراء  من  الفقيرة،  الفئات  تعانيه 
لزفزاف  واألقوياء. وذلك كما في قصة »األقوى« 
)1985م(  الظاهر«  »الغابر  وقصة  )1978م(، 
سالم  لّليبي  »َنْبس«  وقصة  بوزفور،  ألحمد 

الهنداوي )1992م(...

و عاجلت القصة املغاربية – إلى جانب ما 
تقدم – أشكااًل أخرى من االستغالل و االستعباد، 
كاستغالل بعض الشرائح )مثل األولياء( لسذاجة 
»سيدي  قصة  ذلك  ومن  وجهلهم.  اجلماهير 
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ك�صاف الق�ص�س الق�صرية املعتمدة يف هذه الدرا�صة

الق�صة الق�صرية

1 - أبي واحلمار
2 - أحزان ثغرة في اجلدار
3 - أيام خديعة البيضاوية
4 - أسلم السير في الضياء

5 - أفريل والذكرى
6 - إصرار

7 - األقوى
8 - بلخير الكارو

9 - بقع سوداء في وجه املدينة
10 - البركـــان

11 - البغــــــل

12 - جامع احللفاء

13 - هبت الريح

14 - وهبت العاصفة

15 - الوقـــــوف

16 - زوجة األب

17 - الزوجة الثانية

18 - حكاية من عنبر األطفال

19 - حكاية صاحبي

20 - احلذاء اجلديد

حسن نصر
إبراهيم بن مراد
إدريس اخلوري

هند عزوز
سالم دمدوم
الناصر التومي
محمد زفزاف

محمد أمني الزاوي
إدريس اخلوري
عبداهلل خليفة

محمد إبراهيم بوعلو
محسن بن ضياف

علي أفيالل
حياة بن الشيخ
إدريس اخلوري
وهبي البوري
محمد زفزاف

أحمد إبراهيم الفقيه
زياد علي

محمد إبراهيم بوغلو

تونس
تونس
املغرب
تونس
تونس
تونس
املغرب
اجلزائر
املغرب
املغرب
املغرب
تونس
املغرب
تونس
املغرب
ليبيا

املغرب
ليبيا
ليبيا

املغرب

بلده / بلدها�صاحبها / �صاحبتها
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تابع ك�صاف الق�ص�س الق�صرية املعتمدة يف هذه الدرا�صة

الق�صة الق�صرية

21 - يــــــــــــــد

22 - الكـــــــلب

23 - الكـــــالب

24 - الكـــــالب

25 - اللهم اكسر رجله

26 - لهاث في مرآة املاء

27 - ليلة الوطنية

28 - ليلة الزفاف

29 - املبلغ املكتوم

30 - منزل اليمام

31 - املســـخوط

32 - امرأة من الريف

33 - امرأة أنا

34 - امرأة أضاعت البوصلة

35 - املظلـــومة

36 - مغالة في املدينة

37 - نْبــــــــس

38 - سيدي سالم

39 - سنوات العمر الضائعة

40 - الســــقف

رشيد الغالي
محمد إبراهيم بوغلو
محمد أمني الزاوي 

محمد باردي
وهبي البوري

أحمد بنميمون
البشير خرّيف
وهبي البوري

محمد ولد أْحظاظا
محمد عز الدين التازي
محمد إبراهيم بوغلو

سالم دمدوم
علي أفيالل

محمد زيدون
عبدالكرمي غالب

سيدي محمد ولد أبُّوة
سالم الهنداوي
محمود بلعيد

محمد بلقاسم الهوني
محمد إبراهيم بوغلو

تونس
املغرب
اجلزائر
تونس
ليبيا

املغرب
تونس
ليبيا

موريتانيا
املغرب
املغرب
تونس
املغرب
املغرب
املغرب

موريتانيا
ليبيا

تونس
ليبيا

املغرب

بلده / بلدها�صاحبها / �صاحبتها
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تابع ك�صاف الق�ص�س الق�صرية املعتمدة يف هذه الدرا�صة

الق�صة الق�صرية

41 - سر خديجة

42 - الســــــابع

43 - عندما تنطق أشجار النخيل

44 - عام البقوقا

45 - في سبيل تلك اللحظة

46 - الفزع الدائم

47 - في انتظار الوصول إلى اليابسة

48 - صحائف الشباب

49 - الصيــــــاد

50 - قدر العـــدس

51 - قوتـــــــان

52 - ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء

53 - الركـــــن

54 - رفاق في رحلة سفر

55 - شارب النهر

56 - تبكيت الضمير

57 - تعيش وتربى الريش

58 - ثرثرة حول مسألة تافهة

59 - اخلمـــــــاس

60 - الغابر الظاهر

آمنة مصطفى
محمد زفزاف
رشيد امليموني

محمد أمني الزاوي
محمد زنيبر

محمد الهادي عياد
إدريس اخلوري

أحمد راسم قدري
محمد إبراهيم بوعلو
محمد أحمد اشماعو

أحمد راسم قدري
املختار ولد أبيريك
محمد كابر هاشم
سيد قذاف الدم

محمد رشاد احلمزاوي
وهبي البوري

محمد رشاد احلمزاوي
رضوان ا لكوني
محمد بيدي
أحمد بوزفور

تونس
املغرب
املغرب
اجلزائر
املغرب
تونس
املغرب
ليبيا

املغرب
املغرب
ليبيا

موريتانيا
موريتانيا

ليبيا
تونس
ليبيا

تونس
تونس
املغرب
املغرب

بلده / بلدها�صاحبها / �صاحبتها
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تر:  املعاصرة،  العربية  األيديولوجية   : العروي  عبداهلل   )12(
محمد عيتاني، دار احلقيقة )بيروت(، ط 1 ، ص 279.
اللغة  حتوالت  املغاربية:  )الرواية  عقار:  عبداحلميد   )13(
)البيضاء(،  املدارس  والتوزيع  النشر  شركة  واخلطاب(، 

ط1 )2000م(، ص5.
ورهان  القصيرة  العربية  القصة  مودن:  عبدالرحيم   )14(
بتاريخ   ،33 س  الثقافي،  العلم  اخلصوصية، 

2002/11/02م، ص 6.

)15( ُيعبَّر عن مفهوم »االجتاهات« مبصطلحات عدة، مثل : 
املدارس – املذاهب – التيارات – النزعات ...

بها  تقدم  جامعية  رسالة   - األصل  في   - العمل  هذا   )16(
الباحث أحمد اليبوري لنيل دبلوم الدراسات العليا. وقد 
نوقشت بكلية اآلداب )جامعة محمد اخلامس – الرباط( 
بتاريخ 30 يونيو 1967م، وأشرف عليها املرحوم محمد 
عزيز احلبابي. )رقم تصنيفها بخزانة كلية الرباط هو 5(.

م.س،  باملغرب،  القصيرة  القصة  فن  املديني:  أحمد   )17(
ص7.

)18( عبدالرحيم مودن: الشكل القصصي في القصة املغربية، 
اجلزء  )الرباط(، ط.1 )1997(،  منشورات عكاظ  من 

الثاني بأكمله )الباب الثالث من الكتاب(.
املغرب،  في  القصيرة  القصة  اجتاهات  خليل:  إبراهيم    )19(
1980م،   ،16 س   ،2 ع  بغداد،   ،« »األقالم  مجلة 

ص41. )ملف خاص عن األدب املغربي املعاصر(.
املغرب  في  املعاصر  العربي  األدب  النساج:  حامد  سيد   )20(
األقصى، الهيأة املصرية العامة للكتاب، ط1 )1985م(، 

الفصل 2 )ثالثًا(.
من  القصيرة  التونسية  القصة  العامري:  الهادي  محمد   )21(
خالل مجلة »الفكر«، تق: رياض املرزوقي، دار بوسالمة 

)تونس(، ط 1980م، قسم األشكال.
املعاصر  التونسي  األدب  من  مختارات  بكار:  توفيق   -  ]22[
)بغداد(،  العامة  الثقافية  الشؤون  دار  القصة(،  )قسم 

د.ت، 7/2 )من املقدمة(.
الدار  القصيرة،  اجلزائرية  القصة  الركيبي:  عبداهلل   -  ]23[
)1977م(،  ط.3  تونس(،   – )ليبيا  للكتاب  العربية 

الهوام�س

العودة  دار  باملغرب،  القصيرة  القصة  املديني: فن  )1(  أحمد 
)بيروت(، د.ت، ص 283.

)2(  علي شلش: في عالم القصة، دار الشعب )القاهرة(، ط1 
)1978م(، ص 4.

)3(  ماري لويز برانت: )القصة القصيرة: الطول و القصر(، 
تر: محمود عياد، مجلة »فصول«، القاهرة، ع 4، مج 2، 

1982م، ص49.

»آفاق«  مجلة  القصيرة،  القصة  موت  بوكرامي:  سعيد   )4(
املغربية، ع 60، 1998م، ص 166.

املغربية،  القصة  مصطلحات  معجم  مودن:  عبدالرحيم    )5(
من   ،)1993(  1 ط  سال،  دراسات  منشورات  من 

ص19 إلى ص 24.
)6(  جنيب العوفي: ظواهر نصية، عيون املقاالت )البيضاء(، 
ط 1 )1992(، ص115. و انظر أيضا مقال عبد الرحيم 
زمنها«،  مواجهة  في  املغرب  في  القصيرة  »القصة  العالم 
2003/04/05م،  بتاريخ   ،34 س  الثقافي،  العلم 

ص10.
)7(  نقال عن كتاب »فن القصة القصيرة« لرشاد رشدي، دار 

العودة، ط 2 )1975(، ص 4.
من  املغرب،  في  املعاصرة  القصة  اجتاهات   : عزام  )8(  محمد 
1987م،  ط  دمشق(،   ( العرب  كتاب  احتاد  منشورات 

ص10.
)9(  طه وادي: القصة القصيرة في عالم متغّير، مجلة »عالمات 
2003م،  سبتمبر  م.13،   ،  49 ج  ُجّدة،  النقد«،  في 

ص431.
املبدع  بعني  القصصي  النقد  ربي:  الدائم  احلبيب   )10(
1998م،   ،60 ع  »آفاق«،  منوذجا[،  ]اجماهري 

ص73.
)11( خالد عبد اللطيف رمضان: القصة القصيرة... وتواصل 
ع.384/385،  الكويت،  »البيان«،  مجلة  األجيال، 

2002م، ص 4.
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]34[ - محمد زنيبر: الهواء اجلديد )مجموعة قصصية(، دار 
)من  ص6   ،)1984( )البيضاء(،ط.3  املغربية  النشر 

املقدمة(.
)35( إدريس اخلوري: »ِظالل« )مجموعة قصصية(، دار النشر 

املغربية، ط 2، د.ت، ص 2 )من املقدمة(.
)36( محمد زفزاف: »القصة العربية: أين الواقع اجلديد؟«، 

مجلة »اآلداب«، بيروت، ع 1، 1979م، ص34.
وتركيز  بإيجاز  الشواهد  األمثلة/  هذه  مع  سنتعامل   )37(
إزاء  القصص  عناوين  بعض  نورد  بأن  وذلك  شديدْين. 
في  إال  حتليلها،  عند  الوقوف  دون  اجتماعية  قضية  كل 
كل  امتداد  على  النهج  هذا  وسنسلك  قليلة.  حاالت 

محطات هذا املقال.
)38( عبدالرحيم مودن: الشكل القصصي في القصة املغربية، 

م.س، 239/2.
املغرب،  في  املعاصرة  القصة  اجتاهات  عزام:  محمد   )39(

ص53.
)40( جنيب العوفي: ظواهر نصية، م.س، ص121.

اإليصال،  وقضية  القصيرة  القصة  هيف:  أبو  عبداهلل   )41(
مجلة »الفصول األربعة«، ليبيا، ع 29، س 8، 1985م، 

ص156.
)42( محمد العامري: القصة التونسية القصيرة... ، ص54.
النشر  دار  الكتابة،  في  الوعي  درجة  العوفي:  جنيب   )43(

املغربية، ط.1 )1980م( ، ص299.
)44( أحمد زيادي: قراءة في جتربتي القصصية، مقال موجود 
أحمد  أعّده  الذي  وأصداء«  »أصوات  كتاب  ضمن 
مطبعة  جحفة،  وعبداملجيد  جباري  ومصطفى  بوزفور 

دار القرويني )البيضاء(، ط.1 )2001م(، ص120.
تعبر عن  التي  التونسية،  القصص  من  عدٍد  قراءة  )45( ميكن 
الريف  »جدلية  كتاب  في  املدن،  إلى  الفالحني  نزوح 
دار  التواتي،  ملصطفى  التونسية«  القصة  في  واملدينة 
 1 ط  )صفاقس(،  والتوزيع  للنشر  احلامي  علي  محمد 

)1992م(.

 *  *  *

دراسته  أيضًا  وانظر  الثاني.  الباب  من  األول  الفصل 
 – 1830م  احلديث:  اجلزائري  النثر  »تطور  بـ  املوسومة 

1974م«.
نشأتها  التونسية:  )القصة  اجلابري:  صالح  حمد   )24(
)تونس(،  عبداهلل  بن  عبدالكرمي  مؤسسات  وُرّوادها(، 

ط.2 )1982م(، ص 29.
)25( املرجع نفسه، من ص 30 إلى ص 71.

من  املوريتاني،  األدب  تاريخ  اهلل:  حبيب  ولد  أحمد   )26(
)1996م(،   1 ط  العرب،  كتاب  احتاد  منشورات 

ص309.
املغرب،  في  املعاصرة  القصة  اجتاهات   : عزام  محمد   )27(

م.س، ص22.
)28( جنيب العوفي: القصة القصيرة املغربية على خط التطور 
أم على حافة األزمة؟، مقال ضمن كتاب » دراسات في 
القصة العربية » )وقائع ندوة مكناس(، مؤسسة األبحاث 

العربية )بيروت(، ط.1 )1986م(، ص 74.
يعبِّر  إذ  ُأَخَر.  باصطالحاٍت  »االجتاه«  هذا  عن  ُيعبر   )29(
االجتماعية«  الواقعية  »النزعة  بـ  العامري   – مثال   – عنه 
132( . وال نشك  القصيرة ...، ص  التونسية  )القصة 
في أن عصام محمد الشنطي يقصد بـ »الواقعية احلديثة« 
الواقعية  مفهوم هذا االجتاه عْيِنه؛ حيث يقول عنها: »إن 
ناميا  حيا  ربطا  باملجتمع  األدب  تربط  أن  تريد  احلديثة 
مبِدعة  ومرآة  صادقة  صورة  منه  جتعل  أن  و  ومتطورا، 
»اجلمالية  )كتابه  وتطلعه«  وأمله  قلقه  في  املجتمع  حلياة 
العربية  املؤسسة  احلديث«  األدبي  نقدنا  في  الواقعية  و 
 ...73 ص  1979م،  ط  )بيروت(،  والنشر  للدراسات 

إلخ.
للماليني  العلم  دار  األدبي،  املعجم  عبدالنور:  جبور   )30(

)بيروت(، ط1 )1979م(، ص 30.
)31( نقال عن كتاب املديني »فن القصة القصيرة باملغرب«، 

م.س، ص 266.
م.س،  املعاصرة،  العربية  األيديولوجية  العروي:  عبداهلل   )32(

ص 244.
تأريخا  احلديث  اجلزائري  األدب  »في  كتاب  عن  نقال   )33(
قينة،  بن  عمر  للدكتور  وأعالمًا«  وقضايا  وأنواعا 

ط1995م، ص 175.
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الأدب ال�رسدي 

الن�سائي 

واإ�سكالية الت�سمية

يحق لنا اأن ن�صنف الأدب عموما وال�رسدي منه على 
وجـه اخل�صـو�س تبعا للجن�س؟ وهل يحـق لنا اأن 

هذا  يحمل  وهل  ذكورية؟  واأخرى  ن�صائية  رواية  عن  نتحدث 
التمييز ال�صمي يف طياته - وكما اعتدنا يف كثري من املنا�صبات - 
اإق�صاء وتهمي�صا، تنقي�صا ودح�صا لقدرات املراأة، اأم على العك�س 

تقديرا ومتييزا.

هذه الأ�صئلة وغريها تكت�صي م�رسوعيتها من خالل احلديث 
النقدي الرائج يف الآونة الأخرية عن عالقة املراأة بالإبداع، واأي�صا 
من خالل ال�صيغ املتعددة التي   و�صمت كتابة املراأة مثل: »الأدب 
»الكتابة  الن�صائي«  »ال�رسد  الن�صائي«،  »الإبداع  الن�صائي«، 
عن  احلديث  اأ�صحى  حتى  الن�صائية«...  »الرواية  الن�صائية«، 
املتخيل يف اإبداع املراأة ال�رسدي حديثا عن اأطروحات عدة، ذات 
تعددية  وهي  اأحيانا.  التباين  حد  ت�صل  خمتلفة  منهجية  منطلقات 
»ن�صائي«،  م�صطلح  فهم  وطرق  الروؤى  يف  الختالف  عن  ناجتة 
والتداخل بني مو�صوع املراأة باعتبارها ق�صية اجتماعية وبني كونها 
ذاتا كاتبة، مبا يجعل عالقة الكتابة ال�رسدية باملبدعة تت�صم بالطابع 

الإ�صكايل امل�صاعف.

نورة اجلرموين

هـــــــل
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بني اجلن�شني: مثل الت�شابه على م�شتوى ا�شتغال 
واجلمالية  الفنية  اخلربات  ا�شتثمار  اأو  املخيلة 

والفكرية.

من  ينتق�ص  من  هناك  اأن  اأي�شا  واملالحظ 
كتابتهن.  بتميز  الإقرار  ويرف�ص  الن�شاء  كفاءات 
وهذا ما ي�شوغ الت�شاوؤل عن مدى ت�شكيك بع�ص 

املواقف املتطرفة يف القيمة الإبداعية للمراأة؟

�شد  املتحيزة  املواقف  اأن  يف  �شك  ل 
على  تقوم  والإبداعية  الفكرية  وقدراتها  املراأة 
اأحكام م�شبقة، تعزز اإق�شاءها من فعالية الإنتاج 
الفيزيولوجي،  البعد  وفق  اإليها  وتنظر  والإبداع 
تبعا  اأن يكرر وظائفه  باعتبارها ج�شدا عليه  اأي 
موؤهالت  اإىل  النق�ص  بعني  تنظر  لذاكرة جمتمعية 
املراأة وقدراتها، والواقع اأن هذا الطرح ل ميكن 

تربيره علميا.

ال�شلبي،  التمييزي  الت�شور  عن  وبعيدا 
»تتوفر املراأة العربية منذ الأزل على نف�س الإمكانات 
الإبداعية املحتملة لدى الرجل، والتذكري بهذه البدهية 
ي�صعف على تبديد الكثري من اللتبا�صات التي ترافق يف 
الفرتة الراهنة، اجلدالت املت�صلة باإبداعية املراأة العربية 
مطمو�صة  ظلت  والتي  ومتنوعة  متعددة  جمالت  يف 
حمدود  فهم  نتيجة  �أو  معينة  �جتماعية  �رشوط  ب�سبب 
حياتية  قيم  عن  التعبري  لفعل  �صيق  وفهم  لالإبداعية 

تتعدى ال�صياق الظريف«)2(.

ورغم الت�شكيك املتوا�شل يف قدرة املراأة 
على الإبداع، وكل ال�شعوبات التي تقف حجر 

الدرا�شات  من  العديد  �شقطت  ولقد 
والتمويه  اخللط  من  خمتلفة  اأ�شكال  يف  النقدية 
عالقة  طرح  �شمولية  عدم  عن  عموما  ناجمة 
العنا�رص  ال�رصدي، وتناول جميع  بالإبداع  املراأة 
اأو عن عدم  ل�شوؤال خ�شو�شية كتابتها،  املبلورة 
»فاأغلب  املدرو�شة،  للن�شو�ص  منهجي  حتليل 
مل تطرح بحدة  املراأة  اأدب  التي كتبت عن  الدرا�صات 
حتليل  يف  ا�صتخدامه  ينبغي  الذي  املنهج  اإ�صكالية 

الأعمال الإبداعية املدرو�صة«)1(.

ال�رصدي  »الأدب  ت�شمية  اأن  جند  لذلك 
بني  النقدية  ال�شاحة  يف  �شجة  اأثارت  الن�شائي« 
موؤيديها ومعار�شيها؛ بني من يجعلها تعبريا عن 
اإ�شاءة  اأكرب  يعتربها  من  وبني  وخ�شو�شية،  ميزة 
على  الأدب  حق  ويف  املراأة،  حق  يف  �شدرت 

حد �شواء.

الكتابة  لت�شمية  املوؤيد  املوقف  ويرتاوح   
جوهر  بوجود  الإقرار  بني  الن�شائية  ال�رصدية 
وبني  بينها  يف�شل  املراأة،  لكتابة  حمدد  بيولوجي 
بوجود  يقر  من  وبني  للرجل،  حمتمل  اإبداع  اأي 
والرجولية،  الن�شائية  الكتابتني  بني  اختالفات 
فيما  ومتداخلة  متعددة  عوامل  فيها  تتحكم 
بينها، منها ما هو تاريخي وما هو اجتماعي وما 

هو جن�شي...

الأدب  لت�شمية  الراف�ص  املوقف  اأما 
عام  اأ�شا�شا على مفهوم  فينبني  الن�شائي  ال�رصدي 
الثابتة وامل�شرتكة  لالأدب بدعوى قوانني ت�شكله 
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خمتلفة  وبدرجات  �شكلن  بركات...وكلهن 
امل�شرية  نوعية ومتميزة يف  قفزة ذات خ�شائ�ص 

الإبداعية ال�رصدية للمراأة.

لقد مثلن �شوت املراأة الراف�ص لأي تواطوؤ 
خلخلة  �شبيل  يف  ال�شائدة،  الإيديولوجيات  مع 
كل اأ�شكال احليف املمار�ص عليها، �شوت املراأة 
الذي يتنامى تدريجيا بعد اأن لفه ال�شمت - على 
مدى التاريخ - من جراء اخلوف والرتوي�ص يف 
الرجل  بني  متكافئة  غري  اجتماعية  �رصوط  ظل 
هذه  لكون  نظرا  الأعم.  الغالب  يف  واملراأة 
العراقيل وهي حتاول  العديد من  تواجه  الأخرية 
ر�شم خطوط بارزة لتاريخها الإبداعي، عراقيل 
وهيمنة  ال�شائدة  الثقافة  �شلطة  ترتجم  ما  بقدر 
ما  بقدر  الديكتاتورية  الذكورية  الإيديولوجيا 
التي  التحديات  اأمام حجم  لوجه  ت�شعها وجها 

تواجهها.

يف  احلقيقي  ال�رصدي  الإبداع  األي�ص 
نهاية املطاف - واأيا كانت درجة معاناة املبدعة 
لتنظيم  واإعادة  واملاألوف  لل�شائد  زحزحة   -
اأمناط  العالقات الإن�شانية بكل ت�شام عن اجرتار 
من  اأنه  ذلك  املعي�ص؟  للواقع  ومبت�رصة  متكررة 
الإبداعية  ن�صو�صهن  يف  املبثوثة  الن�صاء  ذاكرة  »�صاأن 
اأن ت�صاعد على تعديل التاريخ وت�صحيحه، لأن عالقة 
يتمكن  بالتذكر قوية واأ�صا�صية، خا�صة عندما  الإبداع 

املبدع / املبدعة من فتح الذاكرة على امل�صتقبل«)3(.

من هذا املنطلق اأت�شاءل: اإذا كان الإبداع 

عرثة اأمامها، فاإنها قد برهنت بحق عن جدارتها 
يف حقول معرفية �شتى، كما �رصبت اأروع الأمثلة 
على امل�شتوى الإبداعي. ول اأدل على ذلك من 
وتنمو  تتزايد  التي  الن�شائية  ال�رصدية  الكتابات 
كما وكيفا، فلقد �شهدت العقود الأربعة املا�شية 
يخ�ص  فيما  ملحوظا  تطورا  الع�رصين  القرن  من 
ويف  عموما،  الثقايف  امل�شهد  يف  املراأة  ح�شور 
اخل�شو�ص.  وجه  على  املكتوب  الإبداع  حقل 
ومل تعد الكتابة ال�رصدية جمرد ترف فكري حكرا 
اأن  ذلك  املحظوظات،  من  حمدودة  فئة  على 
وال�شيا�شية  والقت�شادية  الجتماعية  التحولت 
اأتاحت،  العربية  املجتمعات  �شهدتها  التي 
وبدرجات متفاوتة، حتقيق نقلة نوعية يف منزلة 
انخرطن  الالئي  الن�شاء  ارتفع عدد  املراأة، حيث 
يف فعل الإبداع ال�رصدي مبا هو حت�شيل ومعرفة 
اأ�شد  اليوم  واملراأة  ومواجهة.  ومعاناة  ومهارات 
وعيا من اأي زمن م�شى بدورها كمنتجة خطاب 
مواقفها  عن  التعبري  يف  وي�شاهم  �شوتها  يبلغ 
يخ�ص  فيما  �شواء  نظرها،  ووجهات  واأفكارها 
�شورتها اأو راأيها يف الآخر اأو عالقتها باملجتمع 

ككل.

�شبيل  على  ميكن  الروائي،  املجال  ويف 
الأ�شماء  ببع�ص  ال�شت�شهاد  احل�رص،  ل  التمثيل 
و�شحر  بعلبكي  وليلى  نعنع  كـحميدة  الن�شائية، 
خليفة وحنان ال�شيخ واأحالم م�شتغامني ور�شوى 
�شيف  مطر  و�شلمى  ممدوح  وعالية  عا�شور 
وهدى  زيد  اأبو  وليلى  بنونة  وخناثة  بدر  وليانة 
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تقراأ  ل  دائما  لأنها  كامراأة،  ذاتيتها  عن  العربية 
حقيقة انفعالتها وم�شاعرها و�شلوكاتها، بل تقراأ 
انفعالتها،  حول  الرجل  و�شلوكات  انفعالت 
الرجل،  اإيديولوجية  خالل  من  ذاتها  تقراأ  واإذاً 
وتتمظهر يف هذا ال�شاأن، نقطتان �شلبيتان: تتمثل 
الأوىل يف اإخ�شاعها لإيديولوجية الذكر، وتتمثل 
اأو  واقعية  مو�شعة  من  الرجل  الثانية يف حرمان 
ا�شت�رصافية ملكانة املراأة، وعلى العك�ص من ذلك 
ت�شعى  التي  هي  املتميزة  الن�شائية  الرواية  فاإن 
واإخ�شاعها  ال�شلبية  الذكورة  جمرى  حتطيم  اإىل 
قالب  يف  الإيجابي  مبفهومها  الأنوثة  ملجرى 
مريرا  نقدا  تكون  قد  املراأة  كتابة  اأن  ذلك  فني. 
ثم  ومن  الرجل،  و�شعها  اجتماعية  لأعراف 
على هذا الأخري اأن يعيد النظر يف الأعراف التي 
من  وا�شحة  عيوبها  يرى  عندما  بها،  يتم�شك 
منظور ن�شائي واع. فخ�شو�شية الكتابة الن�شائية 
كتابة  ظل  يف  اإل  الإيجابي  طابعها  تكت�شي  ل 
املراأة  اإح�شا�ص  عمق  عن  تعرب  وواعية  م�شوؤولة 
القوالب  وتخلخل  الت�شاوؤلت،  وتثري  باجلرح، 
اجلاهزة والأفكار امل�شكوكة دون اإهمال لآليات 

ا�شتغال الكتابة الروائية.

نتكلم  ونحن  البدهي،  فمن  وعليه 
وجه  على  والرواية  عموما،  املراأة  كتابة  عن 
اخل�شو�ص، األ ن�شمها مبيزة جمالية اآلية وتلقائية 
درا�شة  على  الإقدام  يتطلب  الأمر  بل  م�شبقة، 
نقدية علمية للمتون املختارة، من اأجل تفح�ص 
م�شتوى  على  �شواء  فيها  اخل�شو�شية  مكامن 

مبثابة  اخل�شو�ص  وجه  على  والرواية  عموما 
التخييل،  ميكانيزمات  تفعيل  عرب  للواقع  جتاوز 
القيود  تك�شري  من  املراأة  متكنت  حد  اأي  فاإىل 
التي تغل مع�شميها، اأو بالأحرى ت�شيج عقليتها 
الالمنطقية  الأ�شكال  كل  مزيحة  ونف�شيتها، 
ا�شتطاعت  حد  اأي  واإىل  والهيمنة؟  لل�شلطة 
فعل  خالل  من  حتررها  ميثاق  �شياغة  املبدعة 
�شخ�شياتها  ملتخيل  اأ�ش�شت  وكيف  احلكي؟ 
ال�رصدية؟ لتنحو بذلك يف اجتاه »حتقيق مغايرة عميقة 
تتاأ�ص�س على اإقامة خطاب جديد يخرج اللغة من اأ�رس 
اأ�صوات  حل�صور  اإمكانية  ويعطي  الذكوري  التمركز 
اأنه ل يخفى علينا  خ�شو�شا  متعددة وخمتلفة«)4(. 
الت�شييئية  الذكورية  الإبداعات  من  الهائل  الكم 
�شورتي  يف  بح�رصها  املراأة  ل�شتالب  املدعمة 
ثنائية  وهي  املدن�ص،  ال�شيطان  اأو  الطاهر  املالك 
الكتابات  بع�ص  حتى  تكري�شها  يف  �شاهمت 
اأم  كاتباتها  طرف  من  وعي  عن  �شواء  الن�شائية، 
بدونه، ويف هذا ال�شاأن يوؤكد جورج طرابي�شي 
قيمة  من  العرب  الروائيني  بع�ص  انتقا�ص  على 
ول  املراأة، فـ »كم تخ�رس املراأة باعتبارها اإن�صانا، حني حتحُ
اإلى رمز للوطن، وكم يخ�رس الوطن نف�صه حني يرمز له 

بكائن ل حرية له«)5(.

رمز  اإىل  حتول  حني  املراأة  اأن  واحلال 
تظل  فاإنها  اخليبة،  وتبديد  للمتعة  مو�شوع  اأو 
لنفعالت  وخا�شعة  الكتابة  يف  م�شتلبة  دائما 
خا�شعة  اأي  الرجل،  واإحباطات  واأحا�شي�ص 
القارئة  اغرتاب  ذلك  عن  وينتج  لإيديولوجيته، 
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املراأة  عند  ن�شوي  وعي  بوجود  يرتبط  الن�شائية 
الذي  التقليدي  ل�شلطة املجتمع  الراف�شة  الكاتبة 
تهمي�ص  مقابل  يف  مهيمنا،  موقعا  الذكر  مينح 
»ي�صتند  ثم  ومن  اخلالقة،  واأنوثتها  املراأة  دور 
الأنثوي  الن�صوي على عالقته مع  الن�س  حتديد مفهوم 
وجوده،  ودللت  املختلفة،  وجتلياتها  اأ�صكالها  يف 
ومع الروؤية املعرفية والوجودية للمراأة، على اأن يكون 
اإلى عالقات ن�صية، جتعل  هناك متثل وحتويل لكل هذا 
مقارباته  واأ�صكال  وروؤيته  لعالماته  ميتلك  الن�س  ذلك 
اإلى  املراأة  لروؤية  والتعبريية  والفكرية  الن�صية/اجلمالية 
وعالقتها  بها  املحيط  العامل  واإلى  ووجودها،  ذاتها 

معه«)9(.

ت�شمية  اأن  لنا  يتبني  �شبق  ما  خالل  من 
والتمييز  التخ�شي�ص  اإىل  ترمي  ل  »ن�شائي« 
ب�شكل م�شبق، بني كتابة املراأة وكتابة الرجل، بل 
حتيل على عالقتها الوطيدة بواقع املراأة وجتربتها 
الوجود  اإىل  اخلا�شة  ونظرتها  واأحا�شي�شها 

والآخر.

من  املنبثقة  الإبداعية  الروؤية  عمق  اإن 
م�شتوى  على  بها  ي�شاد  اأن  ت�شتحق  الن�ص  ثنايا 
الإبداع، وهو الأمر الذي ي�شتدعي منا متييزا بني 
ما هو »ن�شائي« مكتوب من قبل املراأة، وما هو 
ن�شوي اأي »وعي فكري ومعريف«)10(. وعليه فاإن 
الن�شوي اأعم واأ�شمل من الن�شائي، كما اأنه ينحو 
نحو ما هو اإيجابي وخالق، يف حني اأن الن�شائي 
ح�شب  العك�ص،  اأو  اإيجابية  اأبعادا  يت�شمن  قد 

اجلانبني.  بني  الف�شل  دون  امل�شمون  اأو  ال�شكل 
لها  ي�صمن  ل  املراأة  عن  �صادرة  الكتابة  »كون  اإن  اإذ 
تلقائيا اخل�صو�صية والتميز، كما ل ي�صمن لها اأدبا جيدا 

بح�سب �ملقايي�س �ملعتربة عند �لنقاد و�ملتلقني«)6(.

كتابة  ت�شمية  وراء  من  الغر�ص  ولي�ص 
امل�شبق  التحديد  عن�رص  على  الإحلاح  ن�شائية، 
عن  البحث  املق�شود  واإمنا  املراأة،  كتابة  ملجال 
مالزما  عن�رسا  بو�صفه  الكتابة  يف  التذويت  »عن�رس 
اخلطابات  وا�صتن�صاخ  لالجرتار  الراف�س  لالأدب 
املراأة  عني  ح�صور  على  الإحلاح  ثم  ومن  الأخرى، 
و�صوتها ولغتها وحميميتها وروؤيتها لل�رساعات داخل 

املجتمع الذكوري الأبوي«)7(.  

اإبداعيا  وعيا  تقت�شي  التي  املهمة  وهي 
يتحول  ل  حتى  املبدعة،  املراأة  قبل  من  متطورا 
واجتماعية  �شيا�شية  خطابات  اإىل  خطابها 
خ�شو�شيات  عن  تبتعد  مبتذلة،  و�شعارات 
مرهف  من ح�ص  تتطلبه  وما  الإبداعية،  الكتابة 
املتخيلة.  وعواملها  الكتابة  مبتطلبات  ووعي 
ال�رصدية  الكتابة  ق�شية  درا�شة  ت�شتدعي  هنا  ومن 
مثل  تعاين  التي  املثقفة  الن�صائية  الفئة  على  »الرتكيز 
ذات  املجتمع  �صلطة  من  الن�صائية  ال�رسائح  من  غريها 
خا�س  بوعي  تواجهها  ولكنها  الذكوري،  الطابع 
الذات  هوية  لإثبات  كاأداة  بالكتابة  متو�صلة  اأحيانا، 

ومتيزها«)8(.

يتفقون  والنقاد  الناقدات  اأغلب  اإن 
ال�رصدية  الكتابة  يف  اخل�شو�شية  وجود  اأن  على 
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الدوين  باملفهوم  اأو  البيولوجي،  ال�شفاء  مبفهوم 
عندما  اإ�شكال  الأمر  ويزداد  للكلمة.  القدحي 
»رواية«،  كلمة  اإىل  »ن�شائي«  م�شطلح  ي�شاف 
التي مل تعد فنا يقت�رص على الكتاب الرجال، بل 
اأ�شبحت ت�شكل عاملا يغري الن�شاء والرجال على 
حد �شواء، كما اأنها �شارت »تاريخ الن�صاء، اأي ل 
ت�صلح يف ظل غياب املراأة بو�صفها �صخ�صية رئي�صية يف 
بنى العالقات والأ�صوات والروؤى... ويف �صوء هذه 
الإ�صكالية بدا النقد الن�صوي فعال يف مقاربة منت الرواية 
اأو ال�رسديات على وجه العموم يف حال املقارنة بني هذه 
اأو  ت�صكيلي  اأو  �صعري  اآخر  خطاب  اأي  وبني  اخلرية، 
درامي«)12(، خ�شو�شا واأنها ميكن اأن تعد الأكرث 
فاعلية يف اإبراز �شوت املراأة يف عالقتها مع الآخر 
دون اأن مي�ص ذلك بقوانينها اأو باآليات ا�شتغالها، 
يعني  ل  والأجنا�ص  اخل�شائ�ص  ا�شرتاك  اأن  ذلك 
وجود مفهوم اأحادي، ثابت، للكتابة والأدب، 
الكتابة  مفهوم  تغري  تتيح  جمالت  هناك  واإمنا 
الأدبية باختالف ال�شياق واملتلقي، وا�شرتاتيجية 
الكاتبة، فاملبدع)ة( ل يكتب ن�شا معطى م�شبقا 
يف خ�شائ�شه ودللته وت�شكالته، بل هو يحني 
ويف  الإبداعي  الرتاث  داخل  من  للن�ص  اإنتاجه 
باملجتمع  وعالئقه  الذاتية  وجتاربه  اأ�شئلته  �شوء 
والكون. ومن ثم ل يكون التكرار اأو املحاكاة اأو 
الن�شج على املنوال هو ما يربر الكتابة الإبداعية، 
الن�شق/ داخل  وخ�شو�شيتها  اختالفها  بل 
ال�شيء  واملوروثة)13(،  املعا�رصة  الأدبية  الأن�شاق 
منوذجا  ن�شائي  اأدبي  ن�ص  كل  من  يجعل  الذي 

وكذا  الكاتبة  املراأة  روؤية  و�شفافية  عمق  مدى 
طبيعة نظرتها ونقدها لواقعها الجتماعي. 

اإ�شافة اإىل ما �شبق، ينبغي اأن تراعي كتابة 
لكي  ال�رصدية  الأجنا�ص  ا�شتغال  اآليات  املراأة 
ن�شتطيع احلديث عن متيز فعلي للكتابة الن�شائية، 
م�شتويات  عن  احلديث  باإمكاننا  اأنه  ذلك 
فنيا  مهلهلة  بني خ�شو�شية  ترتاوح  للخ�شو�شية 
ثلها الكتابات النعكا�شية والنفعالية املبا�رصة،  ومتمُ
وبني خ�شو�شية تك�شف لنا اأ�رصار الأنوثة اخلالقة 
يف قالب فني متميز، ذلك اأن الن�ص يخل�ص الذات 
من تطابقها مع اخلطاب املو�شول، ويه�شم عرب 
نف�ص احلركة، كونها مراآة تعك�ص بنيات خارج 
معني. ومبا اأن الن�ص وليد خارج واقعي ول متناه 
يف حركته املادية ولأنه يدمج »متلقيه« يف تركيبة 
لل�شمات  تعدد  منطقة  لنف�شه  يبني  فاإنه  مالحمه، 
والفوا�شل متكن كتابتها غري املمركزة من ممار�شة 
اأي�شا  يعني  ما  وهو  اأبدا.  الوحدة  يقبل  ل  تعدد 
بتاريخ  للن�ص  ال�شتعمايل  الإحلاق  من  التخل�ص 
بدون ل�شان. اإل اأن ذلك ل يعني ف�شل اللغة عن 
هو  املطلوب  اإذ  التاريخية،  ال�شاحة  يف  دورها 
و�شم حتولت الواقع التاريخي والجتماعي عرب 

ممار�شة تلك التحولت يف مادة الل�شان)11(.

ال�شالف  التمييز  فاإن  القول،  وخال�شة 
بني ن�شائي ون�شوي، ميكننا من تفادي الكثري من 
ت�شببها  اأن  ميكن  التي  واخللط  ال�شجال  اأ�شكال 
البع�ص  ي�شتعملها  حني  خا�شة  ن�شائي،  ت�شمية 
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دار  العربية«،  الرواية  املرأة في  )5(  جورج طرابيشي:« رمزية 
الطليعة، بيروت، ط 2 /1985م،  ص 186.

الدونية  مواجهة  في  واإلبداع،  »املرأة  برادة:  محمد   )6(
والسيطرة الذكورية،  مرجع سابق، ص 89.  

)7(  املرجع نفسه، ص89. 
احلوار،  إلى  املونولوج  من  املرأة  كتابة  حلمداني:  حميد    )8(

مرجع سابق، ص 2.
)9(  مفيد جنم: »الكتابة النسوية: إشكالية املصطلح«، مجلة 
2005م،  أبريل   ،42 العدد  عمان(  )سلـطنة  »نزوى« 

ص 90. 
)10(  املرجع السابق، ص 90. 

الزاهي،  فريد  ترجمة  النص،  علم  كريسطيفا:  جوليـا    )11(
دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1997م، 

ص ص  11-10. 
الرواية  في  النسوي  النقد  تفاعالت  املناصرة:  حسني   )12(
يونيه  م11،  ج44،  )جدة(  »عالمات«  مجلة  العربية، 

2002م، ص 1095.     
)13(  محمد برادة: املرأة واإلبداع، مرجع سابق، ص 89. 

 *  *  *

حداثيا يف حد ذاته، اإذا متكن من جتاوز الواقع، 
والإمياء اإىل واقع حلم؛ ي�شعى با�شتمرار اإىل حماربة 
الأفكار ال�شائدة جمانا، ما دام الفن - يف مفهوم 
اآليا،  يعك�شه عك�شا  للواقع، ل  اإدراكا  احلداثة- 
رمزية  موازاة  التخييلي  التعبري  بطرائق  يخلق  بل 
لن  اإذن،  الن�شائي  ال�رصدي  فالن�ص  الواقع،  لهذا 
يكون ن�شويا - باملفهوم الذي مت حتديده �شابقا - 
اإل اإذا كان موقفا وت�شكيال يف الآن نف�شه: موقفا 
من العامل، وت�شكيال لهذا املوقف من خالل اللغة 

وغريها من املكونات الفنية.

الهوام�س

)1(  حميد حلمداني: »كتابة املرأة من املونولوج إلى احلوار«، 
/1993م  ط1  البيضاء،   الدار  للكـتاب،  العـاملية  الدار 

ص 5. 
الدونية  مواجهة  في  واإلبداع،  »املرأة  برادة:  محمد    )2(
عدد  الكويت،  »العربي«،  مجلة  الذكورية«،  والسيطرة 

534 - 2003م، ص 84.

)3(  املرجع نفسه، ص 89. 
عن  والبحث  الروائيـة  املرأة  »كتـابة  عفـط:  محمد   )4(
اإلنسانية،  والعـلوم  اآلداب  كلـية  مجـلة  االنزيـاح«، 
ندوات،  سلسـلـة  مكناس  إسماعـيل  املـولى  جامـعـة 

ع9/ 1996م، ص 43.
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تدوير املوروث 

ال�شعبي

الق�شة احلكائية للطفل

�أي   ، نفعل  كنا  كما   ، �جلميل  �لإ�صغاء  زمن  ن�صتعيُد 
نعيـ�ص حـالة ��صـتغر�ق �صـديد مع �لق�صـ�ص �حلكـائيـة 
�ل�ّصمر حول  ليايل  �جلديدة ، وكاأننا يف ح�رضة �صهرز�د ، وترجع 

كانون �لنار ؟

يف  تختبئ  �لتي   ، لدينا  �لأثرية  �لليايل  تلك  ت�صتعاد  هل 
ذ�كرتنا ، وناأبى �أن نفّرط بها لأنها جزء منّا ، من تكويننا .

كانون �لنار – فيما �سبق – كان ُمتمماً لألق �حلكاية ، �إذ 
لي�ص  ن�صيج  يف  تتد�خل  �لتي  �ل�صخ�صيات  �إحدى  يكون  �أن  كاد 

�ل�رّضد �حلكائي ، و�إمنا ن�صيج �لّزمن �لذي كان يحت�صننا .

،فهو  �سفوياً  �أم  مكتوباً  كان  �سو�ء   ، عام  ب�سكٍل  �لرت�ُث 
 ، و�عتز�ز  تقدير  نظرة  �لعرب  �إليه  وينظر   ، عالية  مبكانٍة  يحظى 
لأنّه خملد يحمُل بذرة خلوده يف د�خله ، �إ�سافة ملا يت�سُف من جّدة 

وطر�فة و�إثارة و�إبهار . 

  هو خالد وباٍق لأّن له �أبعاد �إن�سانيّة تتجاوُز حدود �لّزمان 
و�ملكان ، كما �إنّه يزخُر بقيٍم و�أخالٍق وعقيدة روحيّة .

وما نتفُق عليه ونوؤمُن به ، �أّن �لرت�ث �لعربّي هو جزٌء كبريٌ 
من �لرت�ث �لإن�ساين �لعام للب�رشية ، ينقُل عاملاً يخ�ّص �لأجد�د ، وقد 
�سّوره �ملفكرون و�لأدباء عرب ن�سو�ص تخرُب عن تلك �ملجتمعات ، 
وت�رشد �أحالمهم �سو�ء كانت و�قعية، �أم خيالية ، و تعرّب عن �أمانيهم 
وطموحاتهم ونظرتهم للكون و�لإن�سان و�حلياة ، وكذلك روؤ�هم 

ملعاين �خلري و�حلّق و�جلمال .

جناح اإبراهيم

هـــــــل
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�إذ   ، �لأدب  لهذ�  �مل�صدر  هو  فالرت�ث   ، قوية 
لتفكري  وترجمة  �لب�رشية  طفولة  عن  تعبري  هو 
�أهم  �لرت�ث من  �عترب  لهذ�   ، �لأوىل  �ملجتمعات 
�لينابيع �لتي رفدت هذ� �لأدب مبادة ثرية غنية ، 
ود�ئمة ، ومن خلل تدوير هذ� �لرت�ث للأطفال 
يجعل �لأبناء يتعرفون �إىل تر�ث �أمتهم �حل�صاري، 

و�لرت�ث �لإن�صاين ، لتزد�د ثقتهم به .

باحلكايات  ز�خر  �لعربي  و�ملجتمع 
وباخليال ، وهناك قدرة على �صياغة هذه �لرثوة 
من جديد بزّي فنّي ع�رشّي يلئم فكر �لأطفال 
كرو�ية  للأطفال  �صيغت  عاملية  باأعمال  �أ�صوة 
1660م  عام  ديفو  لد�نيال  كروزو  »روبن�صون 
عام  �صويفت  جلوناثان  جلفرد  رحلت  ورو�ية 
وعربيًا   ، وكبار�ً  �صغار�ً  قر�أناها  و�لتي  1731م 

�إعادة  على  نا�صيف  جرج�س  �لكاتب  عمد 
�أمثال حممود  �ل�صندباد و�آخرون  كتابة حكايات 
ياما  »كان  حكايات  على  عمل  �لذي  موعد، 
نبيلة  وقيم  �صائق  �أ�صلوب  �إياه  م�صتلهمًا  كان« 
يا  �ملجموعة كان  ، ومن عنو�ن  للمخيلة  ور�فد 
 ، �ملعا�رشة  حكاياته  يبد�أ  �لكاتب  �أخذ   كان  ما 

م�صيفًا �إليها عبارة  » غري �هلل ما كان ...«.  

ثّمة  �أّن   ، در��صته  يف  �لباحث  بّي  وقد 
ة �لطفل ، فاحلكاية تتوجه  فرق بي �حلكاية وق�صّ
�أمنوذج  �أو  �صيغة  كل  وهي   ، و�ل�صغار  للكبار 
من �حلكايات �ملكتوبة ، �أو �ملنطوقة �لتي ورثتها 
�أعو�مًا طو�ًل ، و�صارت ملكًا  �لأجيال �ملتعاقبة 

�لرت�ث،  هذ�  غنى  �أحد  على  يخفى  ول 
ثقافاٌت  منها  ��صتقت  ومو�صوعاته  فمو�ده 
�أخرى، ل�صيما ق�ص�س �ألف ليلة وليلة ، �لتي �أفاد 
ة  ق�صّ وكذلك  �لفنون  خمتلف  على  �لغرب  منها 
�بن ف�صلن �لذي قّدم يف فيلم »�ملحارب �لثالث 

ع�رش«.

ة  �لق�صّ »جماليات  �ل�صائق  كتابه  يف 
�لكاتب  قّدم  �صورية«  يف  للأطفال  �حلكائية 
�أفكار�ً و�رشوحًا كافية عن �ملوروث  حممد قر�نيا 
�حلكائي ، �لذي يخ�ّس �لطفل ، و�أهميته وكيفية 

جتديده ، و�لفرق بي �حلكاية و�لق�صة ..

هي   ، عام  ب�صكل  �ل�صعبية  فاحلكاية   
جزء من �أدب �لأطفال ، وتعّد من �أغناها ، لأّن 
�خليال �ل�صعبّي قد ن�صجها باإحكام حول حدث 
هام، فاختزنت يف وجد�نه �لعام ، �أي �أنها تعترُب 
�متد�د�ً زمنيًا و�صعوريًا وثقافيًا ، تناقلها �لنا�س من 
جيل �إىل جيل ، حاملة مو�صوعها ، وفكرتها ، 
�إطار �جتماعي له  و�صخ�صياتها ، وحدثها ، يف 
وكثري�ً  بالنقد  ،مطّعمة  و�لتوجيه  �ملوعظة  بذور 
تقّدم  فهي   ذلك  ومع   ، و�لفكاهة  بال�ّصخرية 
�خلامتة  عرب  �لنا�س  لإ�صعاد  وت�صعى  �حلقيقية 
من  كبري  عدد  لهذ�  �متثل  وقد   ، غالبًا  �ل�ّصعيدة 
، و�أحيانًا  �لبهجة  ت�صيع  �لتي  �لأدباء بخو�تيمهم 
تختتم بنهاية �صلبية كفاجعة حتّل على �لبطل وهذ� 

نادر�ً ما يح�صل .

و�لعلقة بي �أدب �لطفل و�لرت�ث علقة 
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منا�صب  هو  ما  و�نتقاء   ، �صامل  و�لزير  �صد�د  بن 
لعامل �لطفولة ، و�لعمل على �صياغتها وحتويلها 
يعي�صه  ع�رش  بثوب  يكت�صي   ، معا�رش  �أدب  �إىل 
�ملا�صي  �لّزمن  حكايات  يع�صق  �لذي  �لطفل، 

�ملليء بال�ّصحر و�لّده�صة و�خليال و�للغة .

بروؤى  �حلكاية  تقدمي  يعني  �لتدوير  هذ� 
جديدة وعاطفة حّية ، تلم�ُس �حلا�رش وتوؤثر يف 
�بن  لي�س  �أدب �لأطفال  �إّن  قيل  ، لهذ�  �مل�صتقبل 
�لطويل،  تاريخه  �بن  هو  و�إمّنا   ، فح�صب  يومه 
�لّرو�ية  ع�رش  من  متتّد  �لتي   ، �لعريقة  وثقافته 

�ل�صفهية حتى هذ� �لأو�ن.

وجّندو�   ، �لكتاب  من  عدٌد  �جتهد  لقد 
�صفهيًا  �ل�صعبية  �حلكايات  جمع  على  �أنف�صهم 
 ، �لقدمية  م�صادرها  من  و�لّنهل  �لنا�س،  من 
�لن�صو�س  هذه  �إحياء  �صبيل  يف  جهد�ً  وبذلو� 
�ملثال  �صبيل  على  منهم   ، وحفظها  وتوثيقها 
�صنب  �أبو  وعادل  كيال  ومنري  حمامي،  ح�صن 
ود. �أحمد زياد حمبك ،يف كتابه �لكبري حكايات 

�صعبية ، و�آخرين ..

�لرت�ث،  جمع  بي  فرق  هناك  ولكن 
وت�صجيله �لذي يهدف �إىل بعثه عن طريق ر�صده 
يف  متقّدمة  مرحلة  يعّد  �لذي   ، توظيفه  ،وبي 
�لتعامل مع �ملوروث ، حيث يكون �لتاأثري كبري�ً 

و�لعطاء ُمزيًا .

�حلكاية  وعي  �لكتاب  من  عدٌد  هناك 
و�صيلة  و�تخذها   ، عليها  و��صتغل  �ل�صعبية 

لكّل �لع�صور ، ولكن ��صم �ملوؤلف ي�صقط وي�صيع 
جل  ولكن   ، �جلماعة  �إىل  وتن�صب   ، �لّزمن  مع 
نف�صية  من  قريب  باأ�صلوب  �صيغ  قد  و�صل  ما 
�صامل،  ،و�لزير  �صد�د  بن  عنرت  ك�صرية   ، غار  �ل�صّ
 ، ودمنة  وكليلة   ، وليلة  ليلة  �ألف  وحكايات 
يخفى  ل  كما   ، �ل�صفاهية  �ل�صعبية  و�حلكايات 
�حلكائي  �ل�رّشد  باأ�صلوب  يت�صم  �لرت�ث  هذ�  �أّن 
�لطفل  ة  ق�صّ ،�أما  �حليو�نات  باأل�صنة  و�لتحدث 
فقد �رتبطت باخل�صائ�س �لفنية �لتي ��صتغل عليها 
�لنقد �ملعا�رش ، وتتوّجه �إىل �ل�رشيحة �لتي حددتها 
مد�ر�س �لرتبية وعلم �لنف�س ، حيث تاأخذ بعي 
�لعتبار �لعمر و�مليول و�ملد�رك ، ولها بالتاأكيد 
ة تاأخذ بها كاحلدث و�ل�صخ�صية  معايري فنّية خا�صّ

و�للغة و�حلبكة .

باحلدث  و�لق�صة  �حلكاية  تتفُق  وقد 
و�ل�صخ�صية و�لب�صاطة و�لق�ّس �لتقليدّي ، ولكنها 

تختلف كليًا عن �لفّن �لق�ص�صي .

�أن  �حلكاية  ت�صتطيع  هل   ، هنا  و�ل�صوؤ�ل 
تظّل حّية ، م�صتمّرة ؟  بالتاأكيد ميكن �أن تظّل حّية 
�إذ� ما قدرنا على توظيفها ، وتوظيف ما حتمل 
يف �لإجابة عن �أ�صئلة �مل�صتقبل ، وذلك يف جعل 
�لنفتاح على �ملا�صي حمفز�ً على �لتجديد ، وتغيري 
ة من �لرت�ث،  �لو�قع نحو �لأف�صل ، و��صتلهام ق�صّ
يعني توظيف هذ� �لرت�ث يف �أدب �لأطفال ، �أي 
وليلة  ليلة  �ألف  �ملا�صي من حكايات  ��صتح�صار 
كعنرتة  �لأبطال  و�صري   ، ودمنة  كليلة  وكتاب 
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باإتقان،  �لن�ّس  �ألفاظ  �نتقاء  يحاول  كما 
مر�عيًا مد�رك �لطفل وما يريح �صعوره ، متوخيًا 
عن  و�لبتعاد  و�لو�صوح  و�لب�صاطة  �ل�ّصهولة 
�أي  �لتجريب،  على  ُمعتمد�ً   ، و�لتعرث  �لّركاكة 
��صتخد�م �للغة وفقًا ملز�جه �ل�صخ�صي وح�صا�صيته 
 ، �ملمتع  �ل�رشد  على  يتكئ  وكذلك   ، وتذوقه 
�ملفيد، �إذ هو يف �حلكاية �ل�صعبية �رشد�ً عفويًا ، �أما 
يف �لتدوير فاإّن �لكاتب يتعّمد �إىل زخرفة �لن�ّس 
�لأل�صن  على  �صائرة   ، �صائقة   ، عذبة  مبحكيات 
ي�صبع  �لذي  �ل�صفهي،  �خلطاب  مر�عاة  وذلك 
م�صتوييها  نحو  تدفع  ذلك  ومع   ، �لطفل  نف�س 
بال�صورة  للنعطاف  و�لّرمزي،  �لإيحائي 
�حلكاية  �للون يف  يغدو  �لإيحاء  وبهذ�  و�ملعنى، 
�لفني ، نظر�ً  �لتج�صيد  عن�رش�ً حيويًا من عنا�رش 
ملا له من تاأثري�ت نف�صية ودللت رمزية ، فال�رّشد 
�لنف�صية  �حلالة  لتو�صيف  �لرهافة  منحى  ينحو 
للأطفال ، و�حلو�ر يكون متّممًا للم�صهد وركنًا 
�أ�صا�صيًا قام عليه �ل�رشد ، فالوعي �جلمايل يتبّدى 

و��صحًا يف �حلكاية �جلديدة .

�ملوروث  على  ��صتغل  من  �أبرز  ولعل 
فقد   ، �لعي�صى  �صليمان  �ل�صاعر  هو   ، �ل�صعبي 
ُعرف بع�صقه للرت�ث �لعربي ، ونظرته �لنتقائية 
له ، فالرت�ث لديه هو �لوجه �ملنري من حياة �لأمة 
�لعربية يف كّل ع�صورها ، لقد ��صتلهم منه �ملفيد 
�صعر�ً ونرث�ً ، حيث �أتى على معظم �ألو�نه ، �لأدبّي 
 ، �لتاريخي  و�لبطويل  و�لأ�صطورّي   ، و�لدينّي 
تارة،  �صعرية  �صياغة  �حلكايات يف  تلك  وطّوع 

ة طفلية، �أي �أخذ من �حلكاية �لقدمية  لإبد�ع ق�صّ
�ل�صخ�صيات �مللكية و�ل�صعبية و�ل�ّصحرية ، ومن 
لنقل  �أو   ، و�أفكارها  �صكلها  و�ملعا�رشة  �حلد�ثة 
مموعة  يف  تامر  زكريا  فعل  كما  �أيديولوجيتها 

»ملاذ� �صكت �لنهر ؟« .

�صخ�صيات  من  �لكتاب  ��صتفاد  لقد 
مثل   ، وعو�ملها   ، و�أجو�ئها  و�أحد�ثها  �حلكاية 
ب�صاط �لّريح ، �إذ ��صتطاعت �لكاتبة ليلى �صايا �أن 
وجعلتهم  �لعامل  �أطفال  جمعت  حي  منها  تفيد 
فل�صطي  �إىل  و�أخذتهم   ، �لب�صاط  فوق  يطريون 
�أر�صها من ظلم وعدو�ن  فوق  ما يحدث  لريو� 
من  �لكتاب  ��صتفاد  وكذلك   ، �لعربي  لل�صعب 
وقبعة   ، �ل�صحرية  و�ملر�آة   ، �لدين  علء  م�صباح 
�لإخفاء ، و�أ�صبغوها بروح �لفن �ملعا�رش ، وهذ� 
»لعبة  نادر يف مموعة  موفق  �لكاتب  به  قام  ما 
�لنهر« فبطل �لق�صة هو �لطفل حيان �لذي ��صتفاد 
ونقله  نرثها حوله  لديه عقب  �لتي  �لق�ص�س  من 
عبار�ت منها ، ، لقد نرث عبار�ت حكايات قدمية 
عديدة ، عربية وغربية ، مبعنى �أن �لطفل �جنذب 
�إىل �ملوروث �ل�صعبي يف �ل�رشق و�لغرب وها هو 

يحاول �أن يوؤلف ق�صة منهما .

و�مللحظ كيف  يعمد �لكاتب ، �أّي كاتب 
ي�صعى �إىل جتديد �ملوروث ، �حلكاية حتديد�ً، �إىل 
�ل�صخ�صيات ع�رشيّة يف تعامل بع�صها مع  جعل 
�لن�ّس  مل�صمون  �متد�د�ً  �خلامتة  ويجعل   ، بع�س 

وختمًا له لإثارته خلفًا للنهايات �لتقليدية ..
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ولتعزيز   ، و�لغد  �ليوم  �لأجد�د وجيل  بي جيل 
 ، و�لإن�صاين  و�لقومي  و�لثقايف  �للغوي  �لّر�صيد 
و�إ�صقاط قيم �لع�رش وثقافته على �حلكاية ، ولكن 
يثري  �أن جتديد �حلكاية   ، قر�نيا  �لباحث  ر�أي  يف 

عدة �إ�صكالت منها : 

�فتقارنا ملعايري منهجية لأ�صلوب �لتجديد 
من  نقدية  منهجية  لتقاليد  و�فتقارنا   ، جهة  من 
جهة ثانية ، وبر�أيه هذ� يدل على �صعوبة حتويل 
�إىل  �ل�صعبي  وموروثنا  �لعربي  �أدبنا  حكايات 
بقوتها  حمتفظة  تظل  للأطفال  موجهة  ق�ص�س 
ودميومتها و�صحرها ، وهذ� يتعلق باملبدع �لذي 
ي�صتطيع �أن ي�صع �أ�صبعه على �لن�صغ �ل�صاعد بي 
يحتفظ   جديد�ً  ن�صًا  ويكتب   ، و�لق�صة  �حلكاية 

بتاألقهما معًا .

تابع  �لذين  �لكتاب  بع�س  �أّن  ويذكر 
�أن  للحكاية  جتديدهم  �أثناء  حاولو�   ، كتاباتهم 
يقّربوها من روح �لع�رش مع �حلفاظ على هيكلها 
و�حلكائية  �لفكرة  على  �حلفاظ  خا�صة  �لقدمي 

و�حلافز مع �لت�رشف باخلامتة فقط .

�أّن  على  موؤكد�ً  در��صته  �لباحث  ويختم 
يعّد  و�ملدون  �ل�صفوي  للرت�ث  �لكتاب  توظيف 
على  ودليًل   ، �لق�ص�صي  �لفّن  لتطّور  مقيا�صًا 
فّن  لتاأ�صيل  �لكتاب  هوؤلء  بذلها  �لتي  �جلهود 
�فتقدته  �لذي  �ل�صيء  ولكن   ، �لق�صرية  ة  �لق�صّ
بع�س  �تخاذ  عدم  هو  �لطفلية  �حلكائية  �لق�صة 
�لعربية  لل�صخ�صية  رموز�ً  �لرت�ثية  �ل�صخ�صيات 

ونرثية تارة �أخرى ، موظفًا �إياه ل�صت�رش�ف �لغد 
و�مل�صباح  �لدين  علء  ق�صة  يف  كما   ، �لو�عد 
ل�صًا،  و�لأربعي  بابا  علي  وحكاية   ، �ل�صحري 
 ، باحليوية  ينب�س  فني  بن�ّس  �أ�صبه  بدت  و�لتي 
�أبعاد  �لعي�صى  وميتلئ بالقيم، ولن�صو�س �صليمان 
نقتطف  بابا  علي  ن�ّس  من   ، و�جتماعية  تربوية 
�ملقطع �لتايل : »يا علي بابا ، يا �صديقنا �لقدمي،/ 
�أمل نحذرك من طريق �لف�صاد ؟/ �لكنز للحطابي 
�ملحرومي  لرفاقك   / جميعًا  للفقر�ء   ، جميعًا 
�ل�صائعي ، �أيها �حلطاب �لطيب �لأ�صيل / لكم 

فيه ن�صيب..«.

ور�أي �لكاتب �صليمان �لعي�صى من �لرت�ث 
بات معروفًا �إذ قال : »�أن تعت�رش �ملتنبي ولوركا 
و�ملعري ، وغوته ، ثم تقف على قدميك ، وترى 

�لدنيا بعينيك ، تلك هي �حلد�ثة و�ملعا�رشة..«.

 ، توظيفه  �أو   ، �لرت�ث  تدوير  عملية  �إّن   
عوبة ل  لي�صت عملية �صهلة ، و�إمّنا �صعبة ، هذه �ل�صّ
تتمثل يف �لرت�ث وحده و�إمّنا يف طريقة �ملتعاملي 
 ، و�إحيائه  منه  �ملنا�صب  �ختيار  من حيث   ، معه 
و�ل�صتفادة مبا يتفق مع �لنظرة �لرتبوية �حلديثة ، 
بكّل ما حتمله من قيم و�أفكار ومفهومات وبناء 

�صخ�صّية �لطفل .

فعلى عاتق �لكاتب تقع م�صوؤولية ��صتلل 
�جلزء �لهام من �ملوروث �ل�صعبي ، على �أن يوؤّدي 
 ، �لطفل  �أدب  يف  فّعال  ب�صكٍل  دوره  �لرت�ث 
و�لكاتب �ملبدع هو �لذي ميّد يديه ل�صد �لأو��رش 
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�صندباد  مّت ذلك يف حكايات  ، كما  هنا وهناك 
ذلك  من  و�لغاية   ، �لدين  وعلء  بابا  وعلي 
�أهله  تر�ث  بي  ج�صور  ومّد  بالطفل  �لهتمام 
�إىل  بالنتماء  �صعوره  وتنمية   ، وغده  يومه  وبي 

�لأمة �لعربية.  

 

 

 *  *  *

�رشق  يف  �لعربية  �لّرو�ية  فعلت  كما  �ملعا�رشة 
�لوطن ومغربه .

باأبعادها  �حلكايات  �صخ�صيات  �إّن 
�لإن�صانية وملحمها تت�صّبث بذهن �لطفل �لقارئ، 
وترتك ب�صمة يف خياله ، لأنها �صخ�صيات تتطّور 
فنًا  �أيدينا  بي  ي�صع  �أن  �صاأنه  من  وهذ�   ، وتنمو 
حلكايات  �متد�د�ً  يعّد   ، جديد�ً  عربيًا  حكائيًا 
فنية  مبعاجلة  وميكننا   ، �صوير  وتوم  �أندر�صون 
�ملتناثرة  �ل�صعبية  حكاياتنا  كتابة  �إعادة  معا�رشة 
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الأنثى يف عامل اإبراهيم 

الكوين الروائي

)الترب اأمنوذجًا(

الأنثى يف م�رصوع اإبراهيم الكوين الروائي عن�رصاً يف 
بنـيـة الغـمـو�ض الـذي يكـتنـف هـذا الـعـامل الروائــي

لعوامل  فاعال  ح�ضورا  يج�ضد  الذي  واملتناق�ض  الغريب  ال�ضحري 
املخلوقات والكائنات املرئية وغري املرئية، احلية وغري احلية، كما 
تتقاطع  عوامل  والأ�ضطوري،  والتاريخي   الواقعي  عوامل  يج�ضد 
وتت�ضابك يف ن�ضيج ن�ضي روائي يتقن مبهارة فائقة لعبة حتريك هذه 
العوامل عرب ف�ضاءات تعانق املطلق ، ومتتد امتداد الأفق يف ال�ضحراء، 
وترتاق�ض تراق�ض ال�رصاب يف عني الظماآن اإلى حقيقة ما، اإلى مكان 
ما، اإلى �ضيء ما �ضائع ومفقود، وعرب اأزمنة نائية وغائرة يف الوجود 
وت�ضور  خطاه  وترت�ضم  الوجود  هذا  نب�ضات  تتح�ض�ض  الإن�ضاين 
�رصاع الإن�ضان يف البقاء و فر�ض الذات و النت�ضار للحياة، ويف 
هذه العوامل »ت�ضقط احلدود بني احلدثني الواقعي والأ�ضطوري وبني 
�رصاعات  من  والعار�ض  املحدود  ويكت�ضب  املرئي  وغري  املرئي 
الب�رص ومفردات حياتهم املتق�ضفة واملتكررة من دورات الف�ضول 
وموا�ضم اجلدب الطويل واملجاعات والأوبئة من جانب وال�ضيول 

والعوا�ضف الرملية من جانب ثان �ضفات �ضحرية وخارقة()1(.

وظفت  التاريخي  الفني  م�ضارها  وعرب  العربية  والرواية 
عميق  ت�ضور  عن  ك�ضف  فنيا  توظيفا  اجل�ضد   - اجلن�ض   - املراأة 
وحتليل دقيق لق�ضايا الوجود و م�ضكالته اجلوهرية التي مت�ض كيان 
الإن�ضان العربي وحياته وتفا�ضيل واقعه املعي�ض، اإذ ج�ضد التمثيل 
الروائي للمراأة )موقفاً من الإن�ضان واملجتمع والوجود باأ�رصه()2(
)الكا�ضف لكل  الروائية موقف  اأكرث جتلياتها  املراأة يف  كما مثلت 

القيم()3(.

ح�سني بوح�سون

متثـــــــل
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ال�سحراء هو من يتكلم لغة الإن�سان لكنه ي�ستطيع 
اأن يفهم لغة احليوان واجلماد والنبات وي�ستطيع 
اأن ي�سخ�س الأحا�سي�س العميقة لكل الكائنات، 
اأو  الكائن  هذا  بني جتربة  ال�سحراء  فرق يف  فال 

ذاك ، هي جتربة واحدة، جتربة املوت)7(.

الأ�سياء  تفقد  التجربة  هذه  �سوء  ويف 
وتغدو  املميزة  ومالحمها  املادية  خ�سو�سياتها 
جمرد دوال يف لعبة اللغة يحركها ال�سارد يف اأكرث 
على  اأو  ما  فكرة  على  للدللة  وم�سار  اجتاه  من 
وخالل  ما.  اإن�ساين  اإح�سا�س  على  اأو  جوهرما 
املراأة  تفقد  هذه  اللغة  حركة  خ�سم  ويف  ذلك 
خ�سو�سيتها الإن�سانية وتتحول اإىل كائن اأنثوي 
كما  الأبلق  اأو  اجلمل  اأنثى  وبني  بينها  فرق  ل 
ي�سميه ال�سارد يف رواية الترب، كما تفقد كذلك 
ح�سورها الفاعل على م�رسح الن�س، اإذ ل يعدو 
اإىل  �سبيل  �ساحبا وباهتًا ل  اأن يكون ح�سورها  
مقارنته بح�سور الأبلق )اجلمل( الذي يعد بحق 
)اأوخيد( يف  البطل  اإىل جانب  رئي�سية  �سخ�سية 
ظهورها  )عدم  من  وبالرغم  ولكن  الترب،  رواية 
على م�رسح احليز الن�سي اإل اأنها حولت  جمرى 
الأحداث  انتهت  بحيث  ال�رسدي()8(  ال�سياق 

نهاية فاجعة و ماأ�ساوية.

من  كل  فيها  يقوم  التي  الترب  رواية  اإن 
)اأوخيد( الراعي و)الأبلق( اجلمل بدور ال�سخ�سية 
الرئي�سية يتحرك فيها قطبان، واإن كانت حركتهما 
ت�سري يف اجتاه واحد زمانًا ومكانًا وحدثًا، وهما 

العربية  و هكذا مل تكن املراأة يف الرواية 
فنيا  منظوراً  متثيلها  �سكل  واإمنا  لذاتها  مق�سودة 
وفكريا وفل�سفيًا مل�ساءلة الواقعي وتعريته وخلخلة 
بنيه العتيدة والقارة لإماطة اللثام عما يخبئه هذا 
الواقع و ما ي�سطرع يف �ساحته من قيم و اأفكار 
وتيارات و�سلوكات متناق�سة وذلك لأجل النفاذ 
اإىل عمق هذا الواقع وجوهره ل مالم�سة �سطحه 
الذي  العظيم  الفن  م�سعى  هو  وذلك  وق�رسته، 
يقا�س مبدى تغلغله يف النف�س الإن�سانية ل مبدى 
قدرته على التقاط الظواهر ال�سطحية)4( والن�س 
تتلقاه يف  اأن  الفنية  طبيعته  تاأبى  ال�رسدي حتديداً 
حدود معناه الظاهر بل يعتمد تلقيته على )اإدراكنا 

للمعنى الآخر العميق املتجاوز لل�سطح()5(.

وعامل اإبراهيم الكوين الروائي الذي يعد 
يتعاطى  العربي  ال�رسدي  لالإبداع  نوعية  اإ�سافة 
الروائي  النموذج  يك�رس خطية  ب�سكل  املراأة  مع 
هذا  عامل  به  يتميز  مبا  املو�سوع  هذا  يف  ال�سائد 
الكاتب الروائي من اأجواء اأ�سطورية جتعل املراأة 
فيه  املركز  يعود  )ل  تخييلي  ن�سيج  من  جزءاً 
لالإن�سان و اإمنا يعود للكائن مطلقًا اإن�سانًا كان اأو 

حيويا اأو نباتا اأو جماداً()6(.

ففي هذا العامل التخييلي الأ�سطوري كل 
ويكت�سب  معه  يتوحد  و  غريه  يف  يتماهى  �سيء 
من  النوع  هذا  ففي  لغته،  ويتكلم  خ�سائ�سه 
يف  احلق  وله  قد�سيته،  له  كائن  )كل  الكتابة 
احلياة، له احلق يف الكالم، والراوي يف ن�سو�س 
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املوقف  ، ولعل هذا  النبعاث وامليالد والتجدد 
اأزمة  وهي  الروائية،  ال�سخ�سية  اأزمة  يج�سد 
اإح�سا�سها  ال�سخ�سية  هذه  بفقد  ذروتها  بلغت 
يختلف  ل  كائن  جمرد  اإىل  وحتولها  باإن�سانيتها 
التي  الأخرى  واملخلوقات  الكائنات  باقي  عن 
بل  الأر�س،  كوكب  على  الوجود  معه  تتقا�سم 
بذواتها  اإح�سا�سًا  اأكرث  الكائنات  هذه  تكون  قد 
ووجودها منه، فمثل هذه ال�سور التي تتكرر يف 
تزرع  التي  هي  وعودة  وبعث  موت  من  الن�س 
الأمل يف احلياة من جديد، و تغني الن�س ب�سور 
يف  اإليها  نظر  اإذا  وخا�سة   ، لها  ح�رس  دللية ل 
ظل �سياق الراهن وال�سائد، اإذ ل ميكن اأن تخفى 
�سياق  ظل  يف  التخييلية  ال�سورة  هذه  )قيمة 
املديني  التقدم  مبوت  الإح�سا�س  ي�سوده  معا�رس 
بعد  املوت  و  بالفجيعة  العميق  والإح�سا�س 
توايل الهزائم والفجائع على الإن�سان املعا�رس و 

الإن�سان العربي خا�سة()10(.

والراعي  الأبلق  من  كل  مكابدة  �رس  اإن 
)اأوخيد( وو�سولهما اإىل الفاجعة احلتمية واملوت 
الأبلق  كان  ما  اإذ  بوؤرته؛  )الأنثى(  متثل  املحقق 
لي�ساب باملر�س اخلبيث )اجلرب( الذي �سبب له 
الإخ�ساء لو مل يكن متهالكًا على الذوق، وكاأن 
و  البالء  و�سبب  واملوت  الهالك  علة  الأنثى هي 
)هذه  الأبلق:  خماطبا  )اأوخيد(  بقول  امل�سائب 
نتيجة طي�سك ماذا ك�سبت الآن من مغامراتك؟ 
اأكرب  الأنثى  مو�سى؟  ال�سيخ  كالم  ت�سمع  اأمل 
م�سيدة للذكر، �سيدنا اآدم اأغوته امراأته فلعنه اهلل 

الأبلق،  »اأوخيد«  وي�سميه  و)اجلمل(  )اأوخيد( 
عظيم  واأذى  �سديد  لبالء  يتعر�س  منهما  كل  اإذ 
واأمل كبري، وكل منهما مير بتجربة ع�سق قا�سية و 
عنيفة مييزها )عنف بدين ومعنوي توقعه الذات 
اإذ غالبا  العا�سقة بنف�سها وباملع�سوق يف اآن()9(؛ 
فالأبلق  ماأ�ساوية،  نهاية  التجربة  هذه  تنتهي  ما 
ونتيجة هذه التجربة املرة ي�ساب بداء اجلرب ثم 
ي�سفى منه ولكن باأي ثمن؟ فثمن خال�سة من داء 
اجلرب كان الإخ�ساء وفقدان الفحولة وهو نوع 
من العقاب البدين واملعنوي والنف�سي ل ي�ساهيه 
اإل الدمار واخلراب. والراعي )اأوخيد( ولج هو 
)اأيور(  اأحب  عندما  الع�سق  مغامرة  عامل  الآخر 
وهي اإحدى ح�سناوات قبيلة اأخرى قذفت بها يد 
املجاعة والقحط واجلدب اإىل اأح�سان )اأوخيد( 
والرعي  قبيلته  حمى  ارتياد  اإىل  قبيلتها  اأجرب  مما 
يف مرا تعها اخل�سيبة، وكان نتيجة هذه املغامرة 
)اأوخيد(  حياة  به  تكللت  الذي  والفناء  الهالك 
اإن كاًل من )الأبلق( و)اأوخيد( يتوحد  البائ�سة. 
م�سريهما وينتهيان النهاية املاأ�ساوية ذاتها، حيث 
ولقي  جملني  اإىل  ب�سده  )اأوخيد(  ج�سد  مزق 
)الأبلق( امل�سري نف�سه بالكي والنار، وكاأن نهاية 
و  ب�سقوط  توؤذن  الدرامي  امل�سهد  بهذا  الرواية 
على  ينتحر  اأن  اإل  اأبى  اإن�ساين«  »منوذج  اأفول 
مذبح احلرية واخلال�س معلنا مبوته الفاجع رف�سه 
الفناء والتال�سي وال�سياع معرباً يف الآن عن رغبته 
يف التحليق يف ملكوت احلرية وف�سائها الف�سيح، 
فاملوت هنا ل يعني الفناء والندثار بقدر ما يعني 
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مركزه  اإمنا  ماآلتها  وتقلب  ال�سخ�سيات  م�سائر 
طبيعتها  عن  تخلت  التي  الأنثى  تلك  )الأنثى(، 
الناعمة وارتدت ثوب الأفعى وال�سيطان وحتولت 
تنفث  و  الكائنات  تلتهم  اأ�سطورية  »حية«  اإىل 
على  م�سلطًا  �سيفًا  واأ�سحت   ، الدمار واخلراب 
الرقاب ، ولعنة اأبدية تطارد »اأوخيد« منذ اللقاء 
الأول باآلهة اجلاذبية )يق�سد بها املراأة( والرمتاء 
الفردو�س مذمومًا  اأن طرد من  اإىل  اأح�سانها  يف 
مدحوراً، اإذ مل تكن )اأيور-املراأة( اإل لعنة اأهلت 
بنح�سها و �سوؤمها على )اأوخيد( منذ اأن تزوجها 
بارك  )ل  الذي �ساح يف وجهه  اأبيه  على  عنوة 
اهلل لك فيها()18( فطرد من القبيلة وحرم من تاج 
امل�سيخة )الزعامة( ؛ لأنه خالف قانونها وا�ستباح 

اأعرافها وانتهك قد�سيتها.

اخلطيئة  فكرة  جت�سد  هنا  الأنثى  ولعل 
يف  ويتحكم  الإن�سان  يالحق  الذي  والإثم 
اأن  يبدو  اإذ  املحتوم،  قدره  اإىل  وي�سوقه  م�سريه 
ال�سلف  واأوزار  باأثقال  ينوء  الإن�سان  )اأوخيد( 
بر�سى  الفاجع  متلقيا م�سريه  متجرعا خطياآتهم 
واطمئنان؛ كاأنه امل�سيح املنقذ واملخل�س، ولكن 
)اأوخيد( لي�س �سلبيا على كل حال، فهو عندما 
يتخلى عن الزوجة و الولد، اأي عن املادي، اإمنا 
البقاء،  يف  الرغبة  عن  ويعرب  الذات  يحقق  لكي 
ونفي�س،  غال  كل  عليه  يهن  احلرية  يع�سق  فمن 
الآفاق  يف  والنطالق  باحلرية  امل�سكون  لأن 
تلبية  اإىل  وينزع  الأغالل،  وياأبى  القيود  يرف�س 
قيود  من  التحلل  اإىل  يدعوه  الذي  الروح  نداء 

وطرده من اجلنة و لول تلك املراأة اجلهنمية ملكثنا 
يف  الفردو�س.  يف  ون�رسح  بالنعيم  ننعم  هناك 
تلدغ  العقارب،  و  الأفاعي  تختبئ  دائما  احلفر 
هناك.  اأع�سائه  من  ع�سواً  يح�سو  م�ستهرت  كل 
فماذا فعلت بك ناقتك الناعمة، هي اأي�سا اأفعى 
ناعمة؛ ولكنها تلدغ. العدوى هي الثمن، حتمل 

الآن واأ�سرب()11(.

نف�سه  امل�سري  ليلقى  اأوخيد  كان  وما   
الذي لقيه الأبلق لو مل ي�ست�سلم لالأنثى وينجذب 
اإليها، يقول الراوي )هرب من العر�س وارمتى يف 
اأح�سان اآلهة اجلاذبية فلن يبحث عن اإرث الزعامة 
من جرب اخللوة مع حوريات الفردو�س و�رسب 
املهاجرة  الفتاة  على  عقد  ال�سماوي،  النهر  من 
الر�سول  حديث  يف  نف�سه  اأبيه  تعويذة  وردد 
الطيب،  الن�ساء،  ثالث:  دنياكم  يف  اإيل  »اأحب 
وقرة عيني ال�سالة« اختار الأنثى، الأنثى نف�سها 
الذي  واملهري  الأبلق  بالء  يف  �سببا  كانت  التي 
نذره لويّل الأولني وتركه يف املراعي حتى ي�سمن 
ليلة  نحره  الذي  املهري  كان  ويتكامل،  ويعقل 

العر�س()12(.

تكون  اأن  ال�رسد  حركة  اقت�ست  لقد 
وبوؤرة  ومتغرية،  متحولة  ال�سخ�سية  م�سائر 
ال�سخ�سية هنا هي دائما  الذي ي�سيب  التحول  
)الأنثى(، فالأنثى وبح�سب ال�سارد »بالء يجب 
و»بلوى«)15(  و»هّم«)14(  منه«)13(  التطهر 
فتحول  و»لعنة«)17(،  رجيم«)16(  و»�سيطان 
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ل�سان  على  الراوي  يقول  اإذ  والعمران()20(، 
)اأوخيد(: )هذه حيل احلياة يف الواحات اأي�سًا، 
ولكنه  وحدها  الكرمة  عني  ي�سكن  ل  العفريت 
ي�سكن الواحة كلها، الواحة كلها اأما هنا فاإن كل 
العفاريت متوت عط�سًا، ويبقى املدى يف اخلالء 
واملدى يف القلب، ال�سمت يف الأذن وال�سمت 
و�سكينة  ال�سحراء  يف  �سكينة  القلب،  يف 
اجل�سد،  يغ�سل  الكرمة  عني  ماء  القلب،  يف 
وال�سحراء وحدها تغ�سل الروح، تتطهر، تخلو، 
تتفرغ تتف�سى، في�سهل اأن تنطلق لتتحد باخلالء 
الأبدي، بالأفق بالف�ساء املوؤدي اإىل مكان خارج 
الأفق وخارج الف�ساء، بالدنيا الأخرى بالآخرة، 
نعم بالآخرة، هنا فقط، هنا يف ال�سهول املمتدة 
يف املتاهة العارية حيث تلتقي الأطراف الثالثة: 
الذي  الفلك  لتن�سح  الف�ساء   - الأفق   - العراء 

ي�سبح ليت�سل بالأبدية بالآخرة()21(.

)ال�سحراء/ املكاين  التقاطب  ي�سكل 
الواحة( بوؤرة لفعل ال�رساع كما يكتنزه )اأوخيد( 
بني الرغبة و الواقع، بني احلياة يف الواحة و احلياة 
احلرية  بني  الروح،  و  اجل�سد  بني  ال�سحراء،  يف 
والعبودية، بني الرتحال الأبدي وال�ستقرار، بني 
الوهق )املراأة( و الدمية )الولد( والوهم )منظومة 
القيم والأعراف والعادات( وبني الأبلق ؛حيث 
التي  الأزمة  حقيقة  ال�سدية  الثنائية  هذه  متثل 
اإن�سانيا  منوذجا  يج�سد  الذي  )اأوخيد(  يعانيها 
ال�ست�سالم  على  النت�سار  اأجل  من  ي�سارع 
لقدره املحتوم واحليلولة دون الرمتاء بني خمالب 

جمله  )اأوخيد(  يوؤثر  فعندما  املكان.  و  الزمان 
»الروحي«  يوؤثر  اإمنا  والولد  الزوج  على  الأبلق 
على »املادي«، يوؤثر »النبل« و»اخلال�س« يقول 
الراوي: )كيف يتخلى عن ن�سفه الإلهي ويقاي�سه 
الذي  الوهق  اإنها  املراأة؟  الدنيا؟ ومن هي  بوهم 
رقابهم،  من  الرجال  به  يجر  كي  اإبلي�س  خلقه 
الأب  بها  يتلهى  التي  اللعبة  اإنه  الولد؟  هو  ومن 
ِمُل  ْ اأن فيها اخللود واخلال�س يف حني حتحَ معتقداً 
فناء عمره وخراب ماله، ومن هو العار اإنه وهم 
اآخر اختلقه اأهل ال�سحراء كي ي�ستبعدوا اأنف�سهم 

و يكبلوا رقابهم مبزيد من القيود واحلبال.

واإذا كان العار هكذا، فاإن النبل هو احلرية 
به  وعرب  الفناء  يف  عرفه  لرفيق  الإخال�س  هو 
ملكوت ال�سحراء طوال هذه ال�سنوات ،و النبل 
هو الذي يحكم عليه اأن ي�سحي بالوهق واللعبة  
يف  الرحلة  معه  ليوا�سل  الأبلق  ويختار  والولد 

ملكوت اخلالء()19(. 

يتوق  الذي  الإن�سان  )اأوخيد(  ماأ�ساة  اإن 
اإىل احلرية و يتطلع اإىل اخلال�س تزداد حدة وعنفًا 
املكان  ق�سوة  تتبدى  اإذ  املكان،  بق�سوة  وق�سوة 
يف �رساع )اأوخيد( بني املكوث و ال�ستقرار يف 
اخلالء  و  ال�سحراء  النطالق يف  وبني  )الواحة( 
روابط  ورف�س  الدائم  الرتحال  نداء  )تلبية  بني 
احلقيقة  عن  والبحث  العتزال  اأو  ال�ستقرار 
املطلقة من جانب و البحث عن الرتاث ال�سائع 
امل�سـتقرة  احليـاة  نداء  مقابل  ثان،  جانب  من 



مقــــــاالت

الراوي ، ج 23 رمضان 1431هـ - سبتمبر 2010
58

الواحة  ال�سحراء/  ثنائية  جدل  يعك�س 
عمق الأزمة التي يتخبط فيها )اأوخيد( فبقدر بعد 
امل�سافة بني الف�سائيني )ال�سحراء/ الواحة( تتجدر 
الأزمة وتتعمق وتتجاوز املكان اإىل منظومة القيم 
الوجودية واجلوهرية من مثل احلرية ، العبودية، 
متثل  والتاريخية،اإذ  والجتماعية  الثقافية  الهوية 
�سفينة  وال�سكينة،  واحلرية  الطماأنينة  ال�سحراء 
الواحة  متثل  حني  يف  احلرية،  �سفينة  النجاة، 

ال�ستقرار، العبودية، القيود، القف�س...

اإن التوتر احلاد الذي ي�سوب طريف ثنائية 
ال�سحراء/ الواحة يعك�س توثراً اآخر بني رغبتني 
ال�سخ�سية،و  م�سري  يف  تتحكمان  متعار�ستني 
ال�سحراء  ع�سق  اإىل  القوي  النزوع  يف  تتمثالن 
والتماهي فيها مبا متثله من حرية و�سكينة و جناة، 
والنزوع اإىل الواحة وما متثله من ا�ستقرار ومتلك 
الب�رسية  )النزعة  بني  اأو  والولد،  باملراأة  وارتباط 
العاتية للتحلل من الرتباط، اخلال�س  من اخليط 
الذي ي�سد الطفل اإىل الأم، والذي تنقاد مبوجبه 
ال�سا�سع  الكون  ذلك  اأو  التيه،  اإىل  النا�س  حركة 
لت�ستت مرات،  مرة  اجلماعات  فيه  تقرتن  الذي 
و على الرغم من هذه الرغبة للتحلل، ثمة غريزة 
القرتان  جت�سيدات  عنها  تعرب  لالرتباط  اأخرى 

املختلفة التي حتفل بها الرواية()23(.

امل�ستمر  القلق  ذلك  متثل  فال�سحراء 
والبحث املتوا�سل عن معنى، عن مكان وكيان 
�سائعني، عن �سوؤال ظل جوابه معلقًا اإىل حني ، 

ك�رسقيود  اأجل  من  ي�سارع  والتمزق،  ال�سياع 
املفقود  ا�ستعادة  اأجل  من  والزمان،  املكان 
ال�سورة  عن  الآية،  عن  )تخلى  الراوي:  يقول 
ال�رس،  كلمة  عن  تخلي  ال�سحرية،  التعويذة  عن 
تلقائيًا  عنها  تخلي  احلرية،ال�سكينة،  الطماأنينة، 
ل�سال�سل  رقبته  و�سلم  ال�سحراء  هجر  اأن  مبجرد 
الواحات  �سكان  كل  الواحات،  يف  ال�ستقرار 
عبيد، ل يقيم وراء جدار اأو كوخ اإل عبد، وهو 
عبوديته،  يرى  ل  عبد  اأعمى،  لأنه  فريد  عبد 
عبد  ولكن  لعبد  عبداً  لي�س  الروح،  عبودية 
ال�سيطان قب�س روحه بال�سال�سل، عبيد ال�سيطان 
اأ�سواأ من عبيد النا�س، هذا هو العبد الب�سع الذي 
يثري ال�سمئزاز، عبد العبيد يثري ال�سفقة، اأما عبد 
ال�سيطان فيثري ال�سمئزاز، وهو اأي�سا كاد يهلك، 
كاد يغرق، الأبلق اأنقذه من القيد، الأبلق ر�سول 
املقيد  قلبه  يحرر  كـي  اهلل  بعثه  روح  الأبلق   -
بالأ�سفاد، لول احليوان الطاهر لقتفى اأثر اإبلي�س 
و لتخلف عن ال�سفينة ولهلك مع الهالكني، كاد 
الذين  الغافلني  زحمة  املغفلني  زحمة  يف  يتوغل 
ورثوا الأعباء عن الآباء: الوهق والدمية والوهم، 
الأبلق ر�سول النجاة، �سفينة النجاة، �سفينة احلرية، 
هاهما ينطلقان كغزالني يف �سحراء اهلل الوا�سعة، 
املك�سورة  للقيود  وداعا  اخلالدة.  ال�سحراء 
وداعا للقف�س الذي يفوق يف قوته ق�سبان بقايا 
اأن  قبل  الرتكي  القائممقام  تركها  التي  ال�سجون 
ين�سحب من الواحة - الف�سل يرجع لالأبلق يف 

حتطيم هذا القف�س()22(.
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ل يرهن قلبه، مل يرهنه قط مل يتزوج ومل يلد ومل 
هو  هذا  كان  رمبا  الإبل  اأو  الأغنام  قطعان  يرب 
يره  ومل  غا�سبًا  يره  ومل  الهم  من  حترره  �سبب 
على  مطبوعة  ثابتة  واحدة  ابت�سامة  �ساحكًا، 
�سفتيه وهاهو الآن يقف على حكمته هو اأخطاأ 
فاأودع قلبه لدى �سديق، لدى الأبلق فلحقته اليد 

الآثمة يد الإن�سان()26(.

الذي  )اأوخيد(  اأن  هنا  املفارقة،  ولكن 
الرتباط  قيود  ويحطم  الرهن  يرف�س  اأنه  ادعى 
والمتالك ما لبث اأن ارمتى يف اأح�سان مع�سوق 
اآخر هو ال�سحراء التي يلتحم بها اإىل حد التماهي 
تطبع  التي  هذه  عبثية  فاأي  واحللول،  والتوحد 
اإىل  باملرء  تدفع  التي  العدمية  اأهي  املوقف،  هذا 
م�سارف الهالك اأم هي لعنة التدمري التي تالحق 
يف  تخفق  التي  الإن�سانية  النماذج  هذه  اأمثال 
التوا�سل مع الذات و التاريخ و الذاكرة و الآخر 

معًا؟.

الهوام�ض

إبراهيم  أعمال  في  استطالعية  قراءة  عثمان،  اعتدال    )1(
الكوني، فصول العدد:16 العام:1998، ص227.

العربية،  الرواية  في  املرأة  رمزية  طرابيشي،  جورج   )2(
ص50.

جنيـب  أدب  في  الرمـزيـة  السـعيد،  الزهـراء  فاطـمة   )3(
محفوظ: 38.

غالي شكري، أزمة اجلنس في القصة العربية: 52.  )4(

انطفاء  مغلقًا  مكانًا  باعتبارها  الواحة  متثل  بينما 
كل  اإذ  الطريق،  و�سياع  الرحلة  نهاية  و   الأمل 
من املراأة والواحة يحمالن هذه الدللة ويوحيان 
اإليها، يقول الراوي )ل يعرف معنى الطماأنينة اإل 
من كان مكبال بقيود الواحات بالوهق والدمية 
يعاند  النا�س.  ود�سائ�س  احلياة  بهموم  والوهم، 
القيود  تزداد  فال  مهمومًا  بالليل  وي�سهر  بالنهار 
اإل �سيقا و�رسا�سة. كلما فك عقدة وجد اأغالًل 
عنقه  حول  وتلتف  ورجليه  يديه  تكبل  جديدة 
كثعبان الأدغال، كلما اأطل براأ�سه وتخيل النجاة 
من الغرق تالحمت قوى خفية و �سدته اإىل اأ�سفل 

قاع()24(.

والوهم  والدمية  الوهق  و  فالواحة  اإذن 
هي  اأ�سفل،  اإىل  )اأوخيد(  ي�سد  الذي  القاع  هي 
عتباتها  على  تتك�رس  التي  والعقبات  احلواجز 
اآماله وطموحاته، ذلك )اأن امل�سكون بال�سحراء 
اأر�سي  اأن يرهن قلبه يف يد مع�سوق  ل ي�ستطيع 
والمتالك  الرتباط  قيود  حتطيم  اإىل  فيلجاأ  اآخر 
يتخذ  اأو  ن�سيًا  يتحقق  قتل  بفعل  اأو  بالتخلي 

�سورة جمازية)25(.

وهكذا حطم )اأوخيد( القيود بتخليه عن 
املراأة والولد والواحة راف�سًا اأن يرهن قلبه يف يد 
ال�سويف،  �سيخه  لو�سية  ممتثال  هوؤلء  من  واحد 
قلبك يف  تودع  )ل  له  قال  الذي  مو�سى  ال�سيخ 
اأودعته عند خملوق على  اإذا  ال�سماء،  مكان غري 
الأر�س طالته يد العباد وحرقته، وال�سيخ مو�سى 
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 )19( الرواية: 112.
)20( اعتدال عثمان، قراءة في أعمال الكوني، فصول العدد: 

16، العام: 1998، ص: 231.
)21( الرواية: 127.

)22( الرواية: 129/128.
)23( محسن جاسم املوسوي، انفراط العقد املقدس، منعطفات 

الرواية العربية بعد محفوظ  ص: 261.
)24( الرواية: 127.

الكوني،  إبراهيـم  أعـمال  في  قـراءة  عثمـان،  اعـتدال   )25(
ص: 231.

)26( الرواية: 157-156.
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جنيب  أدب  في  والرمزية  الرمز  الشطي،  سليمان   )5(
محفوظ،ص: 8.

حسن مؤدن، موقع انترنيت.  )6(
م-ن.  )7(

السردي،ص:  اخلطاب  حتليل  مرتاض،  عبداملالك   )8(
.143

الكـوني،  إبراهيـم  أعمـال  في  قـراءة  عثمـان،  اعـتدال   )9(
ص: 231.

)10( حسن مؤدن، موقع انترنيت.
)11( الرواية: 24.
)12( الرواية: 74.

)13( م-ن: 62.

)14( م-ن: 60.
)15( م-ن:44.
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املدينة املنورة

ف�ضاًء �رسديًا

قدمت احلركة الأدبية يف املدينة املنورة – على �ساكنها 

اأف�سل ال�سالة وال�سالم - يف الع�رص احلديث ن�سو�سا

والثقافية،واأ�سبح  الأدبية  احلياة  اأثرت  ومتنوعة  متميزة  �رصدية 

بع�سها عالمات م�سيئة يف م�سرية ال�رصد ال�سعودي والعربي .

وقد اجته عدد من الن�سو�ص ال�رصدية اإىل جعل املدينة املنورة 

ف�ساء �رصديا يحت�سن الأحداث والوقائع ، وي�سهم يف تفعيل بنية 

ثراءه  ويعك�ص   ، وروحانياته  املكان  فيو�سات  وي�ستلهم  ال�رصد، 

واحت�سانه خمتلف الأعراق والأجنا�ص املت�سوقة اإىل طهره و�رصفه ، 

ويوؤكد امتداده الزمني وعراقته ، ويربز تنوع عاداته وتقاليده .

واختار الباحث لتحليل الف�ساء ال�رصدي ) املدينة املنورة ( 

خم�سة ن�سو�ص �رصدية ) �سري ذاتية وروائية ( تتميز بخ�سو�سيتها 

 ، واملعا�رص  احلديث  ال�سعودي  ال�رصد  م�سرية  يف  واأهميتها 

واحتفائها بت�سكيل املدينة املنورة ف�ساء �رصديا اأثرى بنية الن�ص من 

جهة الإبداع ومن جهة التلقي .

هذه الن�سو�ص ال�رصدية هي :

1 – ذكريات طفل وديع ، لالأ�ستاذ عبدالعزيز الربيع ) 1346 – 

1402هـ (.

�سياء  عزيز  لالأ�ستاذ  واحلرب،  واحلب  اجلوع  مع  حياتي   –  2

– 1418هـ (.  1332(

الفرج   اأبو  حمزة  غالب  لالأ�سـتاذ  الطوال«  »زقاق  رواية   -  3

)1349 هـ -    (.

4 – رواية »مبمونة« لالأ�ستاذ حممود تراوري.

5 – رواية »جاهلية« لالأ�ستاذة ليلى اجلهني.

اأ�سامة حممد البحريي

امللخ�ص
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طريق احلكي ذاته ، اإنه الف�ضاء الذي يتحرك فيه 
الأبطال  اأو يفرت�ض اأنهم يتحركون فيه . 

2 - الف�ساء الن�سي:

متعلق  ولكنه   ، اأي�ضا  مكاين  ف�ضاء  وهو 
باعتبارها   ، الروائية  الكتابة  ت�ضغله  الذي  باحليز 
اأحرفا طباعية على م�ضاحة الورق ، �ضمن الأبعاد 

الثالثية للكتاب . 

3 - الف�ساء الدليل:

لغة  تخلقها  التي  ال�ضورة  اإىل  ي�ضري  وهو 
احلكي ، وما ين�ضاأ عنها من اأبعاد ترتبط بالدللة 

املجازية ب�ضكل عام. 

4 - ف�ساء املنظور اأو الروؤية:

بها  ي�ضتطيع  التي  الطريقة  اإىل  ي�ضري  وهو 
الراوي / الكاتب اأن يهيمن على عامله احلكائي، 
ت�ضبه  واجهة  على  يتحركون  اأبطال  من  فيه  مبا 

خ�ضبة امل�رسح)2(. 

مرادفا  »الف�ضاء«  م�ضطلح  �ضاع  وقد 
ال�رسدية  الدرا�ضات  من  كثري  يف  للمكان 
العربية)3(، ومل يفرق كثري من الدار�ضني بينهما ، 
ولكن بع�ض الدار�ضني حاول التفريق بينهما من 
باب الكل واجلزء ، فاملكان جزء والف�ضاء كل ، 
وال�رسد الروائي- بحكم احتوائه على �ضخ�ضيات 
متعددة – يقدم لنا اأمكنة متعددة ، »جمموع هذه 
الأمكنة هو ما يبدو منطقيا اأن نطلق عليه ا�ضم: 
من  واأو�ضع  اأ�ضمل  الف�ضاء  لأن   ، الرواية  ف�ضاء 

بيئة  على  ال�رسدية  الن�ضو�ض  هذه  تركز 
املدينة املنورة ، مب�ضجدها وحرمها ، و�ضوارعها  
وحواريها ، واأزقتها، وعبق التاريخ يف اأرجائها، 
وتنوع �ضكانها، واختالف موروثاتهم وعاداتهم 

وتقاليدهم.

زمنيا  ف�ضاء  اخلم�ضة  الن�ضو�ض  وتغطي 
 ، الرتكي  العهد  يف  املنورة  املدينة  عاي�ضته  ممتدا 
والعهد الها�ضمي ، والعهد ال�ضعودي احلا�رس .  

ت�ضكيل  ا�ضتجالء  اإىل  الباحث  ويطمح 
الن�ضو�ض  يف  املنورة(  )املدينة  ال�رسدي  الف�ضاء 
ال�ضابقة ، وحتليله ، لإبراز فاعليته يف بنية الن�ض 

ال�رسدي ، وتكثيف دللته ، وتعميق اأثره.

- 1 -
الف�ساء وعالقته بعنا�رص ال�رصد :

يف  العربية  اللغوية  املعاجم  تكتفي  ل 
واإمنا  املو�ضع،  اأو  املكان  بدللة  للف�ضاء  تعريفها 
يف   – فالف�ضاء  الت�ضاع،  دللة  اإليها  ت�ضيف 
ما  اأو  الوا�ضع،  املكان  هو   - العربية  املعاجم 
الدللة  حتتوي  وبذلك  الأر�ض)1(،  من  ات�ضع 
اللغوية لكلمة »الف�ضاء« على مفاهيم الت�ضاع ، 
والرحابة ، والقدرة على احتواء تفا�ضيل كثرية. 

يف  »الف�ضاء«  م�ضطلح  ا�ضتخدم  وقد 
الدرا�ضات ال�رسدية على اأربعة م�ضتويات:

1 - الفضاء اجلغرافي:
عن  ويتولد   ، املكان  ملفهوم  مقابل  وهو 
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فالأحداث مرتبطة بالف�ضاء الروائي ، ول 
املحيط  ف�ضائه  عن  منف�ضل  حدث  ت�ضور  ميكن 
الفرن�ضي  الناقد  ذلك  ويوؤكد   ، ومنوه  بحركته 
الرواية  »�ضارل جريفيل« بقوله: »اإن املكان يف 
هو خادم الدراما ، فالإ�ضارة اإىل املكان تدل على 
اأنه جرى اأو �ضيجري به �ضيء ما ، فمجرد الإ�ضارة 
حدث  قيام  ننتظر  جتعلنا  لكي  كافية  املكان  اإىل 
لي�ض هناك مكان غري متورط يف  اأنه  ما، وذلك 

الأحداث«)6(. 

الروائي  الف�ضاء  بني  وثيقة  عالقة  وهناك 
التاأثري  خاللها  من  يتبادلن  وال�ضخ�ضيات، 
والتاأثر ، » فالبيئة املو�ضوفة توؤثر على ال�ضخ�ضية، 
اإىل  بها  وتدفع  بالأحداث   القيام  على  وحتفزها 
هو  البيئة  و�ضف  اإن  القول:  ميكن  حتى  الفعل 

و�ضف م�ضتقبل ال�ضخ�ضية«)7(. 

الو�ضول  يف  ي�ضاعدنا  املكان  فو�ضف 
اإىل فهم عميق لل�ضخ�ضية الروائية، ب�ضبب عمق 
الت�ضال بينهما، وكما يقول رينيه ويليك: »اإن 
بيت الإن�ضان امتداد لنف�ضه ، فاإذا و�ضفت البيت 

فقد و�ضفت الإن�ضان)8(. 

الروائية  ال�ضخ�ضية  بناء  يوؤثر  وكذلك 
 ، دللته  واإبراز   ، الروائي  الف�ضاء  ت�ضكيل  يف 
يف  لل�ضخ�ضية  النف�ضي  اجلانب  تاأثري  خالل  من 
اختالف  ح�ضب  وتلوينه،  املكان  ظالل  ر�ضم 
م�ضاعر ال�ضخ�ضية وحالتها املزاجية التي ت�ضفي 
اأحا�ضي�ض الألفة واحلب والود على مكان معني، 

مكون  هو  املعنى  بهذا  واملكان  املكان.  معنى 
غالبا  الروايات  يف  الأمكنة  ومادامت  الف�ضاء.  
ما تكون متعددة ، ومتفاوتة ، فاإن ف�ضاء الرواية 
هو الذي يلفها جميعا ، لأنه العامل الوا�ضع الذي 
اأو  فاملقهى،   ، الروائية  ي�ضمل جمموع الأحداث 
املنزل، اأو ال�ضارع، اأو ال�ضاحة، كل واحد منها 
يعد مكانا حمددا ، ولكن اإذا كانت الرواية ت�ضمل 
ف�ضاء  ت�ضكل  جميعا  فاإنها   ، كلها  الأ�ضياء  هذه 

الرواية . 

اإن الف�ضاء – وفق هذا التحديد - �ضمويل، 
واملكان  بكامله.  الروائي  امل�رسح  اإىل  ي�ضري  اإنه 
مبجال جزئي  متعلقا   - فقط   - يكون  اأن  ميكن 

من جمالت الف�ضاء الروائي«)4(. 

ولعل املدلول اللغوي للكلمتني : املكان/ 
املو�ضع ، والف�ضاء / املكان الوا�ضع ، يوحي بهذه 

التفرقة الدقيقة ، وي�ضمح بها . 

ميكن  ل  اأنه  كري�ضتيفا«  »جوليا  وترى 
درا�ضة الف�ضاء اجلغرايف )املكان( يف ال�رسد مبعزل 
التي تكون عادة مرتبطة   ، عن دللته احل�ضارية 
بع�رس من الع�ضور ، حيث ت�ضود ثقافة معينة ، اأو 

روؤية خا�ضة للعامل)5(.

وهذه الدللة احل�ضارية تنبثق من العالقة 
الوثيقة بني الف�ضاء اجلغرايف  وبني عنا�رس ال�رسد 
الأخرى : الف�ضاء الزمني ، وحركة ال�ضخ�ضيات، 
وبناء الأحداث، واللغة، ووجهة النظر اأو الروؤية 

ال�رسدية. 
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م�ضهد  من  تختلف  قد  الواحدة  ال�ضخ�ضية  لغة 
البيئة  تفا�ضيل  لختالف  تبعا   ، م�ضهد  اإىل 

واملكان)11(.  

الف�ضاء  الروائية  النظر  وجهة  ومتنح 
ال�رسدية  فالروؤية   ، ال�ضلبية  اأو  الإيجابية  قيمته 
 ، الروائي  الن�ضيج  يف  الف�ضاء  تدمج  التي  هي 
التي  الروؤية  على  املتلقي  يتعرف  خاللها  ومن 
�ضواء   ، الروائي  الف�ضاء  تفا�ضيل  تقدمي  بها  يتم 
كانت روؤية مو�ضوعية، تت�ضم باحليادية،والتجرد 
روؤية  كانت  اأو   ، ال�ضخ�ضيات  انفعالت  من 
ال�ضخ�ضيات،  بانفعالت  مفعمة   ، تعبريية  ذاتية 
روؤية  اأو   ، املكان  جتاه  الداخلية  وم�ضاعرها 
واحليادية   ، النفعالية  الذاتية  بني  جتمع  متوازنة 

املو�ضوعية)12(. 

- 2 -
فضاء املدينة السردي، وامتداده الزمني:
على   - املنورة  النبوية  املدينة  ت�ضكل 
روحيا  ف�ضاء   – وال�ضالم  ال�ضالة  اأف�ضل  �ضاكنها 
يف  امل�ضلمني  اأرواح  اإليه  تهفو  حمببا،  وجغرافيا 
م�ضارق الأر�ض ومغاربها، وتهوي اإليه اأفئدتهم، 
وتنجذب اإليه نفو�ضهم ؛ �ضوقا اإىل جوار نبـيهم، 
واقتداء ب�ضريته يف دار هجرته �ضلى اهلل عليه واآله 

و�ضلم.   

واجل�ضدي  الروحي  ال�ضوق  هذا  ويوؤازر 
هذا  اأخبار  بتن�ضم  معريف  و�ضغف   ، علمي  نهم 

وتنزعها من مكان اآخر، بل اإن �ضورة املكان قد 
من  الواحدة  الروائية  ال�ضخ�ضية  وعي  يف  تتغري 
النقي�ض اإىل النقي�ض )احلب x الكره(، تبعا لتغري 

حالتها النف�ضية .

مظاهر  ال�ضخ�ضيات  حركة  وت�ضفي 
احلياة على تفا�ضيل الف�ضاء الروائي ، وتنقلها من 
حالة الثبات واجلمود اإىل حالة احلركة واحليوية، 
البدائية/  حالته  من  املكان  »حتويل  بذلك  فيتم 
اأي  الثقايف،  احل�ضاري/  الإطار  اإىل  الوح�ضية 
اإخ�ضاعه للفعل الإن�ضاين ؛ لي�ضبح ف�ضاء اإن�ضانيا ، 
بدءا من الت�ضمية ، وانتهاء باإنتاجه على امل�ضتوى 

الفني«)9(.

 ، تكاملية  عالقة  بالزمن  املكان  وعالقة 
 ، وجغرافيته  املكان  تفا�ضيل  يف  كامن  فالزمن 
اأ�ضكال  من  �ضكال  يت�ضمن  ل  مكان  يوجد  ول 
جزءا  الزمن  احلديثة  الدرا�ضات  وتعد   ، الزمن 
جديد  م�ضطلح  و�ضاع   ، الروائي  الف�ضاء  من 
منحوت من تكاملهما ، وهو م�ضطلح »الف�ضاء 

الزمكاين«)10(. 

وجودية،  عالقة  باللغة  الف�ضاء  وعالقة 
من  اإل  ال�رسدي  العمل  يف  يظهر  ل  فالف�ضاء 
خالل اللغة ، فهي التي ت�ضكل تفا�ضيله املكانية، 
اجلغرافية  واأبعاده  املكان،  ت�ضاري�ض  وت�ضم 
الروائي،  العمل  ال�ضخ�ضيات يف  لغة  وال�ضكانية 
اإىل اأخرى ، ومن  وتوؤثر فيها، فتختلف من بيئة 
اإن  اأخرى ، بل  اإىل  اأخرى، ومن مهنة  اإىل  طبقة 
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، ويتحول  ذاته  املكان  الإن�ضانية يف كتابة حب 
هذا  على  معرفية  وثيقة  اإىل  الكتابة  التدوين/ 

احلب«)16(. 

التدوين  اإىل  )احلكي(  ال�رسد  وي�ضيف 
املبني  امل�ضهدي  التوثيق  هو  اآخر  ت�ضويريا  بعدا 
على اخلربة احلياتية الواقعية املبا�رسة )اأو املمزوجة 
باخليال( مع تفا�ضيل الف�ضاء املكانية ، وال�ضكانية، 

واحل�ضارية )يف ال�ضرية الذاتية ، والرواية(. 

وقد اخرتت - من الن�ضو�ض ال�رسدية التي 
اتخذت من املدينة النبوية ف�ضاء �رسديا - خم�ضة 
والرواية،  الذاتية  ال�ضرية  بني  متنوعة  ن�ضو�ض 

وهي برتتيب �ضنة الن�رس :
1 - ذكريات طفل وديع )�ضرية ذاتية(، لالأديب 

عبد العزيز الربيع )1346-1402هـ()17(. 
2 - ذكرياتي مع اجلوع واحلب واحلرب )�ضرية ذاتية(، 

لالأديب عزيز �ضياء )1332-1418هـ()18(. 
3 - زقاق الطوال )رواية(، للروائي غالب حمزة 

اأبو الفرج )1349هـ -     ()19(. 
4 - ميمونة )رواية(، للروائي حممود تراوري)20(. 
5 - جاهلية )رواية(، للروائية ليلى اجلهني)21(.

يغطي حا�رس ال�رسد يف الن�ضو�ض ال�رسدية 
املنورة  املدينة  عاي�ضته  ممتدا  زمنيا  ف�ضاء  املختارة 
يف عهود متعددة، وميكن ترتيب هذه الن�ضو�ض 
كل  فيها  ي�ضلم  مت�ضلة،  زمنية  مبتوالية  للخروج 

عهد الراية للعهد الذي يليه، على النحو التايل :

ومعرفة  ف�ضائله،  على  والوقوف  الكرمي،  البلد 
ال�ضمهودي  الإمام  ذلك  يوؤكد  و  اأهله،  اأحوال 

بقوله : 

»وقد جبلت القلوب على ال�ضغف باأخبار 
هذا املحل – يعني املدينة النبوية- واأحواله ، كما 

هو داأب كل حمب«)13(. 

الكتب،  من  الكاثرة  الكرثة  ذلك  ودليل 
التي  واملقالت  والبحوث،  والدرا�ضات، 
املجالت  املنورة يف خمتلف  املدينة  كتبت حول 
رغم   – املنورة  املدينة  »ولتزال  املعرفية)14(، 
درا�ضات  من  و�ضدر  كتب،  من  عنها  األف  ما 
والدار�ضني  للباحثني  يوم  كل  تفتح   - وبحوث 
 ، اجلديدة  الآفاق  لرتياد   ، النوافذ  من  العديد 
القدمي واحلديث ، وهي  تاريخها  واملجهولة يف 
هذه  عن  عرفت  التي  البارزة  امليزات  اإحدى 

املدينة النبوية«)15(. 

اجلغرايف،  الف�ضاء  تفا�ضيل  وتت�ضافر 
حب  عالقة  ت�ضكيل  يف  واملعريف  والروحي، 
املحبوب/  وبني  الإن�ضان  املحب/  بني  ا�ضتثنائية 
ال�ضتح�ضار  يف  دائمة  ورغبة  )املدينة(،  املكان 
املحبوب،  للمكان  الدقيقة  للتفا�ضيل  الدائم 
يف  حيزها  تاأخذ  املكان  )املدينة(  اأن  »مبعنى 
وما  احليز،  بهذا  الإح�ضا�ض  ويتداعى  الذاكرة، 
يف  الرغبة  تلي  حتى  املوؤلف،  ذهن  يف  ي�ضكله 
التدوين. والتدوين هنا عن املكان، حيث تتحول 
قيمة احلب والألفة اإىل بقاء توثيقي كامن بالرغبة 
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املقد�ضة)مكة  البقاع  اإىل  اجلارفة  اأ�ضواقهم 
واملدينة(، ومعاناتهم واآلمهم يف �ضبيل الو�ضول 
املا�ضي  اإبراز  يف  املدينة  ف�ضاء  وي�ضهم  اإليها. 
الإفريقي الزاهر يف اأفريقيا ويف احلجاز، وماآ�ضيهم 
النف�ضية واجل�ضدية التي حلت بهم بعد جوارهم 

املاأمول غري املاأمون . 

اأروع  من  ن�ض  �ضياء« يف  وي�رسد »عزيز 
واأجودها،  العربية  الذاتية  ال�ضرية  ن�ضو�ض 
ذكريات طفولته ، وبداية �ضبابه ، يف فرتة ع�ضيبة 
مر بها اأهل املدينة يف اأثناء احلرب العاملية الأوىل 
)1914-1918م(، يطلقون عليها »�ضفر برلك« ، 
والأهوال التي واجهوها بعد تهجريهم اإىل بالد 
اإىل  ت�ضليمها  بعد  املدينة  اإىل  عودتهم  ثم  ال�ضام، 
نهب  بعد  املعاناة  وا�ضتئناف  الها�ضمي،  احلكم 
القوات  بعد خروج  ممتلكاتهم  و�رسقة   ، بيوتهم 
الرتكية من املدينة ، والتغريات التي طراأت على 
الها�ضمي يف  انتهاء احلكم  اأهل املدينة بعد  حياة 
بالد احلجاز، ودخولها حتت احلكم ال�ضعودي. 

ويقدم »عبد العزيز الربيع« يف »ذكريات 
منف�ضلة،ت�ضكل  حتليلية  لقطات  وديع«  طفل 
ذكريات  ت�ضور  مو�ضعة،  ف�ضيف�ضائية  لوحة 
طفولته يف جمتمع املدينة املنورة يف الن�ضف الأول 
من القرن الرابع ع�رس الهجري، والهتمام بذكر 
الظواهر الجتماعية، والرتبوية، واحل�ضارية، مع 
املقارنة التحليلية بني ذكريات املا�ضي وتطورات 

احلا�رس. 

العهد  فرتة  يف  اأحداثها  تدور  »ميمونة«،   -  1
الرتكي يف املدينة النبوية، وما قبله . 

2 - »ذكرياتي مع اجلوع واحلب واحلرب«، تدور 
والعهد  الرتكي،  العهد  اأواخر  يف  اأحداثها 

الها�ضمي، وبدايات العهد ال�ضعودي . 
اأحداثها  تتناول  وديع«،  طفل  »ذكريات   -  3
ال�ضعودي  العهد  يف  الذكريات  من  �ضورا 
يف فرتة حكم امللك املوؤ�ض�ض عبد العزيز بن 

عبد الرحمن اآل �ضعود رحمه اهلل . 
العهد  اأحداثها  تغطي  الطوال«،  »زقاق   -  4
في�ضل  امللك  حكم  اأيام  حتى  ال�ضعودي 

رحمه اهلل . 
5 - »جاهلية«، تدور اأحداثها يف اأواخر القرن 
الع�رسين ، ومطلع القرن احلادي والع�رسين 

يف املدينة النبوية . 

اخلا�ض،  همه  على  ن�ض  كل  تركيز  ومع 
املنورة  املدينة  ف�ضاء  اأن  املركزية،اإل  ودللته 
اجلغرايف، والدميوغرايف، والروحي، واحل�ضاري 
مبا  ال�رسدية،  تفا�ضيله  واحت�ضن  بالن�ض،  امتزج 
يف  وتعميقها  الكلية،  الدللة  تكثيف  يف  اأ�ضهم 

ذهن املتلقي . 

 - باقتدار   - تقتحم  »ميمونة«  فرواية 
دربا غري معهود يف الرواية العربية، حيث تتناول 
وجود الأفارقة يف احلجاز على مر التاريخ، من 
احلجاز،  اإىل  اأفريقية  عائلة  ارحتال  ق�ضة  خالل 
وت�رسد  اأ�ضا�ضية.  ب�ضفة  املدينة  يف  وا�ضتقرارهم 
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ال�رسد املو�ضوم بالطهر والقدا�ضة )املدينة النبوية(، 
اإىل  ي�ضري  اجلاهلي(  )التقومي  زماين  موؤ�رس  وبني 

ع�رس مو�ضوم بالدن�ض واجلاهلية. 

- 3 -
ف�ساء املدينة ، قرباً وبعداً:

املنورة فردو�ضا حمبوبا يف  املدينة  تت�ضكل 
حني  وبخا�ضة   ، عليها  والوافدين  اأهلها  قلوب 
يتغربون بعيدا عنها ، فيبتعدون عنها – جمربين - 
بقلوب حمزونة ، وعيون دامعة ، وهذا ما نق�ض 
يف ذهن ال�ضبي ال�ضغري )الراوي( يف �ضرية عزيز 
وهم   ، حياته  يف  يتذكره  �ضباح  اأول  عن  �ضياء 
راحلون بالقطار)ف�ضاء النتقال( عن املدينة، يف 

بداية التهجري اإىل ال�ضام )�ضفر برلك( ، فيقول:

ال�ضيخ،  جدي  احت�ضنني  فقد  اأنا،  »اأما 
بحيث   ، معه  حتتي  احلقائب  من  عددا  واقتعد 
تلك  املرتفعة  النافذة  عرب  اأرى  اأن  يل  يتاح  كان 
اجلموع الغفرية من اخللق تتالحق وهي ت�ضيح، 
ما  الدموع  مع  العيون  ويف  تتنادى  وتتزاحم، 
واحمرار  جحوظ  اأنه  اليوم  اأعرف  اأ�ضبحت 
الرعب والفزع ، والإح�ضا�ض بالت�رسد وال�ضياع 
ال�ضيخ،  اإىل جدي  الداهمني... ورفعت ب�رسي 
حليته  وعلى  عينيه  ويف  بعيد،  اإىل  ينظر  فراأيته 
و�ضفتاه  عربات،  عينيه  من  الدموع  ت�ضيل 
تهم�ضان بال�ضالة على النبي ، وباآيات من القراآن 
الكرمي... والتفت اإىل ذلك الركن الذي التزمته 
اأعدو  فانطلقت  اأمي...  جانبها  واإىل  خالتي 

وتهتم رواية »زقاق الطوال« بر�ضد معامل 
املدينة املنورة القدمية،وهي تطل من بني تالفيف 
الر�ضد  هذا  وي�ضبح  الراوي)البطل(،  ذاكرة 
هدفا رئي�ضا يهيمن على عنا�رس ال�رسد الأخرى، 
وي�ضعف تاأثريها يف بنية ال�رسد ، ويهم�ض دورها 

يف تقوية البناء الفني يف الرواية. 

وتربز »ليلى اجلهني« ق�ضية التفرقة العن�رسية 
)الأنثى(،  والنوع  )الأ�ضود(،  اللون  اأ�ضا�ض  على 
املنورة( مفارقة لفتة  )املدينة  ال�رسد  ف�ضاء  وي�ضكل 
فاملجتمع   الرواية،  يف  املركزية  الدللة  تكثف 
الإ�ضالمي يف املدينة النبوية قد تاأ�ض�ض يف بدايته على 
ولكن  املكان،  هو  واملكان  وامل�ضاواة،  الإخاء  قيم 

الزمان اختلف، والب�رس تغريوا. 

ولذلك ا�ضتخدمت الرواية تقوميا جاهليا 
) اأ�ضماء الأيام وال�ضهور اجلاهلية : اأول / الأحد 
دبار/   – جبار  الثالثاء/   – الإثنني  اأهون/   –
الأربعاء – موؤن�ض/ اخلمي�ض – العروبة / اجلمعة 

– �ضيار/ ال�ضبت.

املوؤمتر / املحرم – ناجر/ �ضفر – خوان/ 
 / – احلنني  الآخر  ربيع  – وب�ضان/  الأول  ربيع 
جمادى الأوىل – رنى اأوربى / جمادى الآخرة 
 / – ناتق  �ضعبان   / – عاذل  / رجب  – الأ�ضم 
اأو هواع / ذو  – ورنة  – وعل/ �ضوال  رم�ضان 
حلا�رس  به  توؤرخ  القعدة(  ذو   / برك   – القعدة 
ال�رسد ؛ لإبراز تلك املفارقة الت�ضكيلية والدللية، 
ف�ضاء  بني   ، املتلقي  ذهن  يف  مغزاها  وتكثيف 
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ما  القافلة  بنا  بلغت  واأنا - وقد  اأمي  �ضهدناه - 
العنربية من  اأعلى  )ال�ضتا�ضيون( يف  ي�ضمى  كان 
املدينة املنورة... كنت اأ�ضمع واأ�ضعر ب�ضوت اأمي 
وهي جته�ض بالبكاء ، ثم ترجو اجلمال اأن يقف، 
ال�ضغري  الإبريق  لها  ميالأ  واأن   ، اجلمل  ينيخ  واأن 
الفجر... ت�ضلي  اأن  تريد  لأنها   ، ماء  القربة  من 
تو�ضاأت ، ثم غ�ضلت يل وجهي –كان املاء باردا 

- وقالت يل :

- هيا �ضوي زي ما ت�ضوفني اأ�ضوي... فاهم ؟

تدخل  اأن  وقبل   ، القبلة  اإىل  اجتهت  ثم 
يف ال�ضالة ، �ضجدت – وقد رفعت البي�ضة عن 
الرتاب مرة ، ثم ترفع  تلعق  وجهها -، وراأيتها 
 ، اأخرى  مرة  الرتاب  وتلعق  تعود  ثم   ، راأ�ضها 
راأيتها  كما  وفعلت  وتابعتها   ، الثالثة  للمرة  ثم 

تفعل. 

وعاودتها نوبة البكاء بعد ال�ضالة ، وركبنا 
اأين  ي�ضاألها  واجلمال   ، بالقافلة  وحلقنا   ، اجلمل 
تريد اأن يذهب بها ؟ ، قالت – و�ضوتها يختنق 

بالبكاء -:

- ال�ضاحة يا عم... عند زقاق القفل«)24(. 

ويعد الو�ضول اإىل املدينة النبوية، والإقامة 
فيها نعمة عظيمة للوافدين اإليها ، تن�ضيهم اأهوال 
بفقدان  تنذر  التي  الأخطار  وجمابهة  الطريق، 
الأفارقة  احلال يف  ، كما هو  معا  واحلياة  احلرية 
 : الطاهرة  وبقاعه  احلجاز  اإىل  �ضوقا  املرحتلني 
»م�ضريتنا ليل جبهته جوعى ومطاريد ، واأ�ضواتنا 

اإليهما، وراأيت اأخي م�ضتغرقا يف النوم يف ح�ضن 
امل�ضدلني  احلجابني  وراأيت   ، مالءتها  اأمي حتت 
كل  يد  ويف   ، مبللني  وخالتي  اأمي  وجه  على 
منهما منديل تد�ضه اأ�ضفل احلجاب ، فرتقاأ به ما 

تفي�ض به عيونهما عربات . 

ومل اأفهم ما الذي يبكي هذا اجلد ؟ وهو 
الذي كان ل يكاد يطاأ عتبة املنزل حتى يخفت 
من  خوفا  ؛  ناأمة  كل  وتتال�ضى   ، �ضوت  كل 
اجلريان  ي�ضمع  األ  عكازه، وحت�ضبا حلر�ضه على 
�ضوت الن�ضاء يف منزله ، ثم ما الذي يبكي اأمي 
ما  �ضيئا  اأن  ال�ضغري  ذهني  يف  وجال  ؟  وخالتي 

يحدث يف هذه اللحظات«)22(. 

املفقود  الفردو�ض  هذا  اإىل  العودة  وتظل 
تلك  اأفراد  يداعب  حلما  املنورة(  )املدينة 
 ، ال�ضام  اإقامتهم اجلربية يف  املدنية طوال  الأ�رسة 
ويعينهم على حتمل اآثار احلرب العاملية الأوىل ، 
ومعاناة اأمل اجلوع ، واملر�ض ،واملوت، وانعدام 
 ، وحماة   ، دم�ضق  مدن  بني  والتنقل   ، الأمن 

وحلب)23(. 

وتوؤطر دموع الفرح ، وتقبيل ثرى املدينة 
املدنية  الأ�رسة  هذه  من  بقي  من  عودة  م�ضهد 
اأفرادها  من  كثري  موت  بعد   ، واأمه(  )ال�ضبي، 
يف  العودة  ذكرى  وت�ضطع   ، ال�ضام  مدن  يف 
ذهن ال�ضبي، وي�ضجل تفا�ضيلها الدقيقة املوحية 
قائال: »ت�ضطع هذه احلقيقة )معنى النتماء( حني 
الذي  الآخر  الفجر  ذلك  من  اللحظات  اأذكر 
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جمع مبلغ من املال يغادر معه هذه الأر�ض مرة 
واإىل الأبد«)27(.

ويوؤكد بطل رواية )زقاق الطوال( عقدة 
اللون الأ�ضود ، وعن�رسية كثري من الأ�ضخا�ض فى 
التعامل مع �ضاحبه ، حني ت�ضاءل مقارنا بني قبول 
اأ�ضود  ورف�ض  الزواج برجل  الفتيات امل�رسيات 

فتيات املدينة ورجالها هذا الأمر، قائال : 

»�ضاألت يومها جدتي: كيف ر�ضيت هذه 
الفتاة البي�ضاء باأن تتزوج حامد الأ�ضود ؟!

فقالت يل يف حزم ، وهي عاب�ضة :

- لقد تزوجت هناء من حامد الطبيب ، ولي�ض 
حامد الأ�ضود كما تنعته . 

اأخذت اأفكر واأت�ضاءل بيني وبني نف�ضي: 
من  الزواج  املدينة  يف  الفتيات  تر�ضى  ل  ملاذا 

اأ�ضود ؟!

 ، كربت  عندما  لكني   ، اجلواب  اأع  مل 
عرفت – حقا - جوابا لهذا الت�ضاوؤل الذي كان 

يثري يف نف�ضي اأ�ضياء كثرية ، وليزال«)28(.

وتتوح�ض  ال�ضطهاد،  ي�ضتد  وحينما 
العن�رسية ، تتولد رغبة التخل�ض من احلياة ذاتها 
تنفيذها،  على  الأ�ضود،ويقدم  الرجل  ذهن  يف 
وهنا تت�ضكل املفارقة املحزنة يف انقالب املكان 
طارد،  مكروه  مكان  اإىل  اجلاذب  املحبوب 
مع  حدث  كما   ، اأفراده  بع�ض  عن�رسية  ب�ضبب 

)يو�ضف( �ضقيق )مالك( : 

خ�ضب حمروق بالغابة... ي�رسد اأبي الذكريات ، 
وحتمر عيناه من فرط القهر ، لريث ن�ضله احمرار 
العني عند ال�ضحك ، ومالم�ضة املاء ، والتحديق 

يف النهار . 

يهدئه عمي مذكرا اإياه بعظم النعمة حني 
�ضاقتهم الأقدار لبيته احلرام ، وزيارة مرقد الر�ضول 

عليه ال�ضالة وال�ضالم ، وبدء املجاورة«)25(. 

وكذلك كانت جماورة احلرم املدين حلما 
هاجر  حني  )الأفريقي(  مالك  لوالد  حتقق  كبريا 
اأر�ض اهلل  اإىل اهلل ور�ضوله ، مرددا قوله : »هذه 
منذ خلق اآدم ، فمن ذا الذي �ضريد خلق اهلل عن 

اأر�ض اهلل ؟«)26(.

الفردو�ض  هذا  عن  الرحيل  يكون  ول 
ظروف  حتت  اإل  املنورة(  )املدينة  املحبوب 
يف  املدينة  اأهل  تهجري  يف  حدث  كما  قهرية، 
ل�ضطهاد  ال�ضخ�ض  تعر�ض  اأو  برلك(،  )�ضفر 
 ، الأ�ضود  لونه  ب�ضبب  مقيتة  وعن�رسية   ، �ضديد 
فيبداأ بالتنازل عن اأحالمه التي ي�ضتحقها، ويفكر 
يف الهجرة عن املكان الذي اأ�ضبح معاديا ب�ضبب 
توح�ض كثري من اأفراده ، كما حدث مع )مالك( 

بطل رواية )جاهلية( : 

»بداأ يتنازل عن اأحالمه حلما بعد حلم. 
يف البداية كف عن نيل درجات عالية... �ضعى 
الثانويات،  اإحدى  يف  اأوراقه  تقبل  كي  جاهدا 
ومل يعد يهج�ض ب�ضيء اأبعد من اأن ينهي درا�ضته، 
من  ميكنه   - عمل  اأي   - عمل  على  ويح�ضل 
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و�ضبب  ومغاربها،  الأر�ض  م�ضارق  يف  للمدينة 
الإقامة  على  ولهفتهم  اإليها،  وارحتالهم  �ضوقهم 
، جماورة  الطاهرة  رحابها  وال�ضتقرار يف  فيها، 

حلبيبهم، واقتداء ب�ضنة نبيهم .

اللقطة  يف  الربيع  عبدالعزيز  ذلك  يوؤكد 
الأوىل من ذكريات طفولته املعنونة بثالثة حدود 
مكانية ، وهي : البيت، واحلرم، واملدر�ضة، قائال: 
طفولتي،  تتجاذب  كانت  ثالثة  عوامل  »هناك 
 ، الطفولة  هذه  اأيام  تتقا�ضم  كانت  اأدق  وبعبارة 

هي : البيت ، واحلرم ، واملدر�ضة. 

النبوي  احلرم  هو  اأعنيه  الذي  واحلرم 
ال�رسيف ، وهو اأبرز معامل املدينة ، بل هو املحور 
الذي تدور عليه احلياة فيها ، وما من اإن�ضان ولد 
اأقوى  للحرم  اإل وكان  فيها  ن�ضاأ  اأو   ، املدينة  يف 
 ، ومراحه  مغداه  فاإليه   . نف�ضه  يف  النطباعات 
باإخوانه  يلتقي  وعنده  وم�رسته،  متنف�ضه  وفيه 
للقراءة واملناق�ضة، وباأ�ضاتذته للدرا�ضة والبحث، 
للتقوى  وبامل�ضلني  والراحة،  لل�ضالة  وبنف�ضه 

والإنابة«)30(.

فاحلرم النبوي - كما يظهر يف الن�ضو�ض 
لل�ضالة،  امل�ضتاقة  الأفئدة  مهوى   - ال�رسدية 
وهو  والت�رسع،  واملناجاة  والدعاء،  والزيارة، 
من  عودته  عقب  الإن�ضان  اإليه  يحن  مكان  اأول 
�ضفر، اأو بعد معافاته من مر�ض، اأو حلمد اهلل على 

منه بالولد)31(. 

اهلل  �ضلى   – الر�ضول  قرب  زيارة  وكانت 

حمو  يف  اليائ�ضة  الرغبة  تلك  »داهمته 
العامل. الرغبة نف�ضها التي باغتته لأول مرة ، وهو 
يجري يف ردهة امل�ضت�ضفى باحثا عمن يعينه على 
ال�ضيارة  يف  بالدماء  امللطخ  يو�ضف  اأخيه  حمل 

عند بوابة امل�ضت�ضفى منذ اأعوام خلت . 

متاأخرا،  البيت  اإىل  رجع  قد  ليلتها  كان 
ومر كعادته باأخيه يف غرفته، وما اإن فتح الباب 
حتى راأى الدم ي�ضيل مكونا بحرية �ضغرية داكنة 
لزجة على اللحاف حيث ارمتى يو�ضف . �رسخ 

مفزوعا :

- يو�ضف ؟!

ومل يفكر يف طلب الإ�ضعاف ، ومل ينتظر 
حتى اأن يفهم ما الذي جعل اأخاه الوحيد يقدم 
على قطع �رسيانه . مل ينتظر اأن يفهم ؛ لأنه و�ضل 
اإىل احلافة نف�ضها التي تردى منها يو�ضف ، لكنه 
هوة  يف  ويرتدى  عينيه  يغم�ض  اأن  ي�ضتطع  مل 
القنوط املظلمة . عاد يف اللحظة الأخرية ، رمبا 

كي يت�ضبث باأخيه ويعيده«)29(.

- 4 -
تفا�سيل ف�ساء املدينة املنورة:

1 - احلرم النبوي، وما حوله:

تدور  الذي  املركز  النبوي  احلرم  ميثل 
قدميا  املنورة  املدينة  يف  النا�ض  حياة  حوله 
وحديثا  فهو عماد حياتهم الدينية ، والقت�ضادية 
النا�ض  ،والعلمية، والجتماعية ، وهو �رس حب 
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و�ضائل  امل�ضايخ  وي�ضتخدم   ، البو�ض  واأقالم 
كثرية،  اأحيان  يف  والفلكة(  )اخليزرانة   ال�ضدة 
يف  طريفة  ذكريات  الذاتية  ال�ضري  ولأ�ضحاب 

تلك الكتاتيب)34(. 

املدينة  يف  الرتكي  العهد  اأواخر  ويف 
فاأن�ضئت   ، احلكومية  املدار�ض  اإن�ضاء  بداأ  املنورة 
نظاميا،  تعليما  الأولد  لتعليم  الر�ضدية  املدر�ضة 
الراقية،  املدر�ضة  اأن�ضئت  الها�ضمي  العهد  ويف 
 ، ال�رسعية  العلوم  النا�رسية،ومدر�ضة  واملدر�ضة 
وهي مدر�ضة اأهلية كانت ت�ضمى )مدر�ضة العلوم 
ال�رسعية ليتامى بلدة خري الربية(، واإن كانت هذه 
املدر�ضة اأتاحت التعليم للجميع ، ومل تقت�رس على 
احلكومية  املدار�ض  اإن�ضاء  وتواىل   ، فقط  اليتامى 

يف العهد ال�ضعودي)35(. 

املنا�ضب  املكان  هو  النبوي  احلرم  وكان 
لأنه  ؛  امل�ضاء  يف  وبخا�ضة   ، اجلادة  للمذاكرة 
املدينة  يف  بالكهرباء  امل�ضاء  الوحيد  املكان  كان 
واأوائل  والها�ضمي،  الرتكي،  العهد  طوال 
قبل ع�رس  ال�ضعودي)36(، وكان احلرم -  العهد 
اإىل  تقف   ، كبرية  ب�ضموع  ي�ضاء  الكهرباء- 
احلرم من  تتدفق على   ، بللورية  ثريات  جوارها 
اأثرياء امل�ضلمني يف الهند وجاوة وم�رس واملغرب 

وال�ضام وتركيا)37(. 

من  القريبة  املناطق  كانت  وكذلك 
التجاري  املركز  هي  به  واملحيطة  النبوي  احلرم 
للمدينة ، فيها يجد النا�ض حوائجهم ال�رسورية، 

�ضاحبيه  وعلى   ، عليه  وال�ضالم  و�ضلم-  عليه 
متاحة  عنهما-   اهلل  ر�ضي   – وعمر  بكر  اأبي 
قيود  دون   ، والن�ضاء  للرجال  الأوقات  كل  يف 
اأو �ضوابط  ، اإىل اأن دخلت املدينة املنورة حتت 
ال�ضوابط  بع�ض  فو�ضعت   ، ال�ضعودي  احلكم 
التي تف�ضل بني الرجال والن�ضاء، وتنظم دخول 
�ضلى  الر�ضول  قرب  وزيارة   ، ال�رسيفة  الرو�ضة 
اأداء ال�ضالة  النا�ض على  اهلل عليه و�ضلم ، وحتث 
يف جماعة.  وقد ر�ضد عزيز �ضياء مالمح هذا 

التحول ، فقال : 

بداأت  اأنها  املدينة  نظري يف  لفت  »وقد 
تتغري يف اأ�ضواقها ، ثم يف احلرم النبوي ال�رسيف 
اأوكل  الذين  من  عدد  من  يخلو  ل  اأ�ضبح  الذي 
حيث   ، احلجرة  باب  من  القرتاب  منع  اإليهم 
اأ�رسحة الر�ضول �ضلوات اهلل عليه و�ضاحبيه ، ثم 
انت�ضار الداعني اإىل ال�ضالة يف الأ�ضواق ، ويف يد 
كل منهم ع�ضاة يخيفون بها الذين يتاأخرون عن 
ترك متاجرهم ، ول ي�رسعون اإىل ال�ضالة جماعة 

يف امل�ضاجد«)32(.  

احلرم  اأرجاء  يف  منت�رسة  العلم  وحلقات 
النبوي، يتحلق فيها طالب العلم حول م�ضاهري 
الكتاتيب  وكانت  املدينة)33(،  يف  العلماء 
وباب  املجيدي  باب  عند  احلرم  بجوار  منت�رسة 
بتحفيظ  والعرفاء  امل�ضايخ  فيها  يقوم  ال�ضاحة، 
الأطفال القراآن الكرمي، وتعليمهم مبادئ القراءة 
والكتابة، بوا�ضطة الألواح اخل�ضبية وطالء امل�رس 
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اأن يحتمل ؛ فهو واملوت  ل... لكنه مل ي�ضتطع 
ل يتجاوران. كيف ميكنه اأن يحتمل املوت على 
اآتية  اجلنائز  مواكب  يرى  اأن  ؟  منه  مرمى جدار 
من )باب جربيل( باجتاه البقيع ؟ اأن ي�ضمع �ضالة 
اليوم الواحد ؟... بعد  اأو ثالثا يف  امليت مرتني 

اأ�ضبوع كانت الكاآبة قد اأمر�ضته«)39(.

احلرم،  حمام  ا�ضطياد  عن  يتورع  ول 
�ضوارع  ويحول  له)40(،  اأخته  حتذير  رغم 
 - الطالع  املطار  في�ضل-  امللك  املدينة)ال�ضتني- 
قباء النازل - �ضلطانة - طريق اجلامعات- احلزام( 
وال�ضمو)احلرم  الطهر  اإىل  مو�ضلة  �ضوارع  من 
النبوي ال�رسيف(، اإىل �ضوارع لالإغواء وا�ضطياد 
�ضهواته  لإر�ضاء   ، الت�ضلية  عن  الباحثات  الن�ضاء 

ونزواته التي ل تنتهي)41(. 

2 - األزقة، واملنازل، واألسواق، واملنتزهات والبساتني:
حر�ض اأهل املدينة على نيل �رسف القرب 
اأزقة  يف  ي�ضكنون  فكانوا  النبوي،  احلرم  من 
تتفرع من �ضاحاته، وتت�ضم هذه الأزقة )الطوال 
- القفل - الزرندي - احلب�ض- الطيار( بال�ضيق 
متال�ضقة،  ،فالبيوت  املنازل  وتكد�ض  ال�ضديد، 
املنازل  اإن اجلريان قد ي�ضتخدمون �ضطوح  حتى 
و�ضيلة لالنتقال من بيت اإىل بيت، كما يت�ضح يف 
بني  �ضياء  عزيز  �ضرية  من  التايل  احلواري  املقطع 
برلك(  )�ضفر  انتهاء  بعد  اجلارات  واإحدى  اأمه 
نهب  واكت�ضافهم  املنورة،  للمدينة  والعودة 

بيوتهم : 

وهداياهم  املعا�ضية،  حياتهم  وم�ضتلزمات 
اإىل  يعودون  حني  اأحبتهم  اإىل  يحملونها  التي 

اأوطانهم.

كل ذلك جعل احلرم مكانا حمببا للجميع، 
كبارا و�ضغارا، ذكورا واإناثا، مدنيني ووافدين ، 
حتى اإن كل من يف املدينة –يف العهود ال�ضابقة - 

كان يحر�ض على ال�ضرتاك يف )ليلة الكن�ض(.

»يف منت�ضف القعدة يتهياأ اأهل املدينة لليلة 
الفجر  يوؤدون  معهم،  )عمر(  ينخرط   . الكن�ض 
جماعة، و�ضبحا يكن�ضون احلرم، يغدقون على 
يذهبون  ثم   ، فيها  �ضية  ل  فرحة  املدينة  �ضوارع 

لالن�رساح يف حدائق النخيل«)38(. 

ول ميكن اأن يتحول احلرم/ املكان املحبب 
ملعظم �ضخ�ضيات ال�رسد اإىل مكان طارد مكروه 
)ها�ضم(،  �ضخ�ضية  مثل  قلقة  �ضخ�ضية  لدى  اإل 
�ضقيق البطلة يف رواية )جاهلية(، حيث يحر�ض 
ال�رسد على تقدميها يف �ضورة منفرة بغي�ضة، توؤذي 
حبيب   - الأخت   - )الأب  حولها  من  معظم 
الأخت - ن�ضاء املدينة(، فهو ينفر من احلرم ، ول 
يطيق القرب منه ،لأنه يعده مكانا ي�ضدر املوت 
واحدا  اأبوه  له  »ا�ضتاأجر   ، اليوم  طوال  واجلنائز 
�ضارم  بانتظام  املرتا�ضة  ال�ضغرية  الأك�ضاك  من 
بالتذكارات  ومالأه  ال�ضمايل،  البقيع  �ضور  حتت 
الكاآبة  عليه  ا�ضتولت  وال�ضجاجيد.  وال�ضبح 
كاأمنا  واأح�ض   ، الك�ضك  باأمر  اأبوه  اأخربه  عندما 
دفن حتت ركام من جليد . مل ي�ضتطع اأن يقول: 
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للهواء ، والوفاء مبتطلبات احلياة ، »كان بيتنا مبنيا 
على الطراز القدمي ، ذلك الطراز النابع من جتارب 
الأجيال ، فيه من �ضمن مرافقه قاعة وبئر ، وهما 
يعنيان �ضيئا كثريا يعرفه من �ضكن تلك البيوت. 

ومثل بيتنا كل بيوت املدينة اآنذاك«)44(. 

بنائها،  مبواد  القدمية  البيوت  هذه  ولكن 
كانت  بها،  املحيطة  ال�ضيقة  الرتابية  وال�ضوارع 
مرتعا خ�ضبا لكثري من احل�رسات ، والزواحف، 
كانت  وقد  الأليفة،  واحليوانات  والقوار�ض، 
منذ  بيوتهم  النا�ض  ت�ضارك  والثعابني  احليات 
خائفني  معا  للتعاي�ض  وي�ضطرون  بنائها،  بداية 
ومبتعدين عن اأماكن وجودها ، حتى اإنهم كانوا 
يلقبونها بـ )ال�ضاكن (، ويحر�ضون على اإح�ضار 
)الزاكور(  الرفاعية  ال�ضوفية  الطريقة  اأتباع  اأحد 
لإخراج الثعابني واحليات من البيوت ، اإذا ا�ضتد 
اأذاها. ويف �ضرية عزيز �ضياء ف�ضول ممتعة يف هذا 

املو�ضوع :

دخلت  قد  )منك�ضة(  الدادة  »وكانت 
ودخل  املعتم،  الدهليز  يف  واأ�ضبحت  البيت، 
خلفها )الزاكور(، بينما بقيت اأنا اإىل جانب اأمي 
جادة(  )فاطمة  اخلالة  على  تق�ض  اأخذت  التي 
اأنا،وعلى  علي  منه،  وخماوفها  )ال�ضاكن(  اأخبار 
اأن  توؤكد  ظلت  فاطمة  اخلالة  اأن  ورغم  نف�ضها، 
اإذا مل يوؤذه هو اأحد ،  )ال�ضاكن( ل يوؤذي اأحدا 
واأن جميع البيوت يف هذا الزقاق )زقاق القفل( 

فيها اأمثال ال�ضاكن يف بيتنا ، فقد اأ�ضافت :

»– ومني دخل املدينة غري اللي حاربوا الدولة، 
ال�ضلطان  حاربوا  ومادام  ال�ضلطان،  حاربوا 
يجي منهم ينهبوا بيوت النا�ض، ها دول النا�ض 

ما يخافوا اهلل . 
اأحد  ما   - اهلل  �ضاء  ما   - خالة  يا  انتو  لكن   -

نهبكم. 
- اأيوه ، احلمد هلل ، اأ�ضل عمك حممد �ضعيد)زوج 
اجلارة( �ضمر الباب من جوه بعوار�ض حديد ، 
ما يقدر يك�رسها اأحد ، وتدري منني خرج ؟ 
خرج من ال�ضطوح على بيت عمك دروي�ض، 
ومن بيت عمك دروي�ض حلقنا ونحن رايحني 

نركب البابور)اإىل ال�ضام(«)42(.

وكانت الأزقة �ضديدة ال�ضيق ، فال يف�ضل 
ل  جدا  �ضغرية  م�ضافة  اإل  املتقابلة  البيوت  بني 
بدخول  ت�ضمح  ل  بحيث   ، املرتين  على  تزيد 
العربات التي جترها الدواب ، ول ت�ضمح مبرور 
 ، واحد  وقت  يف  متجاورين  اأ�ضخا�ض  ثالثة 
بيتنا يواجه باب بيت اخلالة فاطمة،  »كان باب 
مرت  عن  تزيد  ل  رمبا  البابني  عتبتي  بني  وامل�ضافة 
الزقاق  يف  نحن  وم�ضينا  �ضنتيمرتات...  وب�ضع 
الذي اأخذت اأتفح�ضه بانتباه ، ويف نف�ضي ده�ضة 
من �ضيقه ، اإذ مل يكن ي�ضمح مب�ضي اأكرث من اثنني 

معا«)43(. 

بالقدم  الأزقة  هذه  يف  البيوت  وتتميز 
والعراقة ، ونظام بنائها وهند�ضتها يالئم حاجات 
اأهلها ، من ناحية الإ�ضاءة ، والتكييف الطبيعي 
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وال�ضلطانية،  والعنربية،  ح�ضني،  بني  ومقعد 
مالمح  الراوي)البطل(  وي�ضف  ال�ضاحة،  وحي 
)زقاق  رواية  بداية  البيوت يف  الفخامة يف هذه 

الطوال(:

»يف باب ال�ضامي كانت كرائم اأ�رس املدينة 
تختار بيوتها خارج �ضور املدينة الكبرية ، وكاأنها 
الذي يلف  ال�ضور  اإ�ضار ذلك  تنطلق من  اأن  تود 
اأمي... بجانب  املدينة كما يلف ال�ضوار مع�ضم 
دارنا كان هناك دور كثرية ومتعددة ، ل تختلف 
واإن كانت تختلف   ، البناء  دارنا يف طريقة  عن 
عنها يف اأ�ضلوب التزيني والنجارة . تقول جدتي 
: اإن بيتنا يف باب ال�ضامي قد مت بناوؤه خالل ع�رس 
ال�ضناع يف عمل جاد ، واأن  اأم�ضاها   ، �ضنوات 
جدي قد جلب له العديد من هوؤلء ال�ضناع من 
هذه  ذلك  نتاج  فكان   ، و�ضوريا  وم�رس  تركيا 
 ، بيتنا  بها  يتحلى  التي  الأنيقة  الروا�ضني اجلميلة 
عيناه  تقع  من  كل  يالحظه  مميز  طابع  له  والذي 

عليها«)47(.      

معظم  اأن  اإىل  ال�رسدية  الن�ضو�ض  وت�ضري 
الأ�ضواق قد تركزت حول احلرم النبوي بجوار 
وباب   ، الرحمة  وباب   ، ال�ضالم  باب  �ضاحات 
امل�رسي ، و�ضارع العينية ، واملناخة ، ومن اأ�ضهرها 
الأقفا�ض  لبيع  و)القفا�ضة(  )اخل�رسة(،  اأ�ضواق 
والأ�رسة امل�ضنوعة من جريد النخل، و)النخاولة( 
لبيع الزنابيل، والقفف، واأدوات النظافة، و�ضوق 
اجلائلني،  بالباعة  تزدحم  وهي  املدينة(،  )جوه 

 ، ير�ضده  اإما  اهلل  بعون  يقدر  الزاكور  ال�ضيخ   -
ياأحذه  اإنه  واإما   ، بيته  من  يخرج  يخليه  وما 

معاه«)45(.

ولعل هذه الأزقة تنطبق عليها موا�ضفات 
كثري  بو�ضفها  حفلت  التي  ال�ضعبية  الأحياء 
وقدم   ، بال�ضيق  وتت�ضم   ، العربية  الروايات  من 
فيها  ي�ضيع  مبا   ، بال�ضكان  والزدحام   ، البيوت 
عدم النظافة ، وانت�ضار احل�رسات ، والزواحف ، 

والقوار�ض التي جتلب الأمرا�ض املعدية . 

وهي بذلك متثل »منوذجا للحي ال�ضعبي 
الهند�ضية  القيود  جميع  من  املتحرر  الطابع  ذي 
واحل�رسية ، اإنه مكان معزول عن العامل ، ومرتوك 
بينما   ، اإنتاجها  ويعيد  عليها  يعتا�ض  لتناق�ضاته، 
الزمن ي�ضري به �ضريا حثيثا نحو فناء حمقق . ومع 
اخلا�ضة  هويته  يحمل  يظل  ال�ضعبي  فاحلي  ذلك 
كف�ضاء انتقايل ، من دون اأن يعباأ برياح التحديث 
والأحياء  املرافق  وعلى  عليه  تهب  التي  املباغت 

الأخرى«)46(.

ال�ضيقة،  الأزقة  هذه  اأزيلت  ولذلك 
واأ�ضيف بع�ضها اإىل التو�ضعات اجلديدة يف احلرم 
النبوي ، وطور بع�ضها املتبقي يف مراحل النه�ضة 
العمرانية واحل�ضارية التي �ضهدتها املدينة املنورة 

يف العقود الأخرية .

ومل تكن كل بيوت املدينة يف تلك الأزقة 
ال�ضيقة ، بل عمدت الأ�رس املدنية العريقة اإىل بناء 
بيوت فخمة يف باب ال�ضامي ،وباب املجيدي، 
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تغلق اأبواب ال�ضور ليال ، ويعرب عن تلك املعاناة 
عبد العزيز الربيع يف ذكرياته ، بقوله : 

»هذا حديث عن املجتمع الذي ق�ضيت 
فيه فرتة طفولتي الأوىل ، وهو جمتمع كان يعي�ض 
 ، بالنهار  تفتح   ، اأبواب  له  عري�ض  �ضور  داخل 
البيوت  من  كان  منزيل  اأن  ومع   . بالليل  وتغلق 
جهته  من  ال�ضور  خارج  تعي�ض  التي  القليلة 
ال�ضمالية ، فقد كان هذا ال�ضور يلقي علينا ظالله، 
فال نكاد ن�ضعر باأننا بعيدون عن قب�ضته ، بل لعلي 
ل اأكون مبالغا اإذا قلت : اإن �ضعورا بالكاآبة وعدم 
الواقعة  املنازل  �ضكان  على  ي�ضيطر  كان  الر�ضا 

خارج ال�ضور، لأنهم خارج املدينة«)51(. 

وا�ضتهرت املدينة املنورة بف�ضائها اجلمايل 
الذي تطرزه كرثة الب�ضاتني ، واحلدائق، والنخيل، 
يف   ، )البالد(  املدينة  اأهل  �ضماها  التي  واملزارع 
املدينة  �ضكان  وكان  وقربان،  وقباء،  العوايل، 
يق�ضدونها للتنزه، »وقد كان يروق لبع�ضهم اأن 
يق�ضي يومه اأو بع�ض يومه يف ب�ضتان من الب�ضاتني 
رغب  فاإذا  ال�ضواحي،  هاتيك  بها  تزخر  التي 
الب�ضتان  يق�ضد  اأن  اإل  عليه  فما  ذلك،  يف  اأحد 
عري�ضا،  اأو  ركنا  فيختار  يدخل  ثم  يريد،  الذي 
فيجل�ض فيه مع رفاقه،فال مينعه من ذلك �ضاحب 
القوامني  اأو  فيه  العاملني  من  اأحد  ول  الب�ضتان، 
عليه ، ولي�ض هذا فح�ضب ، بل اإن الزائر ي�ضتطيع 
اأن ياأكل من فواكه الب�ضتان ما ي�ضاء ، واأن ي�رسب 
من مائه اإن كان عذبا ، فال يحا�ضبه اأحد على ذلك 

التي  الكبرية  واملحالت   ، ال�ضغرية  والدكاكني 
كان اأهل املدينة ي�ضمونها )املغازة()48(. 

وكان يحيط باملدينة املنورة �ضور م�ضهور، 
اأمر باإن�ضائه ال�ضلطان العثماين �ضليمان القانوين، 
�ضنة  بناوؤه  ومت  937هـ،  �ضنة  اإن�ضائه  يف  وبداأ 
948هـ. ومتيز ال�ضور بال�ضخامة، واملتانة ، والعلو، 

وكان له عدة اأبواب، منها : باب اجلمعة ، وباب 
ال�ضامي ، وباب امل�رسي ، وباب ب�رسي ، وباب 
املجيدي ، وباب احلمام ، وباب القا�ضمية . وقد 
، لنعدام  ال�ضعودي  العهد  ال�ضور يف  هذا  هدم 
لنت�ضار   ، اأجلها  من  وجد  التي  الأمنية  فائدته 
 ، حديثة  طرق  �ضبكة  واإن�ضاء   ، والأمان  الأمن 

وتو�ضعة ال�ضوارع القدمية)49(.

اأثرا  باملدينة  املحيط  ال�ضور  ترك  وقد 
بظالله على        واألقى   ، املدينة  اأهل  كبريا يف حياة 
حاجزا  بع�ضهم  فعده   ، ال�رسدية  ال�ضخ�ضيات 

يحمي املدينة من غارات الل�ضو�ض والبدو :

»تعاين املدينة كل يوم من �ضالب نهاب، 
فتنبت لها �ضورا يحجز النهابني خارجها . نهابون 
واإن  الأر�ض،  ربعت  اإن  غزوها  عن  يتاأخرون 
جاعوا هتكوا حرمتها . قوافل احلجاج ل تغادر 

اإل يف النهار خوفا من غارات اجلياع«)50(.

�ضكنت  التي  ال�ضخ�ضيات  بع�ض  واأح�ض 
خارج هذا ال�ضور  مب�ضاعر ال�ضخط والكاآبة من 
يبعدهم عن  ال�ضور  باأن  �ضعروا  لأنهم   ، وجوده 
حني  فيها  الوجود  من  ومينعهم   ، املدينة  حدود 
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خفافا، بعد اأن اأكلوا هنيئا ، و�رسبوا مريئا، ومالأوا 
امل�ضرية  ليعاودوا   ، نقي  بهواء �ضاف  �ضدورهم 

يف طريق العودة«)54(.

وبع�ض ب�ضاتني املدينة كان مملوكا لبع�ض 
الأثرياء امل�ضلمني الذين زاروها ، واأوقفوها على 
اأبناء جلدتهم ، ويلح الراوي يف رواية )ميمونة( 
على ذكر ذلك ، معتزا برتاث اأجداده من امللوك 
املنورة  املدينة  »يف  قائال:  امل�ضلمني،  الأفارقة 
كنا على اأطراف ب�ضاتني ا�ضرتاها )اأ�ضكيا حممد( 
اأحد ملوكنا الذين ارتبطوا مع ليون الأفريقي... 
بقيت ب�ضاتني اأ�ضكيا تخ�رس لطوائف التكرور ، 
بعد حترف ال�ضم – مع طول العهد يف احلجاز 

– و�ضار التكارنة«)55(.

وي�ضري ال�رسد اإىل تفاعل ال�ضخ�ضيات مع 
عذوبة املكان وف�ضائه اجلمايل ، حيث اأ�ضهمت 
كرثة الب�ضاتني واملزارع يف تلطيف جو املدينة ، 
وو�ضمت   ، اأنحائها  يف  الطيبة  الروائح  و�ضيوع 
 ، الع�رسة  ، والطيبة ، وح�ضن  بالرقة  املدينة  اأهل 
وقد ر�ضد ال�رسد هذا امللمح يف لغة �ضعرية حملقة، 
»يغدقون على �ضوارع املدينة فرحة ل �ضية فيها ، 
ثم يذهبون لالن�رساح يف حدائق النخيل. بخور 
 ، الروا�ضني  �ضحوب  يجلو  املجامر  يف  الهند 
تفي�ض املزاهر باأيدي املداحني يف القرين ، يعلو 
الذكر والن�ضيد ، و)الفريوزية( تتيه بالفاغية التي 
م�ضاء  فت�ضمخ   ، الغروب  مع  عطرها  اأ�رس  تفك 
من  بعطرها  ت�رسد   ، ع�ضاءين  بني  ميتد   ، �ضغريا 

، ول يطالبه بثمن ما اأكل اأو ما �رسب ، ول يقابله 
اأحد من اأ�ضحاب الب�ضتان اإل بالوجه املنب�ضط ، 

والكلمة احللوة ، والرتحيب ال�ضادق«)52(.

واأحيانا كانوا يق�ضدون )امل�رسع( ، وهو 
املنطقة التي بها قرب �ضيدنا حمزة بن عبد املطلب، 
ومقابر �ضهداء اأحد ، وكان بها ب�ضاتني ومزارع 

لبع�ض كبار عائالت املدينة)53(.

يقومون  املدينة كانوا  وكثري من عائالت 
برحالت دائمة للتنزه يف )املهاري�ض(، وهي نقر 
مباء  ، حتتفظ  اأحد  ال�ضخر يف جبل  كبرية داخل 
املطر نظيفا عذبا لفرتات طويلة ، ويذكرها عبد 
العزيز الربيع يف ذكرياته قائال: »اإىل هذه املهاري�ض 
يف  مرة  رحلة  ينظمن  و�ضديقاتها  اأمي  كانت 
اأنا ولداتي من الأطفال  اأكرث ، وكنت  اأو  ال�ضهر 
ال�ضغار نحمل �ضالل الطعام ، واأدوات ال�ضاي ، 
وبع�ض الب�ضط اخلفيفة ، وتنطلق القافلة ال�ضغرية 
ال�ضغرية  القافلة  و�ضلت  فاإذا  اأحد...  جبل  اإىل 
اإىل اجلبل ، و�ضعت اأحمالها ، وا�ضرتاحت فرتة 
ق�ضرية ، ثم تتحرك بعدها لت�ضلق اجلبل ، وعندما 
اإىل  النحدار  يف  ناأخذ  قممه  بع�ض  اإىل  ن�ضل 
داخل اجلبل ، ول نقف اإل عند مهرا�ض من تلك 
املهاري�ض ، فيجل�ض الكبار اإليه، ويختار الأطفال 
مائه،  من  في�رسبون  اإليه،  يجل�ضون  اآخر  مهرا�ضا 
ويعبثون فيه باألوان من العبث ال�ضبياين ، ويق�ضي 
اجلميع اليوم كله يف اأكل و�رسب وحديث مرح. 
فاإذا اأو�ضكت ال�ضم�ض على املغيب ،نه�ض اجلميع 
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نفتقد يف اأحداث هذه الرواية اأي ذكر لتفا�ضيل 
الف�ضاء اجلمايل يف املدينة) الب�ضاتني، واحلدائق، 
واملنتزهات، واملزارع( ، ويركز ال�رسد على ذكر 
)ال�ضوارع  املتجهمة  اجلغرايف  الف�ضاء  تفا�ضيل 
والفنادق  املنازل  املغلقة يف  والغرف  املزدحمة، 

وامل�ضت�ضفيات ( .

3 - األعراق، والعادات، والتقاليد:
)ال�ضكاين(  الدميوغرايف  الف�ضاء  يت�ضم 
والنفتاح،  والتنوع  بالتعدد  املنورة  املدينة  يف 
العهد  اأوائل  –حتى  املنورة  املدينة  كانت  فقد 
)مفتوحة،  كوزموبوليتانية  مدينة   - ال�ضعودي 
ذراعيها  تفتح  والثقافات(،  الأعراق  ومتعددة 
ملختلف الأعراق واجلن�ضيات الإ�ضالمية املت�ضوقة 
لزيارتها ، وجماورة نبيهم - �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

- والإقامة يف رحابه .  

وقد احتفى ال�رسد بهذا التنوع ال�ضكاين، 
ف�ضيف�ضاء  احت�ضن  الذي  املنفتح  بالف�ضاء  واأ�ضاد 
اأفقه ، مكونة  الأعراق واجلن�ضيات املتعاي�ضة يف 

هوية مدنية تت�ضم بالأريحية والت�ضامح . 

الأ�ضول  ذكر  على  �ضياء  عزيز  فيحر�ض 
)زقاق  فيه  ولد  الذي  الزقاق  ل�ضكان  العرقية 
القفل( ، فالبيت الذي ولد فيه بيت جده ال�ضيخ 
القازاق   ( حجاج  �ضيخ  �ضفا)الرتكي(،  اأحمد 
والرتكمان(، وبعد اختفاء اأبيه )زاهد( يف البالد 
الرو�ضية ، تزوجت اأمه من ال�ضابط الرتكي )�ضياء 
اجلي�ض  عن  ملر�ضه  تخلف  الذي  اأحمد(  الدين 

زهر احلناء ، فيت�ضوع الن�ضيم ، ويلقي يف قلوب 
اأهل املدينة رقة وعذوبة«)56(.

ما  اأ�ضد  هو  اجلمايل  الروحي  اجلو  وهذا 
يفتقده الذين عا�رسوه ،ونعموا بروائحه الطيبة ، 
واأ�ضواته العذبة ، بعد توح�ض العمران ، واغتيال 
عزيز  وي�ضجل   ، جميل  معنى  لكل  ال�ضجيج 
املدنية  ل�ضياع كل ذلك حتت وطاأة  �ضياء حزنه 
العا�ضفة، قائال : »وقد يذكر ر�ضفائي من ال�ضيوخ 
اأريج هذه الورود والنباتات ، يعبق بها اجلو يف 
 ، الكبرية  النبق  اأ�ضجار  املنطقة حتت ظالل  تلك 
 ، الع�ضافري  األوف  �ضق�ضقة  اأي�ضا  ين�ضون  ل  وقد 
اأغ�ضان  وتغريد النغاري ، وهديل القمري على 
هذه الأ�ضجار يف بكرة ال�ضباح وعند الغروب، 
اإذ مل يكن ما مينع اأن يتغنى بها اجلو كله ، يف تلك 
 ، ال�ضيارات  �ضجيج  بعد  تعرف  مل  التي  الأيام 
واأبواقها ، و)تفحيطها( ، وقد ع�ضف اليوم بكل 
يف  الغامر  الروحي  احلنو  ذلك  مل�ضات  من  مل�ضة 

كل اأرجاء البلد احلبيب واآفاقه«)57(.

ولعل افتقاد كثري من الأبعاد اجلمالية يف 
ف�ضاء املدينة ، نتيجة زحف العمران ، وا�ضتئ�ضاله 
جفف  الذي  هو   ، واملزارع  الب�ضاتني  من  كثريا 
الق�ضوة  خمالب  ون�رس   ، والعذوبة  الرقة  م�ضاعر 
ال�رسدية  ال�ضخ�ضيات  بع�ض  يف  والعن�رسية 
املحبوب  الف�ضاء  حتول  يف  واأ�ضهم   ، املعا�رسة 
اإىل  الأربعة(،  ال�رسدية  الن�ضو�ض  )يف  اجلذاب 
ولهذا  )جاهلية(،  رواية  يف  طارد  مكروه  ف�ضاء 
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الأحداث  بناء  يف  الهام�ضية  ال�ضخ�ضيات  اأ�ضماء 
)احلاجة  القومية  اأو  العرقية  باأ�ضولها  مقرونة 
اأبو  وحممد  املغربية،  و�ضعاد  التكرونية،  مرمي 
وعم  الأفغـاين،  حامـد  وال�ضيخ  املغربي،  عزة 
الزجنباريـة،  ال�ضـنارية  وجميلة  البخـاري،  اأمني 
واحلـاج حامد التكروين، وخوجة هامن الرتكية، 
عبداهلل  وال�ضيخ  التون�ضي،  �ضالح  وال�ضيخ 

ب�ضاوري()60(. 

ول ين�ضى الإ�ضارة اإىل جمانني املدينة بقوله: 
»وكان جمانني املدينة اأكرث من اأن يعدوا ، فهناك 
عبد الرحمن الطيارة ، الذي افتنت بالطائرة التي 
بنك  من  وفد  اأول  حتمل  القاهرة  من  و�ضلت 
م�رس، و�ضيدي عاكف، وكامل، وال�ضيدة عزيزة، 
التي كان يوم وفاتها من الأيام  التكرونية  ومرمي 
ال�ضغرية  نومها  غرفة  يف  وجد  فقد   ، امل�ضهورة 
)تنك  التنك  من  جمموعة  املدين  بيت  خرابة  يف 
بعد   ، بالنقود  اآخرها  عن  امتالأت  وقد  القاز(، 
املال يف  بيت  �ضاعدت رجال  بعناية  اأن وزعتها 

عدها«)61(. 

جارية  كانت  جدته  باأن  ي�رسح  وهو 
جاءت   ، �ضوداء  اأمراأة  »جدتي  �ضوداء:  �ضودانية 
من اأق�ضى جنوب ال�ضودان ، قدمت مع جمموعة 
من اأبناء قريتها ال�ضغرية لأداء الفري�ضة م�ضيا على 
باعها   ، املقام  بها  ا�ضتقر  ما  اإذا  حتى  الأقدام، 
اأحدهم جلدي ، يوم كان الإن�ضان يباع وي�ضرتى. 
لكنها مالبثت اأن تعودت على دارنا بعدما راأت 

ت�ضليمها  بعد  املدينة  عن  رحل  الذي  الرتكي 
رئي�ض  ذلك  بعد  و�ضار  الها�ضمي،  للحكم 
وتعي�ض  ال�ضعودي،  العهد  يف  ال�ضيادلة  عموم 
معهم اجلارية منك�ضة )الزجنية املعتوقة(، والبيت 
)الهندية(،  خاتون  اخلالة  بيت  لهم  املجاور 
جادة  فاطمة  اخلالة  بيت  لهم  املقابل  والبيت 
)املدنية(، وزوجها العم حممد �ضعيد )البخاري(، 
وقارئ  املدينة،  ا�ضتوطن  الذي  العلم  طالب 
ال�ضيخ  والأم�ضيات  املنا�ضبات  الكرمي يف  القراآن 
عالج  الذي  وامل�ضمد  )امل�رسي(،  عبدالعزيز 
الراوي يف اأثناء ختانه )مغربي( ، وغري ذلك من 

اجلن�ضيات والأعراق)58(. 

ويومئ عبدالعزيز الربيع يف بع�ض لقطات 
الأ�ضخا�ض  لبع�ض  العرقية  الأ�ضول  اإىل  ذكرياته 
الذين مروا يف طفولته ، ففرا�ض املدر�ضة )حجي 
على  تدل  مميزة  لهجة  ذو  اللون،  اأ�ضود  مو�ضى( 
كان  )الأ�ضياء(  العلوم  ومعلم  الأفريقي،  اأ�ضله 
يتكلم العربية بلكنة تركية، والنجار الذي تدرب 
عنده بع�ض الوقت )تون�ضي(، ويف املدينة �ضارع 
اإىل  ن�ضبة  ذر،  اأبي  و�ضارع  احلرم  بني  )الرومية( 

بع�ض الأتراك الذين كانوا ي�ضكنون فيه)59(. 

)زقاق  رواية  يف  الراوي  حر�ض  ويبدو 
وجن�ضيات  اأعراق  ا�ضتعرا�ض  على  الطوال( 
الزقاق،  خارج  ويف  زقاقه،  يف  ال�ضخ�ضيات 
مبا  ال�رسد  عنا�رس  بقية  على  احلر�ض  ويطغى هذا 
يهم�ض دورها يف بنية الرواية. فتتواىل يف الرواية 
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الإخاء  على  اأ�ضلها  يف  قامت  التي  و�ضلم،  عليه 
يف  ال�رسد  ويعدها  جميعا.  الب�رس  بني  وامل�ضاواة 
حث  التي  اجلاهلية  اآثار  من  )جاهلية(  رواية 
اآثارها،  من  والتخل�ض  نبذها،  على  الإ�ضالم 
القدمية  والأخبار  الآثار  مع  التنا�ض  خالل  من 
العن�رسية.  جراح  تنكاأ  التي  الف�ضول  مقدمة  يف 
�ضلوكيات  وف�ضح   ، ك�ضفها  على  ال�رسد  ويلح 
اأ�ضحابها، و�ضرب اأغوارها الجتماعية املتوغلة يف 

التن�ضئة الأوىل: 

البغي�ضة  اخل�ضلة  تلك  من  اأعاين  »كنت 
)العن�رسية(، ومل تكن �ضيئا غريبا يف جمتمع ير�ضعنا 
ت�ضنيفاته منذ نولد: هندي رفيق، تكروين كور، 
بنغايل  بحـر،  طر�ض  �ضـربي،حجازي  بدوي 
اآخر  اإىل  قواد...  لبناين  ن�ضاب،  م�رسي  مقطع، 

قذارات طهرين منها حبك«)64(. 

والعن�رسية  ال�ضطهاد  مظاهر  وتتجلى 
يف املونولوج الداخلي الذي يعك�ض اأفكار والد 
م�ضتقبل  اإىل  ونظرته   ، وم�ضاعره  )لني(،  البطلة 

ابنته اإذا تزوجت رجال اأ�ضود : 

البي�ضاء  ال�ضابة  يتذكر  وهو  اأكرث  فزع   «
التي جاءت اإىل املحكمة برفقة اأخيها ، كي تعقد 
قرانها على �ضاب اأ�ضود مل ير�ض اأبوها اأن يزوجها 
به. اأخذها بع�ض ال�ضيوخ يف املحكمة اإىل غرفة 
الزواج  تريدين  مل  بالأ�ضئلة:  و�ضلوها   ، جانبية 
و�ضنت�رسف  اأخربينا  ب�ضيء؟  يهددك  هل  باأ�ضود؟ 

معه؟ هل ارتكبتما الفاح�ضة؟

حتى  ال�ضعيف،  ل�ضخ�ضها  التكرمي  عالمات 
اأ�ضبح يهابها الكبري ، ويحبها ال�ضغري«)62(.

اجلرح  هذا  )ميمونة(  يف  الراوي  وينكاأ 
حتى  وا�ضتعباده  الأ�ضود  الإن�ضان  )قهر  العميق 
يف بالد احلرمني(، ويلح عليه حتي ي�ضبح هدفا 
يف  ويتعمق   ، الرواية  يف  ال�رسدية  للروؤية  رئي�ضا 
تاريخه واأ�ضبابه مبهارة �رسدية ، ول يعفي الإن�ضان 
له  تعر�ض  عما  امل�ضئولية  من  جزء  من  الأ�ضود 
ب�ضذاجة  قياده  اأ�ضلم  لأنه  ؛  وا�ضتعباد  قهر  من 
وطيبة مفرطة : »يف هذا الب�ضتان )ب�ضتان اأ�ضكيا 
حممد( تروي اأمي اأنها عرفت الونقرة بف�ضائلهم 
والزبرما،  واملو�ضى،  والربقو،  وع�ضائرهم، 
اأفريقية(.  )ع�ضائر  وفوتا  والولوف،  والربانوة، 
وت�ضاهروا،  تزاوجوا  الكل،  يف  الكل  ذاب 
تداخلت الأعراق ، وتوحدوا يف هوية متناغمة. 
حروفها  اغت�ضلت  األفة  وعززوا  للحرم،  انتموا 
الأوىل مباء النيل. اطماأنوا ب�ضدق حينا ، وب�ضذاجة 

وتفريط حينا اآخر لـ )اإمنا املوؤمنون اإخوة(..

 ، ال�ضذاجة  تداخله  عندما  الإميان  يف�ضد 
باأكيا�ض  اأقدامهم  يحقن  الب�رس،  على  عبئا  في�ضري 

من رمل �رسير«)63(.

الأ�ضود  الإن�ضان  ا�ضتعباد  كان  واإذا 
احلا�رس-على  وقتنا  يف  انتهى  قد  وا�ضرتقاقه 
املمار�ضات  بقيت  فقد   - الر�ضمي  امل�ضتوى 
العن�رسية التي تقهر الإن�ضان ، وت�ضطهده ب�ضبب 
اهلل  �ضلى  الر�ضول  مدينة  يف  حتى  الأ�ضود  لونه 
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اأهل املدينة وحاول العتداء عليه بع�ض العربان ، 
القبيلة املتحالف معها ، فيكفون  اأو  ذكر حليفه 
هذه  من  تعاىل  اهلل  اأراحنا  وقد   . ويحمونه  عنه 
واحلوا�رس يف  البوادي  اأمنت  اأن  بعد   ، امل�ضاكل 

العهد ال�ضعودي الزاهر«)67(.

ويلتم�ض الراوي يف )ميمونة( بع�ض العذر 
لهوؤلء البدو يف اإغارتهم على املدينة، ويرجعها 
اإىل �ضح مواردهم، واحتياجهم اإىل الطعام ، فهو 
حت�رس  واإذا  الإن�ضاين،  ال�ضعف  حلالت  يرجعها 
الطعام ، رق طبعه،  البدوي، ووجد كفايته من 
بف�ضائها  املدينة  وجنحت  اأخالقه،  وحت�ضنت 

املت�ضامح يف تروي�ضه، وتهذيب طباعه، فيقول:

كالينابيع،  نفو�ض  الأعراب  »لهوؤلء 
عندما  العكر  ميلوؤها  م�ضتنقعات  اإىل  تتحول  قد 
يجوعون. الأرواح ت�ضابه ا�ضفرار املروج القدمية 
حني تتبدل على اغتباطات الريح . الأعراب اأ�ضد 
تعطل  عندما   ، عكرة  نفو�ضهم  �ضارت   ، تبدل 
كلها  النا�ض  الأ�ضالف.  مالأ  الذي  الينبوع  تدفق 

تتوعر نفو�ضها وقت احتياجها اخلبز.

بع�ض من هوؤلء الأعراب كان يت�ضلل اإىل 
اجلانب ال�رسقي للمدينة ، ينخرط يف ب�ضاتينها ، 
ير�ض م�ضغة يف ج�ضده من خ�رستها ، يتح�رس ، 

ول يحقد على من حت�رس قبله«)68(.

وتكاد جتمع الن�ضو�ض التي يهتم حا�رسها 
ال�رسدي بر�ضد تفا�ضيل الف�ضاء الزمكاين القدمي 
واملودة  الألفة  بروح  الإ�ضادة  على  املدينة  يف 

يا اهلل !

قال  اإن  بابنته  النا�ض  �ضيفعله  الذي  ما 
ملالك: نعم ؟ ما الذي �ضيقوله �ضيوخ املحكمة ؟

)اأف يا اأبو ها�ضم ، ما لقيت اإل ها العبد 
تزوجه بنتك؟ ليه بارت وما عاد فيه رجال؟ كان 
قلت لنا وحنا ت�رسفنا ، ال�ضباب مالني البلد يا بو 

ها�ضم(. 

ها�ضم ؟ ما الذي �ضيفعله ها�ضم ؟ �ضريتكب 
حماقة. مل ير�ض ها�ضم عن كثري مما فعلته اأخته،  
فكيف �ضري�ضى بزواجها من مالك؟ رمبا قتله اأو 
قتلها ، لديه من التهور ما قد يدفعه لذلك«)65(.

اأهل  يهدد  الذي  احلقيقي  اخلطر  وكان 
اإذا  فهم  بها،  املحيطني  البدو  من  ياأتي  املدينة 
على  والنهب  ال�ضلب  غارات  �ضنوا  اأجدبوا 
املدينة، دون خوف اأو رادع، واأهل املدينة الذين 
البدو  يتهمون  برلك(  )�ضفر  ال�ضام  اإىل  �ضافروا 
الرتكية)66(،  القوات  بعد خروج  بيوتهم  بنهب 
وكان الطريق بني مكة واملدينة حمفوفا باملخاطر ، 
»وكانت كل اأ�رسة من املدينة حتالف اأحد م�ضايخ 
القبائل،  بني  املعروفة  ال�ضخ�ضيات  اأو  القبائل 
يحمونهم من العتداء عليهم يف اأثناء �ضفرهم من 
املدينة للحج، اأو جتوالهم ببادية املدينة واأطرافها. 
على  ينزل  للمدينة  احلليف  هذا  جاء  اإذا  وكان 
حليفه من اأهل املدينة �ضيفا هو وجماعته، ويقوم 
اإقامته، كل  ال�ضيافة مدة  بواجب  املدين  احلليف 
يوم ذبائح وك�ضاوي وهدايا. واإذا �ضافر اأحد من 



أسامة محمد البحيرياملدينة املنورة فضاًء سردياً

الراوي ، ج 23 رمضان 1431هـ - سبتمبر 2010
81

حني  اإل  يتكلم  ول  اأيديهم،  يقبل  واأن  الكبار، 
يطلب منه)70(.

احلياة  اإدارة  يف  كبري  دور  للن�ضاء  وكان 
»كانت  البيوت،  �ضئون  وتدبري  الجتماعية  
جتيد  فهي   ، بيتها  �ضيدة  الطوال  زقاق  يف  املراأة 
اأنواعا كثرية من الطبخ، ولهذا كان مطبخ الأ�رسة 
يف املدينة غنيا باأنواع كثرية من املاأكولت التي 
توؤدي  بيتها  غرف  جتوب  دائما  وهي  جتيدها، 
بالإ�ضافة  وهي  و�ضمت،  حب  يف  واجبها 
الإبرة  واأ�ضغال  احلياكة  جتيد  للطبخ،  اإتقانها  اإىل 
اإىل  ت�ضيف  كيف  وتعرف   ، احللويات  و�ضنع 
بيتها مل�ضات اأنثوية ، عرف بها البيت يف املدينة 

املنورة«)71(. 

 ، بحرية كبرية  املدينة  الن�ضاء يف  ومتتعت 
فكان يذهنب للحرم النبوي ، وينعمن بزيارة قرب 
الأوقات  كل  يف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 
)حتى بداية العهد ال�ضعودي()72(، وكن يعقدن 
وي�ضف   ، والغناء  للطرب  بهن  جل�ضات خا�ضة 
عزيز �ضياء اإحدى هذه اجلل�ضات قائال : »كنت 
اأرى اخلالة )عزيزة عثمانية( حتت�ضن العود وتعزف 
عليه، وتغني ب�ضوتها اجلميل، ولأنها كانت ترى 
– وقد كانت رائعة  بها  اإليها واإعجابي  اجنذابي 
اجلمال - فقد كانت – رحمها اهلل - ت�رس على 
اأن اأكون اإىل جانبها ، واأن اأ�ضفق مع من ي�ضفقن 
من احلا�رسات ، ويف اجلانب الآخر من جمل�ضها 
ت�رسب  )مولدة(،  ي�ضمونها  التي  العجوز  تلك 

الأعراق  كافة  بني  التعامل  تغلف  كانت  التي 
الكبار  وبني  املدينة،  يف  املوجودة  والأجنا�ض 
يف  و�ضاعد  والرجال،  الن�ضاء  وبني  وال�ضغار، 
ذلك ما ذكرناه �ضابقا عن �ضغر م�ضاحة املدينة، 
البيوت  وتقارب  بال�ضور،  اإحاطتها  واإحكام 
وجتاورها يف الأزقة والأحوا�ض ، والتقاء معظم 
النا�ض يف �ضالة اجلماعة ، ويف حلقات العلم يف 
الكتاتيب،  الأطفال يف  وانتظام   ، النبوي  احلرم 
بني  ومتانة  قوة  تزداد  العالقات  هذه  »وكانت 
اجلريان، وخا�ضة الذين يجمعهم زقاق اأو حو�ض 
يكونوا  اأن  يكادون  فهوؤلء   ، �ضارع م�ضدود  اأو 
ب�ضورة  ال�ضالت  هذه  وتتجلى  واحدة.  اأ�رسة 
اأقوى بني الن�ضاء ربات البيوت، فهن على �ضلة 
اإذا   ، النوافذ  من  يتحدثن   ، تنقطع  ل  م�ضتمرة 
كانت املنازل متقابلة اأو متال�ضقة ، مرة ومرات 
كل يوم، ويتزاورن ب�ضكل دوري، وي�ضتعرن من 
بع�ضهن البع�ض ما قد يحتجنه من اأثاث واأدوات 

منزلية«)69(.

وترتك بيئة املدينة املنورة املنفتحة املت�ضاحمة 
بني  واحل�ضاري  الراقي  التعامل  اأمناط  يف  اأثرها 
تلك  وترت�ضخ  املختلفة،  ال�رسدية  ال�ضخ�ضيات 
�ضنوات  منذ  ال�ضخ�ضيات  نفو�ض  يف  الأمناط 
التن�ضئة الأوىل ، فيتعلم الطفل منذ ال�ضغر اآداب 
الأم  فيخاطب  الكبار،  مع  والتعامل  احلديث 
والأب ب�ضمري اجلمع، وينادي الأخ الأكرب بلقب 
)�ضيدي(، وينادي الأخت الكربى بلقب )�ضتي 
اأو �ضتيتة(، ويجب اأن يراعي اآداب املجل�ض بني 
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والزوج(. و�ضخ�ضية لني بطلة رواية )جاهلية(، 
املثقفة ، قوية ال�ضخ�ضية ، التي تختار من حتب، 
وت�رس على الرتباط به رغم معار�ضة من حولها، 
ويخ�ضاها  عليها،  ويحنو  الأب  بها  ويعجب 
وي�ضف  مواجهتها.  عن  ويجنب  ال�رسير،  الأخ 
عبد العزيز الربيع اأمه بالقوة ، واحلزم ، واجلراأة ، 
وح�ضن التدبري ، وي�رسد يف ذكرياته امل�ضاهد التي 

توؤكد تلك ال�ضفات ، وتربهن عليها.

موقوفة  خريية  اأربطة  املدينة  يف  وكان 
عائل،  لهن  لي�ض  الالئي  املنقطعات  الن�ضاء  على 
املاأوى،  لهن  الرباط  ويوفر  رزق،  م�ضدر  اأو 
الن�ضاء  وي�ضتقبل   ، فيه  والطعام طوال وجودهن 
من كافة اجلن�ضيات والأعراق. وير�ضد ال�رسد يف 
رواية )ميمونة( جانبا من تفا�ضيل احلياة يف هذا 

الرباط: 

تعي�ض  خريي،  رباط  يف  اأمي  »وتبقى 
وقال  تركه   ، ي�ضري  مال  من  عمي  اأبقاه  ما  على 
باأنه �ضيكفي حتى يعود... وهم )رجل( بدخول 
الرباط ، ففزعت الن�ضاء ، ورحن يولولن بلغاتهن، 

ف�ضحك وكاأنه علق : 

- ول عليكم يا عجم.. هنود وتكارين. 

، فعدت مذعورة حل�ضن خالتي  وخرج 
يف الرباط ، ومل اأتابع غيابه«)75(.

اإحياء  على  املدينة  ن�ضاء  وحر�ضت 
العادات والتقاليد الفلكلورية املتوارثة ، وتثبيتها 
اأبنائهن وبناتهن ، ور�ضد ال�رسد هذه  يف نفو�ض 

اإن كان ما  اأدري  اأبو �ضنا�ضن(، ول  على )الطار 
يزال هذا هو ا�ضمه حتى اليوم«)73(. 

ن�ضاء  من  كثريات  اأن  �ضياء  عزيز  ويذكر 
املدينة يف العهد الرتكي كن يدخن ال�ضي�ضة ، اإما 
اأحمد  ال�ضيخ  )كجده  مينع  الزوج  كان  اإذا  �رسا 
املدخنني،  من  الزوج  كان  اإذا  علنا  واإما  �ضفا(، 
�ضعيد  حممد  العم  كجارهم  تدخينها)  مينع  ل  اأو 
البخاري الذي كان يح�رس بنف�ضه التبغ لزوجته(، 
بيت  يف  خا�ضة  جل�ضات  لل�ضي�ضة  يعقدن  وكن 
اأو  اخلادمات  اأو  اجلواري  وتقوم  اإحداهن، 
البنات ال�ضغريات بخدمة ال�ضي�ضة ، بل عدد من 
ال�ضي�ض لل�ضيفات يف �ضهرات )ليلة اجلمعة( ، اأو 

يف )قيالت( الأيام الأخرى)74(. 

للمراأة  الن�ضبية  احلرية  تلك  وانعك�ضت 
املدنية يف تقدمي ال�رسد �ضخ�ضيات ن�ضائية رئي�ضية 
ات�ضمن باجلراأة ، وقوة ال�ضخ�ضية ، والقدرة على 
الأم  ك�ضخ�ضية  وق�ضوتها،  احلياة  اأعباء  حتمل 
عزيز  �ضرية  يف  �ضفا  اأحمد  ال�ضيخ  بنت  فاطمة 
�ضياء ، التي حتملت اأعباء كبرية ، كغياب الزوج، 
وموت الأب، والأخت ، والقيام مب�ضئولية الأ�رسة 
يف اأثناء التهجري يف بالد ال�ضام، وبعد العودة اإىل 
يف  واأمها  ميمونة  و�ضخ�ضيتي  املنورة.  املدينة 
الرحلة  متاعب  حتملتا  اللتني  )ميمونة(   رواية 
ومتكنتا  احلجاز،  بالد  اإىل  اأفريقيا  من  ال�ضاقة 
غريبة،  بالد  يف  واملعا�ض  احلياة  اأمور  تدبري  من 
وبخا�ضة بعد غياب رجال الأ�رسة )الأب والعم 
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النافذة  يف  اأب�رسوين  عائدين،  قفلوا  وملا 
ذاتها اأتق�ضف ، ف�ضاحوا ب�ضكر اأبي�ض :

- ليمونة يا ليمونة، �ضت البيت مزيونة«)77(.

ويتعامل ال�رسد مع تلك العادات والتقاليد 
اأن�ض  على  دليال  ح�ضورها  ويعد   ، بالغة  برهافة 
املكان ، واألفته ، وغيابها عامال من عوامل جتهم 
املكان ووح�ضته ، واندثار معامله اجلمالية املت�ضلة 
اجلميل،  املا�ضي  اإىل  وحنينهم  النا�ض،  بنب�ض 
باجلمال،  الإح�ضا�ض  على  حوا�ضهم  وتفتح 
تنظر  املنطلق  هذا  ومن  احلياة.  على  والإقبال 
مظاهر  غياب  اإىل  )جاهلية(  رواية  بطلة  )لني( 
الوقت  يف  املدينة  اأفق  عن  وطقو�ضها  )ال�ضعبنة( 

احلا�رس ، قائلة على ل�ضان الراوي العليم : 

»منذ متى كفت اأمها عن ال�ضعبنة؟ ومل؟ 
منذ متى كفت املدينة عن اأن تكون ما عرفته وما 
اأحبته؟ كان لديها ذكريات عن اأزمنة واأمكنة مل 
تعد لها ؟ ذكريات لفرط انف�ضالها عما تراه تظن 
اأنها اخرتعتها فقط كي ل يغتالها احلنني ، لكن 

هل يغتال احلنني اأحدا ؟«)78(.

وكان لالأطفال يف املدينة األعاب متنوعة، 
 ، و)الكبت(   ، و)التزقري(   ، )الكبو�ض(  مثل 
وهي  املقا�ضعة(  اأو  و)الق�ضاع  الرببر(،  و)لعبة 
 ، احلارات  �ضباب  بني  تدور  كانت  معارك 
وكانت تدور يف �ضاحة املناخة بني عيال )فريق( 
ال�ضاحة ، وعيال )فريق( املناخة ، » ولكل فريق 
ي�ضمونه   ، �ضيخ  من  اأكرث  اأو  �ضيخ  الفريقني  من 

املظاهر الفلكلورية ، مثل )ال�ضعبنة( اأي الحتفال 
خا�ضة  طقو�ض  وفق   ، �ضعبان  من  الن�ضف  بليلة 
تذكرها   ، الحتفال  والطعام ومكان  امللب�ض  يف 

)لني( بطلة رواية )جاهلية( قائلة :

»تذكرت كل املرات التي لب�ضت فيها هي 
اإىل احلرم  ثم م�ضوا  ثيابا جديدة،  واأمها وها�ضم 
واأولدهن.  اأمها  مع �ضويحبات  )ي�ضعبنوا(  كي 
تذكرت احلرارة التي يبعثها امل�ضبك وهو يذوب 
يف فمها ، وطعم حمام الرب الذي حتبه ، والف�ضار، 

واملنفو�ض«)76(. 

م�ضهدا  )ميمونة(  يف  ال�رسد  وي�ضجل 
الأطفال،  فرحة  فيه  يربز  لل�ضعبنة،  فلكلوريا 
من  الن�ضف  ليلة  يف  يرددونها  التي  والأنا�ضيد 

�ضعبان ، منتقلني من بيت اإىل بيت : 

»يهل �ضعبان، ويف ن�ضفه اأ�ضخت ال�ضمع:

خرقة  �رسبيت،  يا  �ضاهني،  )�ضـيدي 
مرقة، يا اأهل البيت ، لول خواجة ما جينا ، ول 
اإما   ، ويعطينا  الكي�ض  يحل  كوافينا،  انطاحت 
م�ضبك واإل ف�ضار ، واإل عرو�ضة من الرو�ضان(اإىل 
الرو�ضان الذي اأقف فيه �ضعدت اأ�ضوات ال�ضبية 
نافذة  يدي  فتحت   ، نزلت   ، قلبي  تت�ضلق  ريانة 
م�ضوا  احللية،  متر  من  و�ضيئا  ف�ضارا،  اأعطيتهم   ،
نف�ض  ، وعيناي خلفهم. كرروا  يقطرون فرحة 
العذوبة اأمام اجلريان ، فلم يلتفت لهم اأحد، فاإذا 

هم ي�ضيحون :

- كربيتة يا كربيتة ، �ضت البيت عفريتة.
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)جنيب  �ضجلها  التي   ، امل�رسية  ال�ضعبية  احلارات 
حمفوظ( يف ملحمة ) احلرافي�ض(.

- 5 -
من العر�ض ال�ضابق لتفا�ضيل ف�ضاء املدينة 
املنورة نالحظ اأن مالمح الف�ضاء ، وال�ضالت التي 
ن�ضجت بني مكوناته قد اأدت دورا دال ومهما 
يف ال�رسد ، وحتققت للف�ضاء ال�رسدي يف عالقاته 
بالعنا�رس ال�رسدية الأخرى  وظائف مو�ضوعية ، 

وبنيوية ، وت�ضخي�ضية)80(.   

املفتوح  املنورة  املدينة  ف�ضاء  فراأينا 
)الكوزموبوليتاين( قد �ضاعد يف حتفيز ال�رسد يف 
متنوعة  مو�ضوعات  لعر�ض  املختارة  الن�ضو�ض 
موغلة يف امتدادها الزمني بني العهود املتتابعة التي 
ر�ضدها ال�رسد )العهد الرتكي ، والعهد الها�ضمي، 
يف  التنوع  �ضمة  وتاأكيد  ال�ضعودي(،  والعهد 
ال�ضخ�ضيات والأعراق التي تعامل معها ال�رسد ، 
وثراء اإرثها احل�ضاري والفلكلوري ، والتقلبات 
احلياتية ، والجتماعية ، والدينية ، والقت�ضادية ، 
وال�ضيا�ضية التي جنحت ال�ضخ�ضيات ال�رسدية يف 
، والتكيف والتاأقلم مع متطلباتها  التعامل معها 
اأهل  – تهجري  الأوىل وماآ�ضيها  العاملية  ) احلرب 
من  الرتكية  القوات  خروج   – ال�ضام  اإىل  املدينة 
املدينة – ت�ضليم املدينة للحكم الها�ضمي – نهب 
 – اأهل املدينة بعد خروج اجلي�ض الرتكي  بيوت 
الها�ضمي  احلكم  املدينة حتت  احلياة يف  ا�ضتقرار 
ع�ضفت  التي  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  القالقل   –

املعركة مبهارته يف حركة  يقود  الذي  )امل�ضكل( 
النبوت وبراعته يف النزال، الذي ل بد اأن ي�ضعق 
ما  وكثريا   ، الراأ�ض  يف  النبوت  ب�رسبة  اخل�ضم 
ت�ضيل الدماء ومتالأ الوجه ، ولكنه ل يخرج من 
بها  يهاجم  �ضكينا  ي�ضتل من حزامه  بل  املعركة، 
الفريق  من  اخل�ضوم  جمموعة  حتى  اأو  اخل�ضم، 
الآخر، فاإذا هجم بال�ضكني ، تتحول املعركة من 
ق�ضاع بالنبابيت اإىل ق�ضاع اأو التحام بال�ضكاكني، 
في�ضـقط هذا وذاك على الأر�ض، اأو يهـرب من 
ل يجد اأنه ل �ضبيل اإل الهرب، واخلروج ووجهه 
مغمور بالدماء التي فجرتها ال�رسبة بالنبوت يف 
الراأ�ض، اأو الطعنة بال�ضكني يف الوجه اأو الكتف. 
وهنا يرتفع �ضوت ال�ضيخ )امل�ضكل(، وقد يكون 
)الدم  اجلميع  ي�ضمعه  بحيث  جريحا  اأي�ضا  هو 

مدفون... الدم مدفون(. 

عدم  يعني  مدفون(  )الدم  وا�ضطالح 
اإبالغ ال�رسطة، اأو حتى الآباء. ويكون الرد عندما 
ي�ضمع اجلريح �ضيحة )الدم مدفون( ، كلمة متفق 
و�ضواها(  مثلها  )على  وهي:  اجلميع  بني  عليها 

التي تعني الثاأر يف املعركة القادمة«)79(.

على  عيان  �ضاهد  من  حية  �ضورة  تلك 
ال�ضابق  امل�ضهد  ولعل  املقا�ضعة(،  اأو  )الق�ضاع 
الوثيقة  هو  �ضريته،  يف  �ضياء  عزيز  اأورده  الذي 
اللعبة  تلك  تفا�ضيل  ت�ضجل  التي  الوحيدة 
�ضاحات  يف  تدور  كانت  التي  العنيفة  الدموية 
املدينة املنورة. وهي ت�ضبه معارك )الفتوات( يف 
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با�ضالر  جا�ضتون  مقاربة  كانت  واإذا 
ت�ضتح�رس   ، املكان  وجماليات  الف�ضاء  ل�ضعرية 
عنا�رس الألفة والطماأنينة والثقة التي يوفرها البيت 
اخليال.  تكييف  مركز   ، الطفولة  بيت   ، القدمي 
 ، ذكراه  ن�ضتعيد  دائما  نظل  عنه  نبتعد  وعندما 
ون�ضقط على الكثري من مظاهر احلياة املادية ذلك 
الإح�ضا�ض باحلماية والأمن اللذين كان يوفرهما 
لنا البيت، لأنه يجعلنا ن�ضع اأنف�ضنا يف اأ�ضل منبع 
ال�رسيف  النبوي  احلرم  فاإن  بالعامل)81(،  الثقة 
واحلماية  الأمن  واأهلها  النبوية  للمدينة  وفر  قد 
والألفة ، وغر�ض لها مكانة روحية يف قلب كل 
م�ضلم يف �ضتى بقاع الأر�ض ، وجعلها فردو�ضا 
حمبوبا يتطلع امل�ضلمون اإىل زيارته ، والإقامة فيه ، 

وجماورة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم. 

يف  اجلمايل  الف�ضاء  ثراء  ال�رسد  وا�ضتغل 
املدينة املنورة ، بكرثة معاملها الدينية والروحية، 
مظاهر  اإبراز  يف  ومزارعها  حدائقها  وامتداد 
الرقة والعذوبة يف ال�ضخ�ضية املدنية ، ور�ضم كثري 
احل�ضارية  املعامالت  اأمناط  ال�رسدية  امل�ضاهد  من 
الراقية بني ال�ضخ�ضيات على اختالف اأعمارها، 
الن�ضو�ض  يف  وبخا�ضة  وطبقاتها،  وفئاتها، 
جتليات  ال�رسدي  حا�رسها  يوؤطر  التي  ال�رسدية 

املا�ضي وعراقته يف املدينة املنورة.

)اأو  غاب  حني  )جاهلية(  رواية  ويف 
غيب( الف�ضاء اجلمايل الذي ميز املدينة املنورة يف 
املا�ضي، وتاآكلت معامله يف الوقت احلا�رس، ممثلة 

اجلي�ض  ح�ضار   – احلجاز  يف  الها�ضمي  باحلكم 
ال�ضعودي للمدينة املنورة – ت�ضليم املدينة لنائب 
للملك عبدالعزيز وخروج الها�ضميني من احلجاز 
كله – التغريات الجتماعية يف حياة اأهل املدينة 

حتت احلكم ال�ضعودي(.

واأدى ف�ضاء املدينة ال�رسدي وظيفة بنيوية 
موؤثرة يف تدعيم الروؤية ال�رسدية ، وتكثيف الدللة 
)ميمونة(  روايتي:  ال�رسد يف  يربزها  التي  الكلية 
للممار�ضات  تناولهما  خالل  من  و)جاهلية(، 
العن�رسية التي تلحق جن�ضا من الأجنا�ض الب�رسية 
ع�ضور  يف  حلريته  �ضلبا  )الأ�ضود(،  لونه  ب�ضبب 
وواأدا  حلقوقه،  وانتقا�ضا  والعبودية،  الرق 

لأحالمه يف الع�رس احلا�رس. 

ال�رسدي  الف�ضاء  تفا�ضيل  ال�رسد  وا�ضتغل 
ال�رسدية  املفارقة  تكثيف  يف  املنورة  املدينة  يف 
ما   ، املتلقي  ذهن  يف  اأثرها  وتعميق   ، والدللية 
بني ف�ضاء تاأ�ض�ضت تفا�ضيله املكانية ، والروحية 
على قيم الإخاء وامل�ضاواة ، وبني حا�رس �رسدي 
الوح�ضة  تبذر  التي  العن�رسية  باملمار�ضات  حافل 
يف ال�ضخ�ضية املقهورة ، وحتيل املكان املحبوب 
طارد  مكان  اإىل  وذاكرتها  نف�ضها  يف  املاألوف 
�ضوءا  ال�رسد  حا�رس  ويلقي  مكروه.  موح�ض 
القاهرة،  العن�رسية  ال�ضخ�ضية  قلق  على  كا�ضفا 
ونفورها من كل مظاهر الرباءة والطهر املمتزجة 
والدميوجرافية  اجلغرافية  الف�ضاء  بتفا�ضيل 
املت�ضامح  املحيط  عن  و�ضذوذها  والروحية، 
املحيط بها ، واملوغل يف عراقته وطهره وطيبته.
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الهوام�ش

اللغة  تهذيب  ومعجم   ، للخليل  العني  معجم   : يراجع    )1(
أساس  ومعجم   ، للجوهري  الصحاح  ومعجم   ، لألزهري 
البالغة للزمخشري ، ومعجم لسان العرب البن منظور ، 

مادة ) فضو (. 

املركـز   ، الـسردي  النـص  بنيـة   ، حلـمـداني  حمـيـد    )2(
 ،  3 ط   ، البيضـاء  والـدار  بيروت   ، العربي  الثـقـافي 

2000م ، ص 62 .

)3(  منهم حسن بحراوي في كتابه )بنية الشكل الروائي( ، 
ص 25-104 ، وخالد حسني في كتابه )شعرية املكان 
في  الضبع  ومصطفى   ،  85 ص   ، اجلديدة(  الرواية  في 
كتابه )استراتيجية املكان( ، ص 76 ، 77 ، ووسع حسن 
املكان،  غير  أخرى  عناصر  ليشمل  الفضاء  مفهوم  جنمي 
الرواية  في  والهوية  املتخيل  الفضاء  )شعرية  كتابه  في 
العربية( ، املركز الثقافي العربي ، ط1، 2000م ، وفضل 
)املكان(  مصطلح  استخدام  احلازمي  حجاب  حسن 
كتابه  في   ، العربي  الروائي  النقد  في  واستقراره  لعراقته 
)البناء الفني في الرواية السعودية( ، مطابع احلميضي ، 

الرياض ، ط1 ، 2006م ، ص 296 . 
حميد حلمداني ، بنية النص السردي ، ص 63 .  )4(

نقال عن املرجع السابق : ص 54 .  )5(
نقال عن : حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، املركز   )6(
الثقافي العربي ، بيروت والدار البيضاء ، ط1 ، 1990م، 

ص 30 . 
املرجع السابق : ص 30 .  )7(

رينيه ويليك وأوسنت وارين ، نظرية األدب ، ترجمة محيي   )8(
واآلداب،  الفنون  لرعاية  األعلى  املجلس   ، الدين صبحي 
باشالر  جاستون  ويرى   ،  288 ص   ، 1972م   ، دمشق 
أن البيت ليس مجرد منظر طبيعي، بل يكشف عن حالة 
نفسية، في كتابه جماليات املكان ، ترجمة غالب هلسا، 
املؤسسة اجلامعية للدراسات ، بيروت ، ط5 ، 2000م، 

ص 86.

وتوح�ض   ، واملزارع  الب�ضاتني  على  الق�ضاء  يف 
معنى  لكل  املتجهمة  املباين  والتهام  العمران، 
جمايل، وا�ضتيالء الطرق امل�ضفلتة املزدحمة على 
املفتوح  الف�ضاء  وحتول  املكان،  تفا�ضيل  معظم 
الرحب اإىل غرف �ضيقة مغلقة مقب�ضة، والتنكر 
ذلك  اأثر   ، الفلكلورية  ال�ضعبية  املوروثات  لكل 
يف بناء ال�ضخ�ضية املدنية ، وحتولها اإىل �ضخ�ضية 
قلقة ، نافرة ، باحثة عن اللذة ، غري من�ضجمة مع 
املحيط الروحي املحيط بها ، اأو �ضخ�ضية مقهورة 
العدائي  املحيط  مع  من�ضجمة  غري   ، م�ضطهدة 
املرتب�ض بها، وتتطلع اإىل مفارقة املكان املحبوب 
الـ�رسد  ووظف  جميعا.  النا�ض  اإليه  يحن  الذي 
تفا�ضيل  يف  املاأ�ضاوية  التحولت  تاأثري  مبهارة 
الف�ضاء املدين  يف بناء ال�ضخ�ضية ، و اإبراز الروؤية 
ال�رسدية  القائمة على املفارقة ، وتكثيف دللتها 

يف اخلطاب ال�رسدي.    

الهوامش
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إثنينية  كتاب   ،) اخلامس  اجلزء   ( الكاملة  أعماله  ضمن 
1426هـ ، وهي مرجعي  عبد املقصود خوجة ، جدة ،  

في الدراسة . 
دار   ، )رواية(  الطوال  زقاق   ، الفرج  أبو  حمزة  غالب   )19(

العلم ، جدة ، ط1 ، 1424هـ. 
)20( محمود تراوري ، ميمونة )رواية( ، دائرة الثقافة واإلعالم، 
الشارقة ، ط1 ، 2002م ، وط2 ، الدار للنشر والتوزيع ، 

القاهرة ، 2007م ، وهي مرجعي في الدراسة . 
)21( ليلى اجلهني ، جاهلية )رواية( ، دار اآلداب ، بيروت ، 

ط1 ، 2007م . 
)22( عزيز ضياء ، )مرجع سابق( ، ص 20،21 .

)23( املرجع السابق : ص 50،58، 66 ، 73 ، 87.
)24( نفسه : 161 ، 162 . 

)25( محمود تراوري ، ميمونة ، ص 9 ، 10 
)26( ليلى اجلهني ، جاهلية ، ص 139 ، 140

)27( املرجع السابق :ص 145 ، 146 . 
)28( غالب أبو الفرج ، زقاق الطوال ، ص 15. 

)29( ليلى اجلهني ، جاهلية ، ص 162 ، 163. 
)30( عبدالعزيز الربيع ، ذكريات طفل وديع ، ص 30 . 

)31( يراجع : عزيز ضياء ، ص 201 ، ومحمود تراوري ، ص 
59 ، وليلى اجلهني ، ص 127.

)32( عزيز ضياء ، ص 724 
)33( غالب أبو الفرج ، ص 19. 

)34( يراجع : عزيز ضياء ، ص 470 وما بعدها، وعبد العزيز 
الربيع ، 36 ، 37 ، وعثمان حافظ ، صور وذكريات عن 

املدينة املنورة ، ص 14 ، 15 .
)35( يراجع : عزيز ضياء ، ص 549 ، 560 ، وعبد العزيز 

الربيع ، ص 31 ، وعثمان حافظ ، ص 14.
 ، الربيع  وعبدالعزيز   ،  340 ، ص  ضياء  عزيز  يراجع:   )36(
ص 30 ، وغالب أبو الفرج ، ص 23 ، وعثمان حافظ، 

ص 13.
)37( محمود تراوري ، ص 39 .

خالد حسني ، شعرية املكان في الرواية اجلديدة ، كتاب   )9(
الرياض ، ط1 ، 2000م ، ص 109 .

الرواية  في  الفني  البناء   ، احلازمي  حسن   : يراجع   )10(
السعودية، ص 301 ، وخالد حسني ، شعرية املكان في 
استراتيجية   ، الضبع  ومصطفى   ،  92  ، اجلديدة  الرواية 
 ، ط1   ، القاهرة   ، الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة   ، املكان 

1998م ، ص 121 .

)11( يراجع: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 27 ، 
وحميد حلمداني ، بنية النص السردي ، 62 ، ومصطفى 
الضبع ، استراتيجية املكان ، ص 132، وحسن احلازمي، 

البناء الفني في الرواية السعودية ، ص 300 .
)12( يراجع : خالد حسني، شعرية املكان في الرواية اجلديدة، 
ص 115، 116، وحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، 

32 ، بتلخيص وتصرف .

دار  بأخبار  الوفا  وفاء  السمهودي،  أحمد  بن  علي   )13(
دار  عبداحلميد،  الدين  محيي  محمد  حتقيق  املصطفى، 
الباز ، مكة املكرمة ، املقدمة ، نقال عن محمد الدبيسي، 
 ، عالمات  أمنوذجا،  املنورة  املدينة  املكان  جماليات 
النص  قراءة  مبلتقى  خاص  عدد   ، بجدة  األدبي  النادي 

2002م ، ص 274 . 

)14( ذكر الدكتور عبد اهلل عسيالن أن املدينة املنورة كتب عنها 
551 كتابا، و246 بحثا ومقالة حتى عام 1419هـ، في 
كتابه املدينة املنورة في آثار املؤلفني قدميا وحديثا ، نقال 

عن محمد الدبيسي ، جماليات املكان ، ص 274 .
)15( عثمان حافظ، صور وذكريات عن املدينة املنورة ، نادي 
املدينة املنورة األدبي ، ط1 ، 1983م، ص 5 )من مقدمة 

الكتاب بقلم محمد هاشم رشيد (. 
)16( محمد الدبيسي، جماليات املكان املدينة املنورة أمنوذجا، 

ص 275. 
املدينة  نادي   ، وديع  طفل  ذكريات   ، الربيع  عبدالعزيز   )17(
 ، 1402هـ   ، وط2   ، 1397هـ   ، ط1   ، األدبي  املنورة 

وهي مرجعي في الدراسة . 
دار   ، واحلرب  واحلب  اجلوع  مع  حياتي   ، ضياء  عزيز   )18(
الثانية  والطبعة   ، 1414هـ   ، للنشر ، جدة ، ط1  البالد 



مقــــــاالت

الراوي ، ج 23 رمضان 1431هـ - سبتمبر 2010
88

)62( نفسه : ص 13. 
)63( محمود تراوري ، ص 27 ، 28. 

)64( ليلى اجلهني ، ص 108. 
)65( املرجع السابق : ص 126. 

)66( عزيز ضياء ، ص 200 ، 410. 
 : ويراجع   .  29 ص   ، سابق(  )مرجع  حافظ  عثمان   )67(
كتاب   ، احلجاز  إلى  رحلة   ، املازني  القادر  عبد  إبراهيم 
1431 هـ،  396 ، احملرم  الرياض ، عدد  العربية ،  املجلة 

ص 61 ، 62.
)68( محمود تراوري ، ص 38. 

أبو  غالب   : ويراجع   ،  231 ص   ، الربيع  عبدالعزيز   )69(
الفرج، ص 20. 

)70( عزيز ضياء ، ص 86 ، 316 ، 549 ، 443 ، وغيرها ، 
ويراجع : حسن حجاب احلازمي ، البناء الفني في الرواية 

السعودية ، ص 348. 
)71( غالب أبو الفرج ، ص 25 ، 26 ، وعبد العزيز الربيع، 

ص 231. 
)72( روى عزيز ضياء أنه ذهب مع أمه بعد عودتهم للمدينة 
إلى احلرم النبوي ، » وفي احلرم استسلمت أمي للبكاء ، 
املغرب  صالة  وبعد   ، الكرمي  القرآن  من  حتفظه  ما  وقراءة 
 ، وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  مثوى  بزيارة  قامت 
ومن   .201 ، ص   « احلجرة  أمام شباك  الوقوف  وأطالت 
النبوية  للروضة  النساء  الوقت احلاضر أن زيارة  املعلوم في 
ممنوعة بعد املغرب. وكذلك يرصد السرد في )ميمونة( و 
)جاهلية( حرية النساء في زيارة احلرم ، والروضة النبوية 
الشريفة ، وقبر الرسول صلى اهلل عليه وسلم في أي وقت، 
فصل  ألن   ، النساء  عن  الرجال  تفصل  حواجز  ودون 
احلرم  في  بينهم  احلواجز  ووضع   ، الرجال  عن  النساء 
ليلى   : يراجع  السعودي.  العهد  إال في  لم يوجد  النبوي 
اجلهني )جاهلية( ، ص 89 ، ومحمود تراوري )ميمونة(، 

ص 59 ، 102.
الفرج ،  أبو  521 ، ويراجع : غالب  )73( عزيز ضياء ، ص 

ص 11. 
)74( عزيز ضياء ، ص 747. 

)38( املرجع السابق: ص 37. 
)39( ليلى اجلهني ، ص 30 ، 31. 

)40( املرجع السابق : ص 20. 
)41( نفسه : ص 17 ، 19 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26. 

)42( عزيز ضياء ، ص 223 ، وغالب أبو الفرج ، ص 7. 
)43( عزيز ضياء ، ص 207 ، 239. 

 ، عزيز ضياء   : ويراجع   ،  32 ، ص  الربيع  العزيز  عبد   )44(
ص 196. 

220 ، ويراجع : عبدالعزيز   ،  219 )45( عزيز ضياء ، ص 
الربيع ، ص 227. 

)46( حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص 81. 
)47( غالب أبو الفرج ، ص 5 ، 6 ، ويراجع : عزيز ضياء ، 

ص 249 ، 495 ، 607 ، 644. 
)48( يراجع : عزيز ضياء ، ص 254 ، 437 ، 438 ، وعبد 
 ،23 الفرج ، ص  أبو  171 ، وغالب  الربيع ، ص  العزيز 

 .25
املنـورة،  املديـنة  تاريـخ  من  فـصــول   ، حافـظ  عـلي   )49(
 ، ط2   ، جـدة   ، والنـشر  للطبـاعة  املـدينـة  شـركـة 

1405هـ ، ص 35 ، 36. 
)50( محمود تراوري ، ص 36. 

)51( عبدالعزيز الربيع ، ص 282. 
257 ، ويراجع : عزيز   ، 256 الربيع ، ص  )52( عبدالعزيز 
ضياء، ص 480 ، 540 ، ومحمود تراوري ، ص 100. 

)53( عزيز ضياء ، ص 540. 
)54( عبدالعزيز الربيع ، ص 255 ، 256. 

)55( محمود تراوري ، ص 26 ، 27 ، 36. 
)56( املرجع السابق : ص 37 ، 38. 

)57( عزيز ضياء ، ص 441. 
)58( املرجع السابق : ص 207 ، 516 ، 536 ، 717. 
)59( عبدالعزيز الربيع ، ص 75 ، 104 ، 136 ، 248. 

)60( غالب أبو الفرج ، ص 6 ، 7 ، 11 ، 14 ، 25. 
)61( املرجع السابق : ص 19 ، 20. 
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الثقافي  املركز   ، الروائي  الشكل  بنية   ، بحراوي  حسن   )2(
العربي ، بيروت والدار البيضاء ، ط1 1990م.

)3( حسن حجاب احلازمي ، البناء الفني في الرواية السعودية 
، مطابع احلميضي ، الرياض ، ط1 ، 2006م.

-4 حسن جنمي ، شعرية الفضاء ) املتخيل والهوية في الرواية 
العربية ( ، املركز الثقافي العربي ، بيروت والدار البيضاء، 

ط 1 ، 2000م.
الثقافي  املركز   ، السردي  النص  بنية   ، حلمداني  حميد   )5(

العربي ، بيروت والدار البيضاء ، ط 3 ، 2000م.
)6( خالد حسني ، شعرية املكان في الرواية اجلديدة ، كتاب 

الرياض ، الرياض ، ط1، 2000م. 
)7( عثمان حافظ ، صور وذكريات عن املدينة املنورة ، نادي 

املدينة املنورة األدبي ، ط 1 ، 1983م.
دار  بأخبار  الوفا  وفاء   ، السمهودي  أحمد  بن  على   )8(
املصطفى ، حتقيق محمد محيي الدين عبد احلميد ، دار 

الباز ، مكة املكرمة ، د ت.
املدينة  شركة   ، املدينة  تاريخ  من  فصول   ، حافظ  علي   )9(

للطباعة والنشر ، جدة ، ط 2 ، 1405 هـ.
)10( محمد إبراهيم الدبيسي، جماليات املكان ) املدينة املنورة 
أمنوذجا ( ، مجلة عالمات ، النادي األدبي بجدة ، عدد 

خاص مبلتقى قراءة النص ، سنة 2002م.
العامة  الهيئة   ، املكان  استراتيجية   ، الضبع  مصطفى   )11(

لقصور الثقافة ، القاهرة ، ط 1 ، 1998 م.

ثالثًا: املراجع املترجمة:
غالب  ترجمة   ، املكان  جماليات   ، باشالر  جاستون   )1(
 ، والتوزيع  والنشر  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  هلسا، 

بيروت، ط 5 ، 2000 م.
)2( جيرالد برنس ، قاموس السرديات ، ترجمة السيد إمام ، 

دار ميريت ، القاهرة ، ط 1 ، 2003 م.
)3( رينيه ويليك وأوسنت وارين ، نظرية األدب ، ترجمة محيي 
واآلداب،  الفنون  لرعاية  األعلى  املجلس   ، الدين صبحي 

دمشق ، 1972 م.

)75( محمود تراوري ، ص 100 ، 102 ، وأشار عزيز ضياء 
إلى التكية املصرية في املدينة ، ص 585. 

)76( ليلى اجلهني ، ص 120. 
)77( محمود تراوري ، ص 151. 

)78( ليلى اجلهني ، ص 120. 
)79( عزيز ضياء ، ص 394 ، 492 ، 585 ، 604 ، وأشار 
السحيمي  أن شارع  إلى   ،  193 الربيع  ، ص  عبدالعزيز 
املتصل بساحة املناخة كان يشتهر بشارع الرعب ، حيث 
كان )الفتوات( يلتقون فيه للمضاربة والنزال واستعراض 

ألوان البطولة.   
)80( جيرالد برنس ، قاموس السرديات ، ترجمة السيد إمام ، 

دار ميريت ، القاهرة ، ط 1 ، 2003 م ، ص 182.
غالب  ترجمة   ، املكان  جماليات   ، باشالر  جاستون   )81(

هلسا ، ص 9.

امل�صادر واملراجع
أوال : املصادر:

الربيع ، ذكريات طفل وديع ) سيرة ذاتية (،  )1( عبدالعزيز 
نادي املدينة املنورة األدبي ، ط 2 ، 1402 هـ.

)سيرة  واحلرب  واحلب  اجلوع  مع  حياتي   ، ضياء  عزيز    )2(
ذاتية ( ، كتاب إثنينية عبد املقصود خوجة ، جدة ،  ط2، 

اجلزء اخلامس )ضمن األعمال الكاملة(، 1426هـ.
دار   ،  ) رواية   ( الطوال  زقاق   ، الفرج  أبو  حمزة  غالب   )3(

العلم ، جدة ، ط 1 ، 1424 هـ.
)4( ليلى اجلهني ، جاهلية )رواية( ، دار اآلداب ، بيروت ، 

ط 1 ، 2007م.
)5( محمود تراوري ، ميمونة ) رواية ( ، الدار للنشر والتوزيع ، 

القاهرة ، ط 2 ، 2007م.

ثانيًا: املراجع العربية:
كتاب   ، احلجاز  إلى  رحلة   ، املازني  القادر  عبد  إبراهيم   )1(

املجلة العربية ، الرياض ، عدد 396 ، احملرم 1431هـ.
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البحث عن حياة موازية
قراءة يف جمموعة 

ارة القط الأ�سود«  »خمَّ

لنجيب حمفوظ

ارتبطت فكرة عودة بطل الن�ص ، اأو �سخ�سيته الرئي�سة 

اإىل املـا�سي ، يف اإبـداع جنيب حمـفـوظ ، بالبحـث عـن 

اأ�سياء ورموز لها مدلولتها التي تعالج هذه الإ�سكالية، كما عالج 

بالعبث  تختلط  وفل�سفية  ميتافيزيقية،  اأمورا  ذلك  قبل  بالبحث 

وال�سعور اجلمعي بالالجدوي . 

فمن خالل ن�سو�ص جمموعة » خمارة القط الأ�سود » متثل 

عودة بطل ن�ص » ال�سدى » اإىل منزله القدمي ـ حتديدا ـ هذه القيمة 

التلقي  م�ستويات  اأحد  متثل يف  قد  التي   ، الأم  اإىل  بحنينه  املرتبطة 

اأو احلياة بعنفوانها ، و �سخب عالقاتها و  منوذجا م�سغرا للوطن 

دميومتها .

حي  م�ستوى  على  املكان  جغرافيا  اإىل  العودة  متثلها  كما 

ترتدد   - طويلة  فرتة  منذ  »رحلة«  ن�ص  بطل  غادره  الذي  الن�ساأة 

كثريا يف عدد من الن�سو�ص - لي�سري هنا العناق مع املدلول العام 

تعود.  لن  التي  احلميمة  بالذكريات  املقرتن  احلياة  الوطن/  ملعنى 

الن�سو�ص  بطل  لإعادة  و�سل  حلقة  كونهما  من  الن�سان  ليقرتب 

اإبداع  عن  احلديث  �سياق  يف  بالتحليل  تناولناها  التي   - الثالثة 

جنيب حمفوظ من خالل جمموعة »بيت �سيئ ال�سمعة« - اإىل ما�سيه 

ليجد فيه �سالته املفقودة، اأو مهربه من حياته الآتية، وكذا انتقاله 

وحماوله  معها،  املهادنة  مرحلة  اإىل  احلياة  مع  ال�رصاع  مرحلة  من 

حياة  البحث عن  ومعاودة  املا�سي،  اأغفلها يف  التي  اأغوارها  �سرب 

مفتقدة، وو�سوله اإىل نتائج خميبة لالآمال والرغبات؛ كتمهيد ملرحلة 

بظاللها  تلقى  تاريخية  مرحلة  مع  تتواءم   - والغيبوبة  التوهان  من 

بالتاأكيد على الإبداع - التي تنتقل �سماتها اإىل ن�ص »خمارة القط 

حممد عطية حممود

ربـمـــــا
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من ال�سكوت املطبق املوازية حلالة املوات ، فاحتا 
زاوية من زوايا الذات ؛ ليلج داخل �سخ�سه بهذا 
دورا  يلعب  والذي  الدال،  الداخلي  املونولوج 

متكررا وناجحا يف بنية الن�ص: 

الوجه  على  الباب  �سينفتح  حلظة  »بعد 
�سنة.  ع�رشين  منذ  تره  مل  الذي  الوجه  القدمي. 
والزمن مل يطم�ص �سورته القدمية الباكية املت�سربة 
املتاأففة. و هي اإن تكن اليوم يف الثمانني فما اأكرث 
املعمرات يف اأ�رشتنا . اأما الرجال..؟! الر�سا�ص 

واملاآ�سي واالأعني التي ال تذرف الدمع«)2(.

بهذه ال�سيغة اال�ستباقية للتوقع، واال�ستنتاج 
ك�سيغة من �سيغ ال�رشد يف البناء الق�س�سي، والتي 
يعطى  ن�سو�سه)3(  يف  حمفوظ  جنيب  ا�ستخدمها 
الن�ص م�ساحة من القلق والتوتر، تف�سل بني هذه 
و  للغفران  املتلهفة   ، الراجية  املباغتة،  االإهاللة 
عناق معنى الوطن يف �سورة االأم املعمرة ؛ كي 
اإىل  �سقاء  رحلة  من  العائد  ال�سال/  هنا  حتت�سن 
الوطن   / االأ�رشة  �ساحة  بعد خلو   ، بحث  رحلة 
وماآ�سيها  احلروب  �سيعتهم  الذين  الرجال  من 
العام  اجلمعي  ال�سعور  مع  الن�ص  من  مواكبة   -
بنزيف الدم الذي كان يئن حتت وطاأته الوطن يف 
يواكبها  التي  اأو  لالإبداع،  امل�ساحبة  الفرتة  تلك 
بذكرياتها  املا�سي  خزانة  فتح  وبني   - االإبداع 
مل  فهو  ؛  ومتى  اأين  ولكن   ، املحرتقة  واأ�سواقها 
يجد اأمامه اإال تلك اخلادمة ، التي اأذهلتها مفاجاأة 
عودته غري املنتظرة ، وهذه امل�ساحة من ال�سمت 

ون�سها  عنوانها  للمجموعة  ميثل  الذي  األسود« 
التي  الغيبوبة  فيه مرحلة  ير�سد  الرئي�ص، والذي 
حياة  ين�سدون  حني  الكل  املجتمع/  فيها  يقع 
موازية )ولكن يف خمارة( ؛ لتعرب هذه الن�سو�ص 
الثالثة - اأي�سا - عن تكامل اإبداع جنيب حمفوظ 
اإبداعه الروائي الذي تزامنت معه  الق�س�سي مع 
فوق  و»ثرثرة  »ال�سحاذ«  مثل  روائية  اأعمال 
النيل« لتبدو - جلية - عملية املوازاة بني اخلمارة 
كما  »الرواية«،  يف  والعوامة  »املجموعة«،  يف 
»رحلة«  »ال�سدى«،  ن�ص  بني  املوازاة  يف  تبدو 
مع رواية »ال�سحاذ«، مع اختالف الن�سق الفني 
والقيمي لكل عمل اإبداعي على حدة �سواء كان 

ق�س�سيا اأو روائيا. 

***

وقع  الكاتب  ير�سد  »ال�سدى«  ن�ص  يف 
لف�سائه  املقتحم  ن�سه،  �سخ�ص  على  ال�سنني 
ببالغة االختزال اللغوي الدال ، من خالل قوله 

االفتتاحي:

رنني  تالشي  وانتظر  عصاه  على  »اعتمد 
اجلرس وال صوت يجيء من وراء الباب كأن الشقة 

خالية«)1(.

�سخ�سه،  على  ال�سنني،  بظالل  يلقى 
البـالغ  التـاأثري  هذا  وليظـهر  ؛  اأيـ�سا  واملكـان 
 - خاطـفة  ب�سـورة  كان  واإن   - املالمح  عـلى 
والذي ال يقابله اإال  �سبح اخلواء الذي يبتلع  رنني 
اجلر�ص، ويخر�ص كل االأ�سوات ؛ مبا ي�سي بحالة 
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لم أقطع الوادي ألسلم بهزمية عاجلة. توقعت سخطا 
ولعنا وبكاء ولكن ليس الصمت والتجاهل«)5(.

ب�سيغة  املتداخل  املونولوج،  يك�سف   
املتكلم مع �سمري املخاطب ، واملتمادي  �سمري 
يف جلد الذات ، عن تخطي مفهوم االأم مل�ستواه 
العادي ؛ لتمثل بذلك وتوؤكد على واأو�سع لرمز 
وترية  وتريتني،  على  الن�ص  وي�سري  الوطن... 
ووترية  للم�ساعر،  ال�سادم  اخلارجي  الر�سد 
الر�سد الداخلي الذاتي، الذي يعتمد عليه الن�ص 
يف بنيته، كدافع موؤثر حلركته ، وكجالب الأ�رشار 
العالقة املتاأزمة - فاقدة الرباط احلي - بني بطل 
الن�ص، وبني اأمه/ وطنه ، يف �سورة هذا احلوار 
ال�سامت الذي حتركه االأحا�سي�ص اأكرث مما حتركه 

االأ�سياء املادية امللمو�سة.

»واقترب خطوتني مادا يده . ولكنها لم تشعر له 
بوجود . صدمة أسر من األولى«)6(.

داخلي  مونولوج  من  جزءا  الرد  ليكون 
ال�سارد  النف�سي،  الداخلي،  الفعل  رد  ميثل 

الأ�سباب املعاناة:

»املاضي بكل مآسيه لن يخفف من قسوة 
اللطمة. حق أنك أخر من يعجب لقسوة ما، وعليك 
أن تؤدي حساب عشرين عاما من املقت، وهي كما 

ترى ال تبرأ من صفة الضجر«)7(.

الالذع،  االنتقاد  ح�ص  يتداخل  هنا 
الذات  جلد  ح�ص  مع  االأم،  ملمار�سات  الراف�ص 
اإىل  الن�ص  لينتقل  ؛  الن�ص  �سخ�ص  يف  املتاأ�سل 

املطبق ، التي ت�سمل طريق هرولته املو�سومة ببهاء 
)طلعته(، التي ما زالت حتمل زهو الذات ، نحو 

حجرة االأم: 

»دخل احلجرة متمهال وبال صوت وبقلب 
الباب  أغلق  ثم  معهودة،  بصالبة  انفعاله  يزداد 
وراءه. وقف في وسط احلجرة وهو ينظر إليها بتمعن 
واستطالع. ورغم غلظته تأثر بعض الشيء. تسربت 
إلى أنفه األفطس رائحة غريبة وأليفة معا، كما تنبلج 
ذكرى ضائعة، فدفعته إلى أحضان املاضي. ها هو يعود 

إلى صميم نفسه...

وتربعت املرأة على كنبة قابضة بأصابعها على 
ابتها البساط، ولكنها لم  مسبحة طويلة ال مست شرَّ

ترفع رأسها إليه، وكأمنا لم تشعر بوجوده«)4(. 

هكذا متثلت املواجهة يف جو يكتنفه عبق 
املا�سي الذي بداأ يت�رشب اإىل ذاته ، يتلب�سه ، ي�سيع 
فيه بهجة العودة اإىل النف�ص ؛ مبا متثله من اأمل يف 
العودة اإىل االأمان ، و اغرتاف الذكريات امل�سعة؛ 
هذه  عن  التايل  الداخلي  املونولوج  ليك�سف 
العالقة املقطوعة لبطل الن�ص مع زمانه/ جذوره، 
والتي يلوح فيها الكثري من �سماته و�سماتها معا: 

»إنها تتجاهلك بال شك. لعلها سمعت ما دار 
من حديث في الصالة فتأهبت لتجاهلك. ال تعجب 
لبرودها فكم قاست وكم عانت. وهي على أي حال 
أم املآسي فكيف تخلو من روح العنف!... وماذا 
توقعت عندما اضطرتك احلال إلى العودة؟... إنها أشد 
مما أقسى من تاريخ األسرة الدامي.  لكني عنيد أيضا. 
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جف صوتك ، هالك أن يخرج من بطنك هذا العدد 
العديد من األعداء ، ولكنها بطنك على أي حال، 
وخبريني باهلل كيف مات أبى؟ وأعمامي؟ وقيل لي ملاذا 
تذهب بعدما كان ولكن ال أحد يعلم بسري سواء، وأنا 
أؤمن بالغيب إمياني بالدم ، والوقت قد فات فيما بدا 
لهم و لكنى رأيت رأيا آخر ، غير أنى أود أن أعلم ختام 

تتعلقني بالصمت؟!«)10(.

ويقول يف مو�سع اآخر: 

تقتلني،  وأنت  أتكلم  وأنا  قدمت  »ومذ 
سأذهب أقسى مما جئت، والساقية تدور وال حتمل 
من باطن األرض إال العلقم، لم يجئ األبناء خير منا، 
هيهات أن أعترض، اليوم يقطبون ويتبادلون نظرات 
ممتعضة ، وغدا ينطلق الرصاص، ها أنا أرى املستقبل 
بعني املاضي الدامية، واليوم جتمعهم صورة عائلية، كما 
جمعتنا صورة يوما ما، ولكن ماذا عن الغد؟«)11(. 

هنا امتدت ال�سورة القائمة؛ لتخرج من 
يلقي  واأعم..  اأ�سمل  اإطار  اإىل  اخلا�ص  اإطارها 
تاأويل  م�ستويات  من  اآخر  م�ستوى  على  بظالله 
الن�ص ، حيث يت�سع الف�ساء الداليل ؛ كي يعطي 
اإطار العائلة  اأ�سمل واأو�سع ملا يدور خارج  روؤية 
املحدودة باأفراد و اأ�سخا�ص معدودين ؛ لي�سمل 
بهذه  ات�ساعا،  االأكرث  والدائرة  املحيط،  الواقع 
اإرث  اإىل م�ساركة اجلميع يف  التي توؤدي  النظرة 
عنه  البحث  كان  ورمبا  ينتهي،  ال  الذي  ال�سقاء 
من  خال�سا  دم،  وفرقة   تناحر  من  اأ�سبابه  ويف 
االإح�سا�ص بال�سجر وال�ساأم كما يقول الن�ص يف 

مرحلة احلوار الظاهر ، الذي ال يجد ردا من االأم 
اأي�سا.      

»رفعت رأسها قليال رمبا لتريحه ثم عادت 
إلى االنطواء على املسبحة في عالم ال يشاركها فيه 

أحد«)8(.

تام  بانقطاع  االإح�سا�ص  من  الن�ص  يعمق 
لياأتي   ، تت�ساعد  ع�سبية  حدة  يف   ، للتوا�سل 

احلوار الفردي ال يقطعه لتجاهل.

»أعلم ما يقول صمتك ، جاء اللص ، جاء 
املجرم، جاء أخيرا، باهلل خبريني هل تطلبت حياتك هنا 

ماال أكثر مما لديك؟ 

وركبته رغبة في املزاح، يائسة، فتساءل:

من  الزواج  في  حظك  لتجربي  ماال  أردت  هل   -
جديد؟ 

وضحك عاليا. لكنه ضحك وحده. وحده«)9(.

وجت�سد حالة ال�سمت ، مرحلة من مراحل 
اجلمود وانقطاع ال�سلة ، وخلق جو من اجرتار 
االآالم ، و الذكريات املوؤثرة ؛ لت�سري املقاطع من 
اأمامه  املاثل  االأم  وبكيان  بذاته،  املنفرد  حواره 
كتمثال من حجر ، اإىل نواح عديدة من اأ�سباب 
ال�سقاق والفرقة والفرار التي دفعته للغياب مدة 
الع�رشين عاًما ؛ فيبدو ما ي�سبه �سبح الثاأر، الذي 
كان يطارده ، واإن مل يكن ثاأرا باملعنى امل�سطلح 

عليه.

»ألم تغضبي مبا فيه الكفاية؟ لعنت األبناء حتى 
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»وانتفض واقفا في انفعال. ذهب مرة وجاء ثم 
وقف قبالتها معتمدا على عصاه بيمناه متجهم الوجه: 
- هذه طريقتك في العقاب، ال شك أنك تخيلت هذا 
اللقاء ومتنيت وقوعه وانتظرته طويال قلت سيجيء 
يوما، سيجيء إذا أملت به كارثة أو صرعه مرض ، 
سيذكر عند ذاك أمه املنسية ويهرع إليها سائال العفو 
والبركة، وعند ذاك أجد فرصتي في االنتقام«)13(. 

املتمثلة  ماأ�ساته  ذروة  اإىل  الن�ص  يتجه 
وب�رشها  ل�سمعها  االأم  لفقد  االبن  اكت�ساف  يف 
لعبت  التي  ـ  اخلادمة  اقتحام  م�سهد  خالل  من 
واإن كان و�سيطا، ولكنه دال على  فاعال،  دورا 
الوطن  االأم/  قدرة  زوال  ع�رش  على  �سهادتها 
على ال�سمع والب�رش ، مبا حتمله هذه االإ�سارة من 
مدلوالت رامزة اإىل حال الواقع املحيط يف تلك 

احلقبة التاريخية. 

»أرخت اخلادم جنونها وهي تقول بحسرة : - 
يا سيدي إنها ال ترى«)14(. 

»قالت اخلادم بصوت منكسر: - ياسيدي إنها 
ال تسمع«)15(. 

اإن اخلادمة يف ن�ص »ال�سدى« هي حلقة 
و�سل بني الن�ص و اأمه ، فقد كانت املفتاح الذي 

اأو�سلنا اإىل اأفكار االأم الرمز)16(. 

على  دالة  خامتة  الن�ص،  خامتة  ولتكون 
جت�سيد االأ�ساة كلها بالتقاء االأم/ الوطن، ككيان 
ابنها  يدي  على  امل�سحوذة  البعيدة  اأنفا�سه  يلفظ 
املفجوع/ املتخاذل ، يف ماأ�ساة اأمه ، التي �سببتها 

احلوار  اإىل  الذي حتول  الداخلي  بطله  مونولوج 
نف�سه؛  باملونولوج  املمتزج  واحد،  طرف  من 
تقريبا  بالكامل   - ن�سه  بنية  يعتمد يف  فالكاتب 
احلوار  تداخل  يحدثها  التي  اخللخلة  هذه  على 
اإبراز  ؛  لالأم  املطبق  ال�سمت  مع  املونولوج  مع 
مونولوجه  اإىل  البطل  ويعود  املاأ�ساة.  جوانب 

الذي متاهى مع حواره اخلارجي:

»آه هل تستسلم لليأس؟ ما هذا األلم الذي 
يدب في أعماقك أهو نذير نوبة جديدة؟ إذن ماذا تفعل 
العقاقير ولم هي ليست حاسمة كالرصاص والفأس؟ 
وأنت أيتها العجوز.. ماذا باهلل ميكن أن يحركك؟! 

أقول إنك أقسى منا جميعا«)12(. 

كثرية،  اأغالال  حمطما  الياأ�ص  يندلع  هنا 
البوح  هذا  ليك�سف  واأوجاعه؛  باأناته  تختلط 
يقرن  لكنه  بنيانه،  املر�ص واخلور يف  تغلغل  عن 
احلقد  وذلك  املتوارث،  املر�ص  هذا  جذور  بني 
والتعط�ص  للعنف  يدفعها  النفو�ص  يف  املتغلغل 
والفاأ�ص؛  بالر�سا�ص  عنه  عرب  والذي  للدماء، 
ليعاود اإماطة اللثام عن اأمور كثرية ، ويقفز عليها 
كي يعلن ثورته الداخلية على اأمور يراها بدهية 
اأن يكون ال�سفح و الغفران هو جزاء العائدين؛ 
اإىل  الوطن  االأم/  اإىل  باحلنني  ال�سعور  ليتحول 
كل  بعد  عقابه  على  واإ�رشار  باالمتهان،  �سعور 
احلق  وغمط  بال�سخط  و�سعور  ال�سنني،  تلك 
والظلم الذي مار�سه / مور�ص �سده ، قبل ع�رشين 

عاما وخاللها . 
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يف عناق اأثريي ، تدعو اإليه دواعي اإحلاح الذات، 
وهفو النف�ص للرجوع اإىل ما�ص يتج�سد فيه، ولو 
نفحة اأو �سعاع من اأ�سعة املا�سي التي تعيد الروح 
حيث  االأبد،  اإىل  املفقود  ما�سيها  من  قب�ص  اإىل 
يطل بطل الن�ص على م�ساحة مكانية اأكرث ات�ساعا 
ب�سمات  ال�سابق،  الن�ص  يف  املكان  م�ساحة  من 
الزمن، من خالل  وقاره الذي طبعته عليه الآثار 
القدمي حمدثا هذا  م�سهد جل�سته يف مقهى بحيه 
الن�ص على  اجلدل املقرتن بالده�سة، حيث يطل 
خالل  من  القدمي  احلي  ات�ساعا/  االأكرث  املكان 

املكان املحدد/ املقهى.

عندنا  ليس  معرضا،  القهوة  أعتبر  »أنا 
صالونات أدبية باملعنى املفهوم ، املقهى جتمع لكل أمناط 

البشر«)19(.

املكان  احلي/  م�رشاعي  يفتح  والذي 
عالئق  عن  الك�سف  عملية  تتم  كي  االأو�سع، 

الن�ص ب�سخو�سه ودالالته: 

»لفت األنظار. كان البد أن يلفت األنظار. 
فرجل طاعن في السن وغاية في الوقار إذا جلس في 
قهوة بلدية صغيرة مزدحمة بالصعاليك البد أن يلفت 
األنظار. وملا زالت الدهشة عنهم رجعوا إلى ما كانوا 
فيه وراح هو ينظر إلى احلارة من مجلسه ويالمس قدح 
الشاي بأمنلته دون أن يفكر في تناول رشفة منه. 
الشك أنهم يظنونه ضيفا غريبا طارئا ال تفسير له. أو 
عابر سبيل أقعده التعب، كال إنهم هم الضيوف، هم 
الطارئون ، أما هو..؟ أما هو فقد كان في ذلك املوضع 

مولده«)20(. 

خيانته،  ورمبا   ، جتمعه  جحود  جحوده/  ماأ�ساة 
اإ�سارة اإىل كون العام البد واأن ينبثق من اخلا�ص. 

فق�سة »ال�سدى«  تطرح الق�سايا والهموم 
 - االجتماعي  البعد  فيها  ويختلط  والتجارب 
الرمزي...)17(  امليتافيزيقي  بالبعد  ال�سيا�سي 
بحيث يلعب الرمز دورا فاعال يف تقدمي بنية ن�سية 
متما�سكة تهدف اإىل انطالق هذا احل�ص العام من 
بوؤرة خا�سته ، هي بوؤرة الفرد اجلاحد/ املظلوم، 
اإىل واقع �سيا�سي يلقي  مرورا باملجتمع، عروجا 
بظالل كاآبته واإحباطاته و ينتهي الن�ص املونولوج 
املنفرد - كما بداأ - اإيذانا بعودة البطل املهزوم 
اإىل بوؤرة ظالمه/ داخله مرة اأخرى ؛ ليبداأ رحلة 
ما�سيه؛  اأطالل  على  ذاته  فيها  تتقوقع  جديدة 

فيقول ب�سمري املخاطب: 

»لم يكن املوقف كما تصورت و لكنه في احلقيقة 
أفظع. وأنت شريك في اخليانة ال مفر. جئت تتخفف 
من أثقالك فضاعفتها أضعافا مضاعفة. وهاهي أنفاسها 
تتردد على يديك ولكنها أبعد من جنم. كاملوت غير أنه 
ينضح بالعذاب. وها هو الصمت وها هو السر«)18(.

رحلة إلى  املاضي:
اإىل  الن�ص  بطل  يعود  »رحلة«  ن�ص  يف 
جغرافيته االأ�سمل واالأعم ، واملعربة ب�سورة اأو�سع 
عن مدلول املكان كوطن ، اأو بوؤرة تتجمع فيها 
اأ�سالء املا�سي واأطالل؛ كمكان/ حياة بدبلة ولو 
لفرتة زمنية �سئيلة م�رشوقة من الزمن االآتي الثقيل 
الوطء ؛ حيث يتالقى مع ما تبقى من اآثار املكان 
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نزع به اإىل روؤية احلي القدمي ، وهاهي احلارة مل 
تكد تتغري. كال لقد تغريت كثريا. فعند مدخلها 
اختفاء  ورغم   ، و،،،،،   ، عمارة جديدة  ترتفع 
كانت  كما  قدمية  االأخرى  البيوت  هي  فها  بيته 

وازدادت ِقدما ، اأمام �سكانها«)22(.

بهذا الرتدد بني الت�سديق وعدم الت�سديق، 
هذه  من  ودالالته  التغيري،  مظاهر  الن�ص  ير�سد 
البيوت و عالقات اأهلها التي متزقت ، و�سالتها 
التي فنيت ، وهذه التحوالت من اآثار لها عمقها 
الروحي و النف�سي ؛ ليعود الن�ص / البطل ليت�ساءل 
لها غري  يعرف  التي ال  العودة  عن جدوى هذه 

هذا ال�سبب الظاهري.

»ملاذا جاء ؟ لقد مات كل شيء أو أصبح في 
حكم امليت. وبعدت الذكريات لدرجة لم يعد يخفق 
لها القلب إال قليال. ومن اخلير أال يخفق فوق ما 

يحتمل«)23(.

يخرج بطل الن�ص اإىل حيز اآخر معنوي، 
املادية  اجلغرافيا  اأو  االأطالل  ف�سلت  بعدما 
واقرتاب،  ود  م�ساحة  خلق  يف  الباقية  االأبعاد، 
التي  ال�سحيقة  املرحلة  طيف  منه  يتقرب  حيث 
اندفاع احللم ؛  الرباءة وقوة  فيها روح  جت�سدت 
التي ارتفعت  الذكريات  لتتواىل حلقات �سل�سلة 
الن�ص،  بطل  بتذكر  املادي  املكان  م�ستوى  عن 
ب�سمري املخاطب الذي يقتحم الن�ص، كما يقتحم 
اإىل  عائدا  الزمن  حاجز  ويك�رش  بطله،  �سخ�سية 
�ساف  داخلي  مبونولوج  ال�سنني  ع�رشات  الوراء 

يتغري به اإيقاع الن�ص: 

على  داليل  كف�ساء  احلارة  دور  يربز  هنا 
احلياة ذاتها ،حيث يقول جنيب حمفوظ عن دور 

احلارة يف كتاباته : 

»إن ما يحركني حقيقة عالم احلارة، هناك 
البعض يقع اختيارهم على مكان واقعي، أو خيالي 
أو فترة من التاريخ ، لكن عاملي األثير هو اجلارة.. 
أصبحت احلارة خلفية ملعظم أعمالي حتى أعيش في 

املنطقة التي أحبها...«)21(.

الن�ص  يلقي   ، الروؤية  وهذه  امل�سهد  بهذا 
ناظريه  اأمام  لتحل  تذكره؛  م�رشح  على  ببطله 
ب�سورة  حمت�سدة  بدت  التي   - التحول  م�ساهد 
امل�ستوى  على  مثيلتها  تناول  كان  واإن  جلية، 
 - اأكرب  درجة  كان  »ال�سدى«  لن�ص  النف�سي 
ودالالته النف�سية يف داخل �سخ�سه العائد - هنا 
- ال ل�سيء اإال لكي يرى ، واأي روؤية تلك التي 
ت�ستجلب من املا�سي �سورها لت�سبح فيها �سباحًة 
توؤلب  الغالب  يف  ولكنها  وتبهج،  ت�سعد  قد 
عليه ال�سجون، تاأكيدا على الروؤية امل�ستمدة من 
عليها دالالت  ُي�سِقط  التي  بيئته  وعيه مبجتمعه/ 
ن�سو�سه، الرا�سدة ، املوؤرخة ، املراقبة لتداعيات 

الزمن. 

وقامت  متاما.  القدمي  البيت  زال  »لقد 
القهوة يف مقدم اخلرابة التي حلت حمله. قامت 
وحتت  ودهليزه،  القدمي  البيت  مدخل  مكان 
حجرة  كانت  التي  اجللو�ص  حجرة  مو�سع 
ما  �سيئا  الأن  جاء  وقد  �سنة.  �سبعني  منذ  جلو�سه 
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حتتها. وأحيانا تناديه بنبرة دسمة مؤثرة قد تغير مع 
الزمن جهاز السمع الذي كان يطرب لها. عشقها في 

العاشرة كما يعشق ابن العاشرة«)26(.

كمعادل  الن�ص  �سطح  على  زينب  تطفو 
مو�سوعي ملعنى احلياة ، يف تلك الفرتة كامراأة / 
فتاة مكتملة تنب�ص باحلياة وحرارتها ود�سامتها، 
التي تتقابل يف زمن ال�رشد االآين مع تغريات الزمن 
خلل  يف  متمثلة   ، ال�سيخ  الرجل/  على  واآثاره 
جهاز ال�سمع الذي �سعف.. وليح�رش الكاتب/ 
عمرية  فرتة  يف  الكاملة  االنبهار  عملية  الن�ص، 
وبعدها  ال�سخ�سية  دالالت  من  كداللة  باكرة؛ 
مبعانيها  بالفعل،  احلياة  كانت  حيث  املتغري، 
مفهومه  على  جدا  كبرية  و�سحرها،  واأغوارها 
تقف  كروؤية  اأي�سا  تاأتي  والتي  دونه،  ومن  هو 
على النقي�ص من امل�سري و املاآل الذي ينتظر هذه 
املراأة، كممثلة حلقبة زمنية طويلة، بهذه  احلياة/ 
حيث  احلياة،  ملنظور  الطبيعية  العدمية/  النظرة 

يقول الن�ص: 

اإن  العمر  من  الثمانني  يف  اليوم  ولعلها 
النباتات  لعل  اأو   ، االأحياء  من  معدودة  تكن  مل 
وثاين  النرتوجني  من  خملفاتها  امت�ست  والهواء 
والنحا�ص  احلديد  وبرادة  واملاء  الكربون  اأك�سيد 
قد  يكون  اأن  يبعد  ال  اأجل  والكال�سيوم. 
ال  وهو  االآخر  بع�سها  اأكل  اأو  بع�سها  ا�ستن�سق 

يدري)27(.

ت�ستجيب - رغم تلك النظرة - ذكرياته 
لري�سد حاله فغي هذه الفرتة احلاملة التي فيها : 

»أما ذلك الغالم الذي مات في صباه فألمر 
ما لم ميحه النسيان. حتى اسمه - رفاعة - لم ينعدم.. 
كان يقيم في البيت اآليل للسقوط، ينتعل التراب 
توفيرا لصندله، وينظر إليك بعينني واسعتني ناعمتني ال 
أثر فيهما للعنف أو الشقاوة، ويلعب احلجلة في ذاك 

املكان حتت النافذة ، نافذة زينب«)24(.

يف  رفاعة،  ال�سبي  طيف  ينب�ص  هكذا 
ذاكرة الرجل الطاعن يف ال�سن، املحلَّى بوقاره، 
وفارقت  روحه  ارتفعت  الذي  رفاعة  ولكاأمنا 
اخلالدة  ال�سبيانية  �سريته  مبالمح  اأتـى  قد  الدنيا، 
لدى بطل الن�ص ؛ ليعرب عن تلك الفرتة املن�سحقة، 
الن�ص يف ذات  اأي�سا مبعادل حلياة بطل  اأتى  وقد 
الفرتة ، وكداللة اأي�سا على اأن حياة بطل الن�ص 
اإىل  الن�سيان  طواها  اأو  ماتت  قد  الفرتة  هذه  يف 

تلك اللحظة با�سرتجاع املا�سي.

كذلك يلعب رفاعة دورا هاما ؛ ليكون 
مفتاحا ل�سخ�سية زينب/ احلياة املن�رشمة .

يقول محفوظ »احلقيقة أن املرأة في حياتي وفي 
أدبي شيء واحد، لعبت املرأة في حياتي دورا كبيرا إن 

لم يكن مثل السياسة فهو يفوقها..«)25(.

يعود الن�ص للحديث عن زينب ، ب�سمري 
الغائب للراوي اخلارجي. 

»ال يذكر من زينب إال اسمها، وال يذكر من 
جمالها إال سحره الباقي كعبير مستحيل الوصف، 
وأنها كانت )كبيرة( بالقياس إلى أعمارهم وقتذاك، 
وكانت تطل من فرجة في شيش الشباك وهم يلعبون 
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املوقف/ احلكاية  ينتهي  اأن  اإىل  ال�سبيان  جمموعة 
املكان  اإىل  وعودتهم  )رفاعة(،  مبوت  الفرعية، 
الن�ص  ن  ليكوِّ »زينب«؛  عينا  فيه  ترقبهم  الذي 
اأ�سطورة خا�سة ب�سخ�سية رفاعة ، التي متثل الوجه 
االآخر للحياة، وهو املوت، ولكن يف اإطار يدعو 
الروحانية  النظرة  التاأمل، واالن�سحاب نحو  اإىل 
املقرتبة من ال�سوفية اإىل حد ما، با�ستدعاء بع�ص 
اأج�ساد  االأرواح يف  تناقل  مثل  ال�سعبية  رموزها 
القطط. ليتداخل �سمري املتكلم هاّما ب�رشد جزء 

من حكاية رفاعة حيث يقول: 

»ووقفنا في املكان الذي أِلف أن يلعب فيه 
مرسومة  ماتزال  احلجلة  ومربعات  رفاعة(  )يقصد 
على سطح األرض وشيء جعلني أرفع رأسي فرأيت 
في النافذة زينب تطل بوجه غير باسم. وتالقت عينانا 
لت عني وجهها. متنيت أن أجري  ولكنها لم تبتسم و حوَّ
إليها ألبكي بني يديها و أقول لها أني حزين يا حبيبتي... 
ولكن الصحاب كانوا كثيرين. كانوا عصابة متأل احلارة، 

لكنهم ضاعوا من الذاكرة«)29(.

نهاية  قارئه  الن�ص بني يدي  اإىل هنا ي�سع 
رحلة العودة  ، بعد حماولة اجرتار ال�سنني ، ومتُثلها 
التي  اأعطاف زينب/ احلياة،  حية ناب�سة من بني 
ممتدة  واحدة  للحظة  ولو  الن�ص،  بطل  اأعادت 
اإليها ، ثم ردته بقوة دفع هائلة نحو زمنه ال�سائق 

به ؛ ليفيق : 

»وتثاءب. ولفت األنظار مرة أخري بتثاؤبه. 
وخلعه النظارة الذهبية فجاّلها ببفرتني ثم لبسها ، 

»كان يغسل وجهه وميشط شعره ويتأنق في 
جلبابه و ينتعل حذاءه املطاط وُيبدي أقصى ما عنده من 
ها  مهارة في اللعب والقفز والشقلبة حتت عينها ليسرَّ
و يحظى بإعجابها... وذات صباح فتح عينيه فرأى 

جدته تنظر إليه وتسأله: - من هي زينب؟

فدعك عينيه ولم ُيجب أو باألحرى لم يفهم 
فقالت : 

- تنادي على زينب وأنت نائم فمن هي زينب؟

وملا لم يجبها حرَّكت يدها برثاء: 

- تسقط في احلساب والديانة وحتلم بزينب ... 
ياخيبتك القوية«)28(.

ونف�سية  الن�ص،  يف  زينب  رمز  يوغل 
بطله، بعودة ذكراها، ومبا يوؤكد على معنى حب 
احلياة ذاتها؛ ليلج الرجل تفا�سيل ومظاهر حياته 
بحرها،  خ�سم  يف  ليقفز  يعود  التي   ، ال�سبيانية 
ال�سبية؛  �رشاع  خالل  من  )رفاعة(  �سخ�ص 
ليمزج الن�ص بني تاأثري كل من �سخ�سيتي )زينب( 
الفرتة  تلك  على  دالتني  كعالمتني  و)رفاعة(؛ 
الطفولة  عامل  �رشد  اإىل  مدخال  وليكون  الزمنية، 
الزمان  عاملي  فقد  خالل  من  لالأبد  املفتقد 
واملكان، الذين لن يعودا اإىل الوراء الكتمال لذة 
وليعمق  التذكر،  حد  عند  تقف  التي  التعاي�ص، 
التي  الداخلية  الق�سة  بهذه  االإح�سا�ص  الن�ص، 
تدخل يف اإطار الق�سة الرئي�سية؛ لعر�ص منوذج من 
مناذج احلياة التي كانت قد بداأت من حتت نافذة 
زينب/ احلياة، وحتت ناظريها با�سطة حنوها على 
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اإىل  املجموع  الكل/  تدفع  قد  حاجة  تنتهي. 
احلياة  عن  البحث  غيبوبة  ي�سبه  فيما  الدخول 
ارة القط االأ�سود«. املوازية يف ن�ص العنوان »خمَّ

خمارة / سجن احلياة:
احل�ص  يتاآلف   ، الفارق  الن�ص  هذا  يف   
�سمري  يف  املتوحدين  الن�ص  ل�سخو�ص  اجلمعي 
الن�ص  به  يتحرك  الذي  اجلمع  ب�سيغة  املتكلم 
كتيمة اأ�سا�سية و تقنية بناء درامي و لغوي ي�سمل 
فعالياته من اأوله اإىل اأخره؛ فامل�رشود عنه هنا هو 
�سذرات  اإال يف  اللهم   - الفرد  ولي�ص  املجموع 
قليلة على اأ�سا�ص هذه الوحدة اأو حماولة التوحد 
الظاهري ، الذي يلتقط الهم العام وي�سقطه على 

ارة احلياة. هذه الثلة من امل�ساطيل يف خمَّ

واإن   - باالن�سجام  موحية  دالة،  فالبداية 
قلنا اأنه رمبا كان ظاهريا، اأو اإمعانا يف االلت�ساق 
امل�سهد  بهذا   - الغيبوبة  يف  باال�ستغراق  بالهم 
املجموعة يف  اندماج  عن  يعرب  الذي  االفتتاحي 
الذي  التوحد،  حيز  يف  اإقحامهم  حتاول  اأغنية، 

يقتحمه )رجل غريب(.

»كانوا يرددون أغنية جماعية عندما ظهر في 
الباب رجل غريب«)31(.

اإحداث  منه  ُيرجى  الذي  االقتحام  هذا 
دفعها، ورمبا  اأو  احلركة  تغيري  التغيري..  من  نوع 
حتما  املتلقي  القارئ/  حرية  ويف  االختبار. 
�سوف يجد متعته ، ورمبا تغريت دالالت الرجل 
الغريب، طبقا لتغريات مناخ التعامل اأو ال�رشاع 

يف الن�ص. 

وغامت السماء فحجبت شمس الظهيرة عن أرض 
احلارة . ومتتم صاحب القهوة »ال إله إال اهلل«، والرحلة 
وإن تكن عبثا إال أنها أيقظت القلب دقائق، وقرر فيما 
يشبه نشوة االنتصار أن يزور احلي القدمي من حني 
آلخر. ولكنه عندما غادر احلارة ، ومضت به السيارة، 
ر مواعيده،   استيقظ من غفوته، من سطوة املاضي ، وتذّكً
واسترد اهتماماته اليومية. حترر متاما ، ومتتم:  - بعيد أن 

تتكرر .

وتثاءب للمرة الثانية ، ثم متتم مرة أخرى:  - 
النافذة لم تكد تتغير«)30(.

واإن  يعود،  ال  املا�سي  اأن  على  يوؤكد  مبا 
عبثا    - تخيليا  اأو  نف�سيا   - اإليه  العودة  كانت 
وهراء؛ فهي عودة ثقيلة على النف�ص التي مت�سي 
هفت  واإن  وعدمها،  وجودها  ب�سنة  احلياة  مع 
النف�ص اإىل هذه املعانقة امل�ستحيلة، اإال اأنها عودة 
توؤِثر نهاية رحلتها عدم تكرارها ، رغم ما ت�سيعه 
يف النف�ص من زخم واإحياء للم�ساعر التي ماتت، 
لكنه اأي�سا اإيثار ي�سوبه التعلق باملا�سي كجزء من 
يطالها  ال  احلياة  نافذة  اأن  على  وتاأكيد  احلياة، 
التغيري؛ فهي كما هي اإطاللة دائمة على فعالياتها 
املثرية، الدافعة للبحث والتنقيب الدائمني عن �رش 

احلياة.

حياة  عن  البحث  مع  متوازيا  كان  ورمبا 
حمكومة  غري  اأخرى  فعاليات  فيها  تاأتي  موازية 
ظروف  دفعا  نحوها  تدفعها   ، عقل  اأو  مبنطق 
ال  التي  و�رشوفها  املتجددة،  وفعالياتها  احلياة 
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و املعاشرة الروحية ليلة بعد أخرى، ويجمعهم جامع 
السمر والنبيذ اجلهنمي«)33(.

اإىل  القافزة  حالته  نحو  الن�ص  ويندفع 
واإن كانت  املوازية،  النا�ص  م�ستوى حياة هوؤالء 
املكان/  و�سجن  اخلمر،  �سجن  �سجنني:  يف ظل 
احلياة التي �ساقت بهم  و�ساقوا بها ؛ فالتم�سوه. 
ليتخذ اخلمر هنا داللة جديدة، وتوظيفا جديدا 
ملعنى من معانيه املتعددة - والتي كان لها اأ�س�ص 
ن�سو�ص  خالل  من  بها  التعامل  معايري  حتكم 
 - الق�س�سي  حمفوظ  جنيب  اإبداع  يف  عديدة 
فاخلمر هنا مالذ للهروب من وطاأة احلياة خارج 
كامل  اأن�ص  وهي  حني،  اإىل  ون�سيانها  ارة،  اخلمَّ
ناجت عن التحامها بعملية الغناء وال�سجن  لطرح 
ال�سفاء  مالمح  من  وكملمح  بعيدا،  الهموم 
الكاذب، و�سط تنقالت القط االأ�سود من مائدة 
ارة.. يبعث احلياة فيها  اإىل مائدة من موائد اخلمَّ
كرمز  بال�سيقان؛  ومت�سحه  االأقدام  عند  بتلكئه 
واملالطفة  واالأن�ص  للبهجة  وكمعادل  للمكان، 
ارة  اخلمَّ جو  عن  ف�سال  معه،  ين�سدونها  التي 
العائلي احلميم، ورخ�ص خمرها، ون�سيانهم فيها 
ون�سيان  احلياة،  و�سجر  املال،  وقلة  العيال  هم 
العامل خارج هذه الق�سبان؛ مبا ي�سي بهذا احل�ص 
يعانون،  الغنب  حتت وطاأة ما  بالظلم و  املتغلغل 

ارة م�رشحا حلياة اأخرى. لتاأكيد كون اخلمَّ

»في ساعات اللقاء تصفو نفوسهم، تفيض 
باحلب لكل شيء، يتحررون من التعصب واخلوف، 

اجلو  لتهيئة  ممهدا  طريقا  الو�سف  ويجد 
تعنيه  مبا  ارة  خمَّ هو  الذي  لالأحداث،  امل�رشحي 
على م�ستويي املكان  والداللة ؛ مبا يفي بحاجة 
الن�ص/ الكاتب اإىل تاأطري روؤية متقدمة ملعنى احلياة 
ولري�سم  ارة،  خمَّ تكون  اأن  ميكن  التي  املوازية 
الكاتب املكان اأي�سا كمكان مواٍز، تربز احلاجة 
اإىل اإلقاء نظرة فاح�سة عليه ؛ ملعاي�سة االأحداث/ 
احلوارات / ال�رشاعات الدائرة فيه ، دومنا احلاجة 
�سمة  بالطبع  تاأخذ  التي  التفا�سيل  هذه  مثل  اإىل 
الثبات بن�سبة كبرية كمكان مغلق ، ياأتي و�سفه 

الدال كالتايل: 

»وهي عبارة عن حجرة مربعة تقوم في أسفل 
عمارة عتيقة بالية. ُتضاء نهارا وليال لقتامة جوها املدفون. 
وتطل على حارة خلفية بنافذة وحيدة من خالل قضبان 
حديدية، ُطليت جدرانها بلون أزرق فاحت يرشح رطوبة 
في مواضع شتى على هيئة بقع غامقة. وُيفتح بابها على 
ممشى ضيق طويل ميتد حتى الشارع، وعلى جانب منه 

تصطف براميل النبيذ اجلهنمي«)32(.

ويتخذ  القامتة،  بظالله  املكان  يلقي 
هذه  يف  واحتبا�سها  احلياة  �سيق  على  مدلوال 
البوؤرة الو�سيعة/ اخلندق/ ال�سجن، الذي يوؤوي 
هذه الثلة من الهاربني ، اأو راغبي احلياة على حد 

ال�سواء. 

على  فروعها  تتوزع  واحدة  أسرة  »زبائنها 
املوائد اخلشبية العارية، منهم من يرتبطون بأسباب 
الصداقة والزمالة ، وجميعهم يتآخون بوحدة املكان 



مقــــــاالت

الراوي ، ج 23 رمضان 1431هـ - سبتمبر 2010
102

ذهب إلى األبد، ولكنه رجع حامال كرسيا من القش 
املجدول )كرسي اخلواجة الرومي نفسه( ثم وضعه 

لصق الباب الضيق وجلس«)35(.

ان/ حار�ص للمكان،   يتمثل الرجل ب�سجَّ
حتمل  لكنها   ، �سارمة  حادة  نظرة  عيناه  حتمل 
وال  جمهول،  بعيد  بعامل  واللواذ  الغياب  م�سحة 
)الن�ص(،  ال�سغري  املكان  ميلئون  ممن  اأحدا  ترى 
بحيث ي�سع الن�ص بني اأيدينا هذه العينة من الب�رش 
التي تّدعي حمل لواء القوة و ال�سيطرة على اأنا�ص 
مغيبني �ساقطني من ح�سابات جمتمعهم اخلارجي، 
يعفيها  ال  الغريب(  الرجل  )عينة  قدرها  لكن 
رمز  نفوذ  لب�سط  ة  م�سريَّ اأي�سا،  مغيبة  كونها  من 
ال�سلطة الغائبة عن الوعي اأي�سا؛ ليطفو اأثر جميئه 

وحتكمه يف منفذ خروج ال�سكارى/ املغيَّبني: 

»أطلق حضوره غير املنتظر شحنة كهربائية 
نفذت إلى أعماق اجلالسني. سكت الغناء، انقبضت 
بني  األبصار  ترددت  الضحك،  خمد  األسارير، 
التحديق فيه و بني استراق النظر إليه، لكن ذلك لم يدم 
طويال. أفاقوا من صدمة املفاجأة و هول املنظر«)36(.

املا�سي،  الزمن  اإىل  الفعل  حركة  بتغيري 
ردة  تاأتي  والثبات،  الدميومة  ك�رش  على  داللة 
الفعل لل�سدمة املفاجئة ، تغري يف احلال و انقالب 
على ذواتهم املغيَّبة ، لكنهم يف غمرة �سدمتهم 
لوا انتباههم جميعا - بنوع من التوحد اأي�سا  حوَّ
- اإىل اإ�سارات فيما بينهم ال�ستئناف اللهو رغما 
و�سطحاتهم،  لنزواتهم  م  امللجِّ القدوم  هذا  عن 

يتطهرون من أشباح املرض والكبر واملوت، يتصورون 
في صورة منشودة، يسبقون الزمن بقرون كاملة. 
وكانوا يرددون أغنية جماعية عندما ظهر في الباب 

رجل غريب«)34(.

عدة  يف  اجلملة  هذه  على  الن�ص  يتكئ 
موا�سع؛ كبيان لثبوت احلال وا�ستقراره على ما 
هو عليه من �سعور بالتخفف من تلك ال�سغوط، 
والتي تاأتي كمعادالت ملا يدور يف حياتهم خلف 
هذه الق�سبان التي قبعوا خلفها �سواء باإرادتهم اأو 
رغما عنهم .  اأي�سا تهيئ هذه االتكاءة اإىل حدث 
ما �سوف يخرتق هذا الثبات، ويهزه ، باعثا يف 
ارة/ كياناتهم ذعرا ، اأو قلبا لالأحداث  كيان اخلمَّ

راأ�سا على عقب.    

املتوالية  امل�سارعة  االأفعال  تاأتي  كما   
مدلول  وللحالة  للن�ص  لتعطي  اجلمع؛  ب�سيغة 
الن�سطة  احلال  هذه  على  والدميومة  اال�ستمرارية 
يف فعلها ، وكداللة على التوحد ، واإبراز العمل 
اجلماعي اأو ال�سعور اجلمعي من ناحية هذه احلالة 
املوازية التي تن�سط فيها قرائح اأمزجتهم وتتقارب 
وتنغم�ص يف ملذات الغيبوبة و التوهان، اأمال يف 
التحرر والتطهر، ونزوعا اإىل خلود ، وقفزا فوق 
احلالة  ر�سد  ينتقل  ثم  الرديء.  الزمن  حواجز 
الذي  الغريب  الرجل  ر�سد حركات  اإىل  العامة 

بداأ يدب بخطواته:

»نظر الرجل في أرجاء املكان فلم يجد مائدة 
خالية، اختفى عن األنظار في املمشى حتى ظنوا أنه 
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القط األسود مستطلعا، انتظر أن يرمي له بشيء، وملا 
لم يشعر له بوجود مضى يتمسح بساقه ولكنه ضرب 
األرض بقدمه فتقهقر القط، متعجبا وال شك لهذه 

املعاملة التي لم يعامل بها من قبل«)38(.

بداية  على  الفقرة  هذه  يف  الن�ص  يدلل 
يف  الغريب  الرجل  بدخول   ، االأحداث  تطور 
التي وجلها بعد معاقرته للكمية  غيبوبته اخلا�سة 
عري املعقولة من ال�رشاب كما يبني الن�ص ؛ لينتقل 
على  نفوذه  لب�سط  متهيدية  اأخرى  مرحلة  اإىل 

املكان :

رأسه  ك  حرَّ جموده.  عن  الرجل  »وخرج 
بعنف مينة ويسرة . عضَّ على أسنانه. جعل يتحدث 
بصوت غير مسموع ، مع نفسه أو مع شخص في 
مخيلته. تهدد وتوعد وهو يحرك قبضته. استقرت في 
صفحة وجهه أقبح صورة للغضب. استفحل الصمت 

واخلوف«)39(.

الرجل  بني  املواجهة  باب  الن�ص  يفتح 
الغريب، وبني ال�سكارى/ املقيمني ؛ ليظهر اأول 
ارة،  اخلمَّ مغادرة  لهم مبحاولة  فعل خارجي  رد 
على  وق�سائه  الويل،  بعظيم  لهم  تلويحه  بعد 

�سهرتهم بالف�سل.

»عند ذاك تنبَّه إليهم ألول مرة. خرج من 
غيبوبته. نقل عينيه بينهم في تساؤل. أوقفهم بإشارة 

وهو يسأل: - من أنتم ؟

ليجيب أحدهم متشجعا بكهولته: - نحن 
زبائن احملل من قدمي...

املوازي، من خالل عامل  اإىل عاملهم  وعروجهم 
ارة العائلي : اخلمَّ

واملزاح  الضحك  إلى  جديد  من  »عادوا 
والشراب، ولكنه في احلقيقة لم يغب عن وعيهم. لم 
ينجحوا في جتاهله متاما، وظل يثقل على أرواحهم 

كالقدس امللتهب«)37(.

متثله  الذي  الوقع  هذا  اأهمية  هنا  تربز 
خامدة،  كاذبة،  كانت  واإن  املراِقبة،  ال�سلطة 
تفارقهم  مل  الذين  املغيبني،  نفو�ص  يف  مغيَّبة 
نزعتهم للخوف والرهبة واخل�سوع لال�ستبداد ، 
حتى يف خ�سم توهانهم ، وحياتهم املوازية التي 
النزعات  تلك  اأن حتررهم من كل  الفرو�ص  من 
اأبدا.  اإرادية  التي انبثت فيهم وال تبارحهم  الال 
روؤيته،  تقدمي  يف  للن�ص  جناح  �سك  بال  وهو 
الداللة، والتي ت�سهد على مرحلة  على م�ستوى 
الن�سو�ص،  تلك  كتابة  معها  تتواكب  تاريخية، 

تاأثرا بالواقع املحيط و املحِبط معا.

ينتقل النص إلى تكثيف رؤيته ودخولها في 
ممارسات  يرصد  حيث  الواقع،  مع  االشتباك  حيز 
الرجل الغريب في معاقرة اخلمر بطريقة عجيبة ال تفقده 
السيطرة على نفسه بسهولة؛ فيظل متيقظا ملا يدور 
حوله، وإن كان مازال في مرحلة الصمت، حتى يأتي 
النص برمزه الرئيس )القط األسود( ليمارس طقوسه 
بالتمسح بساق الرجل التماسا ملؤانسته وإطعامه ؛ 
فيقابله الرجل بالزجر واإلبعاد ؛ ليتقهقر القط في لقطة 
استطاع النص أن يجسد فيها حسا إنسانيا  »واقترب 
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واأفعاله،  ظاهره  يف  متاما  اختلف  الذي  الرجل 
انف�ص  الذين  امل�ساطيل  هوؤالء  اأفعاله عن  وردود 
�سابق  اإىل  ليعيدهم  �سكرهم؛  )مولد(  عنهم 
التفاو�ص  وليبداأ  املرير،  احلياة  بطعم  �سعورهم 
مع الرجل من منظور جديد يغلب عليه العقل، 
وحماولة االإم�ساك باأهداب احلياة احلقيقية الباقية 
الذي   - الكهل  يحاول  حني  وقيمها،  بطهرها 
الن�ص/  �سخو�ص  بني  والرتوي  احلكمة  ميثل 
الغريب  الرجل  فيباغته  التفاو�ص؛   - املعتقلني 
بقوله املداهن، الذي رمبا تلون ب�سوت ال�سمري:

»- مب تق�سم اإن طالبتك بق�سم؟ 
دب ملل طفيف يف النفو�ص و قال الكهل 

بحرارة: 
- مبا ت�ساء ، باأوالدنا ، باهلل العظيم!

ارة حقرية كهذه  - ال قيمة ل�سيء عند زبائن خمَّ
اخلّمارة«)42(.

ويغرق اجلميع يف هذا احلوار / التفاو�ص 
املحكوم عليه بالف�سل.

»راحوا يتبادلون النظرات بال أمل، ملا حملوا 
شبح ما وراء القضبان هفت أنفسهم إليه و لكن دون 
أن تند عنهم حركة ما، وحتى القط األسود يبدو أنه 

هجرهم متاما ومضى ينعم بالسبات«)43(. 

 ، متاما  احلقيقة  بني  و  بينهم  حيل  لقد 
القدمي،  املراوغ،  طيفها  ي�ستهون  �ساروا  حتى 
املنقذ من براثن هذا الفحل املتحكم فيهم بفعل 
تنعمه هو بحياته املوازية التي الزمته يف غيبوبته، 

- متى جئتم؟ 
- جئنا مع املساء. 

- إذن كنتم هنا قبل حضوري؟ 
- نعم ...

أشار إليهم أن يعودوا إلى  مجالسهم ثم قال 
بحزم صارم : - لن يغادر املكان أحد«)40(. 

ليتقوقعوا بح�سهم - الذي مترد بداخلهم 
ويتحولوا  ال�ساكنة؛  اأدراجهم  به  وليعودوا   -
اإىل عدم  الن�ص  اإ�سارة من  اإىل رهائن ، يف  كلهم 
جدوى متردهم الذي تقمعه - قبل اأن يتجلى - 
لال�ستبداد  رمز  اإىل  حتول  الذي  الرجل،  �سطوة 
منظور  من  احلياة  �سلطة  معاقرة  اخلمر/  بفعل 
القوى الغا�سمة التي ال ترى ؛ رغم حماوالتهم اأن 
احلوار  بجدوى  ومتم�سكني  متما�سكني،  يبدوا 
عليهم  هبط  الذي  الرجل  مع  اأزمتهم  حل  يف 
كالق�ساء . و�سار احلوار على وترية من االرتخاء 
من  والتعنت  واجلذب  وال�سد   ، منهم  واملهادنة 

جهة الرجل: 

»مضى الوقت في توتر وألم . اجتاحهم الكدر 
القط  وحتى  رؤوسهم،  من  اخلمر  فطارت  والنكد 
األسود استشعر في اجلو رائحة معادية فوثب إلي حافة 
النافذة الوحيدة ، ثم رقد عاقدا ذراعيه حتت رأسه، 
وأغمض عينيه طارحا ذيله بني القضبان. وأحلت عليهم 

أسئلة واحدة، َمْن الرجل؟...«)41(. 

التفكري..  يف  التوحد  اإىل  ليعودوا 
تروي�ص  على  قدرته  من  اليائ�ص  القط  ي�ساركهم 
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ما�سيهم، وذكرياتهم ، وتاه الكل يف الكل مرة 
يف  املحلق  املخملي  احلوار  ليعت�رشهم  اأخرى؛ 
الغائبة  احلقيقة  معرفة  اجتاه  يف  ن�سوتهم  اأجواء 
التي هي هدف بحثهم وبراء عالتهم ، وانطلق 
الق�سبان  ومتخطيا  االأ�سى،  كل  طاويا  احلوار 
اآفاق رحبة  اإىل  واحلواجز، والباب املغلق عليهم 

تطل من حوارهم الدال: 
»- وكان ثمة حكاية.. ترى أي حكاية؟ 

- و هذا القط األسود ، هو شيء محسوس ال شك فيه.
- أجل إنه اخليط الذي سيوصلنا إلى احلقيقة .

- ها نحن نقترب من احلقيقة«)45(.

بذلك تنبلج احلقيقة من غياهب حمب�سهم/ 
�سكرهم/ غيبوبتهم، وتبدو حكاية الرجل الغريب 
وهما اأر�سدهم بقمعه املتخيل النطالقاتهم ، اإىل 
به�سا�سة  اأ�سعرتهم  ظهرت  طاملا  التي  حقيقتهم 

حقيقته.

»ها قد اكتملت اخليوط ، و متهد الطريق 
القتناص احلقيقة.. وارتفع صوت اجلرسون العجوز 

وهو ينهر شخصا ما مهددا ومتوعدا ويصيح به: 

- اصح يا كسالن وإال هشمت رأسك«)46(.

الذي  الغريب،  الرجل  اإال  هو  وما   
ال�سعف  اإىل  والظهور  القوة  من  حالته  تبدلت 

والتال�سي. 

»ومضى الرجل نحو املمشى مبالبسه القامتة 
املكونة من بلوفر أسود وبنطلون رمادي غامق و حذاء 

بني من املطاط ، فعاد الكهل يسأل : 

املجه�ص  املباغت،  وجوه  بفعل  عنهم  وذهبت 
وطاأته؛  حتت  يئنون  مما  االن�سالخ  ملحاوالتهم 
يف  به  ينعمون  ملا  رمزا  االأ�سود  القط  لي�سري 
غيبوبتهم ، وما ي�سقيهم بعادة يف حال عودتهم 
ي�سارك  احلقيقية. كما  باحلياة  �سابق عهدهم  اإىل 
ومروره  جت�سده  املادية/  بدالالته  احلدث  يف 
لهم،  م�ساحبا  وربو�سه  ب�سيقانهم،  ومت�سحه 
وعارف  ومراقب  كموؤن�ص  املعنوية  وبدالالته 
باأ�رشارهم وبواطنهم كامتداد روحاين ي�رشب يف 

جذور موروثهم االجتماعي ال�سعبي.

غفلة  ظل  يف  اأخرى،  مرة  الن�ص  ينقلب 
غيبوبته  دوامات  يف  واندياحه  الغريب،  الرجل 
قواه  من  الكثري  و�سلبته  اخلمر،  فيها  �رشقته  التي 
يف  اخلمر  اأدخلتهم  حني  يف  اخلداعة،  الظاهرية 

ح�رشتها 

مراأى  على  اجلهنمية،  االأكواب  »جاءت 
من الرجل الغريب و لكنه مل يعباأ بهم. واأفرطوا 
يف ال�رشاب. دارت الروؤو�ص. ا�ستخفتهم الن�سوة. 
ال�سحك  اأخذ  �ساحر.  ب�سحر  الهموم  انزاحت 
القانية  تبادلوا   . مقاعدهم  فوق  رق�سوا  يتعاىل. 

وغنوا معا: عيد االأن�ص هلت ب�سايره«)44(.

ليلتحموا مرة اأخرى مع حياتهم املوازية 
الغريب، وا�ستيقظ  الرجل  الرقيب/  يف غيبة من 
يف  وحياتهم،  ن�سوتهم  رمز  االأ�سود،  قطهم 
واخلوف  الرهبة  فيها  تال�ست  التي  احلال  هذه 
�سبح  عن  يبعدهم  ما  كل  حملها  ليحل  والرعب؛ 
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)20 ( قصة رحلة ـ ص 188.
)21(  جمال الغيطاني ـ جنيب محفوظ يتذكر ص 21 ، 22 ـ 

بيروت ـ دار املسيرة.
)22، 23، 24(  قصة رحلة ـ ص )188 ، 189 ، 190(.

)25(  جمال ألغيطاني ـ جنيب محفوظ يتذكر ـ ص 113.
)26، 27(  قصة رحلة  ص 190.

)28(  املصدر السابق ـ ص 190 ، 192 .
)29، 30(  ,,,        ,,,, ـ ص 197 ، 198.

)31، 32، 33(  قصة خمارة القط األسود ـ ص 144.
)34، 35(  املصدر السابق ـ ص 145.
)36، 37(  ,,,       ,,,, ـ  ص 146.

)38، 39، 40، 41(  املصدر السابق ـ ص 147 ، 148 ، 
.150 ، 149

)42، 43، 44(  ,,,,     ,,,,,   ـ ص 151 ، 152 ، 153.
)45، 46(  ,,,,,     ,,,,,   ـ ص 154.

 *  *  *

- متى وأين رأيت هذا الرجل؟!« )النص(. 

عن  وجوده  الرجل/  تاأثري  حقيقة  لتغيب 
عقولهم وعيونهم ، كما يغيب رمزه ال�سلطوي 
يف  ين�سدونها  التي  احلقيقة  بح�سور  الغا�سم، 
م�سنية،  بحث  رحلة  بعد  املوازية  حياتهم 
بها  مرت  اأي�سا  رحلة  يف  لها،  وكا�ستخال�ص 
ن�ص  من  بدءا  باملجموعة،  الرئي�سة  الن�سو�ص 
اإىل  و�سوال  »رحلة«،  بن�ص  مرورا  »الصدى«، 
ال�سعور اجلمعي باحلياة املوازية كجزء من حقيقة 

ارة القط األسود« . الوجود يف ن�ص »خمَّ

الهوام�ش

ارة القط األسود.                      )1، 2( قصة الصدى ص 16، مجموعة خمَّ
)2(  محمد السيد محمد إبراهيم, بنية القصة القصيرة عند جنيب 

محفوظ, ص 218, الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
)4, 5(  قصة الصدى ـ ص  ، 18، 17.

)6(  املصدر السابق ـ ص 18.
)7, 8, 9(  ن م  ـ  ص 18.

)10(  ن م ـ ص 20.
)11، 12، 13(  ن م ـ ص 21.

)14(  ن م ـ ص 23.

)15(  ن م ـ ص 24.
)16(  إيفيلني يارد ـ جنيب محفوظ و القصة القصيرة ـ ص 36 

ان ـ األردن . ـ دار الشروق ـ عمَّ
)17(  املرجع السابق ـ ص 37.
)18(  قصة الصدى ـ ص 25.

)19(  مع مفيد فوزي ـ أسماء المعة ) حوارات ( ـ ص99 ـ 
مكتبة مدبولي 1974م.



شهال العجيليرواية الظاهرة االجتماعية

الراوي ، ج 23 رمضان 1431هـ - سبتمبر 2010
107

رواية الظاهرة 

االجتماعية

مقدمة: حول املفهوم املقرتح:

مل يكن ظهور جمموعة من الن�صو�ص الروائية، التي حتمل 

مالمح م�صرتكة، يف مرحلة زمنية واحدة هي ت�صعينيات

القرن الع�رشين من قبيل ال�صدفة. اإن ما يالحظ على هذه الن�صو�ص 

اأن لها الروح ذاتها، على الرغم من اختالف امل�صارب الإيديولوجية 

ملبدعيها.

نعوت  هو  الت�صعينيات  ن�صو�ص  عن  نقد  من  ُكتب  وما 

جعل  من  فهناك  اأقرتحه،  الذي  الجتماعية  الظاهرة  ن�ص  ملفهوم 

الرواية  تيارات  من  تيار  اإىل  تنتمي  املدرو�صة  الن�صو�ص  بع�ص 

اأو  واقعي،  طابع  لها  روايات  ي�صم  التيار  احلديثة، وهذا  ال�صورية 

اأنها تتجه عموماً نحو الق�صايا الجتماعية، وال�صيا�صية، ال�صورية، 

.
)1(

والعربية املعا�رشة

وهناك من �صّمى تلك الن�صو�ص باملنعطف الروائي اجلديد، 

.
)2(

ومرة اأخرى �صّماها: ما بعد احلداثي الروائي العربي

 ،
)4(

، و»الطبل«
)3(

اإن ن�صو�صاً مثل: »الكوميديا الفاّلحية«

و»حالة   ،
)6(

ال�صيّاد« و»اأر�ص   ،
)5(

ال�صغرى« القتل  و»ملحمة 

مبالمح  توجد  اأن  ميكن  ل   ،
)8(

طابقني« من  و»امراأة   ،
)7(

�صغف«

املالمح  و�صاأعر�ص  م�صّوغ.  بال  نف�صها،  املرحلة  يف  م�صرتكة 

م�صّوغات حمايثة  �صاأتكلم عن  ثم  الت�صعينيات،  لن�صو�ص  امل�صرتكة 

بع�صها ببع�صها الآخر.

�شهال العجيلي

مل يكـــن
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يف  نقول  ولن  عليها،  وتتفوق  ال�سيا�سي،  روؤية 
وف�سحها،  ك�سفها  يف  واإمنا  الظاهرة،  مالحظة 
ال�سيا�سي،  اأحرج  قد  الروائي  يكون  ورمبا 
وا�سطره اإىل االعرتاف بالظاهرة علنًا، اإذ اأح�س 
الروائي باأنه مل يعد بو�سعه اأن يناأى عن مواجهة 
التاريخ، كما مل يعد  اإىل  م�ساكل جمتمعه فيهرب 
ويقف  جمتمعه  خراب  على  يتفرج  اأن  بو�سعه 
قرر  لذلك  الكيل،  طفح  فقد  اليدين،  مكتوف 
املواجهة، وبذلك فتح الروائي ملف الف�ساد يف 

»�سورية« قبل اأن تفتحه الدولة يف العام 2000.

اإذا بحثنا يف ظروف عودة الراهن خارج 
لل�سلطة  ب�سيطًا ملحوظًا  تراجعًا  ف�سنجد  الن�س، 
ال�سيا�سية اأمام ال�سلطة االجتماعية يف »�سورية«، 
�سلطة  ال�سوري  لالجتماعي  يكن  مل  لطاملا  اإذ 
�سيا�سي  »�سورية«  )التابو( يف  فـ  ال�سيا�سي،  اأمام 
ا�ستنتاج ذلك مبالحظة  بالدرجة االأوىل، وميكن 
كان،  �سعريًا  ال�سوري،  الثقايف  للنتاج  ب�سيطة 
اأي  طرح  ميكن  حيث  �سينمائيًا،  اأم  روائيًا،  اأم 
مي�س  اأال  على  م�سهد،  اأي  عر�س  اأو  مو�سوع، 
حيدر«،  »حيدر  ورواية  ال�سيا�سية،  ال�سلطة 
فقد  ذلك،  على  دليل  البحر«  الأع�ساب  »وليمة 
اأحداً مل  اإن  بل  تام،  ن�رشت يف »�سورية« بهدوء 
»م�رش«  يف  ن�رشت  حينما  لكنها  اإليها،  يلتفت 
اأن  ميكن  ال  لذلك  واأقعدتها.  الدنيا  اأقامت 
فتح  حينما  ال�سوري،  الروائي  فعله  مبا  ن�ستهني 
باأ�سوله  يعود  الذي  »�سورية«  يف  الف�ساد  ملف 

عمومًا اإىل ال�سيا�سي.

املالمح امل�صرتكة لن�صو�ص الت�صعينيات:

1 - العودة اإىل الراهن:

التاريخ،  على  الروائي  اطماأن  اأن  بعد 
تاريخي  روائي  ن�س  عرب  عليه  املتلقي  وطماأن 
اإىل املجتمع احلا�رش، فمنذ مطلع  التفت  جديد، 
الت�سعينيات بداأت تخف حدة الرواية التاريخية 
وطرح  وق�ساياه،  املجتمع  اإىل  بالعودة  وذلك 
تعود  التي  الراهنة،  االجتماعية  امل�سكالت 
اأ�سولها اإىل ال�سيا�سي، كما يف »اأر�س ال�سّياد«، 
اأو الديني، كما يف  و»ملحمة القتل ال�سغرى«، 
»امراأة من طابقني«، اأو الثقايف، كما يف »حالة 

�سغف«، اأو الذاتي، كما يف »الطبل«.

الت�سعينيات  ن�سو�س  على  املالحظ  من 
اأو  ق�سية  ُتبّئر  اأنها  الراهن،  تطرح  التي  تلك، 
من  ن�س  من  اأكرث  واأن  املجتمع،  يف  مو�سوعًا 
فـ  ذاتها،  الق�سية  تبئري  يف  ي�سرتك  ن�سو�سها 
ال�سغرى«،  القتل  و»ملحمة  ال�سّياد«،  »اأر�س 
و»الطبل«، وميكن اإ�رشاك »الكوميديا الفاّلحية« 
مع تلك الن�سو�س، تطرح ظاهرة الف�ساد مثاًل. 
الراهنة  االجتماعية  بامل�سكالت  �سميناه  ما  اإن 
موجودة  عامة،  اأو  دائمة،  م�سكالت  لي�ست 
البطالة،  اأو  الفقر،  اأو  كالزواج،  يف كل جمتمع، 
واإمنا هي م�سكالت خا�سة، وراهنة. اإنها ظواهر 
اجتماعية، لذلك �سمينا تلك الن�سو�س بن�سو�س 

الظاهرة االجتماعية.

ت�سبق  اأن  الروائي  روؤية  ا�ستطاعت  لقد 
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يف العالقة بني الفني وغري الفني، اإذ تخلت عن 
اخلطاب االإيديولوجي، والتاريخي، وال�سيا�سي، 
اأن تتخلى عن االإيديولوجيا، والتاريخ،  من غري 
ذكاًء  اأكرث  اأ�سبحت  الأنها  وذلك  وال�سيا�سة، 
كما  الغرب،  تقليد  عن  ابتعاداً  واأكرث  ون�سجًا، 
اأمام  ووقفت  النظرية،  املقولة  عن  ابتعدت 
التجربة اخلا�سة، وتخل�ست من التنظري وفر�س 
تعمل  وراحت  القطعية،  االإيديولوجية  احللول 
باأدواته  ن�س  كل  فح�سب،  الواقع  ك�سف  على 
اخلا�سة التي تنا�سب جتربته، وزاوية روؤيته. فعن 
طريق الراهن ات�سلت بالتاريخ، وباالإيديولوجيا، 
من دون الت�رشيح املبا�رش، اأو رفع ال�سعار، فكانت 

ن�سو�س جتربة.

اإىل  ليعود  الروائي  حّفز  اآخر  اأمر  وثمة 
مكثف  ب�سكل  الرتجمة  عودة  وهو  الراهن، 
من  معها  اإلينا  فعاد  اخلا�سة،  الن�رش  دور  بانت�سار 
فبتنا  انقطاع،  بعد  العاملي  الثقايف  النتاج  جديد 
واأمريكا  واأمريكا،  اأوروبا،  يف  يكتب  ما  نقراأ 
وقت  بعد  االأدنى  وال�رشق  واأ�سبانيا،  الالتينية، 
و�سائل  بتطور  ال�سيما  �سدوره،  من  ق�سري 
اإذ  ممنوعًا،  املمنوع  معها  يعد  مل  التي  االت�سال، 
املمكن  من  يعد  ومل  الرقيب،  مق�س  جتاوزت 
غدوا  مواكبتها  وعدم  حتديها،  اإن  بل  حتديها، 
اجلديدة  الرتجمة  حركة  اإن  التعنت.  من  �رشبًا 
اأتاحت للروائي اأن يّطلع على ما يجري يف العامل، 
ويعرف ماذا يكتب االآخر، ويتاأكد من اأن العامل 
�سالم  عن  باحثًا  زمن  منذ  االإيديولوجيا  جتاوز 

الوطنية  الدولة  بناء  حركة  كانت  لقد 
والتحديث  التطوير  اإىل  وااللتفات  اجلديدة، 
الظاهرة  ن�س  طرح  على  الروائي  �سجعا  �سببني 
االجتماعية، لكن ال�سبب االأكرث تاأثرياً هو اإفال�س 
اأمام  ماثلة  حقيقة  بات  الذي  االإيديولوجيا، 
اآخر  ب�سقوط  ال�سيما  واملتلقي،  الروائي  من  كل 
ال�سوفييتي،  االحتاد  بانهيار  االإيديولوجيا  معاقل 
اإىل  العاملي  الفكر  �ساحة  يف  فراغًا  ترك  الذي 
حني. وقد الحظ بع�س النقاد انح�سار اخلطابني 
القومي واالإيديولوجي يف اأدب الت�سعينيات منذ 
�سيكون  االنح�سار  اأن  اآخرون  وتوقع  مطالعها، 
يف املبا�رشة وال�سطحية التي اختفت طوياًل وراء 
التغيري  واأن  واالإيديولوجية،  القومية  املقا�سد 
�سيكون يف طرائق الطرح واملعاجلة، واأن ال�سكل 
املحلية،  البيئة  يف  �سيبحث  الثقافة  يف  القومي 
ال�ساملة،  القومية  ال�سيغة  يف  �سيبحث  مما  اأكرث 
يف  �سيكون  ال�سابق  االإيديولوجي  ال�سكل  واأن 
البحث عن امل�ستقبل والعالقات االإن�سانية وا�سعة 

االأفق)9(.

اإىل  االلتفات  حيث  من  ح�سل  ما  وهذا 
من  ف�سحة  بتوافر  املحلي،  الداخلي،  الراهن 
احلرية للتنويه والت�رشيح، ويرتافق ذلك مع موجة 
للخطر  ال�سلطة  اإدراك  على  تنم  التي  االإ�سالح 
االجتماعية،  الظواهر  بع�س  با�ستفحال  املتزايد 

ومن اأهمها ظاهرة الف�ساد.

جديدة  ا�سرتاتيجية  الرواية  وجدت  لقد 
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2 - ا�صتعادة املفقودات:

الرواية  الت�سعينيات مبا فقدته  تعود رواية 
ال�سورية منذ مطالع ال�ستينيات، وعودها اأحمد، 
مع  بتعاملها  فنيًا  ن�سجًا  اأكرث  باتت  اأنها  ذلك 

املفقودات:

اأمام  ح�سورها  املدينة  ا�ستعادت  لقد 
�سطوة الريف، الذي تفّوق بوجوده، وعالقاته، 
الروائي  الن�س  يف  املدينة  على  وم�سكالته، 
ن�سو�س  اإن  عامًا.  ثالثني  طوال  ال�سوري 
الت�سعينيات التي ذكرناها تقدم املدينة من جديد 
االجتماعية  الظاهرة  فتطرح  مدينية،  بروؤية 
املدينة،  يف  العالقات  تفا�سيل  وتناق�س  املدينية، 
بل اإن ن�س »الكوميديا الفالحية«، يقدم ظاهرة 
مدينية �سلبية �سببها الريف، وهي ظاهرة تزييف 

املدينة.

خطورة  اإىل  تنبه  قد  الروائي  اأن  يبدو 
الريفية  العالقات  ت�سنع  ال  اإذ  الرواية،  تزييف 
هو  الرواية  ن�سوء  ف�رشط  روائيًا،  ن�سًا  وحدها 
فال�سمات  البورجوازية،  وعالقاته  املدينة  جمتمع 
النموذجية للرواية ظهرت فقط بعد اأن اأ�سبحت 

�سكل تعبري املجتمع البورجوازي)10(.

اأمام  ح�سورها  الذات  ا�ستعادت  لقد 
على  الت�سيوؤ  تيار  �سيطر  اإذ  االأ�سياء،  �سطوة 
مرتافقًا  ال�ستينيات،  يف  ال�سيما  الروائي،  الن�س 
حيث  التجريب،  اإىل  والنزوع  الوجودية،  مع 
مع  وذلك  ومبجتمعه،  بذاته،  اإميانه  الفرد  فقد 

وتبداأ  وجوهره،  االإن�سان  ذات  وعن  داخلي، 
وباملجتمع،  بالذات  بالثقة  تلك  البحث  رحلة 
مل  جديداً  واقعًا  ليك�سف  مبجتمعه  الروائي  فبداأ 
قدميًا  واقعًا  ليقدم  اأو  ن�سه،  قبل  املالأ  على  يعلن 
االأدب  على  الروائي  اطالع  اإن  جديدة.  بروؤية 
الروائية  وبقدرته  بنف�سه،  ثقة  اأكرث  جعله  العاملي 
اطالعه  النقدية، عرب  املدار�س  وخل�سه من وهم 
حمليتها  من  اأفادت  التي  العاملية  النماذج  على 

وواقعها.

حاول  اأن  بعد  الثقة  الروائي  ا�ستعاد  لقد 
ت�سييعها بع�س التجريبيني الذين فهموا التجريب 
ب�سكل خاطئ فعملوا على االإغراب والغمو�س، 
متبعني  االأجنبية،  النقدية  املدار�س  وراء  الهثني 
مقوالتها النظرية، اأولئك الذين لعبوا دوراً كبرياً 
وقطعوا  الرواية،  عن  املتلقني  جمهور  اإبعاد  يف 
حبل الثقة بني املبدع واملتلقي. لقد تاأكد الروائي 
اأن االأ�سالة تكون بالتجربة، ال باتباع املقوالت 
النظرية، فنية كانت اأم فكرية، فعاد اإىل ذاته، واإىل 
جمتمعه املحلي، لينطلق من جديد، وليقف وجهًا 

لوجه اأمام جتربته.

عمومًا  الت�سعينيات  ن�سو�س  كانت  لقد 
اأف�سل ن�سو�س الن�سف الثاين من القرن الع�رشين، 
واالإيديولوجيا،  التنظري،  عن  ابتعدت  الأنها 
وال�سعار. لقد كانت يف معظمها - وخ�سو�سًا 
ن�سو�س  ال  جتربة،  ن�سو�س   - منها  ذكرناه  ما 
جمتمعة،  كانت،  وبذلك  نظرية،  مقوالت 

االأف�سل.
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�سطوة  اأمام  ح�سوره  الراهن  ا�ستعاد  لقد 
يف  التاريخية  الرواية  �سيطرت  اإذ  التاريخ، 
الراهن يف  اإىل  وعادت  راأينا،  كما  الثمانينيات، 
بالد  يف  »حب  رواية  تكون  وقد  الت�سعينيات، 
ال�سام«)12( لـ »ناديا خو�ست« التي ظهرت عام 
)1995م( اآخر الروايات التاريخية ال�سورية حتى 

اليوم.

ن�س  يف  التاريخ  اإىل  العودة  تكون  قد 
الت�سعينيات الذي يطرح الراهن، ال�سيما يف ن�س 
الظاهرة االجتماعية، ملالحقة اأ�سل الظاهرة، كما 
يف »حالة �سغف« التي تطرح ق�سية )ال�سحاق( 
فتعود  احللبي،  املجتمع  يف  الع�رشة(  )بنات  اأو 
اإىل ثالثينيات القرن، فالعودة اإىل التاريخ لي�ست 
اأو  ال�سيا�سة،  اأو  التاأريخ،  اأو  التاريخ،  اأجل  من 
اال�ستعمار، بل من اأجل الراهن. كذلك االأمر يف 
الراهن،  يطرح  فالن�س  الفالحية«،  »الكوميديا 
ويقدم الظاهرة االجتماعية احلالية، لكنه يالحق 
اأ�سلها، فظاهرة تزييف املدينة، هي الراهن الذي 
يتجلى يف و�سول اأحد املهربني اإىل الربملان، لكن 
اأ�سلها يعود اإىل تاريخ االأ�رشة التي غادرت الريف 

اإىل اأطراف املدينة، فاملدينة.

�سطوة  اأمام  ح�سوره  املعتدل  ا�ستعاد 
ال�سطح، وقد جتلى ذلك يف عودة روائية الرواية، 

التي ظهرت من خالل ثالثة عنا�رش هي:

اأواًل: التخلي عن �سعرية اللغة، التي تنتج 
مو�سع  يف  ذكرنا  كما  باللغة،  اللغة  عالقة  عن 

على  باأ�س  من  خّلفته  وما  ال�سيا�سية،  النك�سات 
وخارجي،  داخلي  وخواء  الفردي،  ال�سعيد 
املجتمع،  يف  االنتهازية  العالقات  ف�سيطرت 
بعك�سه  وُيعمل  باليمنى،  ال�سعار  ُيرفع  حيث 
يف  الرواية  حملته  ما  عن  ف�ساًل  هذا  بالي�رشى، 
املفتعل  التذمر  من  خا�س،  ب�سكل  ال�ستينيات، 
حتققت  بالكاد  الذي  الراأ�سمايل،  املجتمع  من 
اأدنى اأ�سكاله)11(، و�رشت هذه املوجة يف الرواية 
بوجودها،  �سدقنا  حتى  الغرب  لرواية  تقليداً 
من  االأ�سياء  وتعاظم  االإن�سان،  ب�ساآلة  و�سعرنا 
حوله، ثم جاءت ن�سو�س ال�سبعينيات، لتحكي 
الذي  اجلديد  االإن�سان  وعظمة  االإجناز،  عظمة 
الظلمة،  واأنار  االآلة،  و�سنع  الطبيعة،  رّو�س 
و�سقى العطا�س، وقلة هي الن�سو�س التي عبئت 
وبو�سعه  الطبقية،  وب�سورته  االإن�سان،  بذات 
الواقعي، مثل »املغمورون«. ثم جاءت ن�سو�س 
االنت�سارات يف ت�رشين التي جعلت من االإن�سان 

بطاًل اأ�سطوريًا.

الوجه  ال�سوري  الن�س  يف  افتقدنا  لقد 
الذات  نريد  نعد  فلم  االإن�سانية،  للذات  احلقيقي 
من  املتوّرمة  الذات  اأو  االأ�سياء،  اأمام  امل�سحوقة 
البطولة، بل نريد الذات احلقيقية، وهذا ما قدمته 
ن�سو�س الت�سعينيات، قدمت االإن�سان، واملواطن 
عائدة  وم�ساكله،  بهمومه،  الواقعي،  ال�سوري 
اإىل النموذج املعتدل، متخلية عن اأن�سنة االأ�سياء، 

وت�سييء االإن�سان.
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فعل  كما  العامية،  م�ستخدمًا  ن�سه  يعنون  اأن 
ال�سّياد«،  »اأر�س  يف  العجيلي«  »عبدال�سالم 
»ال�سّياد  للن�س:  �سغرية  مقدمة  يف  ي�سري  حيث 
ف�سيح  غري  جمع  الياء،  وت�سديد  ال�سني  بك�رش 
لكلمة �سيد، وهي يف عامية وادي الفرات تعني 
اإىل  بن�سبها  تعود  اأ�رش  اأبناء  بها  وي�سمى  ال�سادة، 
اهلل  ر�سي  طالب  اأبي  بن  وعلي  الزهراء  فاطمة 
وما  الوادي  هذا  لها يف  النا�س  ويحمل  عنهما، 
حوله اعتبارات تقدير ب�سبب هذه الن�سبة«)16(.

اإن اإدخال العامية يف الن�س الروائي اأ�سا�سه 
واجلمالية،  واحلالة،  املعنى،  تو�سيل  ال�سدق يف 
يف ال�سوت اأو املوقف، يف اليومي، والتاريخي، 
الف�سيحة،  �رشب  منه  الق�سد  ولي�س  واملعريف، 
ولعل هذا التعامل الدميقراطي مع اللغة هو اأحد 

اأ�سباب توهج ن�س الت�سعينيات.

اأدى  ال�رشدي الذي  ال�ستات  ثالثًا: مللملة 
التجريبيون،  اإليه  عمد  الذي  الزمن،  حتطيم  اإليه 
ال�ستينيات،  اجلديدة، ال�سيما يف  الرواية  واأتباع 
احلبكة  عادت  ومعه  ال�رشد،  اإىل  الزمن  فعاد 
الروائية، ولكن تلك العودة، لي�ست عودة للقدمي، 
اأي للنموذج الواقعي الكال�سيكي للرواية، الذي 
يقول باحلدث، وال�سخ�سية، والزمان، واملكان، 
املعمار  يف  تغيري  هناك  بل  واحلبكة،  والعقدة، 
وا�سح  قدر  وهناك  له،  جديد  و�سبك  الروائي، 
على  املبني  النا�سج،  املدرو�س  التجريب  من 
الغر الذي ينطلق  التجريب  جتربة طويلة، ولي�س 
التجربة  اختمار  من  نابع  جتريب  اإنه  فراغ،  من 

الفنية.

نرثيًا  فنًا  بو�سفها  الرواية  اإىل  والعودة  �سابق، 
النا�س)13(،  بني  ال�سائرة  التو�سيل  لغة  ي�ستعمل 
من  اأقل  فال  جميعًا،  النا�س  لغة  تكن  مل  اإن  التي 
واالبتعاد  منهم،  امل�ستنرية  الطبقة  لغة  تكون  اأن 
بها،  واللعب  اللغة،  على  الكامل  التعويل  عن 
جمالية  كل  اإقامة  وعن  ن�سجها،  يف  والت�رشف 
روائيتها  الرواية  حتقيق  اإن  اآلياتها.  على  الكتابة 
عرب اللغة هو كتحقيق الق�سة ق�س�سيتها، وال�سعر 
فيها  يتحقق  ال  ق�سيدة  من  فائدة  ال  اإذ  �سعريته، 
وح�سن  االأناقة  بلغت  مهما  ومعنى،  لغة  ال�سعر 
الن�س  فجماليات  امل�ستعملة،  اللغة  يف  االختيار 
و�سول  اأي  نف�سه،  من  اجلن�س  حتقق  يف  تكمن 
درجات  اأعلى  اإىل  واملعنى  الغة  بني  العالقة 

االن�سجام)14(.

تخلي�س  تعني  الن�س  روائية  عودة  اإن 
ال�سعر)15(،  اإىل  حتيل  التي  ال�سعرية  من  الرواية 
الروائية،  طبيعته  من  بع�سًا  الن�س  ت�سلب  والتي 
لقد  النرث.  �سعرية  عن  التخلي  مطلقًا  تعني  وال 
من  الرواية  روائية  عودة  مع  اللغة  تخل�ست 
اأو احلالة،  الهذر، واال�ستفا�سة على ال�سخ�سية، 
اأو الو�سف، اأو ال�رشد، اأو احلوار، كما تخل�ست 
الواحد،  وال�سوت  الواحدة،  اللغة  هيمنة  من 

وال�سارد.

املالحظ  من  العوام:  ل�سان  اإطالق  ثانيًا: 
العوام  ل�سان  اإطالق  يف  حرج  هناك  يعد  مل  اأنه 
على  الروائي  جتراأ  بل  الت�سعينيات،  ن�سو�س  يف 
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التطرف،  رف�س  اإىل  �سبق  ما  كل  ي�سري 
�سواء اأكان فنيًا اأم فكريًا، ويتوازى ذلك مع رف�س 
اأيديولوجيًا،  اأكان  �سواء  املجتمع  يف  التطرف 
االإميان  وعودة  حترريًا،  اأم  قمعيًا،  اأم  ثقافيًا،  اأم 
بالفرد واملجتمع، مع االإ�رشار على احلق باحلرية، 

وباحلياة الف�سلى.

الرواية االجتماعية، ورواية الظاهرة االجتماعية:
االجتاه  الباحثني)19( من �سّنف  ثمة من 
ال�سورية،  الرواية  يف  اجتاهًا  »االجتماعي« 
املجتمع  وبناء  ال�سالم االجتماعي،  م�ساألة  يوؤكد 
من  ويخلو  احلالة،  ت�سوده  الذي  املتجان�س 
والفقر  الفا�سدة،  والقيم  االجتماعية،  العيوب 
كلها،  االجتاهات  مع  يتداخل  وهو  املهني، 
الديني  وهي:  الباحثني،  اأولئك  ت�سنيف  وفق 
والقومي،  واال�سرتاكي،  والليربايل،  التقليدي، 
وهم  اأحدها.  اإىل  يدعو  ال  ولكنه  والوطني، 
يف  االجتاهات  اأكرب  االجتماعي  االجتاه  يرون 
الرواية ال�سورية)20(، ويدرجون ن�سو�سه �سمن 
روايات االجتاه الوطني، الأن االجتاه االجتماعي، 
براأيهم، لي�س اجتاهًا اإيديولوجيًا، واإمنا هو منحى 
وهو  املختلفة،  االإيديولوجية  االجتاهات  �سمن 
اخللفية الهامة التي تقوم عليها الرواية، وال تقوم 
من غريها)21(، اإذ تغطي روايات االجتاه الوطني 
كله  العام  للمجتمع  االجتماعي  املنحى  ذات 
هم�ساته  فتنقل  به،  وتلت�سق  الروائي،  بنائها  يف 
معـه  تتـطـابق  اأن  وحتــاول  واآهـاتـه،  ونبـ�سـاتـه 

ما اأمكن)22(.

لن�سو�س  االأ�سا�سية  ال�سمات  اإحدى  اإن 
الت�سعينيات هي التخلي عن النمطية يف �سكليها 
عانت  التي  النمطية  تلك  واحلداثي،  الواقعي، 
تقليدية  الرواية  تعد  فلم  ال�سورية.  الرواية  منها 
كما كانت رواية الواقعية اال�سرتاكية، من حيث 
ومنوذج  االإيجابي،  اأو  ال�سلبي  البطل  منوذج 
االأ�رشة، اأو اخل�سم، اأو احلارة، اأو القرية، ومل تعد 
االأخرية،  عرفته  الذي  االإحكام  بذلك  احلبكة 
وباملقابل تخّل�س الن�س من النمطية احلداثية)17(، 
وا�ستهالك  االأول،  ال�سمري  ورم  يف  جتلت  التي 
اللغة،  يف  املتطرفة  وال�سعرية  التخييل،  طاقة 
والرمز  ال�سكلية،  واملغامرة  والروؤيا،  واملوقف، 
تعد  مل  كما  واحلدث،  والواقع  للتاريخ  املختزل 
الرواية  عرفته  الذي  االنفال�س  بذلك  احلبكة 

اجلديدة.

و�سل  الذي  اجلديد  ال�سكل  هذا  اإن 
التقليدي  بني  التزامن  من  ن�ساأ  الن�س،  اإليه 
مفردات  من  التقليدي  فاأفاد  واحلداثي)18(، 
حداثية عديدة. فاإذا كانت ن�سو�س الت�سعينيات 
واقعية  فاإنها  الراهن،  من  انطالقها  يف  واقعية 
ت�سميتها  تقليدية، وميكن  قبلها، غري  خمتلفة عما 

بالواقعية التجريبية.

التقنيات  جتمع  الت�سعينيات  رواية  اإن 
فواقعية  الثقافية،  اجلذور  اإىل  اجلديدة  الروائية 
وواقعية  بالغرائبي،  جمبولة  ال�سّياد«  »اأر�س 

»ملحمة القتل ال�سغرى« جمبولة بالفانتازي.
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خلل  الظاهرة  ن�سوء  فوراء  واجلمال،  واخلري، 
اإن  القول:  على  يحملنا  ما  هذا  املجتمع،  يف 
الروائي هي ظاهرة  الن�س  يعاجلها  التي  الظاهرة 
�سلبية بال�رشورة، مثل: ظاهرة تف�سي الر�سوة، اأو 

الف�ساد، اأو تزييف املدينة.

االجتماعية  الظاهرة  ن�سو�س  تنماز 
والراهن  الظاهرة،  مكان  هو  فيها  املجتمع  باأن 
احلدث،  بوؤرة  هي  والظاهرة  الزمان،  هو  فيها 
يف  ال�سخ�سيات  جميع  تدور  اإذ  ال�رشد،  وبوؤرة 
اأو  بعيد  من  بها  تت�سل  اأو  منها،  وتعاين  فلكها، 
اأو  الظاهرة  يف  فاعلة  اإما  وال�سخ�سيات  قريب. 
ال�سخ�سيات  كل  مت�س  فالظاهرة  لها،  متلقية 
من  هناك  الف�ساد،  لظاهرة  فبالن�سبة  املوجودة، 
يفتعلها وهناك من يتلقاها ويعاين منها. وبالن�سبة 
ُيجرب  من  وهناك  يقرتفه،  من  هناك  لل�سحاق، 
على اقرتافه، ويتاأذى، وهناك من يتاأذى الأن من 
تزييف  لظاهرة  وبالن�سبة  القرتافه،  م�سطر  يحبه 
املدينة، هناك من ي�سبب تلك الظاهرة مل�سلحة، 
مقابل ذلك يتاأذى االآخرون باملناف�سة يف الرزق 
وال  للريف  ت�سلح  بتقاليد  وباملجيء  والعمل، 

ت�سلح للمدينة.

عالقة  يف  االأدبي  الن�س  قيمة  تقوم  واإذ 
فاإن  اإليها)26(،  يحيل  التي  مبراجعه  الن�س  هذا 
الروائي يف  واملجتمع  العام  املجتمع  بني  العالقة 

ن�س الظاهرة االجتماعية تتجلى باملقولة التالية:

اإىل  ي�سري  الن�س  يف  ظاهرة  ح�سور  اإن 

اأما رواية الظاهرة االجتماعية فهي رواية 
رواية  كل  لي�ست  لكن  بال�رشورة،  اجتماعية 
الرواية  اجتماعية.  ظاهرة  رواية  هي  اجتماعية 
االجتماعية بب�ساطة هي التي تروي احلياة اليومية 
وهمومها،  والطارئة،  العادية  باأحداثها  للنا�س، 
ها، وغالبًا ما يدخل يف  واأفراحها وماآ�سيها وِعربرَ
ن�سيجها خيط ال�سيا�سة، واأحيانًا اجلرمية، وتعالج 
�رشيحة اأو اأكرث من املجتمع، وقد تطرح التناق�س 
بني اأبناء الطبقة الغنية والفقرية، اأو تطرح ق�سايا 
الرواية  يف  الغالب  وهذا   - الو�سطى  الطبقة 
مدر�سة  الواقعية  وتتخذ   - االجتماعية  ال�سورية 
فنية، وحتمل م�سامني رومان�سية، كما يف ن�سو�س 
عبدالقدو�س«،  و»اإح�سان  حمفوظ«،  »جنيب 
و»حممد عبداحلليم عبداهلل«، وكما يف ن�سو�س 
يف  ال�ستينيات  ن�سو�س  وبع�س  اخلم�سينيات 
و»ثم  الدموع«)23(،  بني  »با�سمة  مثل:  �سورية 

اأزهر احلزن«)24(، و»رياح كانون«)25(.

مل  فهي  االجتماعية،  الظاهرة  رواية  اأما 
تظهر بو�سفها اأحد اأنواع الرواية، التي ميكن اأن 

ت�سنف حتت هذا العنوان، اإال يف الت�سعينيات.

الظاهرة االجتماعية هي اإ�سارة اإىل حركة 
تغري جمتمعية طارئة، تتجلى باأ�سكال و�سلوكيات 
لت�سبح  ف�سيئًا  �سيئًا  تت�سح  ثم  وقليلة،  خفية  تبداأ 
املجتمع،  من  وا�سعة  م�ساحة  تغطي  علنية، 
على  �سغط  فهو  جوهرها،  اأما  ت�ستفحل،  اأي 
للحق،  املناق�سة  قيمه  من  قيمة  لتغري  املجتمع 
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دميومة الراهن. فاملعادلة التي اقرتحناها، وهي اأن 
قيمة  اإىل غياب  ي�سري  الن�س  الظاهرة يف  ح�سور 
يف املرجع، ت�سكل عالقة اأحد طرفيها متغري وهو 
املرجع، والطرف االآخر ثابت وهو العمل االأدبي، 
اأي  املجتمع،  هو  الذي  املرجع  تغري  مهما  لكن 
مهما تغريت مفاهيم الثقافة االجتماعية فهي لن 
تعار�س احلق، واخلري، واجلمال، حتى اليوم على 
االأقل، فالر�سوة مل ولن ت�سبح يومًا مقبولة يف اأي 
جمتمع. وبذلك يبقى الغر�س ذا اأهمية باقية)29(، 
ويتم �سمان حيوية الن�س من حيث الغر�س، فما 
يتبدل  ال  واجلمال،  واخلري،  احلق،  اأجل  من  هو 
على امتداد التاريخ الب�رشي، ويبقى اأن ُترثى هذه 

االأغرا�س مبادة ملمو�سة مت�سلة بالراهن.

ال�سكل  اإن ن�س الظاهرة االجتماعية هو 
من  كل  اقرتحها  التي  الرواية  من  اقرتابًا  االأكرث 
»جورج لوكات�س«، و»رينيه جريار«)30(، التي 
تعرب عن بحث عن قيم ال تدافع عنها اأي جماعة 
االقت�سادية جلعلها  احلياة  ومتيل  فعليًا،  اجتماعية 
م�سمرة لدى كافة اأع�ساء املجتمع. اإن اجلدوى 
من الفن عمومًا هي احلفاظ على تلك القيم، فـ 
»يف هذا الزمان كان عمل نبيل لي�س له جدوى. 
خا�سة عندما يتقدم االإن�سان يف عمره، وُيجري 
اأن  مثاًل  فريى  »الواقعية«  على  قيا�س  عملية 
جماهدي الثورة ال�سورية ماتوا فقراء، وكثرياً من 
الذين نا�سلوا من اأجل فل�سطني �ساعوا يف زحام 
ال�سعارات واملراهنات والبيع وال�رشاء. ومع ذلك 
فهناك مر�س ي�سيب اأ�سحاب النبالة وال يتخلون 

فقدان قيمة يف املرجع الذي هو املجتمع. فتناول 
يعني  الف�ساد  لظاهرة  الن�سو�س  من  جمموعة 
غياب جمموعة من القيم االأخالقية يف املجتمع، 
ف�سل  ظاهرة  ن�س  وتناول  وال�رشف.  كالعدل 
الغ�س،  نتيجة  املغرتب،  يف  برجل  الفتاة  زواج 
القيم  غياب  اإىل  ي�سري  والطمع،  الثقة،  وغياب 
التي متنع تلك اخل�سال. وتتجلى عمومًا باحلق، 

واخلري، واجلمال.

ال�سكل  هي  الظاهرة  رواية  تكون  قد 
وعالقاته،  الراأ�سمايل  املجتمع  عن  تعبرياً  االأكرث 
كان  فاإذا  فيها،  املت�سيئة  والعالقات  املدينة  وعن 
ال�سكل الروائي ي�ستدعي الفرد االإ�سكايل)27( فاإن 
ب�سدة،  االإ�سكايل  الفرد  ت�ستدعي  الظاهرة  رواية 
اأم  بطاًل،  اأم  روائيًا،  اأكان  �سواء  كلها  وبتجلياته 
هو  االإ�سكايل  فالفرد  راويًا.  اأم  اأبطال،  جمموعة 
ت�سنع  التي  االجتماعية  التناق�سات  يعي�س  الذي 
واإذ  ويك�سفها،  باإرها�ساتها،  وي�سعر  الظاهرة، 
بني  الت�سادم  عالقات  عن  الروائية  البنية  تنتج 
احلياة  يف  املت�سيئة  والعالقات  االإ�سكايل  الفرد 
تكون  فاإنها  الراأ�سمايل)28(،  للنظام  اليومية 
االجتماعية،  الظاهرة  رواية  يف  جتلياتها  باأعظم 
الأن ذلك الت�سادم الذي اأنتج البنية الروائية للن�س 
هو ذاته الذي �سنع الظاهرة يف املرجع الذي هو 

املجتمع.

نص الظاهرة االجتماعية ومفهوما الراهن، والقيمة:
االجتماعية  الظاهرة  ن�سو�س  ت�سمن 
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اإىل  وبالتفاته  االإيديولوجي،  اخلطاب  بتجنبه 
اأو  احللول  اقرتاح  دون  من  الظاهرة  يف  البحث 
فر�سها، اأي اإىل الك�سف فقط. ف�سارت »الرواية 
بالوعي املمكن،  يف هذه احلدود، ويف عالقتها 
تعبرياً عن فئة معينة من املثقفني، دون اأن تكون 
ب�سورة  اجتماعية  طبقة  عن  تعبرياً  بال�رشورة، 

املفرد اأو ب�سيغة اجلمع«)35(.

تتحرك احلداثة الروائية يف تلك امل�ساحة 
من احلرية بخطى حثيثة نحو احلداثة االجتماعية. 
الذي  االجتماعية  الظاهرة  ن�س  �رشط ظهور  اإن 
فّعل احلداثة الروائية هو اتخاذ جمموعة املبدعني 
تخلقات  فكل  احلرية،  باجتاه  عملية  خطوة 
ينتج  وا�ستفحالها  ال�سلبية  االجتماعية  الظواهر 
احلداثة  حتقق  مينع  ما  وذلك  احلرية،  فقدان  عن 
االجتماعية، واإذ قام املبدع بخطوته تلك باجتاه 
الغطاء  فاإنه ك�سف  الظاهرة  بتقدميه ن�س  احلرية، 
عن تاريخ طويل من غياب احلرية وجتلياته، �سواء 
يف الف�ساد، اأم التخلف، اأم الفقر، اأم التدجني، اأم 

غريها من الظواهر االجتماعية.

رصد الظاهرة االجتماعية في النص الروائي السوري:
»ملحمة القتل الصغرى - منوذجًا«

يف  التجريبي   - التقليدي  حماولة  اإن 
ملحمة القتل ال�سغرى، هي حتويل قراءة الرواية 
بكل  املتلقي  من  والتقرب  جمتمعية،  عالقة  اإىل 
للو�سول  و�سمته،  كمونه  وا�ستثارة  م�ستوياته، 
اإىل حداثة جمتمعية، تبتعد الرواية معها عن بقائها 

نزوعًا ثقافيًا معلقًا يف الفراغ)36(.

الكتابة هو  اأن �رشط حتقق جدوى  واأعتقد  عنه، 
اإنتاج النبل ال اأكرث«)31(.

واإال  التجربة  ن�س  يف  بالقيمة  ُي�رّشح  ال 
الذي  الن�س  اإىل عن�رش غري متجان�س يف  حتولت 
�سيتحول اإىل ن�س مقوالت نظرية، فال ميكن للقيم 
البحث  مو�سوع  وهي   - الرواية  يف  االأ�سيلة 
املبدع من خالل  اأن تكون حا�رشة يف  دومًا - 
فهذه  عينية)32(.  وقائع  اأو  واعية،  �سخ�سيات 
وت�سوري  جتريدي  ب�سكل  اإال  توجد  ال  القيم 
يف وعي الروائي حيث تكت�سب طابعًا اأخالقيًا. 
وعي  يف  هو  مما  جتعل  اأن  هي  الرواية  وم�سكلة 
الروائي، من جتريدي واأخالقي العن�رش اجلوهري 
الروائي  الن�س  ا�ستطاع  لقد  للمبدع)33(. 
ال�سوري يف الت�سعينيات حل م�سكلة الرواية تلك 
ت�سكل  التي  االجتماعية  الظاهرة  رواية  بتقدميه 
بحثًا فنيًا عن القيم ال�سائعة، اأي عما هو جتريدي 
ت�رشيح،  اأو  جتريد  دون  من  ولكن  واأخالقي، 
ويبدو من خالل تلك الن�سو�س تقارب املاآرب 
التي ُترجى من وراء الكتابة، مع ت�سابه الظروف 
العامة للكتابة، اإذ ميار�س املبدع يف ن�س الظاهرة 
االجتماعية احلداثة يف ظرف مل تتوافر فيه احلداثة 
ال�سيا�سية واالقت�سادية، وينطبق هذا عمومًا على 
الرواية العربية يف جمتمعات الراأ�سمالية الطرفية، 
ممار�سة  و�رشط  اأحدها)34(،  العربي  واملجتمع 

احلداثة اأيًا كانت هو احلرية.

احلرية  من  كبرياً  قدراً  الروائي  لقد حقق 
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بالن�س عن  اللغوي  االئتالف  يناأى ذلك 
االأدبية  اللغات  بتنوع  وذلك  اللغوية،  ال�سعرية 
وحتت االأدبية، وهذا التنوع الكالمي)37( خ�سع 
الواحدة،  اللغة  بفكرة  حمكومة  غري  فنية  ملعاجلة 
فكان ائتالفًا، ولي�س ذوبانًا يف لغة ذاتية مغرقة، 
وهو ائتالف يحدده نظام اأ�سلوبي يعرب عن موقع 

الروائي يف خريطة التنوع الكالمي للع�رش.

فر�سني  ميثالن  مبقطعني  الن�س  علينا  يطل 
الوحدات  لغة  عن  لغتاهما  تختلف  تاريخيني، 
ال�رشدية التالية، يختلف املقطع االأول عن الثاين، 

كما تختلف لغة املقطع االأول عن لغة الثاين.

�سفحتني  من  موؤلف  االأول  فاملقطع 
الزمان  عرب  )�سهادات  بعنوان:  وهو  ون�سف، 
العنوان  لغة  ت�سبه  املكان(،  هذا  اأخالق  يف 
والت�سانيف،  الر�سائل  عناوين  يف  القدمية  اللغة 
اإيحاء  للمكان  االأخالق  مفردة  وال�ستخدام 
مل  االأخالق  فمفردة  للغة،  تاريخي  با�ستخدام 
باب  من  االإن�سان،  الأخالق  اإال  ت�ستخدم  تعد 
احلديث عن القيم ولي�س مبعنى احلاالت. وت�سنع 
يحمل  مما  الطباق،  املكان(   - )الزمان  ثنائية 
العناوين  غرار  على  موروثة  بالغية  العنوان  لغة 
جند  التقليدية.  البالغة  من  ت�ستفيد  التي  القدمية 
تنوع للغات عرب الزمان - كما ي�سري العنوان - 
يف املنت املوؤلف من �سفحتني ون�سف، فتاأتي لغة 
كل �سهادة بح�سب زمن ال�ساهد، ف�ساًل عن لغة 
ال�سارد، التي على الرغم من عدم جتاوزها عدداً 

بذلك تكون القراءة فاعلة وناقدة، حتول 
اإىل مثقف، باأن يعي�س احلدث والفكرة،  املتلقي 
اأمام  لوجه  الك�سف، ويقف وجهًا  وي�سارك يف 
يلقن  متلق،  جمرد  يكون  اأن  دون  من  التجربة، 

املقوالت النظرية التي ال يعي�سها.

ميكن اأن نعد هذا الن�س ن�س الت�سعينيات 
التي  املرحلة  مالمح  فيه  تتجلى  اإذ  بامتياز، 
الظاهرة  ن�س  فهو  بو�سوح،  �سابقًا  حددناها 
االجتماعية من جهة، وهو ن�س تقليدي - جتريبي 
من جهة اأخرى، تتفوق فيه النزعة التجريبية على 
باحلدود  من�سبطة  جتريبية  تبقى  لكنها  التقليدية، 
تقليدية  اأخرى  ن�سو�س  بعك�س  للتقليد.  البعيدة 
يتفوق  ذاتها،  املرحلة  اإىل  تنتمي  جتريبية،   -
»الكوميديا  مثل  التجريب،  على  التقليد  فيها 
ن�س  اأنه  �سبق  ما  يعني، ح�سب  هذا  الفالحية«. 
يف  بالبحث  احلكم  هذا  ا�ستنتاج  وميكن  جتربة، 

العنا�رش االآتية: اللغة، والق�سة، وال�رشد.

1 - اللغة:
التقليدية - التجريبية:

جند يف الن�س التقليد اإىل جانب التجريب 
على �سعيد اللغة، وذلك مبحايثة لغة ال�رشد للغة 
احلكاية،  ولغة  ال�سحفي،  التقرير  ولغة  اخلرب، 
ولغة الوثيقة، اإن كل لغة منها على حدة هي لغة 
لغة  مثل  املوروث،  عن  ي�سدر  بع�سها  تقليدية، 
لغة  مثل  حديث،  وبعها  احلكاية،  ولغة  اخلرب، 
التقرير ال�سحفي، لكن ائتالف هذه اللغات يف 

وحدة الن�س هو عملية جتريبية غري تقليدية.
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وم�سبوكة  ومعتقداته،  الع�رش  بروح  اإيديولوجيًا 
اأو  البلدان،  تاريخ  كتب  لغة  فهي  باأ�سلوبه 
املو�سوعات، التي �سنفت يف الع�رشين اململوكي 

والعثماين:

منهم  نفر  اجتمع  اإذا  املدينة  اأهل  »واإن 
يرببر  وجعل  معبد،  قبة  اأو  دار  �سقف  حتت 
بالدعاء على من يكره، فاإن م�سيبة �ستحل به دون 
الدعائني  هوؤالء  من  مرتني  عانيت  ولقد  ريب. 
املالعني. االأوىل عندما دوا علّي باحلزن ففقدت 
من  واأجمل  الثالثة  زوجتي  وهي  خامن،  ب�سيمة 
ت�ستيقظ.  فلم  نائمة  كانت  احلرمي.  من  عرفت 
اأن عانيت من هوؤالء  اإىل  قلبي جمروحًا  وقد ظل 
الدعائني للمرة الثانية، فنقلت من الوالية ظلمًا، 
املتوا�سعة  الدار  هذه  يف  كالدروي�س  الأجل�س 
ينتقم يل  اأن  اهلل  واأدعو  ال�سالة  اأقيم  )قونية(  يف 
من اأهل حلب الذين ي�سمون ال�سوء يف قلوبهم 

واأل�سنتهم«)42(.

اال�ستعمار  زمن  يف  خمتلفة  لغة  وثّمة 
الفرن�سي، اإنها لغة املقالة، ولي�ست لغة املو�سوعة، 
ممتلئة  وهي  تطوراً،  اأكرث  هي  االأخبار،  كتب  اأو 
خطابية  فلها  اأي�سًا،  ع�رشها  بروح  اإيديولوجيًا 
اجتاهها  يف  الفرن�سي  اال�ستعمار  �سد  الثورة 

الديني:

يف  حتى  الفعل  على  قادر  �سعبنا  »اإن 
وجدتها  النا�س  قلوب  يف  فت�ست  ولو  �سمته. 

�سهادة، توحي بحداثة  لكل  املفردات  قلياًل من 
زمنها وذلك عرب لغة التقرير، مثل:

با�سا(،  )�س.ف.  تّلو  �سعاد  اأقوال  »من 
والية  على  تعاقبوا  الذين  الوالة  عتاة  من  وهو 
حلب«. »من مقال مل يظهر، كتبه االأ�ستاذ )ع.اأ( 
رئي�س حترير جملة اال�ستقامة التي اأوقفتها �سلطات 

االنتداب الفرن�سي الأ�سباب اأمنية«)38(.

الكولونيل  مذكرات  يف  جاء  »وقد 
امل�سوؤول عن  الذي �سغل من�سب  اإ�س(  )اإدجار. 

االإنتلجان�س �سريفي�س يف املدينة«)39(.

»حّدثني الدكتور )ك.�س( وهو �ساحب 
خربة طويلة يف الطب النف�سي«)40(.

مدير  )ح.ح(  املقدم  حديث  يف  »وجاء 
النهائية  ال�سنة  طالب  اإىل  املركزي،  ال�سجن 
لكلية احلقوق الذين زاروه بعد جولة يف اأرجاء 

ال�سجن«)41(.

تبدو لغة ال�سارد هنا �سبيهة بلغة ال�سحفي 
فيه  يذكر  )ريبورتاج(،  تقريراً  يكتب  الذي 
�رشية  على  للحفاظ  االأوىل  بحروفها  االأ�سماء 
اأ�سحابها، والإعطاء انطباع لدى املتلقي بخطورة 

ال�سهادة ومو�سوعها الذي ي�ستدعي ال�رشية.

كل  فلغة  اللغة،  بتاريخية  اهتمام  ثّمة 
هي  االأوىل  فال�سهادة  ع�رشها،  لغة  هي  �سهادة 
للوايل »�سعاد«، ولها لغة الع�رش العثماين، وذلك 
لغة ممتلئة  اأنها  الوايل. كما  ا�سم  اختيار  حتى يف 
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عادة  املوت  بات  ثم  امل�ست�سلمة...  املدينة  اأهل 
ماألوفة اأيام احلرب واأيام الهدوء، فاأك�سبت تلك 
حديقة  وكاأنه  فبدا  جمااًل،  العظام  جبل  العادة 
حجرية تعاقب عليها فنانون فطريون اأو مدربون، 
اإليها  اجتذبت  االإبداع،  من  مل�سات  و�سعوا 
الت�سلق،  ي�ستهويها  التي  املاعز  الوح�سة وقطعان 
واأ�سحاب  القمار  والعبو  الل�سو�س  وكذلك 
فقد  خفيًا.  �رشاعًا  املقربة  و�سهدت  ال�سذوذ... 
اّدعت مديرية االأوقاف اأن ميزانيتها، املخ�س�سة 
ببناء  ت�سمح  ال  واالإح�سان،  الرب  الأعمال  اأ�ساًل 
�سور ي�سع حداً فا�ساًل بني القبور وزحمة املباين، 
وحّملت البلدية م�سوؤولية عزل املوت عن احلياة، 
كذلك مهمة تنظيم العالقة بني االأحياء من الب�رش 

واأ�سالفهم من الراحلني«)46(.

كلها  اللغوية  التنويعات  تلك  تن�سوي 
عن  والبعد  التجريب،  لواء  حتت  ال�سابقة 
التقليدي،  الراوي  ظهور  مع  حتى  التقليدية، 
الذي يفارق راوي التاريخ، وهذا االأخري يفارق 
مقدم ال�سهادات. ويطلع علينا الراوي التقليدي 
روائية  بلغة  االأوىل  ال�رشدية  الوحدة  بداية  يف 
لي�ستمر  و�سياغتها  واأعالمها  مبفرداتها  معا�رشة 

ال�رشد ب�سيطرة ذلك الراوي:

اأحمد  يح�سل  اأن  معجزة  »كانت 
التي  لعائلته  �سكن  على  النريبي  عبدال�سالم 
يف  التنوع  هذا  ُي�سعر  حديثًا«)47(.  تاأ�س�ست 
اللغات يف �سفحات قليلة املتلقي بحيوية الن�س، 

االأحوال و�ساءت  اإليه  اآلت  ما  بالنقمة على  تعج 
فيه االأفعال... اللهم زدنا قوة. اآمني«)43(.

حتليلية  لغة  فهي  النف�سي  الطبيب  لغة  اأما 
االإح�ساء  ت�ستخدم  حديثة  علمية  مو�سوعية 
كل  بني  اأنه  ت�سّدق  اأن  ميكن  »هل  الريا�سي: 
ع�رشة مر�سى اأ�رشف عليهم، هناك �ستة فكروا يف 
القتل واإن كانوا مل يقوموا به فعاًل. وقد حاولت 
اأن اأتبني �سبب تلك االأفكار، فراأيت اأن يف القتل 
بلوغ  عن  عجز  اأو  �سيق  اأو  ماأزق  من  خال�سًا 
القتل  رغبة  فيها  واحدة  حالة  بي  متر  ومل  حلم، 

للقتل«)44(.

من  التايل  التاريخي  الفر�س  يتاألف 
)مدخل  بعنوان:  وهو  خم�س،  �سفحات 
جغرايف - تاريخي حلكايات لها �سلة بالقتل(. 
كتاب  اأمام  اأنه  العنوان  من  للمتلقي  وُيخيل 
تلك  مع  ال�سيما  روائيًا،  ن�سًا  ولي�س  بحث  اأو 
املعرت�سة بني جغرايف وتاريخي)45(، ليدخل يف 
ظاهريًا،  املو�سوعي  التاريخي  ال�رشد  لغة  نطاق 
تبدو  اإذ  جوهريًا،  الروائي  مبيلودرامية  املحملة 
اأنها  اإال  التاريخ املدر�سية،  اللغة كلغة كتب  تلك 
التناق�سات  نابعة من  ناقدة،  بتهكمية مرة  حمملة 
االجتماعية التي �سببت الظاهرة اأو �سكلت اأحد 

اأجزائها اأو نتائجها:

»كان احلثيون قد و�سعوا حجر االأ�سا�س 
لبع�س التالل، ومنها جبل العظام الذي د�سن يف 
البداية باألف راأ�س مقطوعة من اأج�ساد األف من 
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قد يكون حمليًا جداً، وبذلك يحتاج اإىل تو�سيح 
بحا�سية �سغـرية للذي ال يعرف، وهذا ما حتتاجه 
)اجلقملنب()49(،  مثـل:  الن�س  مفـردات  بع�س 
ومن  و)الكرابيج(.  و)البللورية(،  و)املربومة(، 
العرق()50(،  )األفية  االأخرى  العامية  املفردات 
والبعبع)51(. اإن ا�ستخدام املفردات العامية هي 
نوع من البالغة التي هي االإيجاز، الأنه ي�ستهدف 
املطلوب،  املعنى  اإىل  الو�سول  اأي  اللغة،  حدية 
من دون اإ�سافة، اأو حذف، اأو لف، اأو دوران، 
فبداًل من اأن نقول: احللوى امل�سنوعة من ع�سري 

العنب، املح�سوة باجلوز نقول: اجلقملنب.

اختيار  يف  اأحيانًا  الراوي  اللغة  تخون 
الت�سبيهات، مما يوؤدي اإىل ما ميكن ت�سميته بال�رشخ 
ولغة  الراوي  لغة  بني  اللغوي   - االجتماعي 
ال�سخ�سية  لغة  الراوي  لغة  فيه  تباين  ال�سخ�سية، 

يف نقل اإح�سا�سها، كما يف املثال التايل:

»�سنتان مّرتا على لقائهما االأول. وكانت 
بطيئة  كال�سوكواله  مازالت  اللقاء  ذلك  عذوبة 

الذوبان يف الفم، تتلمظ كلما تذكرتها«)52(.

الزوجة  �سخ�سية  مثل  �سخ�سية  اإن 
يكون  يكاد  و�سط  اإىل  تنتمي  التي  ال�سغرية، 
الوظيفة  بهموم  ال�ساب  زوجها  يغرق  اإذ  فقرياً، 
اليومية بو�سفه مراقبًا متوينيًا يف �سوق الهال، ال 
الراوي،  اإح�سا�س  اأر�ستقراطية  متتلك  اأن  ميكن 
اللقاء  عذوبة  مقابلة  يف  لغته  عنه  ك�سفت  الذي 
بالفم،  االأول بني احلبيبني بذوبان )ال�سوكواله( 

اإذ ي�سافر به �سفراً خاطفًا يف التاريخ متخذاً اللغة 
جتريبية  تقنية  اللغة  تكون  بذلك  نقل.  و�سيلة 
حلظات  يف  حمايثتها  اأو  اللغات  جتاور  قوامها 
�رشدية متقاربة جداً، على الرغم من الفرق الزمني 
احلقيقي بينها. اأما التقليد فهو يف �سيطرة الراوي 

على املروي.

لسان العوام:
يعمد الن�س اإىل ا�ستعمال بع�س الكلمات 
مدلوالت  لها  التي  العامية،  املحلية  باألفاظها 
خا�سة بالبيئة املكانية للظاهرة االجتماعية، هذا 
مع مالحظة عودة االعتبار للعامي يف الرواية مع 
رواية الت�سعينيات عمومًا)48(، ال�سيما يف رواية 
فيها على  الن�س  التي يعمل  الظاهرة االجتماعية 
حتديد املكان والزمان، لتحديد الظاهرة، وت�سليط 
بع�س  ا�ستخدام  عّو�س  ورمبا  عليها،  ال�سوء 
الظاهرة،  مبكان  الت�رشيح  عن  املحلية  املفردات 
اإذ ُي�ستدل عليه با�ستخدامات اأهله اللغوية. ومتنح 
تلك املفردات العامية الن�س حميمية وواقعية ملا 
للعامية من داللة على حيوية ال�سارع، والت�ساقها 
من  جزءاً  العامي  وميتلك  اليومية.  النا�س  بحياة 
مع  ُيدرج  للغة، ال�سيما حينما  اجلمالية  الوظيفة 
الف�سيح، ولطاملا كانت مفردة عامية يف مكانها 
اأكرث اإي�سااًل للفكرة واأكرث بالغة، ذلك اأنها وليدة 
احلاجة التعبريية، فت�سمية االأ�سياء باأ�سمائها العامية 
املتلقي  من  قريبة  يجعلها  الن�س،  يف  واإدراجها 
الذي يعرف اال�سم الذي يحمله امل�سمى، والذي 
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مفهوم التجريب والتمكن من ا�ستقباله، فيتذوق 
الفن وينمي حا�سته اجلمالية جتاه الفن احلديث، 
اإياها  العاجي، مذكراً  برجها  بالنخبة من  وينزل 
احلياة،  تفا�سيل  تقدمي  يف  الب�ساطة  بجماليات 
كل ذلك يردم الفجوة بني الرواية واملتلقي التي 
اأهملها منذ اأن تطّرفت فنيًا، وفكريًا، يف اأي اجتاه 

كان فيه تطرفها.

يف  فنية  طريقة  بو�سفها  الواقعية  تختلط 
الت�سوير مع التجريب، لكن عالقة الن�س بالواقع 
هي يف اأ�سل الظاهرة، ويف متابعة ن�سوئها، ويف 
بالظاهرة  الق�سة  يف  الواقعية  تتعلق  اإذ  جتلياتها، 
بطريقة  التجريب  يتعلق  حني  يف  االجتماعية، 
تف�سيالتها  يف  فالق�سة  الظاهرة.  عن  الك�سف 
ومعاناتهم،  النا�س  هموم  حتكي  يومية،  واقعية، 
وتبحث ب�سكل مت�سل�سل عن �سبب هذه املعاناة، 
وتعر�س حياة ال�سخ�سيات كلها التي هي مناذج 
من احلياة، حتى يف اأكرثها عادية، بل تكاد تكون 
واقعية ت�سويرية. ف�سبب معاناة »النريباين« يحملنا 
اإىل الذي اأوقع الظلم عليه، و�سبب معاناته، وهذا 
وهكذا  معاناته،  �سّبب  الذي  اإىل  يقودنا  االأخري 
اجتماعية  كا�سفة عن ظاهرة  الظلم  �سل�سلة  تكر 
هي الف�ساد، الذي �سمل املجتمع بكل �رشائحه، 
للف�ساد  م�سبب  النا�س:  من  نوعني  ت�سم  والتي 
التي  االأ�سباب  يتق�سى  الن�س  ومت�رشر منه، لكن 
الف�ساد،  عوامل  اأحد  الرتكاب  امل�سببني  دعت 
فكان يجد اأن ثمة ف�ساداً اأكرب دعاهم اإىل الف�ساد 
منه.  اأقوى  هو  من  هناك  قوي،  فكل  االأ�سغر، 

فلن يخطر يف بال تلك ال�سخ�سية )ال�سوكواله(، 
وهي تنت�سي بذكريات اللقاء االأول.

2 - الق�صة:

عنا�رش  يف  البحث  الق�سة  يف  ميكن 
الظاهرة  حمل  على  فائقة  قدرة  متتلك  ثالثة 
االجتماعية، وهي: الواقعية، والوعي، والروؤيا، 

التي �سندر�سها فيما ياأتي:

اأ - الواقعية:

اأعتقد اأن �سبب تاألق ن�سو�س الت�سعينيات 
بجمعها  وذلك  باملتلقي،  الوثيقة  عالقتها  هو 
لي�س  فيها  فالتجريب  والتقليد،  التجريب  بني 
الن�س عن  يبعد  الذي  الفكري  الرتف  من  �رشبًا 
كما  منهم،  بالنخبة  وينح�رش  املتلقني،  جمهور 
يف ن�سو�س ال�ستينيات)53(، والتقليد فيها لي�س 
�رشبًا من الواقعية امل�سّفة التي تقدم ما يريد املتلقي 
اخلامل، حاملة �سعار )اجلمهور عايز كده(، وهي 
ن�سو�س ال تعدمها اأية مرحلة من مراحل الرواية 
منحازة  ن�سو�سًا  لي�ست  اأنها  كما  ال�سورية. 
اإيديولوجية،  تاريخية  ن�سو�سًا  اأو  اإيديولوجيًا، 
�سبيل  يف  ذلك،  كل  مع  من�سجم  ن�سيج  اإنها  بل 
ك�سف جديد عن الواقع، وتقدميه بطرق فنية قد 
تكون  وقد  فنية،  مدر�سة  بو�سفها  الواقعية  تتبع 
جتريبية كما يف هذا الن�س، ولكن الطريقة الفنية 
بخيط  م�سوبة  فالواقعية  دائمًا،  رمادية  فيها 
الواقعية،  بخيط  م�سوب  والتجريب  التجريب، 
من  االقترتاب  علي  التقليدي  املتلقي  ي�ساعد  مما 
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�سبيل طموح االآخر اأو �سعادته، حتى لو مل يكن 
الطموح م�رشوعًا، اأو مل يكن ال�سبب ي�ستوجب 
حينما  الن�س  يف  القاتل  مع  نتعاطف  اإننا  القتل. 
امراأة  مع  كتعاطفنا  لديه،  القتل  دوافع  نكت�سف 
يتاماها،  اأو  الفقرية  اأ�رشتها  لتعيل  البغاء  تعمل يف 
االأمر  يتعلق  حينما  الو�سيلة  تربر  ال  الغاية  اأن  اإال 
بالقيم، لذلك يبقى تعاطفنا داخلنا ال جنروؤ على 
الت�رشيح به، الأننا نقف يف مواجهة قيمة يحافظ 

بها املجتمع على وجوده.

هو  القتل  فكرة  تثريه  الذي  اخلوف  اإن 
الذي يجعلها فانتازية)55(، ويجعل معها الواقع 
الروائي غري ماألوف، اإذ ال ميكن اأن نفكر جميعًا 
فكرة  اإنها  بل  به،  ا�سطدمنا  كلما  االآخر  بقتل 
مرعبة اأن ي�ستخدم املجتمع القتل، اأو اأمنية القتل 
عقابًا لكل �سغرية وكبرية. لكن الفانتازيا و�سيلة 
وما  الواقع  يف  يح�سل  ما  فداحة  تك�سف  فنية 
تفكر يف  النا�س  اأن  لدرجة  ف�ساد،  من  ي�ست�رشي 
تعا�ستها،  �سبب  من  للتخل�س  بع�سًا  بع�سها  قتل 
والفكرة يف اأنه لو اّطلعت على دخيلة كل منهم 
مللئت رعبًا من تفكريه بالقتل ولرتاجعت عن اأن 

تت�سبب يف اأي �رشر �سغرياً كان اأم كبرياً.

فنية  طريقة  بو�سفها  الفانتازيا،  تقدم 
احلرية  من  اأو�سع  م�ساحة  الواقع،  لك�سف 
الفنية  الواقعية معها يف �سف  تبقى  اإذ  للواقعية، 
واالأحداث  االأخطاء  طرح  ميكن  حيث  العالية، 

طريقة  هو  الواقعية  حدة  يك�رش  الذي  لكن 
ك�سف الواقع، اأي تقدمي الظاهرة دون الت�رشيح 
بوجودها اأو دون كالم عليها، وذلك با�ستخدام 

طريقة فنية هي )الفانتازيا(.

تتجلى )الفانتازيا( يف الن�س بفكرة القتل 
التي تظهر منذ احلكاية االأوىل، والتي مل تتحقق، 
اإذ بقيت فكرة ذهنية جمردة، اأو رغبة معطلة، »اإن 
ال�سائد  للواقع  رف�س  عامة  هو  الروائي  الواقع 
الرف�س  هذا  وم�ستوى  داللة  اختلفت  مهما 
يتحقق  رف�س  وهو  الروائية،  الوقائع  باختالف 
ت�سكيل  وباإعادة  بديلة،  متخيلة  عوامل  باإيداع 
يك�سف  قد  ت�سكياًل  اخلارجي  العامل  معطيات 
جوهر  اأو  �رشاعاته،  جوهر  اأو  نواق�سه،  جوهر 
ت�سكيل  يعيد  وهو  االجتماعية...  قواه  حركة 

هذه املعطيات مبنطق اخلطاب اخلارجي«)54(.

باإيداع  الن�س  الواقع يف  لقد حتقق رف�س 
العامل  من  اأف�سل  لي�س  لكنه  بديل  متخيل  عامل 
اأكرث منه،  لكنه خميف  اخلارجي هو ي�سبهه كثرياً 
الأن هذا العامل الروائي يك�سف عن فكرة القتل 
التي قد تدور يف ذهن النا�س يف الواقع، لكنه يركز 
ي�سري  بحيث  الروائي  الواقع  يف  اهتمامه  عليها 
وعقابًا  كلهم،  النا�س  لدى  �سّنة  بالقتل  التفكري 
لكل من �ساهم بجزء من الف�ساد حتى لو كانت 
خميفة،  احلياة  يجعل  ما  هذا  ب�سيطة،  م�ساهمته 
بالقتل،  م�سلحته  على  ُيعتدى  من  كل  يفكر  اإذ 
الذي يكون عقابًا لكل من ي�سع حجر عرثة يف 
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ب - الوعي:
وت�سنيفه  الن�س،  حيوية  اأ�سباب  اأحد  اإن 
ن�س جتربة هو اأنه يعي�س االأ�سئلة اخلا�سة للراهن. 
االأ�سئلة  الت�سعينيات  ن�سو�س  طرحت  وقد 
اخلا�سة بالراهن، م�سكلة م�رشوعًا ثقافيًا متكاماًل 

من ال�سياق االجتماعي - الثقايف - ال�سوري.

على  والعمل  بالراهن،  الوعي  اأن  اأعتقد 
حتليله، وك�سف جتلياته يف الواقع، هو ما يقرتحه 
ن�س التجربة اإ »لي�س من املفرو�س اأن جند اأجوبة 
الواقع يف الن�س، بل املفرو�س اأن نقراأ الن�سو�س 
لنجد اأجوبة يف الواقع«)58(، فن�س التجربة يثري 
يبحث  باحث،  اإىل  املتلقي  ويحول  االأ�سئلة، 
يرف�سه  اأو  الن�س  فيقبل  الواقع،  يف  االأجوبة  عن 
النتاج  يف  النقدي  الفعل  فيمار�س  �سوئها،  يف 
الثقايف من جهة، ويف املجتمع من جهة اأخرى، 
وبذلك »يكون معنيًا باحلياة التي تنمو وتتغري من 
حوله، في�ساهم هو، ومن موقعه يف املجتمع، يف 

تطويرها«)59(.

بعدم  يوؤمن  الن�س  كّون  الذي  الوعي  اإن 
الوالء،  مفهوم  �سوء  يف  لالإبداع  نظرية  وجود 
الأن احلياة تفر�س والءاتها التي ت�سمن ا�ستمرارها 
واملربر  فني،  عمل  والرواية  �سكل،  باأف�سل 
اأنها حتاول بالفعل ت�سوير  الوحيد لوجودها هو 
االجتماعية  الظاهرة  وا�ستق�ساء  احلياة«)60(. 
اأدق خطواتها املجتمعية،  هو ت�سوير للحياة يف 
اأجل ك�سف ما ي�سبب تعا�سة احلياة وقبحها  من 

بتقدمي  الواقع،  فجاجة  عن  بعيداً  كلها،  الواقعية 
تفعيل  ب�سبب  اخلوف  ي�سوده  بديل  اآخر  عامل 
بحيث  جميعًا،  اأفراده  لدى  ال�رشيرة  النزعات 
نزعتا  فيه  تت�ساوى  الذي  للواقع  مفارقًا  يبقى 
اخلرّية.  النزعات  فيه  تتفوق  اأو  وال�رش،  اخلري 
الذهنية،  بالفانتازيا  الفانتازيا  هذه  ت�سمية  ميكن 
وهي  للخوف،  املثرية  الفكرة  ت�ستخدم  التي 
التي  االإن�سان،  لدى  ال�رشيرة  النزعات  ا�ستثارة 
من  )االإك�س�سوار(  االأداة  دون  منها  مفر  ال 
الفانتازيا  بتلك  �سورة.  اأو  �سوت،  اأو  اإ�ساءة، 
م�ساركًا  جديدة  بطريقة  الواقع  الن�س  يك�سف 
املتلقي بـ»نعمة الك�سف، ولو كانت قاتلة«)56(، 
طارحًا الظاهرة االجتماعية بلبو�س فانتازي عرب 
بالظاهرة  الت�رشيح  دون  من  احلكايات  �سل�سلة 
القتل  فكرة  م�سببات  بت�سوير  واإمنا  بالقيمة،  اأو 
الظاهرة  عن  الن�س  يك�سف  وبذلك  الفانتازية، 
ال�رش هو  فت�سوير  معًا،  املفقودة  والقيمة  احلارة، 
حماولة للق�ساء عليه)57(، وت�سوير القتل هو دفاع 
عن احلياة، واكت�ساف ب�ساعة القتل هو اكت�ساف 

جلمال احلياة، فال�سد يظهره ال�سد.

االإن�سان  عودة  يف  اأي�سًا  الواقعية  تتجلى 
العالقات  على  والرتكيز  اليومي،  الواقعي 
االأ�سياء  اأن�سنة  االإن�سانية االجتماعية، والبعد عن 
االإن�سانية  الذات  وطرح  االإن�سان،  ت�سييء  اأو 
بالرتكيز على اأق�سى نزعاتها ال�رشيرة، دفاعًا عن 

حياة اأف�سل، واأكرث اأمانًا وكرامة.
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تدهور البطل والعامل، حيث االأول متدهور الأنه 
يبحث عن قيم بو�سائل تنق�سها، واإذ الثاين نظري 
له الأنه حّول القيم اإىل ذكرى متوارية«)63(، كما 
جند يف »ملحمة القتل ال�سغرى« اإذ يبحث النا�س 
االعتداء  وهي  تنق�سها  بو�سيلة  العدالة  قيمة  عن 

على احلياة، اأي القتل.

بالفن،  التحرر  الن�س  يف  الروؤيا  تقرتح 
وي�سكل احللم فيها كابو�سًا، يتجلى بفكرة القتل 
التي ترى اأن كل ما يعطل �سريورة احلياة اجلميلة 
ي�ستحق القتل، هذا يعني تنظيف احلياة من ال�رش 
وهي  الو�سائل  اأ�سواأ  ا�ستخدام  من  الرغم  على 
بارتكابها  كلهم  املجتع  اأفراد  يفكر  التي  اجلرمية 
طريقة  بو�سفها  قيمه،  على  االأخري  ليحافظ 
احلياة  وتنظيف  وجوده،  عن  الدفاع  طرق  من 
و�سناعة  جهة،  من  اأف�سل  بحياة  حلم  ال�رش  من 
اأن  فيه،  اإن�سان  كل  حق  من  مل�ستقبل،  تخييلية 

يعي�س بكرامة.

3 - السرد:
يقدم النموذج ال�رشدي لـ »ملحمة القتل 
ال�سكل  بني  ح�سارية  فنية  مثاقفة  ال�سغرى« 
وال�سكل  القدمية،  العربية  للحكاية  الفطري 
من  فياأخذ  احلديثة،  الغربية  للرواية  التقليدي 
داخليًا،  اأ�سا�سًا  الق�س  عملية  العربية  احلكاية 
اإن  اخلارجي.  البناء  الغربية  الرواية  من  وي�ستعري 
اجلمع بني �سكلني �رشديني تقليديني، وهما عملية 
الق�س، والبناء الروائي هو الذي قدم ال�رشد بتقنية 

جديدة ومنحه جتريبيته.

ومعاجلتها، من دون فر�س طريقة العالج، �سواء 
الن�س  ي�سقط  كيال  ثورية،  اأم  اإ�سالحية،  اأكانت 
الن�س  اأبعد  الروؤية  بتلك  الوعي  اإن  التنظري.  يف 
الظاهرة  م�ستق�سيًا  احلياة  و�سّور  التنظري،  عن 

االجتماعية.

الن�س  �سّكل  الذي  الفني  الوعي  اأن  كما 
فابتعد  والن�س،  املتلقي  القطيعة بني  �سبب  اأدرك 
به عن التجريب احلاد البحت، مثلما ابتعد به عن 

املبا�رشة يف طرح الفكرة.

ج - الرؤيا:
ملواجهة  املو�سوعي  املعادل  هي  الروؤيا 
واإما  باحللم،  اإما  وتتجلى  املزمن،  التفكري  حالة 
للم�ستقبل)61(. وقد جتلت يف  تخييلية  ب�سناعة 
مبا�رشة،  غري  بطريقة  ولكن  ب�سكليها،  الن�س 
فالروؤيا مل ُتفر�س يف الن�س، وهذه اإحدى �سمات 
ن�س التجربة، واإمنا ُتقراأ يف وحدة العمل الفني، 

فتنبّث يف اللغة، والق�سة، وال�رشد، جمتمعة.

نظرية  �سوء  يف  الن�س  يف  الروؤيا  ُتقراأ 
الرواية، ففكرة القتل التي هي رغبة بحياة اأف�سل 
�سدية  بو�سيلة  وحُتقق  متدهور،  واقع  عن  تن�ساأ 
الو�سيلة(،  تربر  )الغاية  مبداأ  متبعة  الرغبة  ل�سمو 
منع  اإ�سكاليون،  كلهم  الروائي  املجتمع  فاأفراد 
عنهم عاملهم طماأنينة الروح فانف�سلوا عنه)62(، 
بالقتل،  امل�ستمر  بالتفكري  االنف�سال  هذا  وجتلى 
وعاملهم عامل اإ�سكايل يف الوقت نف�سه، الأنه انف�سل 
عن املعنى ب�سياع القيم، اإذاً يحمل الن�س »معنى 
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املوروثة  احلكايات  بتبديل  التخييل  على  القدرة 
االإبدال  عملية  تكون  ال  قد  متخيلة.  باأخرى 
متعمدة، لكنها كامنة يف الالوعي اجلمعي لكل 
من املبدع واملتلقي: »نحن اأبناء �رشعيون للحكاية 
ال�رشقية، هذه احلكاية التي غ�سلت دماغنا ولي�س 
ذلك قط بل كّونتنا... األف ليلة وليلة اأثر ي�ستحق 
اأن يبقى يف الذاكرة... والتخل�س منها اأن تعمل 

األف ليلة وليلة جديدة«)65(.

الواقعية  الق�سة يف عن�رشي  ال�رشد  يخدم 
الن�س مالحقة  الق�س يف  ت�سل�سل  ففي  والروؤيا، 
خلطوات  وبالتايل  الظاهرة  ت�سكل  خلطوات 
عن  ك�سف  وهذا  املجتمع،  يف  القيمة  فقدان 
اأما بالن�سبة للروؤيا فلي�ست عملية  الواقع بامتياز. 
)االإبدال( �سوى حلم باالأف�سل، فاالإن�سان عمومًا 
يتخيل عوامل مكان عوامل للح�سول على اأف�سل 
له، وغالبًا  ال�سعادة  اأف�سل حل يحقق  اأو  �سكل، 
اأو لرُيهب  ما يبّدل الواقع باالأ�سواأ لريهب نف�سه 
يح�سل  اأن  ميكن  ما  فداحة  اإىل  منبهًا  االآخرين، 
من  االقرتاب  من  طفلها  ترهب  فاالأم  فُيتجنب، 
النار باأن تقول له: اإذا اقرتبت من النار �ستحرتق، 
يد  لك  تكون  ولن  امل�ست�سفى،  اإىل  و�ستذهب 
كل  املدر�سة.  يف  كرفاقك  ناعم  جلد  اأو  جميلة 
الرتهيب  اأجل  من  واقع،  هو  ملا  اإبداالت  ذلك 
والردع، للحفاظ على احلياة الف�سلى، ولتجنب 
حدوث االأ�سواأ، كذلك ت�ستمر �سل�سلة ال�رشد التي 
االأخرية  وهذه  الن�س،  يف  االإبدال  بعملية  تن�ساأ 
مع  مت�سل�ساًل  ي�سبح  الذي  القتل  بفكرة  مرتبطة 

احلكايات  من  �سل�سلة  على  الن�س  يقوم 
بنائها،  ال�سخ�سية مفا�سل  التي ت�سكل  املتوالية، 
تبداأ  االأوىل  احلكاية  بها  تنتهي  التي  فال�سخ�سية 
ليلة  »األف  يف  كما  وهكذا  التالية،  احلكاية  بها 
ومع  حكاية،  اإىل  حكاية  من  نخل�س  وليلة«، 
الظاهرة  يخلق  مبا  تتعلق  عربة  ثّمة  حكاية  كل 
االجتماعية، اأي ما ي�سبب فقدان القيمة، ويرتبط 
ذلك كله، ب�سكل وثيق، باحلدث الذهني الذي 

هو فكرة القتل.

لل�رشد،  املجرد  املفهوم  الن�س  يف  يتجلى 
حلقات،  من  مكونة  ب�سل�سلة  متثيله  ميكن  الذي 
كل حلقة جتر االأخرى، هذا ال�سكل املجرد لل�رشد 

يتخّلق يف الن�س ب�سكل �سل�سلة من احلكايات.

تعيد الرواية ال�سورية عالقتها باملتلقي يف 
مثل هذا البناء ال�رشدي الذي ميتلك �سحر عملية 
وترافق  طفولته،  منذ  االإن�سان  تاأ�رش  التي  الق�س 
توقه اإىل املعرفة، وف�سوله ملتابعة اأ�سل الظاهرة، 
الذي تدل عليه متابعة عمليات الق�س، اأي متابعة 
�سيفقد  الق�س  �سل�سلة  املتلقي  قطع  فاإن  ال�رشد، 
اأحد م�سببات  اإحدى حلقات احلكاية، وبالتايل 
يتوق  التي  الف�ساد  اأ�سباب  اأحد  اأي  الظاهرة، 

ملعرفتها.

وهذا  الق�سة،  خدمة  يف  ال�رشد  يعمل 
ي�سل بالن�س اإىل ذروة تفعيل العالقة بني ال�سكل 
وامل�سمون، وذلك بعملية )االإبدال()64( التي تقوم 
على اال�ستفادة من املوروث يف عملية الق�س، مع 
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يبوح  اإذ  �رش  على  يوؤمتن  ال  العليم  الراوي  وهذا 
بكل ما يعلم للمتلقي، بنقل )املونولوج(، وي�رشد 
التي  ال�سخ�سية  خاطر  يف  تعتمل  التي  الفكرة 

تبّيت نية القتل:

فكرة  احل�سني  جلالل  خطرت  »وفجاأة 
واجل�سع  بال�سن،  وال�سن  بالعني  العني  القتل. 

يقابله االنتقام... هتف جالل احل�سني:

»مل يبق لك �سوى االنتقام لنف�سك«.

نزول  ينتظر  لل�سوت  كامت  م�سد�س 
العبداهلل، من املر�سيد�س متجهًا نحو مدخل ركنه 
لن  ريكال.  ال�سيفاز  لي�رشب  النادي  يف  املف�سل 
الر�سفة  بعد  �سفتيه  الليلة مب�سم�سة  تلك  من  يهناأ 
العبداهلل  ابن  يا  اآه  الوي�سكي احلارق.  االأوىل من 

الذي مل يعرف غري ال�سنينة«)66(.

ال�رشد  م�ستوى  على  التجريب  يكن  مل 
يت�سبب  فلم  بالتقليد،  المتزاجه  للمتلقي  منّفراً 
اإذ  انتباه املتلقي، وذلك لوجود الزمن واحلبكة، 
يتجلى  حيث  الثالثة،  االأزمنة  الن�س  يف  تتجلى 
اللتني  والر�سمية  ال�سعبية  بالذاكرتني  التاريخ 
التي  بالروؤية  احلا�رش  ويتجلى  الوثيقة،  متثلهما 
التي  بالروؤيا  امل�ستقبل  ويتجلى  الراهن،  باأرت 
ترنو اإىل حياة اأف�سل. هذا البناء ال�رشدي الزمني 

يلبي التعلق الفطري للمتلقي بعملية الق�س.

هو  بالن�س  املتلقي  �سلة  يوثق  ما  كل  اإن 
الأنها  الفن،  �سف  يف  تدرج  اأن  ت�ستحق  جتربة 
ت�ستقطب اجلمهور طواعية ب�سحر الفن ال ب�سوط 

املقولة النظرية الالذع.

فاإبدال  احلياة.  ل�سل�سلة  وموازيًا  م�ساداً  ال�رشد، 
اإىل  للتنبيه  التخويف  من  نوع  باالأ�سواأ  ال�سيئ 
ال�سيئ  عن  منتنع  يجعلنا  مما  يح�سل،  ما  فداحة 
الذي يوؤدي ا�ستمراره اإىل االأ�سواأ. ففكرة اطالع 
االآخر من رغبة  ما يجول يف ذهن  املتلقي على 
لدى  القتل  نزعة  يثري  ميتنع عما  يجعله  القتل  يف 
اأي  قيمة،  ا�سرتداد  باجتاه  فتكون خطوة  االآخر، 

باجتاه حياة اأف�سل.

ذكرنا اأن من التقنيات ال�رشدية امل�ستخدمة 
يف الن�س املزاوجة بني االأ�سكال ال�رشدية ال�سعبية 
التي  الق�س،  لعملية  املت�سل�سل  البناء  املوروثة يف 
احلياة  لدورة  وم�سادة  موازية  قتل  دورة  ت�سكل 
ذلك  ومن  الغربية.  للرواية  التقليدي  البناء  مع 
يف  واملذكرات  والتقرير  الوثيقة  ا�ستخدام  اأي�سًا 
ال�رشد الروائي يف الفر�سني التاريخيني بو�سفهما 
نوعًا من دمج ما حتت االأدبي باالأدبي، وهو ما 
ي�سمى بـ )الكوالج(، هذا ما يخت�رش الكثري من 
ال�رشد ويهيئ املتلقي نف�سيًا ال�ستقبال نية القتل يف 

تبييتها الذهني وتعطيلها الفعلي.

الن�س،  يف  الالفتة  ال�رشدية  التقنيات  من 
الذي  الداخلي،  للحوار  املكثف  اال�ستخدام 
على  ويحافظ  اخلطرية،  االأفكار  تبييت  ينا�سب 
الت�رشيح  ميكن  ال  اإذ  اإرهابية،  ويزيدها  �رشيتها، 
مبثل تلك االأفكار اأو تداولها، بالتوازي مع عدم 
فقط  الراوي  القيمة.  بتقوي�س  املجاهرة  اإمكانية 
ال�سخ�سيات،  �سدور  تخفي  مبا  يعلم  الذي  هو 
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يف  رغبة  العوام،  ل�سان  وا�ستخدام  االأدبية، 
العالقة  وتوثيق  املتلقي،  من  الرواية  تقريب 
لتحقيق  الفعلية  اخلطوات  جتلت  وقد  بينهما. 
تلك الرغبة يف الق�سة اأي�سًا، حيث جند املزاوجة 
ينا�سب  ما  للتوفيق بني  والتجريب،  الواقعية  بني 
اآٍن معًا. ويتبدى  التقليدي، والنخبة، يف  املتلقي 
وطرح  الراهن،  باأهمية  الوعي  الن�س  هذا  يف 
املتعلقة به، والوعي مبدى فداحة اخلطر  االأ�سئلة 
كما  واملتلقي،  الرواية  بني  القطيعة  من  املتاأتي 
يتبدى الوعي باأهمية ا�ستعادة االإن�سان الواقعي، 

غري املت�سيئ، اأو املتورم من البطولة.

تنتهج  التي  روؤياه  الوعي  ذلك  يقرتح 
من  التخل�س  اإىل  وتدعو  بالفن،  التحرر  طريق 
اأما ال�رشد،  كل ما يعطل �سريورة احلياة اجلميلة. 
فيحمل ذلك كله ب�سكله التقليدي - التجريبي، 
الفطري  ال�سكل  بني  ح�ساريًا  يزاوج  الذي 
التقليدي  وال�سكل  القدمية،  العربية  للحكاية 

للرواية الغربية احلديثة.

نتيجة: نص التسعينيات تفّوق الروائي، ونبذ التطرف:
الروائي من  الن�س  التقليدي يف  اأفاد  لقد 
التقليدي  بني  التزامن  نتيجة  احلداثية  املفردات 
من  ال�ستينيات  اأواخر  منذ  الرواية  يف  واحلداثي 
بني  املزاوجة  هذه  جتلت  وقد  الع�رشين،  القرن 
التقليدي والتجريب يف »ملحمة القتل ال�سغرى« 
اجلديدة  الروائية  التقنيات  بني  جمعت  التي 
واجلذور الثقافية، ويعد هذا الن�س منوذجًا لن�س 
الواقعي  بني  يجمع  الذي  الروائي،  الت�سعينيات 

الفانتازي، اأو العجائبي، اأو امليلودرامي.

التجريبي   - التقليدي  ال�سكل  اأن  ويبدو 
الذي و�سلت اإليه ن�سو�س الت�سعينيات الروائية، 
عن  متخ�ست  طويلة  ملمار�سات  تتويجًا  جاء 
قناعة وا�سحة بنبذ التطرف ب�ستى اأ�سكاله الفنية 
والفكرية، وبالبحث امل�ستمر عن �سيغة فنية متنح 
ي�سعى  ما  وهذا  الفكر.  حرية  من  م�ساحة  اأكرب 
التجربة، ويحاول متّثله، كما فعل هذا  اإليه ن�س 
الن�س، ون�سو�س الت�سعينيات عمومًا، اإذ التفتت 
اإىل الراهن، وتفوقت فيها روؤيا الروائي على روؤيا 
جديدة  ا�سرتاتيجية  الرواية  ووجدت  ال�سيا�سي، 
عن  متخلية  الفني،  وغري  الفني  بني  العالقة  يف 
اخلطاب االإيديولوجي، والتاريخي، وال�سيا�سي، 
اأن تتخلى عن االإيديولوجيا، والتاريخ،  من غري 
درا�سة  خالل  من  ذلك  تبني  وقد  وال�سيا�سة. 
اإذ  وال�رشد.  والق�سة،  اللغة،  الثالثة:  العنا�رش 
حتت  اللغة  مع  االأدبية  اللغة  ائتالف  وجدنا 
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للنشر، بيروت.
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مؤسسة األبحاث العربية، بيروت.
)11(  غولدمان لوسيان، 1993م، مقدمات في سوسيولوجية 
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املعهد  توليه،  وهايدي  شحّيد  جمال  إشراف  اجلديدة. 
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تقنية الأمل

يف رواية

»باب ال�شم�س« 

لإليا�س خوري

�إىل جانب  تقوم  موؤملة  �حلكايات �جلميلة يف حكايات 

تلك �ملوؤملة يف ذ�تها يف رو�ية »باب �ل�شم�س« لإليا�س

�أما  �إيالمها،  �إثبات  �إىل  بحاجة  لي�شت  �ملوؤملة  فاحلكايات  خوري،   

�حلكايات �جلميلة فينبع �إيالمها من فقد�نها �إذ بدت �شعوبة عودتها 

رو�ية  يف  لالأمل  تقنية  �ل�شرتجاع  تقنية  جعل  ما  وهذ�  جديد،  من 

�لرو�ية كفيلة  �ل�شرتجاع يف  بنية  �ل�شم�س«، ولعل در��شة  »باب 

بالك�شف عن دللته يف �إطار �لروؤية �لكلية لها.

�مل�شتوى  �لأوىل« على  ��شم »�حلكاية  �أطلق جري�ر جنيت 

كذلك.  ب�شفاتها  زمنية  مفارقة  �إليه  بالقيا�س  تتحدد  �لذي  �لزمني 

�ل�شرتجاع  هي:  �أنو�ع؛  ثالثة  �إىل  �ل�شرتجاعات  ق�شم  حني  يف 

�لأوىل،  �حلكاية  زمن  على  خارجة  �أحد�ثه  تكون  �لذي  �خلارجي 

وبذلك تكون وظيفة �إكمال تلك �حلكاية عن طريق تنوير �لقارئ 

�لذي  �لد�خلي  و�ل�شرتجاع  تلك،  �أو  �ل�شابقة  هذه  بخ�شو�س 

تكون �أحد�ثه يف �إطار �حلكاية �لأوىل، و�ل�شرتجاع �ملختلط �لذي 

.
)1(

ميتد من خارج �حلكاية �لأوىل حتى منطلقها فيتعد�ه

مل تتجاوز �حلكاية �لأوىل يف »باب �ل�شم�س« �أربعة �شهور 

�شتني  يزيد على  ما  �لرو�ية مبجموعها  �أحد�ث  ��شتغرقت  يف حني 

�آذ�ر من عام  �إىل  1936م يف فل�شطني  ثورة  �متدت منذ  عاماً، فقد 

خالل  من  �لرو�ية  يف  �لزمني  �لمتد�د  هذ�  جاء  وقد  1996م، 

�ل�شرتجاع، فـقـد �شـيطـر �ل�شرتجــاع �خلــارجــي عــلى �لرو�يــة 

�شفيق طه النوباين

حتتـــــال



مقــــــاالت

الراوي ، ج 23 رمضان 1431هـ - سبتمبر 2010
132

تاأتي من خالل اال�سرتجاع،  اأن االأحداث كلها 
خالله،  من  تتحدد  االأوىل  احلكاية  اإن  حتى 
فموت اأم ح�سن الذي ابتداأ منه الق�ص كان حدثًا 
على  ممدد  وهو  ليون�ص،  خليل  �رسده  م�سرتجعًا 
�رسيره يف م�ست�سفى اجلليل، كما اأن موت يون�ص 
الذي ميثل نهاية تلك احلكاية جاء اأي�سًا من خالل 
موقف ا�سرتجاعي وقف فيه خليل اأمام قرب يون�ص 
يف  ولعل  ومالب�ساته،  موته  حادث  م�سرتجعًا 
ذلك ما يحافظ على �سيغة اخلطاب الذي وجهه 

خليل اإىل يون�ص طوال الرواية.

»باب  يف  االأوىل  احلكاية  حتددت 
ال�سم�ص« بحالة ال�سبات القريبة من املوت التي 
انتهت  الذي  القدمي  الثائر  ذلك  يون�ص؛  انتابت 
اجلليل  م�ست�سفى  اأ�رّسة  اأحد  على  باملوت  ثورته 
ما حتددت هذه احلكاية بحالة  �ساتيال،  يف خميم 
ثورته،  كبحت  الذي  خليل(  )الدكتور  الثائر 
فقد حاول اإخراج يونـ�ص من �سـباته، لكن دون 
جدوى. وال تخفى يف هذه احلكاية داللتها على 
فل�سطني،  خارج  الثورة  اإليه  اآلت  الذي  الو�سع 
1982م  بعد  تون�ص  اإىل  ينتقلوا  مل  الذين  فالثوار 
اأن  اإال  ي�ستطيعوا  ومل  عجز،  حالة  يف  عا�سوا 
فقد  تون�ص،  اإىل  الثوار  انتقال  امتدادات  يتابعوا 
ا�ستعاد الدكتور خليل موقفه هو ويون�ص عندما 
�ساهدوا عرفات يف م�سافحته مع رابني يف البيت 

االأبي�ص.

وقد اأ�سهمت اال�سرتجاعات الداخلية يف 

م�ساحة  الداخلي  اال�سرتجاع  اأخذ  حــني  يف 
فلم  املختلط  اال�سرتجاع  اأما  بها،  باأ�ص  ال  ن�سية 
اأجد يف الرواية ما يدل عليه، خا�سة اإذا ا�ستثنينا 
اإىل  تقود  التي  الداخلية  اال�سرتجاعات  تلك 

اأخرى خارجية.

لعام  ثان  ت�رسين  عن  االأوىل  احلكاية  متتد 
عام  من  اآذار  اإىل  ح�سن  اأم  وفاة  تاريخ  1995م 

هذه  وت�ستمل  باأيام،  يون�ص  وفاة  بعد  1996م 

فبعد  للرواية،  بالن�سبة  حمدودة  اأحداثًا  احلكاية 
يون�ص  غيبوبة  بعد  جاء  الذي  ح�سن  اأم  موت 
اأ�سهر مل حتدث  واإدخاله م�ست�سفى اجلليل بثالثة 
وقد  كلها،  الرواية  اإىل  بالن�سبة  كثرية  اأحداث 
اال�سرتجاع  خالل  من  االأحداث  هذه  جاءت 
الداخلي، فقد رقى الدكتور )املمر�ص( خليل اإىل 
رتبة رئي�ص املمر�سني يف امل�ست�سفى، وا�ستمرت 
يعي�ص  التي  الغيبوبة  من  ليون�ص  اإنقاذه  حماوالت 
اإبقائه يف امل�ست�سفى،  فيها، كما جاهد من اأجل 
اإذ حاول مديره اأن ينقله اإىل ملجاأ العجزة، وقد 
ح�سلت بع�ص االحتكاكات ببع�ص ال�سخ�سيات 
خليل  لقاء  يف  احلال  هو  كما  امل�ست�سفى  خارج 
باملجموعة االأوروبية التي اأرادت االطالع على 
عام  اأحداثه  عن  م�رسحية  الإخراج  �ساتيال  خميم 
1982م، اأو لقاء خليل بال�سحفي جورج بارودي 

مبجزرة  امل�ساركني  اأحد  نظر  وجهة  نقل  الذي 
�سربا و�ساتيال الري�ص جوزيف.

ال�سم�ص«  »باب  لرواية  القارئ  �سيجد 
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ي�سرتك مع تلك التي ينقلها يف لقائه مع بارودي، 
غري  بعالقة  اإال  معها  حمادثاته  من  يخرج  مل  فهو 
�رسعية عابرة، فقد اأبدت كاترين عدم رغبتها يف 
متثيل م�رسحية عن �ساتيال الأنها ال ت�ستطيع متثيل 
اليهود  اأو الأنها متعاطفة مع  املاأ�ساة فيها،  حجم 
كما تبني فيما بعد، فهي تت�سل معهم برابطة دم 
له برتدد،  اأباحت  اأو جدتها كما  اأمها  تتاأتى من 
على  خليل  مع  التعامل  يف  رغبتها  ظهرت  وقد 
اأنه جمال الليبي الفل�سطيني من اأم يهودية بعد اأن 

�رسد لها حكايته.

وال تخفى داللة حكاية �سليم اأ�سعد على 
عمق املاأ�ساة التي اأ�سيب بها االإن�سان الفل�سطيني 
تاريخه،  مكونات  من  مكونًا  �سارت  بحيث 
�رسبًا  يعد  املاأ�ساة  هذه  معطيات  من  فاخلروج 
وقد  احلقيقة،  عن  البعيد  اخليايل  الت�سور  من 
ا�سرتجاع  اإطار  يف  اأ�سعد  �سليم  حكاية  جاءت 
فقد  االأوىل،  منفتح على خارج احلكاية  داخلي 
التقى الدكتور خليل به اأثناء مرافقته للمجموعة 
االأوروبية يف خميم �ساتيال، اإذ كان يبيع ال�سامبوان 
اإىل  حتوله  اأن  فوجد  �سواداً،  ال�سيب  يرد  الذي 
هذه التجارة يت�سل مب�سيبه املبكر اأثناء جمازر �سربا 

و�ساتيال.

اأ�سار  حني  بالفرن�سيني،  م�سغواًل  »كنت 
واأو�سلني  الذي كانه،  الطفل  راأ�سه، وروى  اإىل 
اإىل ال�سامبوان، كان �سليم يقف اأمام اجلامع الذي 

الدكتور  يعي�سها  التي  الالجدوى  حالة  تكري�ص 
بجورج  للقائه  ا�سرتجاعه  كان  فقد  خليل، 
بارودي الذي اأراد تو�سيل راأي الري�ص جوزيف 
�سربا  مذبحة  يف  اللبنانية  القوات  قادة  اأحد 
اأبدى  فقد  االإح�سا�ص،  ذلك  عن  تعبرياً  و�ساتيال 
»تفاهة  عنوانه  كتاب  تاأليف  يف  رغبته  بارودي 
جوزيف  الري�ص  روايتي  فيه  ي�سع  االإن�سان« 
خليل  والدكتور  اللبنانية  للقوات  ممثاًل  بو�سفه 
بو�سفه ممثاًل الأبناء خميم �ساتياًل، وبهذا فهو يروي 
وقد  بارودي،  قال  كما  والقتيل،  القاتل  حماورة 
اأح�ص الدكتور خليل بالالجدوى يف هذه العملية 
التي اأراد ذلك ال�سحفي القيام بها: »قلت له اإن 
م�رسوعه بال معنى، فال ميكن اإجال�ص ال�سحية اإىل 
جانب املجرم. »كتابك �سوف يكون تافهًا مثل 

عنوانه«)2(.

ال�سحفي  ذلك  خليل  الدكتور  تابع  لقد 
اأو�سلني  املقهى.  »غادرنا  يذكر:  اهتمام  دون 
كتب  ماذا  اأعرف  ال  وم�سى  املخيم  مدخل  اإىل 
الذي مل يح�سل مع  اللقاء  يف جريدته عن ذلك 
الري�ص جوزيف. فاأنا فقدت اهتمامي بامل�رسوع 
امل�ساحلة  فكرة  حتى  املخيم،  اإىل  و�سويل  حلظة 
اأن  دون  فامل�ساحلة ح�سلت  معنى.  ذات  تعد  مل 
اأي  دون  احلادثة  اأخربك  اأنني  والدليل  حت�سل، 

انفعال«)3(.

ا�سرتجعها  التي  االأحداث  يف  ولعل 
ما  كاترين  االأملانية  املمثلة  مع  خليل  الدكتور 
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اآخر ا�سرتجاع داخلي يف الرواية واآخر ا�سرتجاع 
على االإطالق �سياأخذ منحى اآخر، فبعد اأن رافق 
اإىل  امتد  الذي  �سباته  يف  يون�ص  خليل  الدكتور 
ما يزيد على �ستة �سهور مل ي�ستطع اأن يرافقه يف 
مماته على الرغم من وفائه له، فقد منعه من ذلك 
تلك املراأة العجيبة التي جاءت من عني الزيتون 
لت�ساأل عن اإيليا الرومي يف خميم �ساتيال، فا�ستغرق 
خليل معها يف لقاء عاطفي يف بيته توفى خالله 

يون�ص.

ال  حيث  من  جاءتني  التي  املراأة  »تلك 
اأمام  الفوتوغرافية  كال�سورة  ووقفت  اأعلم، 
ثم  اأ�سود،  مبنديل  راأ�سها  تغطي  وكانت  بيتك، 
�سعرها  وراأيت  منديلها،  وخلعت  بيتي  دخلت 
معقو�سًا ككعكة يف موؤخرة راأ�سها، واعتقدت 
احلمام  من  خرجت  ثم  ال�ستني،  جتاوزت  اأنها 

وكانت خمتلفة.

�سمراء،  وكانت  طوياًل،  �سعرها  كان 
وعيناها خ�رساوان.

انتهينا من اأكل ال�سمك، ف�سارت بي�ساء، 
االأ�سود  و�سعرها  و�سوداوان،  كبريتان  وعيناها 

طويل حتى ركبتيها.

اجل�سم،  ممتلئة  ف�سارت  ال�ساي،  �رسبنا 
حنطية،  وب�رسة  ناع�ستني،  �سغريتني  بعينني 

واأخذتني.

األف  كاأنها  وتتغري  تتلون  و�سارت 
امراأة«)6(.

راأ�سه  يغ�سل  للبيا�ص،  راأ�سه  يرتك  مقربة،  حتول 
اأمام النا�ص، م�ستدعيًا االأعجوبة.

»الكهل ي�سري �سابًا« ي�رسخ.

االأمر  يف  يكن  مل  النا�ص.  حوله  ويتدافع 
غرابة، اجلميع يعرفون اأن ال�سعر االأبي�ص �سوف 
ميتلئ �سواداً، واأن الكهل الواقف اأمامهم، �سيعود 

�سابًا...«)4(.

ال  الداخلي  اال�سرتجاع  هذا  رمزية  اإن 
بو�سفه �سحية،  اأ�سعد  �سليم  ماأ�ساة  تتوقف على 
بل البد لها اأن تن�سب اأمام يون�ص الذي تتكد�ص 
اأي�سًا، كنت تف�سل  اأمامه كل احلكايات: »اأنت 
اأ�سعد،  �سليم  طريقة  على  االأمور  انحلت  لو 
املاء  من  م�سنوعًا  �سائاًل  حتتوي  �سغرية،  بقنينة 
واالأع�ساب. لكن من اأين اأجلب لك �سائاًل يرد 

الوعي اإىل دماغك امل�سلول؟

ال، ال ت�سدق �سليم.

جمرد  م�رسحية،  جمرد  لعبة،  جمرد  �سليم 
الغرفتني،  هاتني  فتكمن يف  احلقيقة  اأما  م�سهد. 
واأنت  متوت،  دنيا  هناك.  ودنيا  هنا،  اأنت 
�سربا  �سحايا  اإحدى  هي  ودنيا  متوت«)5(. 

و�ساتيال.

اأ�سعد«  »�سليم  حكاية  انعك�ست  لقد 
ال�سعيد  ال�سليم  بطلها  ا�سم  ودالالت  بدالالتها 
اأمام  اأو �سالمة - انعك�ست  دون �سعادة حقيقية 
يف  الرتميز  لكن  الالجدوى،  على  لتدل  يون�ص 
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ونهيلة  فل�سطني.  اأر�ص  الرومي،  الزيتون  اأر�ص 
اأر�ص  عن  تتخل  مل  التي  البذرة  متثل  االأ�سل  يف 
ا�سطهاد  من  حلقها  ما  على  ف�سربت  فل�سطني، 
من  طردنا  »هانحن  خليل:  يقول  تبقى؛  لكي 
بالدنا عام 1948م، ومل يبق منا هناك �سوى مئة 
األف. املئة األف �ساروا مليونًا، والثمامنائية األف 
�ساروا خم�سة ماليني. هم يجلبون املهاجرين، 
ملن  النهاية  يف  و�سرنى  االأوالد،  ننجب  ونحن 

تكون الغلبة«)8(.

لهذا  ا�ستكمااًل  الرومي  اإيليا  ا�سم  وياأتي 
يون�ص  اأ�سماء  اإىل  اأ�سيف  اإيليا  فا�سم  الرتميز، 
يف  تر�سيحًا  قرية  مداخل  يف  وقعت  حادثة  بعد 
هناك يف جتويف  اختباأ  فقد  اخلم�سينيات،  بداية 
زيتونة رومية كبرية، وحني خرج منه ظهرت له 
نحوه،  فتقدمت  اأ�سود  طوياًل  ثوبًا  تلب�ص  امراأة 
مرت،  مئتي  م�سافة  على  مكانها  يف  جمدت  ثم 
رفعت  ثم  بالرتاب،  جبينها  وعفرت  جئت  ثم 
وجهها �سوب يون�ص، فاعتقد اأنها جنية خرجت 
اأنها  اإىل  نبهته  نهيلة  لكن  ال�سم�ص؛  خيوط  من 
اأنه  اعتقدت  فقد  اليمنيات،  اليهوديات  اإحدى 
النبي اإيليا، وبهذا اأ�سيف له هذا اال�سم، وبذلك 

اأي�سًا اأ�سيفت م�سحة نبّوة على يون�ص.

والرمز  احللم  املراأة  هذه  ظهرت  لقد 
اإىل  �سيخرجها  الذي  النبي  الثائر  عن  لتبحث 
خليل  بكاها  ولذلك  واالإجناز،  التحقق  مرحلة 
هي ويون�ص اأكرث مما بكى �سم�سًا واأمه واأباه، فهي 

اإن املراأة التي تت�سم بهذه ال�سمات لي�ست 
لالأر�ص  ترمز  ولعلها  رمز،  هي  بل  عادية  امراأة 
املراأة، ولعل  التي طاملا اقرتنت �سورتها ب�سورة 
فيها كونها جاءت  الرمزية  الداللة  يعزز هذه  ما 
منها،  ُهّجر  التي  يون�ص  قرية  الزيتونة  عني  من 
فهي حتمل ر�سالة من زوجة اإيليا الرومي، ولعل 
يعزز  ما  خليل  منام  اأخرى يف  مرة  يف ظهورها 

هذا التوجه:

»وراأيت فيما يرى النائم، اأنني يف �رسيرك، 
كنت يف غرفتك م�ستلقيًا على �رسيرك، وال�سور 
تتاأرجح على احليطان حويل، وراأيتها. خرجت 
اأ�سمها،  اأن  مني، حاولت  واقرتبت  احلائط  من 
باحلائط.  الت�سقت  ثم  اخللف،  اإىل  فرتاجعت 
نظرت اإىل ال�سورة مليًا، هذه امراأتي التي كانت 
ال�سورة؟  داخل  امراأتي  تفعل  ماذا  �رسيري،  يف 
ماذا تفعل هذه املراأة التي ال اأعرف ا�سمها داخل 

�سورة نهيلة؟
وا�ستيقظت مذعوراً، وبكيت.

مل اأبك �سم�ص كما بكيتك وبكيتها.
مل اأبك اأبي كما بكيتك وبكيتها.
مل اأبك اأمي كما بكيتك وبكيتها.

مل اأبك جدتي كما بكيتك وبكيتها«)7(.

نهيلة  �سورة  داخل  املراأة  هذه  ظهرت 
داخل  بقيت  التي  املراأة  تلك  يون�ص،  زوجة 
اجلليل بعد 1948م واأجنبت هناك، وهذا ما يوحد 
من  فكالهما  احللم،  واملراأة  نهيلة  املراأتني  بني 
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�سماها  التي  املغارة  يف  معها  لقاءاته  عقد  حيث 
من  احلدود  عرب  ت�سلله  بعد  ال�سم�ص«  »باب 
منذ  اللبناين، كما جاءت حكاية خليل  اجلنوب 
ثم  االأردن،  اإىل  اأمه  فيها  هاجرت  التي  طفولته 
حيث  لبنان  يف  ثم  باالأردن  باملقاومني  التحاقه 
اأمامه  الفقري فلم يعد  اأ�سيب بك�رس يف عموده 
اإىل  امليداين بعد �سفره  الطب  يقبل بدورة  اأن  اإال 
عام  بداأت  التي  ب�سم�ص  حبه  ق�سة  ثم  ال�سني، 
اخلارجية  اال�سرتجاعات  ا�ستملت  وقد  1982م. 

ماأ�ساة  حجم  �سورت  متنوعة  كثرية  حكايات 
1948م،  عام  التهجري  منذ  الفل�سطيني  ال�سعب 
كما �سورت طبيعة املقاومة للمحتل ال�سهيوين.

لقد اأدت اال�سرتجاعات اخلارجية املتنوعة 
وظيفة تكميلية للحكاية االأوىل بح�سب ت�سنيف 
التكميل كان على درجة من  جنيت، لكن هذا 
عليه  نطلق  اأن  ميكن  ما  مثل  اإنه  بحيث  االأهمية 
احلكاية الكربى التي مثلت احلكاية االأوىل جمرد 
هذه  اأهمية  ينفي  ال  بالطبع  وهذا  لها،  حم�سلة 

املح�سلة، فهي تلقي بظاللها على املا�سي كله.

غري  ب�سورة  الرواية  حكايات  �رسد  جاء 
منتظمة، فالقارئ يحتاج اإىل اإعادة ترتيب خا�سة 
يف احلكايتني الرئي�سيتني، حكاية يون�ص وحكاية 
خليل، اأما احلكايات االأخرى فنجد اأنها جاءت 
يف  مرتابطة  غري  منف�سلة  حكائية  كوحدات 
كونها  يف  جتتمع  احلقيقة  يف  اأنها  غري  الظاهر 
بعد  وماأ�ساته  الفل�سطيني  ال�سعب  حكاية  متثل 

حتقيقها  اإىل  �سعت  التي  الغاية  متثل  التي  االأر�ص 
الثورة ممثلة بيون�ص، وهي االأم التي ميكن لها اأن 
حتوي كل اأحبته الذين ما كان له اأن ي�سعر باملاأ�ساة 
اأنها احتوتهم، وخليل هو  لو  التي حرمته منهم 
ارتباطًا  باالأر�ص  االرتباط  اإىل  يرنو  الذي  الثائر 
يف  اأنه  منامه  يف  راأى  فقد  يون�ص،  ارتباط  مياثل 

�رسير يون�ص.

على  الداخلي  اال�سرتجاع  يتوقف  ومل 
االأغلب  على  كان  فقد  االأوىل،  احلكاية  زمن 
زمنها،  يتجاوز  خارجي  ا�سرتجاع  اإىل  يقود 
اقت�سى  البارودي  مع  خليل  لقاء  فا�سرتجاع 
وا�سرتجاع  �ساتيال،  يف  1982م  عام  ا�سرتجاع 
لقاء خليل مع كاترين ورفاقها اقت�سى ا�سرتجاع 
حكايات املوت يف مذبحة �ساتيال، كما اقت�سى 
ا�سرتجاع  اأما  الليبي،  جمال  حكاية  ا�سرتجاع 
اقت�سى  فقد  الزيتون  عني  امراأة  مع  للقائه  خليل 
امل�سرتجعة من  الق�سة  اإىل  العودة  تف�سري رمزيتها 
تر�سيحا، وهذا  مداخل  اخلم�سينيات على  بداية 
تقود  توليد احلكايات، فاحلكاية  ي�سبه عملية  ما 

ذاكرة خليل اإىل حكاية اأخرى.

قد  الداخلية  اال�سرتجاعات  كانت  واإذا 
تلك  من  كثرياً  فاإن  خارجية،  اأخرى  اإىل  قادت 
اخلارجية جاءت بدافع تالوتها اأمام يون�ص املمدد 
جاء  هنا  ومن  اجلليل،  م�ست�سفى  يف  خليل  اأمام 
ا�سرتجاع حكاية يون�ص املقاوم مع زوجته نهيلة 
الفل�سطيني،  اجلليل  يف  االأ�سد  دير  يف  املقيمة 
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الذي نام �سنوات طويلة، ا�ستيقظ فجاأة. االأمل يف 
كل مكان، وحبوب املهدئات ال تنفع«)10(.

مل يكن خليل كيون�ص يف ت�سوره لق�سيته 
وتاريخه، فهو ت�سور اأقل تفاوؤاًل، واأكرث انغما�سًا 
باملاأ�ساة، ولعل اتخاذ الرواية من خليل راويًا جعل 
ماأ�ساويًا، فاحلكايات تروى  اأحداثها تتخذ بعداً 
مبو�سوعية اليائ�ص الرائي حلالة النا�ص يف الوقت 
اأن  ميكن  الذي  بالتفاوؤل  ينفعل  ال  فهو  الراهن، 
التي  امل�ستقبلية  الكلية  التاريخية  الروؤية  ينتج عن 
من  ينطلق  بل  الن�رس،  اأجل  من  الكفاح  حتتم 
الو�سع الراهن بكل معطياته التيئي�سية، وهذا ما 
جعل الرواية تبداأ من حالة ال�سبات التي اأ�سيب 
بها يون�ص ممثل الثورة والثوار لتعود اإىل الذاكرة 

املوؤملة التي انتهت مكوناتها بهذا ال�سكل.

روى خليل كل احلكايات التي ال تتعلق به 
�سخ�سيًا عن غريه، اإذ نقلها اإما عن اأحد الثوار كما 
هو احلال يف حكاية جمال الليبي اأم عن اأم ح�سن 
كما هو احلال يف حكاية االأم التي خنقت ابنها 
دون اأن تعرف، اأو عن يون�ص نف�سه الذي ي�رسد 
للحكايات  النقل  هذا  �سنع  وقد  احلكايات،  له 
م�سافة بني خليل الراوي واحلكايات املروية، فقد 
ال�سرتجاعات  اال�سرتجاعات  خالل  من  نقلت 
هذا  ولعل  م�ساعفة،  امل�سافة  فجاءت  اأخرى، 
متثل  بحيث  احلكايات  �سياغة  للراوي  اأتاح  ما 
فلكل   ،)Allegories( رمزية«)11(  »اأمثوالت 

الربط  1948م، ولعل يف قول خليل ما يبني  عام 
النزوح  حكايات  »كل  احلكايات:  هذه  بني 
نقاط  على  املغم�ستني  عينيك  يف  االآن  تتجمع 
الدموع التي اأقطرها فيهما، وبدل البطولة اأرى 
االأحزان، واأ�سمع �سوت جدتي يروي عن املراأة 

التي خاطت الرغيف«)9(.

البطولية  يون�ص  حكايات  تقطعت  لقد 
وحكايات  املاأ�ساوي،  النزوح  بحكايات 
مثاًل  خليل  حتدث  اأن  فبعد  اخلا�رسة،  احلروب 
يون�ص ورفاقه يف �سعب والربوة  عن مواجهات 
ودير االأ�سد حتدث عن حكاية املراأة التي خنقت 
ابنها دون اأن تعلم لتكتم بكاءه الذي خاف اأحد 
النازحني من اأن ي�سمعه اليهود فيتعرفوا اإىل مكان 

وجودهم.

التقطع على طبيعة  وال تخفى داللة هذا 
املوقف الذي ي�رسد من خالله خليل احلكايات، 
فهو يتحدث اأمام �سخ�سية �سبه ميتة، اإذ ا�ستدعى 
الكثرية  احلكايات  تلك  اأمام  يون�ص  �سبات 
الثورة  م�سرية  عن  تعرب  اأن  ميكن  التي  املتكد�سة 
رغم  ال�سني  »يف  يقول:  يون�ص؛  مب�سرية  ممثلة 
ع�سف  الذي  التاريخ  جنون  ورغم  �سيء،  كل 
تعلمت  �سيء يف حياتي.  اأثمن  تعلمت  براأ�سي، 
لتاريخ  جت�سيد  هو  الواحد  االإن�سان  ج�سد  اأن 
اأنا.  والربهان  تاريخك.  ج�سدك  كلها.  الب�رسية 
ال�سينية  الطبيبة  ميزقني،  االأمل  ترى  اأال  اإيّل،  انظر 
الفقري،  فالك�رس يف عمودي  كانت على حق. 
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اإىل  نظرت  مبعرثة  �سخ�سية  بو�سفها  خليل 
التاريخ من منطلق احلالة التي اآلت اإليها باعتبارها 
�سخ�سية من �سناعة التاريخ، واإذا كان ا�سرتجاع 
ك�سف  اإىل  اأدى  قد  يون�ص  ق�سة  يف  اال�سرتجاع 
حكايات البطولة واحلب ال�رسعي لنهيلة املقيمة 
يف اجلليل الفل�سطيني، فاإن ا�سرتجاع ق�سة خليل 
ك�سف عن حكايات اال�سطهاد والدم الفل�سطيني 
يف �سربا و�ساتيال وعن عالقة احلب غري ال�رسعية 

مع �سم�ص القادمة من خميم الوحدات.

مع  املن�سجم  الثائر  �سورة  ابتعدت  لقد 
يف  الأهدافها  الثورة  حتقيق  باإمكانية  املوؤمن  ذاته 
الذي  واملقيد  العاجز  الثائر  اقرتبت �سورة  حني 
واقع  مع  يتعامل  خمتلف  مبنظور  االأمور  يرى 
خمتلف، كما ابتعدت �سورة الثائر الذي ينا�سل 
يف  املوجودين  وزوجته  واأبنائه  اأر�سه  اأجل  من 
الثائر  واقرتبت �سورة  1948م،  فل�سطني  اأر�ص 
يرى  الذي  وال�سيا�سي  املوؤرخ  نظرة  ينظر  الذي 
يف نف�سه و�سعبه �سحية التاريخ وال�سيا�سة، فالثائر 
اجلديد املكبوح بكل املعطيات التي اأمامه مل يعد 
�سا�سات  خالل  من  اإال  فل�سطني  اأر�ص  يعرف 

التلفاز واالأ�رسطة امل�سورة.

جاء على ل�سان خليل، وهو يروي اإحدى 
عبدالقادر  تخيل  كيف  معي  تخيل  احلكايات: 
خيمته،  فوق  بيارته  فن�سب  الجئًا  �سار  حياته، 
اأن  �سدقنا  نحن،  هكذا  يغني.  حتتها  وجل�ص 

حكاية داللة ت�سب يف احلكاية الكربى، حكاية 
االإن�سان الفل�سطيني بعد االحتالل عام 1948م.

حلكاياته  خليل  ا�سرتجاعات  تخرج  ومل 
بو�سفه  يعي�سها  التي  والعجز  الت�ستت  حالة  عن 
ذاتها،  الثورة  واأدوات  للثورة  اأدواته  َفَقد  ثائراً 
فلم ميلك اإال اأن يتاأملها عن بعد. ولعل يف حتول 
ذلك،  على  الداللة  يف  ي�سهم  ما  ال�رسد  �سمري 
اأمام  الليبي  ا�سرتجع �رسده حلكاية جمال  فعندما 
�رسدت  اأخرى  �سخ�سية  نف�سه  من  جرد  كاترين 
يف  جال�سًا  اأراه  خليل.  »وروى  احلكاية:  تلك 
ويديه  �سفتيه  من  تتدفق  والكلمات  الفندق  بهو 
كان يل  لو  اأمتنى  اآخر،  اإن�سان  كاأنه  اأراه  وعينيه، 
كيف  يعرفون  الذين  اأحب  الأنني  مثله،  �سديق 

تروى احلكايات«)12(.

تروي  وهي  خليل  �سخ�سية  كانت  لقد 
فقد  بهائها،  كامل  يف  املتما�سكة  احلكاية  هذه 
اأن كان  بعد  ت�سكيلها  الفاعل يف  باأنه هو  اأح�ص 
احلكايات  فتلك  احلكايات،  �سائر  باأثر  منفعاًل 
هي التي �سكلت ماأ�ساته احلقيقية يف حني اأن هذه 
كاترين،  اأمام  العابرة  بفحولته  اأ�سعرته  احلكاية 
اآخر  اإن�سانًا  كان  اأنه  ي�سعر  جعله  ما  هذا  ولعل 

عندما روى احلكاية.

يون�ص  حكايتي  ا�سرتجاع  مثل  لقد 
وخليل ا�سرتجاع حكاية جيلني من اأجيال الثورة 
الفل�سطينية يف اخلارج، وقد قامت حكاية يون�ص 
حكاية  مقابل  يف  من�سجمة  �سخ�سية  بو�سفها 
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 *  *  *

البيارة فوق اخليمة، واأن الوطن بيارة! نِحّن اإىل 
فقرنا وقرانا املهدمة. ونن�سى اأنف�سنا ومنوت.

اأنا ال.

التزامي  مقدار  تعرف  اأنت  باهلل،  اأعوذ 
هكذا،  اأتكلم  ولكني  بالدنا،  يف  بحقنا  واإمياين 
نتبادل  حما�رسة،  يف  وال  اجتماع  يف  ل�سنا  نحن 
ال  حيث  اإىل  احلكايات  فتاأخذنا  االأحاديث، 

نريد«)13(.

متثل  التي  خليل  ذاكرة  �سمة  االأمل  كان 
هذه  اأ�سبحت  حيث  وثورة،  �سعب  ذاكرة 
مكونات  عن  عزله  ميكن  ال  مكونًا  الذاكرة 
االأ�سا�سية  ق�سيتها  اإىل  املنتمية  الثورية  ال�سخ�سية 
املرتبطة  جمتمعها  وق�سايا  االأر�ص  بق�سية  ممثلة 
بهذه الق�سية ارتباطًا ع�سويًا، واإن كان االأمل يف 
كثري من االأحيان يقود اإىل الياأ�ص وتوقف الفعل، 
ليبقى  اأ�سحابه  ذوات  يف  يعي�ص  هنا  االأمل  فاإن 
الفعل كامنًا ينتظر اأن ياأتي الوقت املنا�سب الإزالة 
اجلليل  يف  ال�سم�ص  باب  مغارة  عن  احلجارة 

الفل�سطيني ليخرج يون�ص من جديد.
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هذيان املرافئ

غواية الذات بامل�ستكني 

يف الذاكرة

تـوطــئــة:
الأدباء  احتاد  عن   �صدرت  رواية  املرافئ  هذيان 

والكتًاب اليمنيني ومركز عبادي للدرا�صات والن�رش
املكال  مدينة  يف  املولود  احلمومي  العبد  �صامل  اليمني  والإعالمي 
جمموعتني  بعد  له  الأولى  الرواية  وهي  1953م  العام  ح�رشموت 

ق�ص�صيًتني )من خارج الدائرة( و )القواقع()1(.

كيان  اإنَها  اإل  له  الأولى)2(  الروائية  التجربة  اإنها  ومع 
عاما.  ثالثني  من  اأكرث  متتد  ية  ق�ص�صَ من رحم جتربة  مولود  اإبداعي 
اإ�صاءات يف هذا  فثّمة  الوقوف عليها،  ت�صتدعي  اإنَها  اأعتقد  جتربة 
طريقها  ت�صقُّ  تقليديّة  جتربة  ف�صاء  من  ت�صّللت  ال�رشدي  الكيان 
تقنية  اإلى  املوؤلف  جلاأ  فقد  اجلديد.  ال�رشد  عوامل  ف�صاء  يف  بهدوء 
�رشدية مده�صة يف ا�صتدعاء الذاكرة، وهي الهذيان بو�صفها �صورة 
)التذكر(.  التقليدي  النمطي  ال�صتدعاء  على  التمرد  �صور  من 
لذاكرة  ا�صتدعاء  الهذيان  باأّن  ي�رشح  الرواية  عنوان  اإن  وبرغم 
اإّن الذاكرة هي التي حت�رش ، فهي التي عربت  اإلّ  املكان )املرافئ( 
هذه الأمكنة )املرافئ( وا�صتكانت فيها ، خالل اأزمنة متقاطعة من 
يتم يف  ما  نحو  املا�صي على  احلدث  زمن  اإلى  احلا�رش  ال�رشد  زمن 
ال�صري الذاتية)3(، لكنّها تقف منه على م�صافة بعيدة فاأحالت التذكر 

علي ح�سن العيدرو�س

هذيـــان
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ثالثا:- بالهذيان يتخلص السارد )املؤلف( 
الغربي  باملستكني  البوح  بني  الرغبة  ازدواجية  من 
الشرقي  للمسكون  الطاغي  احلضور  وبني  الّلحوح 

املهيمن .

رابعا :-  إسناد املؤلف الهذيان إلى األمكنة 
)املرافئ( والتصريح به في عنوان الرواية  هو لعبة 
عن  احلاضرة  ذاكرته  إلبعاد  القارئ  مع  منه  ذكية 
تهمة استدعاء ما ال يجوز استدعائه وترمي بثقل 
ناقل  الذاكرة مجّرد  لتبقى  املسؤولية على األمكنة 

لهذيان املكان ، والناقل بريء .

مقاربتها  في  القراءة  حتاول  وسوف 
املجال  لتفسح  الروائي  النص  بؤر  تفكيك  هذه 
على  تنفتح  أن  والغائبة  احلاضرة  للدالالت 
مدلوالتها انزياحًا أو تناصًا أو توليداً ، ليس على 
كل  على  بل  فحسب  احلاضرة  القراءة  مستوى 

قراءة وقارئ جديدين.

)ليبزج( حمطة التما�س الأولى:
هي  واإلنسان  املكان)6(  وكوني،  اليبزج 
محطة التماس األولى بني الشرق والغرب ، الشرق 
في  مسكونة  السارد  عبر  مبوروثاته  محمال  اآلتي 
املغاير   األحداث  فضاء  والغرب   ، وعيه  فضاءات 
بني  القادم  والصراع  األول  االحتكاك  ومسرح 
للسارد  بدت  التي  املدينة  هذه  ففي  الثقافتني. 
الشرق بعراقتها وبساطة تناسقها  إلى عوالم  أقرب 
يعترف   ، إليها  القادم  بها  تلف  التي  وحميميتها 
السارد بأّن ثمة تغييرا كبيرا قادم عليه أن يخضع 

مدهشة  سردية  لعبة  وتلك  هذيان،  إلى  الطبيعي 
فضاء  إلى  وخروجه  الذاكرة  في  املستكني  لتحرير 
السرد مبعزل عن مقص الرقيب ، و بها أيضا يزج 
محمومة  نصية  معركة  في  بذكاء  بالقارئ  املؤلف 

مفتوحة على كل االحتماالت . 

)الهذيان(  التقنية   / الّلعبة  هذه  وحتقق 
من  عباءآتها  في  يحتمي  آمنة  فضاءات  للمؤلف 
هيمنة املسكون الشرقي في كينونته، مهمة أوكلها 
املتماهي)4(   شيء  بكل  العليم  السارد  إلى  املؤلف 
الفضاءات  هذه  في  يتحرك  الذي  املؤلف،  مع 
الذي  الروائي  البديل  بوصفه  بعناية  له  املرسومة 
ينقل جتربة املؤلف احلقيقي. ومما يؤكد أن الرواية 
احملرك  هو  السارد  إن  الذاتية  السيرة  إلى  أقرب 

األساسي للعملية السردية واملوجه ألحداثها)5(.

بها  احتمى  التي  الآمنة  الف�صاءات  هذه  هي  فما 
املوؤلف؟ 

اأول :- الهذيان مينح املستكني في الذاكرة 
مع  تصادماته  عن  النظر  بغض  االنطالق  حرية 
التذكر  حتقيقه  يستطيع  ال  ما  وذلك  محّرماتها، 
استدعاء  في  عليه  اعُتمد  ما  إذا  للذاكرة  الطبيعي 

األحداث .

ثانيا :-  الهذيان فعل صادر عن الاّلوعي 
يحمي فاعله مما قد يترتب عليه من تبعات بحكم 
من  بذلك  فيسلم  الوعي  دائرة  خارج  وجوده 
وجوده  املفترض  الوعي  دائرة  شرك  في  الوقوع 

فيها .
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في  الفضول  رغبة  وإشباع  الشرق  بسحر 
توجه  إذ  والغامضة،  الساحرة  عوامله  اكتشاف 
في  الغريب  الكائن  ذلك  نحو  اهتمامها  كوني 
املكتبة )السارد( تبادله نظرات اإلعجاب، ترسل 
املاكرة مع كل حتية منه ، تستهويها  ابتسامتها  له 
طريقته الغريبة والساذجة في االستذكار فترسل له 
إعجابها وتشجيعها  عبر ابتساماتها اخلافتة . هذا 
لم  السارد،  باجتاه  كوني  كيان  يحرك  الذي  السر 
يدرك كنهه ، ليجد نفسه أمام سؤال محّير »ماذا 
عند  بنف�صها  معتدة  جميلة  اأملانية  فتاة  جتد  اأن  ميكن 
غريب ملّون غّر مثلي« الرواية ص 41 . لذلك فقد 
موروثه  باطن  من  العالقة  لهذه  استجابته  حتركت 
فضائها  في  اجلنسية  للعاطفة  املتعطش  الشرقي 
املفتوح الذي يحّرمه عليه عامله الشرقي ، وهو ما 
نحو  ميوله  يفسر  السارد حني  في خطاب  نلمحه 
احملّرك  بعد ذلك عن هذا  يتخّلى  أّنه  كوني ، غير 
وأدرك  أكثر  منها  اقترب  أن  بعد  للعالقة  اجلنسي 
بينهما  املعرفة  تلقي  في  واملثابرة  االنضباط  أّن 
عالقتهما  فتتخذ   ، بينهما  املشترك  القاسم  هما 
حدود  بها  سيتجاوزان  سمّوا  أكثر  عاطفيا  منحى 
ومدينتها  كوني  )عائلة  واملكان  شخصيتيهما 
أنتجت  فقد  إذن  والثقافية(.  اجلغرافية  مبكوناتها 
عالقة  والغرب  الشرق  بني  األولى  التماس  محطة 
الثقافتني  بني  املتبادل  اإلعجاب  أساسها  تقارب 
في بعديها اإلنساني واحلضاري . وبانتقال السارد 
واالنفتاح  املتناقضات  مدينة  برلني  إلى  وكوني 
والغرب،  الشرق  بني  جديدة  مرحلة  تبدأ  املطلق 

إمكانية  ينفي   ال  حدوثه  أّن  غير   ، ويجابهه  له 
لذلك  والغرب(،  )الشرق  العاملني  بني  التقارب 
العالم  هذا  فضاء  في  التحرك  لكيانه  يترك  نراه 

اجلديد يتأثر به ويؤثر فيه . 

تنجح كوني الفتاة األملانية الشقراء اجلميلة، 
في  الغائبتني  والنكهة  الطعم  ذات  املغايرة  األنثى 
بني  التماس  خيوط  أول  نسج  في  تنجح  الشرق، 
السارد  مرجعيات  فضاء  إلى  متسّللة  الثقافتني، 
الشرقية رغم محاولته مقاومتها والتحصن مبوروثه 

الشرقي املسكون في الوعي.

عند  حتى  ليخذلني،  ال�صعور  هذا  يكن  »ومل 
ظهور الفتاة ال�صقراء املم�صوقة، التي لحظت ترددها 
ثم وبعد مرور   !! ملفتني  وانتظام  بداأب  املكتبة،  على 
نف�صي  من  اأنكر  رحت  املواظب  ظهورها  على  اأيام 
القوي يف املكان  اأخذ يكّلل وجودها  �صعورا متخفيا، 
!! فبذلت حر�صا غري هنّي للجم ف�صويل اجلائع حماول 
تكون  تكاد  التي   ، الراع�صة  البدائية  النداءات  جتاهل 
هامدة ، حتى ا�صتثارتها رائحة الأنوثة املتمردة املغوية 
التي اأ�صحت متالأ القاعة !! )...( لبد من املقاومة .. 

لبد..« الرواية ص 3839.

الأقدار  دمية  كوين   هي  الفتاة  تلك  »كانت 
العابثة ، اأو.. ل اأدري ؟!39.ا هي مبعنى اآخر، اإحدى 
يف  ليبزج  بها  قذفت  التي  التحدي  حمطات  اأكرب 

طريقي«. الرواية ص 39.

بني  العالقة  لتخّلق  الرئيس  احملرك  إّن 
االنبهار  هو  والغرب(  )الشرق  وكوني  السارد 
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الغرب  وعي  في  مسكون  بوصفه  الشرق  بسحر 
الشرق،  هذا  لثقافة  وازدراء  امتعاض  يصاحبه   ،
الشرقي  السلوك  تزدرئ  كرستني  أّن  مثال  فنجد 
إعجابها  تبدي  نفسه  الوقت  في  لكنها  للسارد 
وعوامله  الشرق  بسحر  الطافح  بكيانه  واستهواءها 

الغامضة .

اأبديتها  التي  بال�صهولة  اأنّك  اأت�صور  كنت  »ما 
ورمقتني   )...( ال�رشق؟!  من  حق  اإنّك  اأثبت  لقد   !!
بنظرة متهكمة قبل اأن تبتعد )...( واأح�ص�صت بحجم 

الزدراء الذي قذفت به يف وجهي« الرواية ص7. 

إّن  للرواية  النصية  البداية  تعلن  هكذا 
االلعزيز.يون الغرب محكوما مبوروثات متخّلفة ال 
ميكنه التخلص منها بسهولة ، وهي مثار استهجان 
وازدراء من الغرب ، غير أّن هذا لم مينع كرستني 
املتوج  الشرق  بسحر  إعجابها  إبداء  من  )الغرب( 
وها  )السارد(  هناك  من  القادم  الكائن  ذلك  به 

هي تفضي لصديقتها بذلك . 

»كارينا أين آلة تسجيلك العتيدة ؟ هيا اسمعينا 
موسيقى راقصة لنحتفي بضيفنا العزيز.. ال.. بل مبليكنا 
املتوج القادم من عالم الشرق الساحر« الرواية ص 8.

العاطفة  أّن  هو  التصادمات  هذه  ثاني 
املفرطة التي يتمتع بها الشرقيون هي محط إعجاب 
يشكل  اإلعجاب  هذا  أّن  غير  )الغرب(  كرستني 
تعبير عن  بأّنه  الشرقيني وقد يوحي  محذورا عند 
في  العيوب  دائرة  ويندرج ضمن  الشرقي  سذاجة 

بني  العالقة  فتنشرخ  واحتدامه،  الصراع  مرحلة 
مع  ماجنة  لعالقة  فريسة  ويقع  وكوني  السارد 
كرستني وحتكم برلني قبضتها عليه وتقذف به في 

فضاءاتها املتناقضة . 

برلني حمطة احتدام ال�رشاع 
هي  واإلنسان  املكان  وكرستني،  برلني 
النصية  البداية  استضافتها  التي  األولى  احملطة 
منه  انطلقت  الذي  الفضاء  بوصفها  للرواية 
والغرب،  الشرق  بني  للصراع  األولى  الشرارة 
السارد  بني  العاطفية  العالقة  انكسار  شرارة 
وكوني إثر مشادة حادة بينهما، أيقن معها السارد 
بؤرة  في  يقع  ستجعله  كوني  مع  طويلة  بقطيعة 
خالل  من  املؤلف  سعى  لقد  حاد.  قيمي  صراع 
والغرب  الشرق  بني  الصراع  تبئير  إلى  احملطة  هذه 
لتمرير وجهة نظره عن طبيعة العالقة بني الثقافتني 
ذلك أن اإلنسان وفق تعبير )يوري لومتان( يخضع 
املكان  إلحداثيات  ونظمها  اإلنسانية  عالقاته 
وتشابكاته)7(، مستفيداً من مناخاتها التي تسمح 

بنمو طفيليات الصراع القيمي واحلضاري.

السارد  بني  العالقة  وتشظي  انكسار  فبعد 
وكوني تظهر كرستني فتاة برلني الساحرة في حياة 
واجلمرة  الصراع  في  فارقة  عالمة  بوصفها  السارد 
صراع  الثقافتني،  بني  ناره  أذكت  التي  امللتهبة 

التصادم القيمي بني ثقافتني متباينتني. 

ازدواجية  القيمية  التصادمات  هذه  أول 
فاالنبهار  االزدراء(    / )االنبهار   ، السلوك 
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أو    )...( ؟!  محّيرة  ألست  االنقياد!!  سهل 
 )...( التسلية  على  يبعث  شخصا  أكن  لم 
البد  وقالت:   )...( بازدراء  إلّي  تنظر  كانت 
أنك مفرط احلساسية!! صدقني لقد انتهى األمر 
بالنسبة لي .. لعلي كنت أتسّلى؟! رمبا ولكني 

لم أتعمد إيذاءك حينها !!
- رددت عليها متوترا !! 

-  بهذه البساطة ؟! )...(
- نعم وبدون مقاصد سيئة!!« الرواية ص -19-18

.17-16

غيرة  أّن  هو  التصادمات  هذه  ورابع 
النظر  وجهة  من  ومتخلف  رجعي  سلوك  الشرقي 
له، كما  املصاحبة  العارمة  للثورة  مبّرر  الغربية وال 

يبني ذلك املقبوسان اآلتيان:
»كانت عيناي مشدودتني ناحية كرستني أي 
قدر خبيث يهزأ بي هذه الليلة ؟ وتطلعت ببالهة إلى 
ذلك الركن املألوف !! كانت جتلس بصحبة رجل 
أجنبي )...( تقدمت نحوها وأنا أرتعش بغضب محموم 
)...( ارتسمت مالمح رعب واضح على وجه كرستني 
وهي ترى اندفاعاتي املجنونة نحوها )...( توجهت 

إليها وقلت لها بهمس كالفحيح. 
كان علّي أن أعـرف حقيقتـك كمومـس!! 
كان  عـلّي أن أكـتـشـف ذلـك منذ البـدايــة )...( 
يا إلهـي ما الذي دهـاني حتى سلكت ذلـك السلـوك 
األحمق ؟! أهـي الغـيرة ؟ هل أحببت كرستـني حـقا؟« 

الروايةص 76-75-74.

ثقافته، وهو ما ميكننا مالحظته في هذه احلوارية 
بني كرستني والسارد.

»قالت اأوه كم اأنتم عاطفيون ؟!! 
- أبديت اعتراضي )...( وقلت لها بعتاب، قد ال 
تكونني منصفة يا عزيزتي عندما تقولني أنتم )...( 
- معذرة فأنا ال أعني بذلك حكما عموميا )...( إّنها 
صفة شائعة لديكم ولكنها محببة في كل األحوال.. 
لم أقصد إيذاء مشاعرك«. الرواية ص 13-12.

بني  التعارض  هو  املصادمات  هذه  ثالث 
فما   ، العاطفي  السلوك  في  القيمية  املنظومات 
الشرق  عند  العاطفي  العرف  في  مثال  يجوز  ال 
يكون جائزا عند الغرب، وهو ما لم يتقبله السارد 
خالل  من  ذلك  مالحظة  وميكننا  )الشرق(. 

املقبوس اآلتي :

»أنت تذكرين بالطبع سليفيا الشاحبة النحيلة 
؟! )...( وتذكرين أّن سليفيا التي أفقدتها النشوة 

صوابها قد .. فقاطعتني بنفاذ صبر. 
- ملاذا تعيد على مسامعي كل هذه التفاصيل ؟!

وبدون إرادتي صرخت أنا اآلخر بفروغ صبر !! 
- ألبّرد حيرتي عنك !! أال تفهمني ؟!

-  عني؟!
ليلتها  الغريب  بطلبك  مثال  فألذكرك  نعم،    -
الندفاعاتها  أستجيب  وأن  سليفيا  أحضن  بأن 
العاطفية.. ثم وإذا بك كمن أوقعني في شرك 
سخيف، تهزئني مني ساخرة.. حيوقالت:أنني 
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يت�صاعد من اأعماقي القاحلة، كوين اأيتها الروح النازفة 
اأملا وكربياء، كيف تاأتى لك اأن تكتنزي كل هذا القدر 
من الق�صوة ؟ )...( واأنت ياكر�صتني اأيتها احللم الغام�س 
املثخن ، يا من تهرق طهرها على موائد العربدة بحثا 
عن حلظة هجعة وانطفاء )...( وما لبثت اأن ا�صت�صعرت 
نغرات الرطوبة الباردة وهي ت�رشي بعناد مقيت داخل 

عظامي امل�صحوقة !« الرواية ص 22-21 .

بني  والصراعات  الدوامات  هذه  ثالثا: 
إلى  أسلمته   ، واإلنسان  املكان  برلني  وبني  السارد 
عنه  عّبر  ما  نحو  على  السلبي  واالنعزال  التنحي 

حينما جاء صديقه حنش  لزيارته في عزلته.

عن  النقطاع  من  الوقت  ذلك  يف  »وحدث 
عامل الب�رش اأن زارين ال�صديق الودود حن�س بعد غياب 

طويل.. و�صاح حال اأن راآين :

مل  العابث؟!..  يا �صديقي  الذي حدث لك  ما 
اأ�صدقهم عندما اأخربوين اأنّك �رشت طالبا متن�ّصكا!!« 

الرواية ص 59.

الصراع  لتداعيات  السارد  استسالم  رابعا: 
الشرق  استسالم  باألصح  أو  العالئقي مع كرستني 
ما  نحو  على  وعيه  في  املرفوضة  الغرب  لثقافة 

نلمسه في اعترافه اآلتي: 

»لقاءاآتنا اأنا وكر�صتني ا�صتمرت دومنا انقطاع 
اأن  دون   )...( املاألوفة  بالطقو�س  تكون  ما  اأ�صبه  فهي 
من  وبنوع  اأننا  بل   !! بال  ذو  اأمر  ذلك  على  يرتتب 
دون   ، اخلا�صة  خياراتنا  منار�س  كنا  ال�صامت  التواطوؤ 
حينما  مبالة  اأي  اأبدي  اأعد  ومل   ، الآخر  من  تدخل 

احملترق  جوفها  من  تقذف  »فانبرت 
بركانا من املفردات الهيستيرية في وجهي 

باألنانية  ممتلئ  شرقي  رجل  ؟  أنت  من 
واحلقارة )...( نعم شرقي سخيف !! كيس من 

العفونة« الرواية ص 81.

تداعيات ال�رشاع على ال�صارد:
املكان  برلني  في  التسكع  دوامات 
وصراعات  تصادمات  من  صاحبها  وما  واإلنسان 
ألقت بظاللها على وعي وكيان السارد ومتظهرت 

في شكل تداعيات عّبر عنها على النحو اآلتي :

�صبحا  برلني  من  جعل  بكوين  عالقته  انك�صار  اأول: 
مرعبا يرمي بثقله عليه.

يخاف   ، الكامدة   ، الباردة  املدينة  هذه  »يف 
اأقل  اأن يجد نف�صه وحيدا .. فال  املرء حد الرعب من 
بربودة  ال�صبيهة  ال�صارمة  الوح�صة  تلتب�صك  اأن  من 
املوت .. ومل يعد يف و�صعي الآن بعد اأن تقرحت معدتي 
و�صارت خمزنا لالآلم املربحة وامل�صاعر الغامقة ، �صوى 
البحث عن اأي جتمع �صاخب يناأى بي عن نف�صي التي 

اأتعبتني متاما« الرواية ص 9.

ثانيا: صراع العالقة مع كرستني أوجد في 
كيانه صراعا داخليا ، بني حبه لكوني وبني عبثه 
مع كرستني ، بني ما أنتجته محطة التماس األولى 
وبني ما أنتجته محطة الصراع ، بني الغرب املمكن 

والغرب الالممكن .

ونداء  اخلالية  الفرعية  ال�صوارع  يف  »اأوغلت 
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التي  الكثرية  ذكرياتنا  ن�صتعيد  »واأخذنا 
وقد   ، الفريد  املبنى  اأروقة  ويف  املكتبة  يف  ت�صكلت 
اكت�صبت معاين واألوانا زاهية ، اأثارت فينا �صجنا وحنينا 

دفينا« الرواية ص157. 

     وتوالى حضور األمكنة التي شهدت منو 
العالقة احلميمية بينهما في هذه املدينة ، شارع 18 
الطابق   ، الطالبي  فيه سكنهما  يقع  الذي  أكتوبر 
مقهى   ،  31 الغرفة  وبالتحديد  السكن  من  الثاني 
أورباخس كلير ، مقهى رنق كافيه ، جامعة كارل 
املصيري  تعارفهما  على  الشاهد  احلضن  ماركس 

كما أطلق عليه السارد. 

التي  العاطفية  اإلمدادات  هذه  كل  بعد 
منحها إّياهما املكان اليبزج وتفريعاته ، لتحصني 
مرة  التصدع  ، وحمايتها من  بينهما  عالقة احلب 
أخرى ، عادا إلى برلني وهما أكثر اندماجا ومتاهيا، 
وهاهما يشتركان في مخيم الطالب الصيفي الذي 
واأللوان  واألعراف  اجلغرافيا  حواجز  فيه  تنهزم 
املزيد  عالقتهما  على  ليضيفا   ، الثقافات  وتباين 

من الترابط واالندماجية والتماهي . 

نصب  أمّتا  أن  بعد  كوني  أذن  في  همس 
خيمتهما: 

ع�صنا  اأوتاد  نغر�س  اأن  رائعاً  �صيئاً  »األي�س 
حتاكي  بحمرة  وجنتاها  ا�صطبغت  باأيدينا؟.  اخلا�س 

جمرات املواقد املتاأججة« الرواية ص 189.

على  املهيمن  الشرقي  املسكون  أّن  غير 
وعي السارد يأبى أن يكون هامشيا في فضاء هذه 

متادت كر�صتني يف متردها ال�صاخب بني مالهي برلني« 
الرواية ص 84.

انفراج ال�رشاع: 
بتصالح  الصراع  انفراج  مالمح  تبدأ 
السارد مع كوني وصدمه مبعرفتها تفاصيل عالقته 
حتوال  أحدث  أمر  وهو   ، كرستني  مع  العابثة 
باجتاه  يسير   ، بكوني  السارد  عالقة  في  جديدا 
سامية  مرحلة  إلى  لتصل   ، وتوثيقها  توطيدها 
محطة  مالمحه  رسمت  الذي  املتبادل(  )احلب 
أصبح  قد  وأنه  السيما  اليبزج،  األولى  التماس 
فشيئا  وشيئا   ، من حلمه  قطعة  كوني  أحشاء  في 

حتركت العالقة بينهما باجتاه التماهي . 

العارم  الغريب  الإح�صا�س  نقل  اأ�صتطيع  »لو 
اللحظات  هذه  يف  احلنون  ح�صنك  اإياه  منحني  الذي 
النادرة .. ولكني اأعجز عن ذلك !! ا�صمعي ياحبيبتي 

اأما يزال ذلك املخلوق عالقا يف اأح�صائك ؟! 

-  نعم ... اأوه يامالكي الطيب احلبيب .. نعم 
اإنه ينمو ببطء ولكني اأح�س به .. اإنه يتحرك.. اإنه!!..« 

الرواية ص 149.

والغرب  الشرق  بني  جديدة  مقاربة 
جانبا،  الصراع  عنها  تنّحى  وكوني(  )السارد 
فضاء  مكونا  والتقارب  الوفاق  دالالت  لتحضر 
املكان  ويحضر   . الثقافتني  بني  صحيا  عالئقيا 
)اليبزج( مرة أخرى ، ال بوصفه محطة متاس أولى 
ما  وإصالح  محطةالفريد،قارب  بوصفه  ولكن 
أفسدته محطة الصراع ) برلني( من تشظيات في 

العالقة بينهما . 
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من  اآلن  لنراقب   . اجلّبار  املارد  لهذا  مستسلمة 
هذا  تسلل  كيف  اآلتية  النصية  املقبوسات  خالل 
العالقة  تلك  جسد  في  بحرية  ومتدد  اجلبار  املارد 

التي تداعت بفعله في فضاء الهزمية )النكسة(.

اخليمة،  مدخل  �صد  اخليمة،  كوين  »راأيت 
املرتقرق  البارد  النبع  ت�صاهي  �صافية  ب�صحكة  م�رشقة 
من ه�صبة دمورك)8(  )...( ثم اأخذت تتنقل بج�صمها 
العوارة  الأولب ودمورك ومرتفع  بني جبال  املت�صامي 
املت�صابك  بتعقيده  لحقا  الأمر  يل  بدا   )...( ال�صاهق. 
يف هيئة وجود مراوغ، يتخّفى بداخله الفقد املقيم يف 
اأبهى واأعتى حالته فتكا .. اكت�صفت يف حلظة كالروؤيا 
يف  جذوره  مّد  الذي  املوح�صة،ماحق  ذلك  حجم 
اأعماقي ال�صحيقة، مت�صلال يف غفلة من الآلهيات التي 
غمرتني بها احلياة املتاأرجحة يف بلد ال�صقيع )...( اأي 
فوؤادي  املوح�صة، متزق  اأذرعه مبخالبها  تفرعت  رعب 
الطري املثقل بعد اأن حتولت كوين يف اأعماقي اخل�صبة 
اإلى بذرة نا�صجة منذ اأن التقينا يف املكتبة« الرواية ص 

.192 ،191

بدون  املقبلة  حياتي  �صتكون  كيف  »ترى 
بهدوء  الأخطبوطي  رعبي  يتنف�س  هكذا  كوين؟.. 
وح�صي بارد.. )...( األ يكون الأمر اأقّل ق�صوة وفظاعة 
من اغتيال الثنني معا ، كوين وحبها ال�صاخب، يف حال 
اإذا قررت ا�صطحابها معك اإلى وطنك البعيد ال�صائه« 

الرواية 193.

بني  جديد  من  العالقة  تتصدع  هكذا 
املرة  هذه  لكنه  والغرب(  )الشرق  وكوني  السارد 

العالقة الرائعة ، يتسلل بخبث كلما شعر بتنامي 
)الشرق  وكوني  السارد  بني  التقارب  مسافات 
بوجود  السارد  يعلم  أن  بعد  فمثال  والغرب(، 
السطح  على  يطفو   ، كوني  أحشاء  في  له  طفل 
هذا املسكون ويتحرك في وعي السارد »ملعت في 
ذهني بقوة احلقيقة القاسية بدون رحمة، حقيقة عودتي 
موضع  وفي   ،94 ص  الرواية  الوطن«  إلى  مبفردي 
م�صري عالقتنا  بل  م�صار  بجالء  نحدد  اأن  »ينبغي  آخر 
معا .. اإّن كائنا جديدا �صياأتي و�صيحمل جزءا من كل 
واحد منا وعلينا اأن نتفق منذ اللحظة كيف ننظر اإليه ؟! 
وماذا ميكن اأن يرتتب علي ذلك من اآثار يف كل واحد 

منا« الرواية ص 150.

الشرقي  للمسكون  املتسلل  احلضور  هذا 
مراحل  أعلى  في  وهو  السارد  ووعي  ذاكرة  في 
 ، العاطفية مع كوني  العالقة  في  واندماجه  متاهيه 
ما هو إال متهيد لإليذان باقتراب محطة جديدة ، 
مختلفة متاما عن سابقاتها ، سوف تسطرها الرواية 
احملطة  هذه  هي  فما   . األخيرة  صفحاتها  على 

وماذا جرى فيها ؟!! . 

املحطة الأخرية )النتكا�صة( هيمنة امل�صكون ال�رشقي: 
في  والتماهي  االندماج  هذا  أوج  في 
العالقة بني السارد وكوني )الشرق والغرب( وفي 
 ، بعنف  الشرقي  املسكون  يحضر  الشباب  مخيم 
فارضا هيمنته   ، العالقة  أنسجة هذه  في  ويتمدد 
 ، املناسبة  اللحظة  في  احلاضر  الرقيب  بوصفه 
وتتقهقر  الكبرى،  انتكاستها  العالقة  لتشهد 
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العودة  إن  السارد  قول  لنا  يفسر  ما  هو   ، الشرقي 
من  وفظاعة  قسوة  أقل  كوني  غير  من  الشرق  إلى 
لها  اغتيال  ذلك  في  ألن   ، بصحبته  وهي  العودة 

وحلبها . 

هكذا إذن تفرض هيمنة املسكون الشرقي 
على  ، حضور  والغرب  الشرق  بني  العالقة  طبيعة 
 ، املكان  مستوى  على  واغتيال  الفكر  مستوى 
جنح  لقد   . الهذيان  من  ضرب  فهو  ذلك  وماعدا 
السارد  وذاكرة  وعي  على  املهيمن  املسكون  هذا 
السارد  بني  العالقة  إجهاض  مسوغات  توفير  في 
وكوني )الشرق والغرب( ليصبح املستكني الغربي 
في ذاكرة السارد لعبة غواية للذات الشرقية حتركها 
الذاكرة في فضاءآت ترسمها  املسكون في  أصابع 

من تشظيات كيان اسمه املوروث الشرقي.

تصدعا عميقا ، إذ يعلن الشرق )املكان( بأنه غير 
الرعب  هذا  كل  ملاذا   ، العالقة  هذه  ملثل  مؤهل 
كوني  أصبحت  إذا  فيما  السارد  عنه  يعبر  الذي 
جزءا في كيان الشرق؟!! إنه الواقع الشرقي املثقل 
آالم  كل  تفوق  رمبا  التي  واملفارقات،  باآلالم 
كوني  مصير  هو  وها    ، الغربي  الواقع  ومفارقات 

املؤلم )الغرب( كما يراه السارد )الشرق( .

»راأيتها وهي تتجلى بو�صوح غامر على حافة 
بلونه  ال�صنت  من  ثوب  يك�صوها  العوارة)9(..  جبل 
قبيل  قرينة  ترتديه  الذي  الثوب  الالم�صتدير،  الأ�صفر 
كورت   !! القاتلة  التحية  ر�صا�صة  تلقيها  من  حلظات 
منادية   ، امل�صتدير  فمها  حول  ال�صغريتني  كفيها  كوين 
و�رشبات  ب�رشعة  عيني  اأغم�صت   .. ال�صبعى  اأغنامها 
حلظة  اأ�صاهد  ل  كي  يو�صف  ل  برعب  تتالحق  قلبي 
الو�صيءاملفعم  جلبينها  امل�صئومة  الر�صا�صة  اخرتاق 
املج�صمة  ال�صينمائية  اللقطة  ومثل    )...( باحلياة. 
بامل�صهد   ، الوا�صعة  باأرجائه  الكون  ف�صاء  احت�صد 
الراجف  الهواء  يف  مترق  الرهيبة  الر�صا�صة  املزلزل.. 
نحو هدفها املر�صوم بثبامفجع، ، ثم وهي ترتطم دون 
اأعقبها ترنّح بطيء ..  �صفقة و�صط اجلبني العايل )...( 
يهوي  اأن  قبل  ي�صرية  للحظة  الوراء  اإلى  جذعها  مال 
بذلك البطء ال�رشير ال�صادم اإلى قعر اجلرف ال�صحيق« 

الرواية ص 194 ، 195.

هذا املصير املؤلم لكوني املتناص مع مصير 
الذي  )الشرق(،  السارد  بلد  في  القروية  الفتاة 
املسكون  هيمنة  بفعل  السارد  وعي  في  تخّلق 
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)6(   ال يعد املكان عاماًل طارئًا في حياة اإلنسان إذ ال يتوقف 
في  عميقًا  يتغلغل  إمنا  احلسي  املستوى  على  حضوره 
الذات  مستويات  في  مسارات  حافراً  اإلنساني  الكائن 
هو  املكان  أن  ذلك  منه  حميميًا  جزءا  ليصبح  عنده 
بني  التفاعل  عمليات  يحتضن  الذي  احليز  أو  الفسحة 
اإلنسان والعالم من حوله ، ينظر شعرية املكان في الرواية 
 ،83 العدد   ، الرياض  كتاب   ، حسني  خالد  اجلديدة، 

2000م، الرياض.
)7(   ينظر شعرية املكان في الرواية اجلديدة، مصدر سابق.

بقرية  صخري  جرف  حتت  يقع  عذب  ماء  نبع  دمورك    )8(
اخليف أعلى وادي بدش ، ينظر الرواية 191.

)9(  العوارة مرتفع صخري صلد شديد انحدار وامللوسة يقع 
بني الرزفة وقرية اجلحي، ينظر الرواية 191.

*  *  *

الهوام�س

)1(   انظر الرواية املؤلف في سطور 197
)2(  يرى بعض الباحثني أن اخلطاب، أولى للكاتب تتجه نحو 
الرواية من خالل  ما نالحظه في هذه  الذاتية وهو  السيرة 
السارد  ذاته وشخصية  بني  الفصل  من  املؤلف  عدم متكن 
يعمل على  ثم  نظره  األحداث من خالل وجهة  فيقدم   ،
معه.  للتعاطف  بالقارئ  دافعًا  ثقافته  خالل  من  تأويلها 
 ، ،عزت عمر   46 اخلطاب،  الداللي وصيغ  الفضاء  ينظر 

مجلة الرافد العدد 61، سبتمبر 2002م، الشارقة.
)3(   ينظر املكونات السردية في السيرة الذاتية ، 125، عبداهلل 
محمد عيسى الغزالي ، املجلة العربية للعلوم اإلنسانية ، 

العدد 97 ، شتاء 2007م جامعة الكويت.
مصدر   ،107 الذاتية،  السيرة  في  السردية  املكونات    )4(

سابق.
مصدر   ،107 الذاتية،  السيرة  في  السردية  املكونات    )5(

سابق.
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تقنيات الو�صف

يف الق�صة 

الق�صرية ال�صعودية

القدمي   العربي  اأدبنا  مل�سرية  املدققة  الفاح�سة  النظرة 

نـدرة الو�سـف يف حقـل النثـر قيا�سـا عـلى طغيـانه يف

ال�سعر حيث متنح الأهمية دائما لل�رسد على ح�ساب الو�سف.

حتول الو�سف يف الع�رس تدريجيا من و�سيلة اإن�سائية يهدف 

القا�ض ل�ستعرا�ض ح�سيلته البالغية اىل ركيزة اأ�سا�سية يف العمل 

الق�س�سي وفاعلية كبرية يف ت�سكيل الأحداث والك�سف عن اأبعاد 

ال�سخ�سيات  ور�سم البيئة املكانية والزمانية وما تعك�سه من دللت 

فكرية ونف�سية واجتماعية مما يزخر به عامل الن�ض الق�س�سي.

الو�سف  اأغوار  ل�سرب  حماولة  ال�سيق   املميز  البحث  هذا 

الفني  البناء  يف  ودوره  ووظائفه  واأ�ساليبه  مو�سوعاته  ومعرفة 

النقاد  اإهمال  مقدمتها  يف  اأ�سباب  جمموعة  من  انطالقا   ، الق�س�سي 

بع�ض  واعتبار  الأدبي   للعمل  مالزمته  رغم  اجلانب  لهذا  العرب  

النقاد الو�سف مكمال لل�رسد وجزء منه وحتى من تناولوا هذا احلقل 

موؤخرا فقد تناولوه يف الرواية دون الق�سة الق�سرية، ناهيك اأن معظم 

الكتب النقدية مل تقدم درا�سة تطبيقية تتناول الو�سف بالتحليل واإن 

منها  حماولة  ذكر  ما  على  زيادة  هذا  كتابها  يف  الباحثة  هدف  كان 

الق�سة  يف  بحثها  وح�رست  الو�سف  عن  النمطية  ال�سورة  تغيري  يف 

الق�سرية ال�سعودية حيث اإن الدرا�سات التي تناولت الق�سة الق�سرية 

�سمري اأحمد ال�رشيف

تك�سـف
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في  الظاهرة  الوصف   موضوعات  بأغلب  اإلملام 
عن  األول  املبحث   في  متحدثة  املدروسة  القصة 
القروية  البشرية  كالشخصية  وصف الشخصيات 
واملرحتلة والشخصية املدينية  وانتقلت للشخصية 
وحشرات  وحيوانات  طيور  من  اإلنسانية  غير 
املوصوفة  األماكن  أهم  الثاني  املبحث  في  متتبعة 
في فضاء القصص سواء أكانت مفتوحة كالشارع 

أو مغلقة كالبيت .

الباحثة  تناولت   ، الثاني  كتابها  فصل  في 
املغامرة  في  املؤثرة  الوصف  وظائف  أهم 
بالواقع  واإليهام  والتفسيرية   كالزخرفة  واخلطاب 
املؤثرة من وظائف خارجية  وغير  والفنية  واخلالقة 

كالتعليمية واملعرفية واأليدلوجية. 

تتبعت  الثالث مجاال   الكتاب  كان فصل 
تصلنا  التي  الفنية  الوصف  أساليب  الباحثة  فيه 
املباشر  بالوصف  بدءا  طريقها  عن  األوصاف 
الصريح واألسلوب البياني وعن الوصف املستفيد 
أفردت  وقد  والتراثي   الواقعي  الرمز  توظيف  من 
القائم  لوصف  الفصل  هذا  في  الرابع  مبحث 
والرومانسية  اللفظية  بأنواعها  املفارقة  على 

والتصويرية.

بعناصر  الوصف  عالقة  الباحثة  درست 
أثر  ملعرفة  الرابع  كتابها  فصل  في  األخرى  القصة 
كل منها في اآلخر من حيث هي عالقة اتساق أم 
اتفاق أم تنافر أم تضاد ،حيث بدأت دراسة على 
وعالقته  األول  الفصل  مبحث  في  بالسرد  ذلك 

واجتاهاتها  التأريخي   باجلانب  اهتمت  السعودية 
الفنية وحتليل املضامني فيها .

زمنية  فترة  خالل  عملها  الباحثة  حصرت 
احلقب  اكثر  هي  الفترة  هذه  ألن  1400-1420م 

القصة  تاريخ  في  القصيرة  للقصة  نتاجا  الزمنية 
السعودية وتعبر عن فترة فنية ناضجة نسبيا شاملة 

ألكثر من اجتاه  ومذهب أدبي.

عن  يزيد  ما  على  الوقوف  الستحالة  نظرا 
الزمن احملدد  مائتي مجموعة قصصية صدرت في 
متثيلية  عينة  تنتقي  أن  الباحثة  رأت  فقد  للبحث 
وقراءتها  والتعميم  للشمول  قابليتها  فيها  راعت 
قراءة منتجة، معتمدة الوصف والتحليل والتفسير 
في  ومعايير  أسس  مجموعة  معتمدة  والتأويل، 
على  القصيرة  القصة  أسس  كانطباق  اختيارها 

املجموعات   

   وعدم اخلروج عن املدة احملددة للدراسة 
واستيعاب مناطق اململكة جغرافيا ومراعاة التعدد 
ومخضرمني  رواد  من  للقاصني  اجليلي  املرحلي 
واملذاهب  االجتاهات  بتنوع  واألخذ  ومعاصرين 

األدبية بني أعالم عينة الدراسة. 

 397 في  جاءت  التي  الدراسة  توزعت 
وستني  ست  وتناولت  الكبير  القطع  من  صفحة  
فصول   وأربعة  متهيد  على  قصصية  مجموعة 
في  الوصف  مفهوم  التمهيد  في  تناولت  وخامتة  
في  وأهميته  تطوره   ومراحل  القصصي   العمل 
األول  الكتاب  فصل  في  محاولة  القصيرة  القصة 
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مقاطع  أدرج  القصاصني  من  الكثير 
وصفية ال متت لفكرة القصة بصلة وال تؤدي أي 

وظيفة سوى االستعراض األسلوبي  .

في  الصعاب  بعض  الباحثة  واجهت 
دراستها كقلة  الكتب املتخصصة لنظرية الوصف 
في  حوله  الواردة  املعلومات  وشح  العربية  باللغة 
الدراسات  إلى  إضافة  السردية  العربية  املراجع 
حول  تدور  كانت  الوصف  موضوع  تناولت  التي 

الرواية أصال.

قائمة  كتابها  نهاية  في  الباحثة  أثبتت 
باملصادر التي رجعت لها كتبا ودوريات ووضعت 
فهرًسا بعينة البحث شالة اسم املجموعة القصصي 
املؤلف  ومنطقة  ومؤلفها  صدورها  وتاريخ 
املؤلفني  بأسماء  اجلغرافية ، متنيت أن جند فهرسا  
مفصال حسبما وردت أسماؤهم في ثنايا البحث 
املتابع  برقم الصفحة والسطر فهذا مما يسهل على 
كاتب،أما  كل  عن  للمعلومة  الوصول  سرعة 
فأرى  املكان  وصف  تقنيات  عن  الباحثة  حديث 
أنه يحتاج ربطا مع التقنيات السينمائية  وتثبيت 
السعودي  القصص  من  أمثلة  وإيراد  مصطلحاتها 

أمثلة توضيحية عليها.

واضح  جلي  الفريح  هيفاء  األستاذة  جهد 
نقدي  ملنهج  وتأسيسا  موضوعه  في  فتحا  ويعد  

موضوعي شامل

 *  *  *

املبحث  في  والباطني  والداخلي  اخلارجي  باحلوار 
الثالث  املبحث  في  باحللكة  عالقته  ثم  الثاني 
كوني  زمن  من  املتعددة  بأنواعه  بالزمن  وعالقته 

وتاريخي ونفسي في مبحث الفصل الرابع.

احتوت خامتة البحث على مجموعة نتائج 
وتوصيات أهمها أن  مجال الوصف رحب وغني 
هو  ما  وكل  واألمكنة  الشخصيات  لدراسة  جاء 
عناصر  لدراسة  وليس  النص  في  وجامد  حي 
لدراسة  بل  فقط  ببعض  بعضها  وعالقة  القصة 
الوارد  الوصف  وأن  كامال،  للنص  العامة  البنية 
الضروب  مختلف  السعودي  القصصي  النتاج  في 
الكتاب،  لها  ينتسب  التي  املذاهب  باختالف 
املوروثة  النظرة  خطأ  الدراسة  أثبتت  وقد  هذا 
تزييني  هدفه  زائدا  عنصرا  كونه  الوصف  عن 
تقطع  التي  الوصفية  املقاطع  وتأويل  وتقبل  فقط 
وأن  آلخر  قارئ  من  تختلف  تواصله  السرد  على 
عن  تكشف  بل  محايدة  ليست  الوصف  عملية 
ومع   ، املوصوف  جتاه  ومشاعره  الواصف  ذاتية 
القصص  في  اإلنسانية  الشخصية  وصف  أن 
املدروسة قد من عن أصالة االنتماء للبيئة السعودية 
غير  الشخصية  وصف  فإن  وقروية،  مدنية 
اإلنسانية وبالذات احلشرات ، كشفت عن تقليد 
األيدلوجية  باخللفية  معرفة  دون  غربيني  فج ألدباء 

التي انطلقوا منها.

املسجد  وصف  إغفال  الدراسة  تظهر 
برغم  السعودية  القصة  في  الشريفني    واحلرمني 

كثرة األماكن املوصوفة .
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تعقيب على درا�سة الدكتور 

عبداحلكيم باقي�س )فتاة قاروت 

والريادة الروائية املهم�سة.. نقد 

املجتمع والعالقة بالآخر..(

فتاة قاروت 1927م 

اأمنوذجًا
ببلوجرافيا بالإ�سدارات

الروائية اليمنية

ن�رشت جملة �لر�وي يف �لعدد )21( �أغ�سط�س 2009م 
درا�ســة للأ�سـتـاذ والدكـتور عبداحلكــيم باقيـ�س عن

�أو�ئل  من  تعترب  و�لتي  قاروت.  فتاة  �ليمنية  �لرو�ية 
�لرو�يات �ليمنية �لتي �سدرت يف �ملهجر حتديد� عام 1927م وهنا 
�أو�سح بع�سا مما فات على باقي�س بالإ�سافة �إلى ترجمة مكتملة عن 

حياة �ملوؤلف  ي�سعدين �أن تكون �لر�وي �أول من ين�رشها

بد�يات
�إذ� مل نتمكن خالل هذ� �لعام �أو �لذي يليه على �أقل تقدير 
م�ستوى  على  �لرو�ية  جمال  يف  بالفعل  ر�ئدة  �ليمن  �أن  �إثبات  من 
�أن ندميها يف حا�رشنا  منا  تتطلب  �لريادة  �لعربي و�أن تلك  �لوطن 
�أعلنا ر�سميا  فاإننا قد  باإنتاج �ملزيد من �لأعمال �لرو�ئية �لإبد�عية 
�إفال�سنا �لأدبي و�أ�سبحنا جمرد ما�س ي�سلح للتوثيق يف و�سمة تبقى 

�إلى �لأبد.

كل  �إلى  �لر�وي  جملة  خالل  ومن  �لند�ء  هذ�  �أوجه  �إنني 
من  ينتمي للحرف و�لكلمة ..فهل نبد�أ يف توثيق تاريخنا �لأدبي 
بالفعل توثيقا من ذلك �لنوع �لذي يعيينا على �لنهو�س �لآن وفور� 
�لنظافة  لعامل  مبالة  بال  وننظر  �ل�سمت  �إلى  �ن�سحابنا  نو��سل  �أم 

وهو يجمع �أروع تر�ثنا �لأدبي �إلى �سلة مهمالت �ملدينة !! ..

�شامي ال�شاطبي

ن�رشت
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�سهد �إ�سد�ر �أول رو�ية عام 1930م و��ستطاع �أن 
يقدم من ذلك �لعام وحتى �للحظة �أعماال رو�ئية 

غزيرة كما وكيفا .. بع�سها جدير باالحرت�م !

ر�ئد�  مينيًا  كاتبا  �ليمن  خ�رست  الثانية: 
بذنب �أنه من �ملهاجرين و�أن رو�يته �سدرت يف 
بلد �ملهجر �أندنو�سيا ، ومن جهة �أخرى جتاهلنا 
جتاه  وعينا  �سعف  عن  ينم  و�لذي  �لكاتب  حق 
�أهمية �لتوثيق يف �سون رو�يته و�إدر�جها �سمن 

�لببلوجر�فيا �ليمنية..

طيلة  تتخرج  عدة  �أجياال  تركنا  الثالثة: 
ثالثة عقود من �جلامعات وهي تتعلم �جلهل !!

�ل�سفوف  يف  و�حدة  ملرة  ولو  لنقف 
يعلمنا  �ملقدمة  يف  �لوقوف  الأن  �ملتقدمة.. 
ملن  لنقل  وم�ستقبال.  حا�رس�  كذلك  نبقى  �أن 
رو�يته  ي�ستبعدون  وعليه  �لكاتب  مينية  ينفون 
ميني  �لكاتب  هذ�  �ليمنية..ال  �لببلوجر�فيا  من 
�الآالف  من  كغريه  مهاجر�  كان  و�إن  ميني  �بن 
�لع�رسينات  مطلع  �ليمن  هاجرت  �لتي  �ملوؤلفة 
�ل�سبعينات هربًا  من �لقرن �ملن�رسم وحتى مطلع 
من �جلوع و�لقحط و�جلفاف وكتب رو�يته يف 
�ملهجر )�أندنو�سيا( فال يعني �أن ننفي تلك �لرو�ية 
يلتفت  مل  ما  وهذ�  �سديدة  بب�ساطة  الأنها  �ليمنية 
�إليه �لبحاث �أنف�سهم تر�سد و�قع جمتمعنا �ليمني 
�ملهاجرين  ق�سة  ..ت�رسد  ح�رسموت  وحتديد� 
بكثري  �الأندنو�سية  �حلياة  مع  وتفاعلهم  �حل�سارم 

من �حلرفية و�ملهنية و�لطبقية �أي�سا)3( !!

توطئـة
هذه  يف  وحده  �لنظافة  عامل  يكن  مل 
�لبالد �لالمبالية �إذ كان �نعكا�سا طبيعيا و��ستجابة 
�لـ30  طيلة  نالو�  د�ر�سًا   )25( من  �أكرث  ل�سدى 
يف  �أعدوها  ر�ساالت  عن  )د(  �لـ  �ملا�سية  عاما 
�لتي  �لقا�سمة  و�ل�رسبة  �ليمنية  �لرو�ية  جمال 
�أنهم ق�سو� �سنو�ت �إعد�د  وجهها هوؤالء �لـ )د( 
�ملخ�س�سة  �الأمو�ل  من  �لكثري  مبددين  �لر�سالة 
للتعليم بهدف �إثبات �لتاريخ غري �حلقيقي للرو�ية 
على  �لتاأكيد  هدفه  �سيطاين  م�سعى  يف   ، �ليمنية 
�ن �لرو�د كتبو� وتناولو� كل �لق�سايا و�لظو�هر.. 
و�لخ و�أوجدو� لها �ملعاجلات ويف كل �سيء �أي�سا 

وال د�عي لال�ستمر�ر !!

يف تلك �لنقطة مل ي�ستطع - مع �الأ�سف 
- هوؤالء �لـ )د( �إثبات �أن �أول رو�ية مينية �سدرت 
�إىل  1927م)2( ولي�س كما ذهبو�  �لعام  كانت يف 
1939م  �لعام  يف  �سدرت  مينية  رو�ية  �أول  �أن 
وهي رو�ية �سعيد ملحمد لقمان يف حمنة قا�سية مل 
�لبحاث  من  عدد  �سوى  �لبالء  وجه  عنها  مي�سح 

�ل�سباب!!.

�إن �لزعم باأن رو�ية �سعيد هي �أول رو�ية 
مينية و�إن تعددت �حلجج و�لدالئل خدعة �نطلت 
علينا خ�رسنا ب�سبب متريرها كحقيقة م�سلمة على 

ثالث جبهات :-

�لعربية  �لريادة  يف  حقنا  خ�رسنا  األولى: 
برت�جعنا خطوة �إىل �خللف حل�ساب �خلليج �لذي 
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للكاتب  و�لثبات  �ل�سرب  رو�ية  �سدرت  1931م 

�ليمني �ملهاجر يف �أندنو�سيا �أحمد �ل�سقاف فيما 
رو�ية �سعيد �سدرت عام 1939م.. ينتهي �لفريق 
�لثالث كالدكتور نز�ر غامن بحل و�سط يتمثل يف 
�أن رو�ية �ل�سقاف تعترب من �الأدب �ملهجري من 
�أي خانة حملية  �لكر�م يف  للقر�ء  ي�رسح  �أن  دون 

ت�سنف �إذ� !! 

دفعني  تطور�ته  يتابع  ومن  �خلالف 
�أ�سباب  لعدة  معني  لفريق  �الن�سمام  جتنب  �إىل 

منها:- 

�أر�س  يف  �لكتابة   م�ساألة  �إن  �لأول:- 
�ليمني  �الإن�سان  له  �إىل ما تعر�س  �ملهجر عائدة  
عموما من مظامل ��سطررته �إىل �لهجرة وباالآالف 
�ملبدع  �ملهجر متكن  �أر�س  �لعامل.. يف  بقاع  يف 
من نقل ثقافته و�إ�ساعة قيم جمتمعية معينه فلو كان 

ذلك ممكنا يف بلده لفعله 

الثاني:-  �إن �الكتفاء بكون �لكاتب ميني 
�الأ�سل بعيد�ً عن م�ساألة �سدورها يف �أر�س �ملهجر 
�إذ  �لرو�ئي..  هو بحد ذ�ته كاف لر�سد �مل�سهد 
�ليمنية  �لببلوجر�فيا  من  �إبعادها  على  �لرتكيز  �إن 
يربره  ال  �ملهجر  �أر�س  من  �سدورها  بدعوى 
منطقيا ��ستبعاد �أر�س �ملهجر لنتاج هذ� �لرو�ئي 

�ليمني �ملهاجر بدعوى �أنه ميني !! 

الثالثة: �إن ت�سنيفها �سمن خانة ما ي�سمى 
ينفيه  نز�ر  غامن  �لدكتور  كما  �ملهجري  باالأدب 
حملية  ق�سايا  �إىل  ويتطرق  يناق�س  �لذي  حمتو�ها 

و�لتغا�سي  �ملتعمد  �الإهمال  ظل  يف  �إنها 
�ليمن  مهاجري  تاريخ  توثيق  الأهمية  جهل  عن 
عمليات  �أكرب  �سهد  و�لذي  �ملا�سي  �لقرن  يف 
لتعترب وثيقة تاريخية  �لعامل  �إىل بقاع  هجرة مينية 
حية ناب�سة توثق حلياتهم يف �ملهجر �الأندنو�سي 

لكننا �أي�سا مل نتنبه لذلك!!

عجائب
 25 �لـ  فيها  �أهمل  بلد  لي�س عجيبا يف  ما 
دكتور هذه �لرو�ية هذ� من دون �الإ�سارة �إىل �أن 
بعنو�ن  �أخرى  رو�ية  �ل�سقاف  �أحمد  لالأديب 
يف  1931م  عام  �سدرت  و�لثبات«  »�ل�سرب 
�ملنتوجات  تلك  لتوثيق  ي�سعى  من  �إن  �أندنو�سيا 
يف زمننا �حلا�رس عرب �ملوؤ�س�سات �لثقافية �لر�سمية 
لبلد  حق  �إثبات  يف  جمة  �سعوبات  �سيو�جه 
من حجر  �أذن  تقابله  �ملعنية  �ملوؤ�س�سات  �أن  منها 

و�أخرى من �سلب !

خالف �لبد�يات
و�لد�ر�سني  �لنقاد  بني  �خلالف  ماز�ل 
�للحظة  حتى  مينية  رو�ية  �أول  �أ�سبقية  حول 
من  فريق  يرى  فبينما  فرقاء  ثالث  بني  م�ستعال 
�لنقاد و�لد�ر�سني �أمثال ه�سام علي و�آمنة يو�سف 
�أول  تعترب  �سعيد  رو�ية  �أن  طالب  �أبو  و�إبر�هيم 
يرى  �ليمن  يف  �سدورها  بحجة  مينية  رو�ية 
عبد�حلكيم  �الأ�ستاذ/  كالباحث  �لثاين  �لفريق 
�سالح وزيد �لفقيه �ن �أول رو�ية �سهدتها �ليمن 
�لعام  ففي  عدة  ب�سنو�ت  �سعيد  رو�ية  �سبقت 
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ل�سحيفة »فتاة �جلزيرة » �أول �سحيفة يومية مينية 
وكالهما جدير بالريادة و�إن كان �لفارق �لزمني 

بينهما رمبا ميتد الأكرث من ع�رس �سنو�ت.

عمر  �الأديب  و�ملنا�سل  �الأ�ستاذ  نفى 
�جلاوي �إ�سقاط �لبع�س للدور �لريادي للقمان يف 
�لرو�ئية  ريادته  مقابل  �ليمنية  �ل�سحافة  تاأ�سي�س 
�ل�سحافة  ن�سوء  بني  �لزمني  �لفارق  �أن  موؤكد� 
و�سحافة  1879م  �سنعاء  �سحيفة   – �ليمن  يف 
ت�سهد  مل  عام   )61( يف  و�ملتمثل  1940م  لقمان 
فيه �ل�سحافة �أي تطور �إذ� ما �أوؤخذ بعني �العتبار 
منها  و�لتي  �آنذ�ك  �لقائمة  �ملو�سوعية  �لظروف 
حال  ل�سان  نطاق  �سمن  �سنعاء  جريدة  �عتبار 

�الحتالل �لرتكي)6(.

 )�أوال: �إن �أردنا �أن نتحدث عن �سحافة 
حملية مبعنى » �ليمنية » يف �إطارها �لتاريخي ن�ساأة 
�الأ�س�س  �العتبار  بعني  ناأخذ  �أن  فيجب  وتطور� 
�ملنهجية �لتي ميكن الأي موؤرخ �أو جلنة �أن تعتمده 
�لظروف  ح�سب  ومناق�ستها  �لوقائع  طرح  يف 
�آنذ�ك ، وقد ال نعترب جريدة  �لقائمة  �ملو�سوعية 
�سنعاء  يف  1879م  عام  �سدرت  �لتي  »�سنعاء« 
�الحتالل  حال  ل�سان  الأنها  مفهومنا  �سمن 
�لتاريخي  �ل�سياق  يف  نعتربها  ورمبا  �لرتكي 
�لطباعة يف بالدنا.. ويتابع..  لتاريخ  بد�ية  جمرد 
وتكمن �لورطة يف تناول تاريخ �ل�سحافة �ملحلية 
على  تاأثري  لها  كان  وطنية  جملة  �أول  نهمل  حني 
�لوطنية  و�حلركة  �ليمنية  �ل�سحافة  تطور  جمرى 

�لرو�ية  غالف  يف  �سطورها  �أوىل  تتجلى  بحتة 
»�إذ جاء باأنها رو�ية غر�مية �نتقادية تت�سمن �نتقاد 

بع�س عاد�ت مهاجري �لعرب يف جاوة«!!

نقاط التقاء الريادة
فتاة قاروت يف  �ملهجر ن�رست رو�ية  يف 
�لعام 1927م ون�رست بعيدها رو�ية �ل�سرب و�لثبات 
عبد�هلل  �أحمد  �ليمني  للكاتب  1931م  �لعام  يف 
�ل�سقاف ويف �لوطن ن�رست رو�ية »�سعيد« عام 
عام  و�أماله«  �سعب  »�آالم  رو�ية  وتلتها  1939م 

لقمان .. ما يجمعهما و�إن  1947م ملحمد علي 

كان �لفارق �لزمني بينهما ال يزيد عن �لعقد �أنهما 
��ستعانو� بال�سكل �لرو�ئي من �أجل مترير خطابهما 
�ل�ساأن  �لثقايف �الإ�سالحي �الجتماعي ويف هذ� 
فكانت  قي�س)5(  با  عبد�حلكيم  �لدكتور  يقول 
جانب  �إىل  �أخرى  و�سيلة  لهم  بالن�سبة  �لرو�ية 
�لذي  �ل�سحفيني  من  وهما  �ملتعددة  كتاباتهم 
�ملهجر  يف  �ليمنية  �ل�سحافة  تاأ�سي�س  يف  �أ�سهما 
�ل�سحافة  عن  �حلديث  ميكن  فال  �ملوطن  ويف 
�الأندنو�سي دون  �أو  �الأ�سيوي  �ملهجر  �ليمنية يف 
ذكر دور �ل�سقاف يف �سحيفة »�الإ�سالح« �لتي 
و»�لر�بطة  1916م  يف  �سنغافورة  يف  �سدرت 
بالق�سـايا  �هتمت  وقد  1927م  عام  يف  �لعلوية« 
كان  ما  ال�سيما  و�لتاريخية  و�الأدبية  �لدينية 
،وال  بالذ�ت  ح�رسموت  مدن  وعن  �ليمن  عن 
ذكر  دون  باليمن  �ل�سحافة  عن  �حلديث  ميكن 
1948م  لقمان وتاأ�سي�سه يف عام  دور حممد علي 
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مكتبة  يف  �لرو�ية  هذه  ..تباع  بال�سولو  �لربق 
�ل�سيخ عبد�هلل بن �رسبون«  

فتـاة قاروت
حتكي قاروت ق�سة غريبة وعجيبة يف �آن 
�ليمني  معا .. �ملالمح �الأوىل لهجر�ت �الإن�سان 
نتيجة  كثرية  بقاع  �إىل  �ملن�رسم  �لقرن  مطلع  يف 
و�حلرمان  �لعي�س  �سظف  �أهمها  متعددة  عو�مل 
و�الأحكام �ال�ستبد�دية �إىل �أوطان منها �أندنو�سيا 
و�لتي كانت خا�سعة - منت�سف �لع�رسينات من 
مطمع  وكانت  هولند�  حلكم   - �ملن�رسم  �لقرن 
�لكثري من �لتجار و�ملهاجرين ملا حتويه من �أر��س 

زر�عية خ�سبة وبحار غنية.

تتبدى  للرو�ية..  �الأول  �ل�سطر  فمنذ 
�أقد�مه يف �ملهجر  حاجة �ملهاجر �ليمني لرت�سيخ 
و�رس�عه  �لتجارية  �مل�ساريع  تاأ�سي�س  خالل  من 
��ستقر�ره وذلك من خالل ق�سة  تاأمني  �أجل  من 
حب تربط بني بطل �لرو�ية عبد �هلل و�لذي ميثل 
�لقيم �لثقافية �لعربية �الأ�سيلة و�إن كان �النحياز 
و��سحا للح�سارمة �لها�سميني و�ل�سابة نيغ و�لتي 
متثل نقطة �ل�رس�ع بني �ملهاجرين �لعرب – عبد�هلل 
منهما  كل  وحماولة   - ريدك  – فان  – و�لغرب 
ن�رس قيمه وثقافته يف �أر�س �ملهجر باالإ�سافة �إىل 

�إحكام �ل�سيطرة على �الأخر ..  
يف �لبد�ية يتجلى �سبب رغبة عبد �هلل يف 
�لهجرة �إىل �أندنو�سيا  )و�ختياره لها على قاروت 
�إىل  خروجه  قبل  بها  مقيما  كان  و�لده  �أن  هو 

�لتي �سدرت يف  ب�سكل عام وهي جملة �حلكمة 
�سنعاء عام 1938م.

فتـاة  وهي  �سحيفـة  �أول  كانت  لقد 
و�لتي  1940م  عام  �سدرت  �أ�سبوعية  �جلزيرة 
متثل  مل  الأنها  �ل�سحف  كاأول  لقمان  �أ�س�سها 
�لربيطانية،  �ل�سلطات   Official Organ ر�سميا 
نوؤرخ  ونحن  منا  �ملطلوب  هو  هذ�  كان  و�إذ� 
يف  ف�سنقع  �لوطن  جنوب   يف  �ل�سحافة  لن�سوء 
وذلك   ، �مل�ستقبل  على  نف�سه  �سيجر  قاتل  خطاأ 
مع  �الن�سياق  �إىل  نحتاج  �لتنفيذ  جمال  يف  الأننا 
هذ� �لو�سع �ملوؤقت للدر��سة ونتحدث عن ن�سوء 

�ل�سحافة يف »عدن«.

عــــودة
لن �أت�سعب يف مو�سوع ريادتهما يف جمال 
بد�فعهما  كليا  يرتبط  ذلك  كان  و�إن  �ل�سحافة 
�إ�سد�ر �أعمال رو�ئية ت�سري يف نف�س منو�ل ود�فع 
و�لدعوة  �حلقة  �لقيم  ون�رس  �لوطن  حب  غر�س 
على  �ساأركز  بل  �إلخ  و..  �الجتماعي  لالإ�سالح 
غالف  على  ظهرت  كما  �أو  قاروت  فتاة  رو�ية 
وتو�سيح  �لن�سب«  �أخر »جمهولة  بعنو�ن  �لرو�ية 
ملحتو�ها �إذ ورد يف غالف �لرو�ية باأنها »رو�ية 
عاد�ت  بع�س  �نتقاد  تت�سمن  �نتقادية  غر�مية 
مهاجري �لعرب يف جاوة وو�سف بالد �ل�سندة 
وعاد�ت �أهلها باأ�سلوب ر�سيق.. تاأليف .. �ل�سيد 
�أحمد عبد�هلل �ل�سقاف.. �لطبعة �الأوىل على نفقة 
مبطابع  طبعت  �سامل..  بن  حممد  �ملنا�سل  �ل�سيح 
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�لعربية �لتي تربت يف مكة وم�رس وت�رسبت فيهما 
�لعلوم و�نتقلت �إىل �أندنو�سيا للعي�س عند و�لدتها 
�ل�سند�وية فبينما ي�ستعد زوج �أمها لتزويجها بفان 
�لطاحمة  �لغربية  �لتوجهات  ميثل  و�لذي  ريدك 
عبد  يجد  �لنفوذ  ومد  �سيء  كل  على  لل�سيطرة 
�هلل �أن �ل�سورة �خليالية �ملر�سومة يف ذهنه - عن 
�ملر�أة �لتي يحلم بالزو�ج بها – »�إمنا هي �سورة 
تلك �لبنت ..يف تلك �للحظة عرف �أنه قد وجد 
�سالته و�أدرك بغيته ومل يبق عليه �إال �أن يقارن بني 
�لبنت  تلك  �أخالق  وبني  فر�سها  �لتي  �الأخالق 
فلما  �سيء  كل  مت  �ملو�فقة  متت  فاإن  و�سفاتها  
�سمع من ر�سيده ما �سمع من �أو�سافها حتقق لديه 
�أمر� حقيقيا يف �سخ�س تلك  �أ�سبح  به  ما يحلم 

�لبنت«.

�أر�س  يف  �لعربي  �لغربي  �ل�رس�ع  ويبد�أ 
وتاريخه  ح�سارته  ميجد  طرف  كل  �لغري.. 
ومنجز�ته و�إنتاجه وي�سعى لل�سيطرة على �الأخر.. 
باالأن�ساب  �ملن�سغل  �لعربي  للطرف  نيغ  تنحاز 

و�الألقاب و�الأح�ساب 

ببنت  تزوج  �أنه  عبد�هلل  علم  هل   : »نيغ 
جمهولة �لن�سب �أحبني حبا جما و�أحببته �إىل حد 
ي�ستحق  الأنه  حمله  يف  له  حبي  وكان  �ال�ستهتار 
تلك �ملحبة ولكن هل كنت �أ�ستحق حمبته يل وهل 
يجوز �أن �أخدعه فاأظهر كفاءتي و�أنا غري مكافئة 
له باهلل يا مينه )�أم نيغ ( �إن كنت تعلمني من �أمري 
و�إن  به  علي  فمني  �لكرب  هذ�  عني  يفرج  ما 

ح�رسموت وقد ورث منه عدة حمالت وعقار�ت 
ما ورثه عن  �سنغافورة وقاروت ومن جملة  يف 
تلك  فيه يف  �ساكن  �لذي هو  �لبيت  ذلك  و�لده 
�إىل  ح�رسموت  من  �هلل  عبد  �سفر  و�سبب  �لقرية 
وكالء  و�أقامه  و�لده  تركه  ما  ��ستالم   هو  جاوه 
عنه وعن �أخيه وو�لدته يقوم مبا يلزم من ��ستالم 
غلة �لعقار�ت و�إ�سالحها ونحو ذلك وكان يف 
ترتيب  بعد  ح�رسموت  �إىل  �لرجوع  عبد�هلل  نية 
جمال  ور�أى  قاروت  �إىل  و�سل  ملا  لكنه  �أموره 
بها  �الإقامة  يف  رغب  هو�ئها  وجودة  مناظرها 
وح�سن  �ل�سند�ويني  �أخالق  دماثة  من  فر�أى 
رغبته  �ساعف  ما  للغريب  و�إكر�مهم  معاملتهم 

لالإقامة(. 
وتاليا �سبب فان ريدك .. �لرجل �الأوروبي 
وذلك  �لهولندي  �ال�ستعمار  �إىل  يرمز  �لذي 
�سخ�سيات  الأحد  نيغ  �أم  زوج  �إجابة  من خالل 

�لرو�ية عن حال فان ريدك. 
»ر�سنا : جئنا �إليك نطلب منك �أن تر�فقنا 
�لعربية  تفهم  نيغ الأنك  �بنتي  لتن�سح  �لبيت  �إىل  
فقد خطبها منا جناب فان ريدك وهو رجل كرمي 
وذو ثروة طائلة تقدر باملاليني و�ساحب معامل 
�أرغد  �بنتي يف  بتاوى وغريها و�ستعي�س معه  يف 
ننال  كذلك  ونحن  �أمالك  ذ�ت  وت�سبح  عي�س 
�لذي  �ل�سيق  ونتنف�س من هذ�  م�ساعدته  بالطبع 

نحن فيه«.
جتارية  م�ساريع  لهما  �أن  �مل�سرتكة  �لنقطة 
و�لنقطة �لتي �سيختلفان عليها هي نيغ تلك �ل�سابة 
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من رو�ية فتاة قاروت و�لتي �أ�ساف �ل�سقاف يف 
�ملفرد�ت  على  �حتوت  �سفحات  عدة  ختامها 
ملا  عز�ها  طباعية  الأ�سباب  خطاأ  وردت  �لتي 
�سماه بجهل من يعملون يف �ملطابع باللغة �لعربية 

وت�سويب �ملوؤلف لهذه �ملفرد�ت. 

بلغت �ملفرد�ت �خلاطئة الأ�سباب طباعية 
و�لتي �سوبها �ملوؤلف )201( فيما بلغت �ملفرد�ت 
 )50( �ملوؤلف  ي�سححها  ومل  خطاأ  وردت  �لتي 
مفردة ويبدو من خالل تنويه �ملوؤلف �أنه مل يكن 
مطلعا على عملية ن�سخ ومر�جعة وطباعة �لرو�ية 
تبتدئ يف  �أن  قبل  �لتنوية »  �إذ يقول  يف مقدمة 
�لتي  �لن�سخة  ت�سحح  �أن  يلزم  �لرو�ية  قر�ءة هذه 
بيدك الأنها وقعت يف هذه �لطبعة �أغالط مطبعية 
بع�سها يتغري معها �ملعنى بالكلية وما ذ�ك �إال الأنها 
�لثاين  �جلزء  من   196 �ل�سفحة  وحتى  �أولها  من 
ي�رسف  فلم  بتاوى  يف  ونحن  بال�سولو  طبعت 
كون  �ملطبعة  �ساحب  وعذر  �لت�سحيح  على 
م�سحح  لديه  ولي�س  �للغة  يفهمون  ال  �ملر�سفني 
بالعربية و�سوف نتد�رك هذ� يف �لطبعة �لثانية �إن 
�ساء �هلل و�إليك جدول �خلطاأ و�ل�سو�ب �أو معًا يف 

�جلزئني �الأول و�لثاين ..«.

كنت تعلمني من �أمري ما ال يتفق مع �رسف عبد 
�هلل فاأخربيني به �الآن الأطلعه على جلية �أمري قبل 
كل �سيء ثم له �خليار فيما بعد فاإن ر�أى �أن �أبقي 
فيا  �لغمو�س  من  ن�سبي  ما يف  وقبلني على  لديه 

حبذ� و�إال كان معذور� يف طردي و�حتقاري« 

معرفة  على  نيغ  �إ�رس�ر  من خالل  يتبدى 
عبد�هلل  الإيالء  �ل�سحيح  تقديرها  ون�سبها  �أ�سلها 

مل�ساألة �لن�سب مكانة �أرفع من �حلب. 

»مينه : ثقي يا نيغ �أن ما قلت لك من �أين 
�أمك هو عني �لو�قع و�حلقيقة وثقي �ين حملت 
بك من زوج �رسعي و�أرفع مني ن�سبا و�أعلى �ساأنا 

و�أجل مقاما ..

عربي  رجل  و�لدي  يزور  جاء  يوم  ذ�ت 
و�لدي  عند  ر�آين  فلما   - �سيد  تق�سد   - حبيب 
كثري�ً  و�لدي  ففرح  بي  ليتزوج  �أبي  من  طلبني 
و�أخربين �أنني �ساأكون زوجة ذلك �حلبيب وذكر 
معه  �أتاأدب  �أن  على  و�أكد  وف�سائله  �أو�سافه  يل 
و�أن �أحرتمه كل �الحرت�م الأنه من �ساللة �لر�سول 

فا�ستب�رست �أنا بذلك �لن�سيب«. 

ونهايات  مفرطة  وتقليدية  بكال�سيكية 
بنيغ  ويفوز  �لغرب  على  عبد�هلل  ينت�رس  متوقعة 
من  �لكثري  �لكثري  تخفي  �أنها  يكت�سف  و�لتي 

�الأ�رس�ر !!

ق�سة �ملطبعة
�أمامي ما ميكن �ن �أطلق عليه �لطبعة �لثانية 
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-  يذكر �أنه يف جاكرتا توىل زمام مدر�سة �أخرى 
والأن ما كان ينادي به ال ين�سجم مع �ل�سيا�سة 
�إندنو�سيا  �لهولندية يف  �لتب�سريية  �ال�ستعمارية 
من  عليها  ي�رسف  �لتي  �ملد�ر�س  �أبعدت  فقد 

�مل�ساعد�ت �ملالية �لهولندية.
�أ�س�س �سحيفة »�الإ�سالح« �لتي �سدرت يف   -

�سنغافورة يف 1916م. 
1927م  عام  �لعلوية«  »�لر�بطة  �أ�س�س �سحيفة   -
ق�سايا  وتبنت  �لدينية  بالق�سايا  �هتمت  و�لتي 

�لها�سميني �حل�سارمة هناك.
�جلمعيات  من  عدد  يف  ن�سطًا  ع�سو�ً  كان   -

�خلريية يف جاوة.

�لإنتاج �ل�سعري
- ذكرت م�سادر قريبة منه �أن له ديو�نًا، 
على  وتغلب  عليه  بع�سهم  �طلع  خمطوط،  و�أنه 
�سعر  عام  بوجه  فهو  و�خلطابية،  �ملبا�رسة  �سعره 
تقليدي، تتقدم ق�سائده �ملقدمات �لغزلية �لبعيدة 
يعي�سه. يف  �لذي  �لو�قع  - يف ت�سور�تها - عن 
�الإ�سالمي  �لعربي  �ل�رسق  بق�سايا  �هتمام  �سعره 
من خالل متجيد �آل �لبيت و�لدفاع عن �متياز�ت 

�أ�سالفهم.

�لأعمال �لأخرى
�ال�ستعمار  قبل  من  عليه  �سيق  عندما 
خطابه  خالله  من  ليمرر  �لق�س  بفن  ��ستعان 
�لتعليمية  الأهد�فه  خالله  من  ويروج  �لفكري 

و�الإ�سالحية 

ترجمة
هــــو:-

- �أحمد بن عبد �هلل بن حم�سن علوي )�سقاف( 
�ل�سقاف. 

- ولد يف مدينة �ل�سحر )ح�رسموت �ل�ساحل - 
�ليمن( عام )1300هـ/1882م(.

�أ�رسة عرفت بالعلم  - ن�ساأ وتعلم يف �ل�سحر يف 
و�لدعوة 

وتو�سع  و�الأدب،  و�للغة  �لدينية  �لعلوم  در�س   -
يف �طالعه على �لعلوم �حلديثة.

- �أكمل تعليمه يف �سيوؤون )ح�رسموت( وحيدر 
يف  �لتجارة  جمال  يف  وعمل  )�لهند(،  �آباد 

�سنغافورة، و�إندوني�سيا )جاوة(.
جعبته  يف  يحمل  وهو  �إندنو�سيا  �إىل  هاجر   -
ثقافته وعلومه �لعربية و�الإ�سالمية �لتي ت�رسبها 

يف �ليمن ومنتدياتها عام 1326هـ 1908م.
- ق�سى ثالثة عقود من حياته )1948-1909م(  
�لتي  وبخا�سة  �إندنو�سيا  �أقاليم  بني  متنقال 
��ستوطنتها �جلاليات �ليمنية و�لعربية م�ساهما 
يف �لنه�سة �لثقافية وفاعال يف ن�رس �لتعليم بني 
تاأ�سي�س  خالل  من  وذلك  �لعرب  �ملهاجرين 

�ملد�ر�س و�إد�رتها و�لتي منها : 
1329هـ/  عام  �رسباية  يف  �خلريية  �ملدر�سة   -

1911م. 

1330هـ/  عام  �سولو  يف  �الإ�سالمية  �ملدر�سة   -
1914م. 
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نهايـــــات
�إذ�  وختاما يبقى من �ملهم �لتذكري باأنكم 
مل تتمكنو� من �عتبار �لعام 2010م على �أقل تقدير 
جمال  يف  بالفعل  ر�ئدة  �ليمن  �أن  الإثبات  عاما 
تلك  و�أن  �لعربي  �لوطن  م�ستوى  على  �لرو�ية 
�لريادة تتطلب منكم �إد�متهما يف حا�رسنا بانتاج 
�أعلنتم  قد  فاإنكم  �الإبد�عية  �لرو�ئية  �الأعمال 
ما�س  جمرد  و�أ�سبحتم  �الأدبي  �إفال�سكم  ر�سميا 
ي�سلح للتوثيق فقط يف و�سمة تبقى �إىل �الأبد .  

 *  *  *

�إندوني�سيا  يف  �سدرت  قاروت..  فتاة  رو�ية   -
1927م.  

�لت�ساهل،  �سحية  �أو  و�لثبات  �ل�سرب  رو�ية   -
�سدرت يف �إندنو�سيا 1931م. 

- له مقاالت �سحفية منها :- 
- منظومة �الآد�ب �الإ�سالمية للبنات 

�ملد�ر�س  لتالميذ  �ملحفوظات  درو�س   -
�البتد�ئية

�أبحاثــه
-  �الإ�سالم يف جاوة

 - �أن�ساب �حل�سارمة.

�هتمامات �أخرى
- ي�سار �أنه �أوىل �هتماما خا�سا باآالت �ملو�سيقية.

- و�سع خارطة حل�رسموت و�ملهرة.

وفــــاته
- و�فته �ملنية يف طريق عودته على ظهر �إحدى 

�لبو�خر يف جماد �الأول 1369هـ/ 1950م. 





�ســرديـــات
ال��ب��������ع��ي�����������������������������������������������������������������������د دار   ●
اخل���ل���ف اإىل  ت���ل���ت���ف���ت  ال  ال����ط����ي����ور   ●
ك��ائ�����������������������������������������������������������������������������ن  ●
ر�ؤي��������������������������������������������������������������������������ا  ●
ال���ف���ج���ر اإىل  ي����������وؤدي  ال  ال����ل����ي����ل   ●
ال������ع������ائ������م������ة ال������ق�������������ص������ب������ة   ●
ق�����������ص�����������رة ق�������������ص��������������������ص   ●
ج���������داً ق�������������ص������رة  ق�����������ص�����������ص   ●
ج���������داً ق�������������ص������رة  ق�����������ص�����������ص   ●
ق���������������ص�������رة ق���������������ص���������������ص   ●
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دار البعيــــد

�لد�ر عن عيني ومن قلبي قريب«. �إنها تغني و�أنا �أ�سمع 

فاأبكي و�أغني، وكل يغني على لياله، و�أنا على عمري

�سوت  ي�سجيني  بعيد،  زمن  من  ياأتيني  عبق  �أندل�سي  حلن  �أغني؟ 

جترت  �ملخيلة،  وتتوه  ذكرياتي،  فتطفو  حو��سي،  يتخلل  مالئكي 

حقول  وقدري،  و�حل�سني  عو�ض  بعيد،  ما�ٍض  من  �ستى  �سور�ً 

�أ�سفلتي يلّفه ليل  �لفو�كه، ر�ئحة �ملاجنو وبريق �لعنب فوق طريق 

�لقابع  �لكبري،  عبد�لرحيم  و�أبي  �أمي،  �لبعيدة.  �لبالد  يف  مظلم 

و�أنا  �لطازج.  �للحم  وياأكل  �ل�سو�ء  ر�ئحة  ي�سم  �لبعيد  �لزمن  يف 

�أتثاءب فوق فر��ض مهلهل، و�أخي مم�سك بجانبي نتناوب �ل�سهر 

وثمار  �لنخل،  جريد  من  �أقبا�ض  بنا  حتيط  �لفو�كه.  حر��سة  على 

�لربتقال منثورة حولنا. طفولة و�سبا ورجولة و�سيخوخة. كانون 

قامتة،  رمادية  �سماء  يف  يحلق  جريح  طري  1973م،  )يناير(  �لثاين 

يبحث عن و�ٍد غري ذي زرع؟

طفل يف �ل�سابعة ي�سمع �آذ�ن �لفجر في�ستيقظ باكياً، ينه�ض 

مرتدياً حّلته �لكاكي متناواًل حقيبته �لكتان �ملت�سخة. يقف �سارد�ً 

فوق ج�رس يف�سل بني بلدتني نائيتني. هاهو �لقطار �لطويل �ملتجهم 

�ل�رسفات  يف  يقفون  جنود�ً  يحمل  عميق  بحر  فوق  م�رسعاً  ميرق 

�ملذياع  الأغلق  �سباتي  من  �أفيق  وهاأنذ�  للف�ساء؟  باأيديهم  يلوحون 

و�أو�سد �لباب خلفي. �أهبط درجات �ل�سلم قا�سد�ً �لبحث عن د�ر 

�الأ�سجار  �أح�سي  �لبالد،  �أجوب  لياًل،  �ل�سو�رع  �أطوف  �لبعيد؟! 

�ملرت��سة يف �ل�سارع �لطويل الأعود �إىل منزيل �لكائن يف مكان ما. 

ح�سني عبدالرحيم

»يا بعيد
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غري مبال، عدت ل�ضمتي، »ين�رش املا�ضي ظالاًل/ 
اأنت  اأين  يا هدى احلريان...  اأن�ضًا وجمااًل/  كنا 

االآن«. كيف ميكن العثور عليك يا عو�ض؟!

اأرغفة  من  اإال  خالية  �ضبه  املوائد  كانت 
خبز جافة من�ضورة على بع�ضها. على مقربة من 
املناوب. و�ضط جمع غفري  الطبيب  قدمي يقف 
من االأطباء واالإداريني والعمال، وبوجه متجهم 
يعلن للجميع اأن متعهد اللحوم مل ي�ضل بعد، واأنه 
وبناء على املذكرة املقدمة اإىل ال�ضيد املدير العام 

�ضي�ضعد االأمر ويرفع �ضكوى للوزير!

الكالب  من  هائلة  اأعداداً  اأمامي  اأرى 
على  متل�ض�ضة  تقف  �ضوداء  قطط  ال�ضالة. 
االأواين  اإىل  بوح�ضية  تنظر  الف�ضيح  املطعم  باب 
ق�ضم  يف  العلوي  الرواق  اإىل  توجهت  اخلاوية. 
من  تعلن  »ال�ضويت�ض«  عاملة  جمدداً.  اجلراحة 
والفو�ضى  االرتباك  حالة  عن  »الكول«  خالل 
اإىل  يدعو  العام  املدير  اجلميع.  ت�ضيطر على  التي 
توجهت  االأق�ضام.  مديري  ي�ضم  مغلق  اجتماع 
اإىل ق�ضم الن�ضاء والتوليد، اأرقب املمر�ضات وهن 
مي�ضني يف الطرقات اخلالية غري مباليات وعيونهن 
جمهدة. اأقدام مفلطحة، و�ضيقان معوجة ومنتفخة 
حتمل موؤخرات تكاد تالم�ض االأر�ض، ونظرات 
تك�ضف عن حزن عميق قابع داخل عيون ترى 
االأيام كاأطياف اأ�ضبه بقو�ض قزح. اجتهت ي�ضاراً. 
ثمة �رشاخ مالأ ف�ضاء املمرات، ي�ضبح يف غرف 
املر�ضى امل�ضت�ضلمني للموت. ال�رشاخ يعلو خمرتقًا 

يف ال�ضباح اأترك الفرا�ض على اإثر رنني الهاتف، 
الظهرية  يف  خانقًا.  احلرارة  �ضديد  اجلو  كان 
قررت  مهم  اأمر  على  وبناًء  املدير  ا�ضتدعاين 
العمل  مديري يف  قال يل  البحث عن عو�ض؟! 
»دعك  املهيب:  ال�ضخم  كر�ضيه  يتو�ضط  وهو 
للقيام  الوكيل، وابحث يل عن بديل  من عو�ض 
الفواكه  خمزون  »نفد  قلت:  املاأمورية«.  بهذه 
ارتباك  يف  واجلميع  الثالث،  الوجبات  لزوم 
�ضديد، والوادي بعيد، وال ي�ضلح غري عو�ض«! 
بنك  ماأمورية  يتوىل  اأن  ال�ضيد �رشيف  قال: »بلِّغ 
الفواكه من  اأنت الإح�ضار  اأن تتفرغ  الدم، على 

الوادي«.

تركت مديري وعيدان الثقاب واأخذت 
�ضجائري وهبطت درجات ال�ضلم، ويف طريقي 
عو�ض  تذكرت  ال�ضارع  اإىل  املوؤدي  الباب  اإىل 
الربج  اأعلى  الق�ضي  الركن  يف  الوحيد  وجمل�ضه 
العيادات اخلارجية يف  يتو�ضط  الذي  االأ�ضمنتي، 
ورجوت  الهاتف  �ضماعة  رفعت  امل�ضت�ضفى. 
م�ضوؤولة »ال�ضويت�ض« اأن تنادي على عو�ض عرب 
الداخلي  بالق�ضم  االإدارة  يربط  الذي  »الكول« 
والعيادات. كان النداء يخرتق االآذان، واملر�ضى 
�ضمت  املتهالكة.  البي�ضاء  االأ�رّشة  على  ممددين 
رهيب يخيم على العنابر وعربة املاأمورية تتاأهب 
»ال�ضويت�ض«  الهاتف وعاملة  تركت  لالنطالق. 
الأطوف داخل امل�ضت�ضفى العتيق، نداءات متكررة 
تاأمرين باحل�ضور اإىل مكتب املدير لالأهمية، واأنا 
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القدرة على  فتفقدين  اأح�ضائي  تغو�ض يف  غريبة 
اإىل  تتحول  االآهات  يقرتب.  االأنني  كان  ال�ضري. 
ال�ضوت.  مل�ضدر  م�ضتكينًا  فا�ضت�ضلمت  بكاء، 
قدمي،  حتت  نظراتي  را�ضقًا  فركعت  دنوت 
م�ضتنداً اإىل ذراعي اليمنى، متعلقًا بالنافذة القريبة. 
كانت م�ضجاة على ظهرها ترتدي جلبابًا اأ�ضود، 
التوليد.  ق�ضم  من  القريبة  الغرفة  اأر�ض  تفرت�ض 
�ضدري،  من  تقرتبان  الب�ضتان  ويداها  ت�ضتغيث 
م�ضدر  عن  اأبحث  ذراعي.  فاأمد  بي  تت�ضبث 
لل�ضوء، اأركع على ركبتي مم�ضكًا بيديها. اأ�ضاألها 
تك�ضف  جتيب.  فال  رحلتها،  يف  مرافقيها  عن 
عن �ضاقيها بخجل. �ضهقت من هول ما راأيت. 
حلم  بكتلة  حماط  مالئكي  لوجه  براقتان  عينان 
اجللباب  �ضحبت  متكورة؟ هذا جنني...  بي�ضاء 
النهو�ض،  �ضاعدتها على  ال�ضاقني.  االأ�ضود على 

واجتهنا �ضويًا نحو ق�ضم الن�ضاء.

 *  *  *

االأ�ضقف واحلوائط مت�رشبًا اإىل النوافذ الزجاجية 
املنت�رشة على جانبي الرواق. ا�ضتدرت الأنظر من 
ال�ضماء  القريبة من مرمى ب�رشي. كانت  النافذة 
�ضاحبة. �ضحب قامتة تغو�ض يف ف�ضاء غري وا�ضح 
املدى. نظرت يف �ضاعتي. العقارب تقرتب من 
الرابعة والن�ضف ع�رشاً. ال�ضكون يخيم االآن على 
اأرجاء امل�ضت�ضفى با�ضتثناء اآهات مكتومة ال اأدري 
ال�رشفات  داخل  ينت�رش  الظالم  تنبعث.  اأين  من 
وخارجها. �ضحابات برتقالية اللون تت�ضلل خل�ضة 
فتك�ضف عورات  املر�ضى،  داخل حجرات  اإىل 
مالءات  تك�ضوها  اأ�رشة  فوق  القابعات  الن�ضاء 
تن�ضح منها الدماء بغزارة. اأ�ضري يف ظالم رهيب. 
باجلدران،  ي�ضطدم  النوافذ وهو  لزجاج  اأن�ضت 
في�ضقط مه�ضمًا كحبات اللوؤلوؤ. فيفرت�ض طرقات 
القريب.  احلائط  اإىل  اأ�ضتند  �ضيء.  اإىل  تف�ضي  ال 
من  مقرتبًا  يدي  فاأرفع  �رشوايل  يبلل  غزير  عرق 

وجهي ما�ضحًا العرق عن جبيني.

عيني.  بوؤبوؤ  اأ�ضغط  وي�ضاراً،  ميينًا  األتفت 
القابع  ال�رشطة  ملبنى  املقابل  الدرابزين  اإىل  اأ�ضتند 
اأخطو  ال�ضخم.  االأ�ضمنتي  الربج  قرب  هناك 
�ضخونة  اأرجتف.  قلبي.  �رشبات  فتزداد  متعرثاً 
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الطيور ال تلتفت 

اإىل اخللف

ال�شاعر واجلميلة

يرى  مراآتها،  من  بالقرب  �شاعر  �شورة  ت�شع  اأن  امراأة 

اأخوها ال�شورة فيمزقها، لكنها يف كل مرة تاأتي ب�شورة

اأخرى. لبد من اأن املراأة مغرورة، لأنها كانت تعتقد اأن ال�شاعر - 

اأجمل ق�شائده. مل ترا�شله، لأنها  امل�شهور - لو راآها ف�شتكون هي 

واثقة بنف�شها اإىل حد اأنها م�شممة على اأن تقابله، لكنه مات من غري 

اأن يلتقيا، ومن غري اأن يعرف ال�شاعر �شيئاً عما كانت تفعله املراأة.

وردت هذه الق�شة الق�شرية جداً يف جمموعة منرية الأزميع 

القارئ  نظر  تلفت  اأن  من  ولبد  اخللف(،  اإىل  تلتفت  ل  )الطيور 

الغالف  على  واأخرى  الق�ش�ص،  �شمن  مرة  مرتني:  وردت  لأنها 

اخلارجي. لبد اأي�شاً من اأن يعرف القارئ ال�شاعر )حممود دروي�ص(، 

لأن عنوان الق�شة )ورد اأقل( وهو اأحد دواوينه املعروفة.

ل ت�شتثري الق�شة م�شاعر القارئ، ول تورطه يف اأن يندفع 

اأن  ميكنني  لذلك  تبعاً  يتاأمل.  اأن  اإىل  وتدفعه  به  تناأى  ق�شية،  جتاه 

اأ�شجل مالحظة اأولية هي ح�شور اجلميلة وال�شاعر، وتوق الأوىل 

اإىل اأن تقابل الثاين اأو العك�ص، وكون قدرهما األ يلتقيا لأنهما لو 

تغدو  ل  احلالة  هذه  ويف  احلياة،  يف  �شتكتمل  الق�شيدة  فاإن  التقيا 

الق�شيدة ن�شاً يُقراأ، اإمنا حياة تعا�ص. يفرت�ص القارئ من الق�شة اأن 

ال�شاعر مات وهو مل يكتب اأجمل ق�شائده، لأنه مل يلتق هذه املراأة. 

يلتقيا،  مل  اأنهما  ال�شعر  قراء  حظ  ح�شن  من  اأن  يفرت�ص  املقابل  يف 

لو  اأجلها.  من  ق�شائده  ال�شاعر  يكتب  التي  احللم  املراأة  هي  لأنها 

الق�شيدة  زيف  ال�شاعر  �شيكت�شف  الواقع  يف  املراأة  هذه  ح�رضت 

علي ال�شدوي

اعتادت
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نوع  بهما  ون�رشح  الواقع،  يف  باجلميل  وخربته 
احلميمية التي يحتفظ بها ال�شعر، واحلميمية التي 

ترتبط باملراأة.

وكما يقول )غدامري( يف املراأة والق�شيدة 
هناك �شيء ما ال يقع يف جمال ما نراه على نحو 
مبا�رش، وال نفهمه على نحو ما يكون اأمامنا. اإنه 
يعر�ض �شيئًا ما من ذلك النوع الذي نكون على 

معرفة به من قبل.

 *  *  *

ال  ق�شيدة  جمال  اأن  و�شيعرف  يكتبها،  التي 
تعا�ض  اأن  االأف�شل  من  واأن  امراأة،  يعادل جمال 

ق�شيدته بداًل من اأن ُتكتب.

ماألوفة  بال�شاعر  اجلميلة  عالقة  �شتكون 
الأي قارئ اطلع على كائنات اأفالطون. تذكرنا 
يف  كانت  التي  الكائنات  بتلك  الق�شة  هذه 
ول�شوء  االآلهة،  لكن  ال�شكل،  كروية  االأ�شل 
�شلوكها ق�شمتها اإىل ن�شفني، ومنذ تلك اللحظة 
فاإن كل ن�شف منها يحاول اأن ي�شبح هو الكل، 
ولكي ي�شبح الن�شف كاًل فاإنه يف بحث دائم عن 

ن�شفه االآخر.

اأتكون املراأة هنا يف الن�شف االأول؟ اأيكون 
ال�شاعر هو الن�شف الثاين؟ اأيًا كان التاأويل فنحن 
واجلميلة  وبال�شاعر  اأفالطون،  بكائنات  ن�شتدل 
يف الق�شة على خربة القارئ باجلميل يف ال�شعر، 
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كـــــــائن

ال  مم�ض.  جوع  حلظة  بطني  �صوت  متاماً  �أعرف  كما 

�أدري متى و�أين بد�أت عالقتي به. لكن �ملوؤكد �أنه ظل 

باب  من  �أقول  مرة  �ملختلفة.  حياتي  مر�حل  �أغلب  عرب  يالزمني 

�لعز�ء لنف�صي �إنه )يا �صابر( لي�ض �صوى وهم. مرة �أخرى يخال يل 

ل�صبب �أو الآخر �أنه ع�صي على روؤية كل �لنا�ض. ومع ذلك، كنت 

وال�أز�ل �أر�ه د�ئماً هنا �أو هناك. يجل�ض قبالتي د�خل مركبة عامة.

على  قدمي  لوقع  من�صتاً  �أثريية  بخطى  جو�ري  �إىل  مي�صي 

جانب �صارع مقفر �آخر �لليل. �أو ينطوي على نف�صه مبعدة خاوية 

عند ركن معتم من �إحدى �لغرف �لكثرية �لتي �أنفقت فيها �صنو�تي 

�ملقرتبة من �ل�صتني حثيثاً.

�إنها  تقول  عاماً  بنحو ع�رشين  ت�صغرين  �لتي  ماريا  زوجتي 

ال تر�ه ولكن تتفهم من و�قع خربتها �خلا�صة ما يحدث يل. قالت 

ذ�ت م�صاء بعيد كمن يحاول جاهد�ً �أن ميحو �أ�صى باأ�صى �إن و�لدها 

�لذي جاء �إىل كند� الجئاً من �صو�حي �إحدى مدن بوليفيا �ملجهولة 

لكلب  نف�صها  �حلزينة  باملالمح  بدوره  ير�ه  ظل  عاماً  �أربعني  قبل 

جائع حتى �ملمات.

غرفته  يف  وحيد�ً  ترتكه  �أن  �ملتابعة  �ملمر�صة  �صاأل  وقتها 

�لكائنة د�خل �أحد �ملباين �ل�صكنية �ملخ�ص�صة لكبار �ل�صن يف �ملدينة. 

قال لها فيما ي�صبه �للغز وهو يغمز بعينه �لي�رشى كعا�صق عريق �إنه 

يتوقع زيارة خا�صة لن تاأخذ من وقته �لكثري.

عبداحلميد الربن�س

�أعرفــــه
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�أن ال �سيء �آخر ميكن �أن يقال. فقط كانت ُت�سمع 
�ل�سجة �الأليفة الآنية �لطعام، وذلك �للغط �حلميم 

�ملتناهي من �ملو�ئد �ملجاورة من �آن الآن.

�جلليد  ندف  �إىل  �أتطلع  بد�أت  حني 
وهو  ر�أيته  قدمية،  كعادة  �خلارج  يف  �ملت�ساقطة 
يلوح يل بيده من ور�ء مدخل �ملطعم �لزجاجي 
هذه  يف  تر�ه  »لعلك  �خلافتة.  �الإ�ساءة  ذي 
�للحظة«. �ساألني �لزوج ب�سيء من �حلزن، وقال: 

»يا �إلهي، خلت �أنني تركته ور�ئي هناك«!

و�لدها  �إن  ماريا  قالت  �مل�ساء،  ذلك  يف 
يف �أيامه �الأخرية كان ير�ه مثل رجل نحيل ي�سبه 
حطام ذكريات بعيدة مات معظم �أطر�فها. وما 
عر�ض  �الأطباء  بن�سائح  ي�رضب  حتى  ير�ه  �إن 
كميات  تناول  يف  ما  ل�سبب  وي�رضع  �حلائط 
كبرية من �لطعام تكفي يف كل مرة الإ�سباع كتيبة 
�أيام  بو�ض  جرمان  �لكولونيل  جي�ض  من  منهكة 
حربه �ل�رضو�ض �لتي �أو�سلت غو�لربتو فيالرول 
يف  برمته  �الأمر  يتحول  �أن  قبل  �حلكم  �سدة  �إىل 
�ألقت  كارثة  �إىل  �سنو�ت  ثالث  من  �أقل  ظرف 
بو�لدها يف �أحد �ملطاعم �لكندية غا�ساًل لالأطباق 

و�سط �لكثري من �الآمال �لثورية �لغابرة.

ال �أذكر قط �أنني �سمعته وهو يتكلم طو�ل 
عالقتي �ملمتدة معه. كان عادة ما يجل�ض حزينًا 
يف  ر�أيته  مرة  ذ�ت  �سمت.  يف  و�أتاأمله  يتاأملني 
�أ�سمال  يف  �أطفال  عيون  من  يطل  وهو  �لقاهرة 
بالية كانو� يحدقون من بعد يف »فرتينة« لعر�ض 

تطرق  عادت  تقريبًا  �ل�ساعة  نحو  بعد 
�لباب قبل �أن تدفعه �إىل �لد�خل برفق. كان هناك، 
يتمدد على �رضيره �ل�سغري بال حر�ك، وعلى فمه 
حرية  يثري  اليز�ل  ما  قالت  ماريا  �بت�سامة.  �سبح 
�أنه مل  �أخربتها برحيل و�لدها  �أن  �ملمر�سة حلظة 
�إىل  قريبًا  يكون  �أن  ميكن  �ملوت  �أن  تتوقع  تكن 
هذه �لدرجة من رجل ظل ياأكل على ذلك �لنحو 

حتى وهو على �أعتاب �لثمانني.

�أننا دعونا  �ل�ستاء  �أيام هذ�  �أحد  �أذكر يف 
�إليها  تنتمي  م�سيحية  من جماعة  �سابني  زوجني 
زوجتي تدعى »�سهود يهو�« لتناول وجبة �لغد�ء 
من  ح�رض�  قد  كانا  قريب.  �سيني  مطعم  يف 
�ل�سلفادور قبل نحو �لعام كمهاجرين جديدين. 
�أخذت  بينما  عنه،  يتحدث  �لزوج  �أخذ  فجاأة 
زوجته تو�فقه باإمياءة حزينة بر�أ�سها من حني �إىل 

حني.

قال: »كانت �أمي ت�سعر بفم �سغري ميت�ض 
من ثديها �الآخر كلما �رضعت يف ر�ساعتي«. فم 
�أ�سبه بالظل يف ليايل �لريف �لد�جية. ال تر�ه. لكنه 
موجود د�ئمًا هناك. ما �إن تغمره بقعة من �ل�سوء 
حتى يطل بعينني جاحظتني وج�سد منهك هزيل 
�لعامل.  هذ�  يف  له  وجود  ال  �لطعام  �أن  لو  كما 
كنت �أ�سغي �إليه بحو��سي كلها قبل �أن �أنتبه على 
تظلل  وهي  �لرقيقة  �لغاللة  تلك  �إىل  غرة  حني 

عيني ماريا كغيمة على و�سك �لهطول.

بعدها م�ست �لدقائق ثقيلة متباطئة، وبد� 
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�آنذ�ك، كان �أول ما �أح�ض ر�ئحة ج�سدها 
حافية  وقفتها  من  �أنفي  �إىل  تت�سلل  وهي  �لد�فئة 
متيل  بينما  نومها  قم�سان  �أحد  د�خل  �لقدمني 
�مل�رضع  �ملطبخ  باب  �إىل  �الأي�رض  بكتفها  م�ستندة 
ببحث  له  جتاهلي  حماولة  غامر  بحنان  تر�قب 
وقتها  �أت�سور  له  وجود  ال  �آخر  �سيء  عن  م�سٍن 

�أنني �ساأعرث عليه خمتبئًا د�خل درج ما.

 *  *  *

�حللويات يف �سارع مزدحم. �أو هكذ� خّيل �إيّل. 
�سيء  وهو  �لعيون،  من  تطل  وحدها  �مل�ساعر 
كائن، له مالمح ووجود يحجبه �لقرب �ل�سديد 
يعاي�سون  الأنا�ض  �سوى  يظهر  ال  �إنه  قيل  غالبًا. 
ظرفًا كالذي عاي�سته معظم �أيام عمري. �الآن، ما 
�لذي يجعله يلوح يل بيده من ور�ء مدخل �ملطعم 

�لزجاجي ذي �الإ�ساءة �خلافتة؟

)يا  �للحظة  هذه  يف  لك  يظهر  »�إنه 
�إليها  وت�سمني  باأ�سى،  ماريا  تقول  �سابر(«، 
طوياًل، يحدث ذلك على �الأرجح حو�يل �لثالثة 
بعد منت�سف كل ليلة تقريبًا حني تفتقد وجودي 
�إىل جو�رها د�خل غرفة �لنوم بعد فرتة قد تطول 

�أو تق�رض.
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ر�ؤيــــــــــــــــا

ال�سباح مي�سي اإىل عمله. الطريق نف�سه ال يغريه. حارة 

طويـلة متعرجــة تنتــهي اإىل �ســارع وا�سـع مر�سوف.

املدر�سة،  اإىل  الطريق  �سغارهن يف  يتابعن  البيوت  اأمام  بن�ساء  مير   

وينادين عليهم، يحذرنهم من العربات يف ال�سارع العام. االأوالد 

املدر�سة  بزي  �سغرية  بنت  يلتفتون.  ال  الكالم  ا�ستغرقهم  الذين 

االأزرق وحقيبة الكتب على ظهرها، مت�سك بيد واحد من االأوالد، 

ت�ستدير مع كل نداء وتلوح بيدها اخلالية.

يقف على نا�سية احلارة متاأهباً لعبور ال�سارع اإىل الر�سيف 

املقابل حيث موقف االأتوبي�س. ال�سيارات مت�سي يف اجتاهني. يطول 

انتظاره قلياًل، ثم يف حلظة يعرب م�رشعاً. يح�رش نف�سه بني الواقفني 

نا�سية احلارة وكان  القائم على  البيت  حتت مظلة املحطة، ويراه. 

يقف اأمامه من حلظات يف انتظار عبور ال�سارع، جانبه االأمين منتفخ 

ومت�سدع، به �سق طويل بخط رفيع ينتهي قبل �سقف املبنى بدورين، 

وقد �رشدت  يرمقها م�سرتخياً  تطل عليه يف وقفته،  البيت  واجهة 

اأفكاره، »واأقف بجواره. اأنظر اإليه وال اأراه«.

ال  �سقوق  بها  كان  ورمبا  �سليمة،  البيت  واجهة  تبدو 

يلمحها من مكانه. فقط بلكونة الدور الثاين وكانت بعر�س البيت، 

انحنى طرفها املطل على احلارة، و�سحب يف انحناءاته كتلة كبرية 

متما�سكة من اجلدار فخرجت قلياًل عن م�سار باقي الواجهة.

تن�رش  ال�سليم  بالطرف  البلكونة  يف  تقف  ممتلئة  امراأة 

الغ�سيل، ت�سـتند بعـدها بذراعيـها اإىل �ســياج البلـكونـة تنظـر اإىل 

ال�سـارع، ال تلتفت اإىل الطـرف االآخـر كاأمنـا اعتادت انحناءاته، 

حممد الب�ساطي

يف
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ويبتعد  �إليه،  تلتفت  وال  تبت�سم  و�ملر�أة  �ملمتلئة، 
مع  يتوقف  �ملحني،  �لبلكونة  طرف  من  مقرتبًا 
�سعره  ناف�سًا  ذيله  يتقو�س  وميوء،  �النحناء  بد�ية 
كاأمنا �أح�س �خلطر، يتقهقر، يرجع �إىل مكان عند 

�ساقي �ملر�أة، تد�عبه بقدمها وال ي�ستجيب.

�إنه لن  ليلة يقول و�لنعا�س يثقل عليه  كل 
مير بجو�ر �لبيت بعد ذلك، ولن يقف �أبد�ً �أمامه 
يف �نتظار خلو �ل�سارع من �ل�سيار�ت. ي�ستطيع 
�أن يعرب من �أي مكان �آخر، ود�ئمًا ين�سى، ال ينتبه 
وهو يقف على ر�سيفه ينتظر �لعبور، رمبا لكرثة 
فوهته  وكاأن  �لطويل  �ل�سق  يبدو  �إليه.  حدق  ما 
تت�سع من وقت الآخر، وت�ساقطت �لطبقة �جلريية 
عن جانبيه وبعدها �لق�رشة �الأ�سمنتية، وبد� جوفه 
يحدث  فا�سدة.  كاأ�سنان  �لد�كنة  بنتوء�ته  �ملعتم 
�النهيار يف حلظة، ياأتي خطفًا ال يح�س به �أحد 
�إال بعد وقوعه. ويكون يف وقفته مثل كل �سباح 
�ملحطة يف �جلانب  يرمق  �ل�سارع،  لعبور  متاأهبًا 
�الآخر و�لزحام ي�ستد بها، ويلمح �أتوبي�سه مقباًل، 
�حلجارة  لقطع  ينتبه  ال  م�رشعة،  متر  و�ل�سيار�ت 
�ل�سغرية تت�ساقط غري بعيد منه، وال لل�رشير �لذي 
وجهه  يرفع  �لطقطقة.  تدوي  ثم  خافتًا،  ياأتي 
�للحظة  �أن  ر�آه  ما  يرى  �أن  قبل  يح�س  مبهور�ً، 
�ملحنية  �لبلكونة  �أخري�ً.  جاءت  �نتظرها  �لتي 
فردت جناحيها، وجوف �ملبنى يتفتت، و�سحابة 
كثيفة من �لغبار تتاأهل لالنطالق، رفع يده وبها 

حقيبة �الأور�ق يحمي وجهه.

هو �أي�سًا �نحناءته، هو �أي�سًا �عتادها، رغم ذلك 
ت�ستقر  �إليه، وال  ينظر  مرة  بالقلق يف كل  يح�س 
�أتوبي�سات  تاأتي  باملحطة،  وقفته  يف  قدماه 
وال  تزعجه  �أبو�بها،  على  �لو�قفون  ويتز�حم 
ي�سرتيح لل�سكون �لذي يعقب �ل�سجة، هو وقد 
�أ�سبح وحده يف مو�جهة �لبيت يتبادالن �لنظر، 
و�لبيت تعرى، خلع عنه ما تبقى من رونق قدمي، 
بها.  يزهو  كاأمنا  وت�سدعه  �سقوقه  عن  كا�سفًا 

�سنتان و�لبلكونة تو�سك �أن تهوي وال تهوي.

وتاأتي فرت�ت �الإجازة و�ملر�س وي�سرتيح 
باله، وحتى من دون  روؤيته، ال يخطر على  من 
�الإجاز�ت و�ملر�س كانت زحمة �لعمل يف تقفيل 
�حل�سابات بامل�سلحة و�لتي ت�ستمر �أيامًا كل �سهر 

ال ت�سمح له بالتفكري يف �سيء �آخر.

وبعد غيبة ير�ه.

�إليه،  يكون هناك د�ئمًا ما يجعله يلتفت 
من  �مر�أة  ت�سيح  �ل�سياج،  على  ي�سري  قطًا  يلمح 
بلكونة تنادي بائعًا يف �ل�سارع وتديل له �ل�سبت، 
ود�ئمًا يح�س �أن تغري�ً حدث، وال يدري ما هو، 
�لنوم  يروح يف  �أن  وقبل  لياًل  رقدته  ويكون يف 
يرى �لبيت هناك على �لنا�سية مائاًل على �حلارة 

�ل�سيقة، و�ل�سق �لطويل، وماذ� تغري؟.

وت�سقق  �نحناوؤها  �زد�د  �لبلكونة،  هي 
خ�سب �أر�سيتها، قطع منها نافرة مدالة تتاأرجح 
خفيفًا وال ت�سقط و�لقط �الأبي�س يتثاءب مبدخل 
�لبلكونة، وير�ه مرة �أخرى يتم�سح ب�ساقي �ملر�أة 
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�سديدة خارج �الأحجار �لتي يرقد حتتها. �سياح 
تخفت  �بتعدت.  ثم  قريبة  �الأ�سو�ت  و�رش�خ. 

وتختفي.

 *  *  *

ب�سيء، و�حلقيبة  يح�س  �ساكن ال  ج�سده 
�ل�سجة  يخنقه،  �أن  �لغبار  يكاد  وجهه،  على 
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الليل ال ي�ؤدي 

اإىل الفجر

مل يتخيل �نه �سينك�رس، و�أن حكايته �ستك�ن م�ؤملة مع  

�لرب�برة �لظاملني.

مدينته  يف  �لرت�بي  �مللعب  يف  �بتد�أت  حكاية..  من  يالها 

يرتدي   ع�رس،   �لر�بع   ربيعه   كتفيه   على  يحمل  كان  �ل�سغرية، 

�أجنحة  �ليمام، ويلعب �لكرة مع رفاقه  وال يفكر  ب�سيء،  وبعد 

ن�سف �ساعة، �ساهد �أحد �أ�سدقائه يرك�ض  نح�ه  ويناديه،  فغدرت  

به  �الأجنحة،  ونبتت حتت قدميه �أ�س��ك من خ�ف.

وقف �أمامه ومع لهاثه �أخربه ب�س�ت خال من �أي حزن �أن 

�أباه  قد ده�سته �سيارة وت�يف.

رمبا   بالبكاء،  ي�سعر  مل  لكنه  �رسبته،  قد  �ساعقة  كاأن  �سعر 

الأنه  مل يعرف ما معنى م�ت �الأب، ودون  �أن  يتف�ه  بكلمة و�حدة، 

رك�ض حتى و�سل �إىل �ملفرق �لذي يتقاطع منه �ل�سارع �مل�ؤدي  �إىل  

بيته، يف �لز�وية، وقف مبه�تا، خائفا، لكنه مل ي�سدق  �أن  �أباه  قد  

�أنفه ل� كان يكذب«. قال لنف�سه ب�س�ت هام�ض  مات:« �ساأك�رس 

بيته،   �أمام   �ل�سديد �لذي ر�آه متجمعا   ونظر�ته تتجه نح� �لزحام 

ثم  رك�ض  رك�سة و�حدة  مت�سلة،  �خرتق  �حل�سد متجها  نح� 

�لد�خل، فر�أى �أمه تلطم خديها،تندب حظها وحظه، وت�زع على 

وظل  �خل�سارة،  بفد�حة  �أح�ض  عندئذ  و�لنحيب،  �ملر�رة  �حل�س�ر 

بني �جلم�ع، ير�قب �أمه وينتحب ب�سمت.

له  يجد  مل  لكنه  لنف�سه،  �ساأله  �س�ؤ�ل  ورحل؟  تركنا  كيف 

ج��با.

ب�سام الطعان

�أبد�ً
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واحلرمان   الدائم،   رفيقه   �صار   احلزن 
فرا�صه،  يف  يوم من اأيام اجلوع، كان ي�صري بج�صد 
بالب�رش،  مكتظ   �صارع  يف  الق�صب  عود  ي�صبه 
ثيابا  غالية   يختار   املحالت،   يتاأمل واجهات  
الر�صيف،  على  واقف  وهو  يرتديها   الثمن،  
يرتكه  مل  احلرمان   لكن   قليال،  اأحزانه  وين�صى 

و�صاأنه، �صحبه ودار به يف ال�صوارع.

رائحة  منه  تفوح  كبري  مطعم  اأمام  وقف 
اأطعمة �صهية، نظر بح�رشة اإىل الأفواه التي تتحرك 
ومت�صغ بلذة، بلع ريقه، فانتبه  اإليه احلرمان و�صده 
ملاذا  مل   يده،  �صخر  منه،  ووبخه.   بعنف من 

يرتكه  يتذوق الرائحة؟

تابع �صريه ونبع احل�رشة يتفجر كا�صحا كل  
الرماد،  لون  لها  فرا�صة  نظراته  وظلت   كيانه، 

تطري وتبحث عن رحيق ول من رحيق.

انت�صف النهار وكل �صارع  ي�صلمه  لآخر، 
اأمام   هّده التعب واجلوع فجل�س على الر�صيف 
مطعم �صغري،  نظر  اإىل الداخلني وكله رجاء اأن 
ولكن   معه،  للدخول  ويدعوه  اأحد  اإليه  يلتفت 
هذا  يبدو  من امل�صتحيالت يف زمن انهارت فيه 
القيم اجلمالية والإن�صانية،  اأغم�س عينيه وذهب 
يف رحلة موؤملة، راأى يف البعيد  اأمه واأبيه،  ناداهما 
ب�صوقه الكبري، طلب منهما برجاء اأن ياأخذاه اإىل 
من  فعاد  اإليه،  ي�صتمعا  مل  لكنهما  هما،  حيث 
بعينيه  راآها  وفجاأة  عينيه،  متالأ  والدموع  رحلته 
اإليها، راآها ممددة على ظهرها يف  وعني ال�صوق 

اأبدا مل  يفكر اأو  يتخيل  اأن  اأمه  �صتلحق  
باأبيه، وجتعل الروؤية يف عينيه خرابًا.

يف  ا�صتيقظ  بقليل،  �صهر  من  اأقل  بعد 
اأمه  تنه�س  اأن  انتظر  ومهزول،  بائ�س  �صباح 
وتهيئ له طعاما،  وحني  طال  انتظاره،  ناداها 
بحبه الأبدي، فلم  ي�صمع   جوابا  ومل  ير  حركة  
تبدر  منها، ناداها مرات ومرات، فهاجمه  وابل  
من  الو�صاو�س، نه�س من فرا�صه ويف عينيه متور 
فراأى  ال�صفرار   بقربها،  الأ�صئلة، جل�س  مئات 
قّبلها، وب�صوت  بيدها،  اأم�صك  يحتل  وجهها، 

م�صوب باخلوف:

- ماما.. ماما...

وقبل  جديد  من  تنزف  ابتداأت  جراحه 
اأن تندمل، ومع اخلوف الذي �صيطر عليه متاما،  
هزها  برفق،  ثم  بعنف وكلمة  ماما ل تتوقف، 
وعلى اإثر رفرفات طيور البكاء التي طارت  من  

حنجرته  اإىل  اأفق بال حدود، توافد اجلريان.

حتى اللحظة مل يعرف كيف ولأي �صبب 
تركته، وم�صت نحو عامل اآخر ل جوع فيه ول 
ذل، كل ما يعرفه اأنه �صار وحيدا ل اأهل له ول 

اأقارب ول يعرف ملاذا.

اإىل  ا�صتاقت  هل  معها؟  تاأخذين  مل  ملاذا 
اأبي حتى ذهبت لوحدها؟ اأنا اأي�صا ا�صتقت  اإليه  
فلماذا  مل تاأخذين؟ ليتها اأخذتني معها، كل تلك 

الأ�صئلة ظلت تدور يف راأ�صه لأكرث من �صهر.
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ال�صتائم  ومع  وفرادى،  جماعات  فهجموا 

وتيمورلنك،  هولكو،  ي�رشب..  الكل  راح 

وجنكيزخان، و.. و.. و...

مل يرتكوه اإل  بعد  اأن مالأت الدماء وجهه، 

ثم اأخذوها منه وتركوه مع اأنني  مالأ  حنجرته، 

ال�صفعات  يبك  ومل  بكى،  الر�صيف  وعلى 

الذي   الإن�صان   اأخيه   بكائه   قدر   والركالت  

مات فجاأة اأمامه، وكان يتمنى اأن ي�صاأله ملاذا فعل 

ياأتيه من  اأن �صمع �صوتا  اإىل  يبكي  ما فعل، بقي 

مكان ما:

- ل تبكي اأيها اجلائع.. الليل يوؤدي اإىل الفجر.

ومازال حتى  الآن  ينتظر  اأن  يوؤدي  الليل  

اإىل  الفجر، ويف كل �صباح يرى الدنيا عاب�صة.

 *  *  *

فيه  فتغري  منه،  قريبة  طاولة  فوق  مركون   طبق  
بهدوء،  املطعم  اإىل  دخل  ينتظر،  ومل  ما،  �صيء 
تقدم نحوها كما لو اأن �صوتا دعاه من الأعماق، 
تاأمل  انتفاخ بطنها،  و�صدرها الربونزي  البارز،  
�صمم  رائحة  البهار  والفلفل ، فتغري �صلوكه دفعة  
واحدة، وحتولت  القناعة  لديه  اإىل  ج�صع، ويف 
�صاقيه   وترك  خطفها  املطعم،  عمال  من  غفلة 
تناقلت  ال�صارع،  ي�صل  اأن  قبل   ولكن   للريح، 

الأفواه الكثرية كلمة واحدة:

- حرامي...

وتبعهم  به،  حلقوا   املطعم   عمال   كل 
بع�س املارة، ف�صعر بخوف �صديد، غري اأنه مل يلق 
فيه من قوة وهو يرى  ما  بها، ظل يرك�س بكل 
املئات  من  اأ�صحاب  الكرو�س،  وهم  يحملون  
ول  وخيالء  بهدوء  وي�صريون  املنهوبة  املاليني 
اأحد يلحق بهم اأو ي�صاألهم اأي  �صوؤال، بل الكل 
يرحب بهم، ينحني اأمامهم، يف�صح لهم الطريق، 

يتملق:

- اأهال يا با�صا.. يا بيك.. يا �صيادة.. يا �صعادة.. 
يا اأبا.. يا...

اأين املفر؟  الوحو�س من  اأمامك  والأعداء 
حا�رشوه   ال�صارع،  و�صط  يف  وراءك.  من 
ونظراتهم   تلمع  حتت ال�صم�س وهم م�صتغرقون 
يف �صحذ  ن�صال  احلقد،  ع�صى  يبدوؤون  الهجوم  
وقت اكتمال رغبة النتقام من �صارق  )الفروج 
امل�صوي( ،  اكتملت  عندهم  الرغبة يف حلظات، 
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الق�صبة العائمة

ذهوله وهويجد نف�صه داخل الق�صبة تعوم فوق موج 

ما  اإىل  اأبراجـها  عرب  بـ�صـره  امتد  هـادئ..  اأزرق 

تكـنزه

بعدما  ال�صم�س  قر�س  اختفى  حليظات  بعد   .. املمتدة  البحر  اآفاق 

ر�صم يف �صفحات تلك الآفاق قطعا حتاكي تناثر ذهب خال�س .

  اأعتمت ب�رسعة الآفاق ، ودخلت هذه الق�صبة يف ظلمات بع�صها 

فوق بع�س .. اأ�صعلت ال�صموع بالق�صبة ، ف�صار ما يخرج منها من 

�صوء ال�صموع  ذرات �صوئية ل قيمة لها و�صط امتداد اأ�صود ، فقد 

اأفلت زرقة املاء وحتولت اإىل �صواد داكن .

 مل يدر كيف ومتى دخل الق�صبة.. �صار الليل ي�صود جلبابه ، ويف 

ين�صد  الكناويني  اأحد  الليل، �رسع  املوج و�صكون  �صعة من هدوء 

بابا  البحراوي..  بابا  مو�صى..  بابا   « وحزين:  خافت  ب�صوت 

مو�صى، يابواب املر�صى..«..

امل�رسف  الدكايل  مو�صى  �صيدي  جدران  بيا�س  يتح�ص�س 

مرقده على �صخور البحر. عزف املن�صد على اآلة الهجهوج بقوة 

انفغاله وبقوة حجب الظالم  بينه وبني ال�رسيح .. انقلب املوج من 

هدوء اإىل ا�صطراب خفيف  كاأنه يداعب درجة انفعال العازف.. 

�صمع خاللها اأ�صوات  �صبحية  تنفلت  من اأرحام اأمواج مت�صارعة.. 

اأ�صـوات م�صـموعة مبهـمة، واأخـرى تكاد  ل

ت�صمع.. تغريت وترية اأوتار الهجهوج  متاآلفة مع حلن تلك 

الأ�صوات ، ال�صبحية ، فت�رسب اإىل اآذانهم اأنني حاد بلحن كئيب، 

ثم اأن�صدوا جميعهم: 

حممد الزاكي

طـــال
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�ل�رض�ء و�ل�رض�ء ، و�أثتاء رق�صهم كانت  عالية يف 
�رضبات �أرجلهم على �لأر�ض ت�صدر وقعا كوقع 

على �أر�ض خ�صبية..

�إن�صاد �إىل �قرت�ب  تو��صل �لعزف و�لرق�ض دون 
�إىل  بهم  تزحف  �لق�صبة  �أن  فاأدركو�   ، �ل�صحر 
�أج�صادهم  يخ�ض  �لأمر  كان  لو   . جمهولة  �آفاق 
من  يرمتو�  �أن  عليهم  ل�صهل  وحلمها  ب�صحمها 
�لق�صبة �ىل �ملاء ،فهم بحر�ويون يتقنون �ل�صباحة، 
تعوم  و�صاأنها  �لق�صبة  يرتكو�  �أن  عليهم  ولهان 
كيفما تقلبها �لأمو�ج ، لكنها حمر�ب �أرو�حهم 
نفخو�  فهم  �لكناوية،  �ملو�صيقى  على  �ملجبولة  
»قر�قبهم«  و�إيقاعات   ، عزفهم  �أرو�ح  من  فيها 
و�رضبات طبولهم ، فخلدو� يف �لق�صبة �إبد�عهم 
ومري�ث �آبائهم ، فكيف �إذ� يكون ي�صري� عليهم 
ماهي  يدرون  ل  �أمو�ج   تعوم يف خ�صم  تركها 

فاعلة بها.

ليال  �أحياه من  ما  ي�صتذكر  منهم  ظل كل و�حد 
غاية يف �لروحانية ، فتز�يد �أ�صفهم ، وعلى مر�رة 
�صعيد  على  متوحدة  �أ�صو�تهم  تعالت  �لأ�صف 

حرقة و�حدة وحلن و�حد ، و�إن�صاد متكرر.

�أذعنو� ملا تفعله �لأمو�ج ، فرتكو� كبريهم يعزف 
عزفا خا�صا وخال�صا بطريقته �لتي يربع بها حتى 
�جنلى �ل�صحر.. �أح�صو� وهم على ذهاب �ل�صحر 
�نطفاأت  م�صتقرها..  �ىل  بهم  ترجع  �لق�صبة  باأن 
خيط  ق�صرية  للحظة  فربز  د�خلها،  �ل�صموع 
�لفجر �لأبي�ض من خيط �ل�صحر �لأ�صود ، فهللو�، 

وكربو�، وحدثو� بنعمة جناة �لق�صبة وجناتهم.

» �صكنات عي�صة �لبحور.. لال عي�صة �لكناوية..«. 
�ختفى �لأنني �لعذب �لرخيم  ، ف�صعرو� بوحدة 
�لق�صبة يف موج ك�صل�صلة  رهيبة.. �صبحت بهم 
�إىل  �لرجوع  تود  �نخف�صت  ثم  جبيالت، 
�لبحر،  على  باإ�رض�فها  �ل�صنني  ملئات  م�صتقرها 

وجماورتها ل�رضيح �صيدي مو�صى �لدكايل.

�لزمن  �أمد� من  �لبحر  �لق�صبة رذ�ذ  عانقت هذه 
دون �أن تقتلع من فوق �لياب�صة .. ل ي�صدق �لعقل 
وبالرت�ب  �لكل�ض  بحجر  بنيت  لق�صبة  كيف 
لتطفو عائمة فوق  �لياب�صة  تقتلع من  �أن  �لأحمر 
�أين  �ملاء؟!.. و�إىل  بها  �أين يجري  �إىل  �ملاء!.. ثم 
�أن  لهم  فاأتيح  بغثة  �لأمو�ج  �مل�صري؟!.هد�أت 
�ل�صالمة،  »يارب  بع�صهم:  فاأن�صد  يطمئنو�، 

يارب يد�وينا، �صلو� على نبينا«.

�لوترية  �آلته  على  فعزف  �آخر،  عازف  �نربى 
تفنن يف  �أ�صحابه..  �صكل  �صكلها عن  �ملختلف 
باأ�صكال من �لأ�صد�ف �لبحرية ، وك�صا  تزيينها 
مزج  �لألو�ن..  متنوعة  جلدية  بخيوط  جو�نبها 
نف�صها  عن  تف�صح  ل  بكلمات  �آلته  على  عزفه 
�أ�صنانه  من  �لكثري  ت�صاقط   �ملطلوب..  بالقدر 
بتقدم عمره �ملجاوز لل�صبعني.. �أحلق رغم ذلك 
يف دو�خلهم حزنا م�صتعذبا ين�صجم مع تالعب 
ونغمات  �لكلمات  تتالت  �لق�صبة..  �أمو�ج 
يوقعو�  �أن  »�لقر�قب«  حلاملي  فاأتيح  �لعزف، 
�أذهبت  لذيذة  ��صطكاكات  �ملتتالية  ب�رضباتهم 
�حلزن و�أ�صاعت �طمئنانا لروح �كناوية جماعية 
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- من ف�صلك �صيدي .. ما �لذي يجري هنا ؟!

نزل �ل�صائق من مق�صورة �ل�صاحنة قائال:

-  �صرتمم �لق�صبة بع�ض �ل�صيئ ، ثم تنقلب ماأوى 
خرييا لالأطفال �مل�رضدين يتعلمون فيه فن �ل�رضك.

�أن  مالبث  لكنه  �خلريي،  �مل�رضوع  لهذ�  فرح 
�عتوره خوف من �أن ت�صوه �أو تغري معامل �لق�صبة. 
مر �أحد �مل�صتغلني يف ور�ض �لبناء بجانبه، ف�صاأله:

-  هل �صيبقي �لرتميم �صكلها �لأ�صلي؟

و�أبر�جها  �ملهرتئ  �صورها  �ىل  �أ�صار  ثم  �إليه  نظر 
�ل�صغرية �ملتهاوية جنباتها وقال :

- ترميم �صكلها �خلارجي يتطلب �جلهد و�لوقت، 
وهو �أمر م�صتبعد.

�ن�رضف عن ور�ض �لبناء ، وقد فك بع�ض رموز 
تارة �ىل  �ل�صاطئ مد ب�رضه  حلمه ، وعلى طول 

�لآفاق �لبعيدة، وتارة �إىل مرقد �صيدي مو�صى 

على  زو�ره  بع�ض  �ل�رضيح  ياأم  بد�أ  �لدكايل.. 
باإيقاعات  �لكناوية  �لفرق  بع�ض  و�إيقاع  عزف 
�ل�صاطئ  طول  على  م�صى  عذبة..  و�صطحات 
»بابا  مو�صيقاهم:  و�إيقاعات  بكالمهم  منت�صيا 

مو�صى.. بو�ب �ملر�صى..«

يودع  وهو  و�لإيقاعات  �لأ�صو�ت  �صعفت 
�لق�صبة  ليجد  ور�ءه  �لتفت  و�لق�صبة..  �ل�رضيح 
كربيائها  بكل  تقوم  �صاخمة  فتئت  ما  بعيد  من 
جنبات  وتهاوي  �صورها  تاآكل  رغم  وتاريخها، 

�أبر�جها.

ل�رضيح  حماذية  توقفت  �لتي  �لق�صبة  من  خرجو� 
بالقرب من  ثم تال�صت  �لدكايل،  �صيدي مو�صى 
عرب  نفذ  �لر�ئحة  زكي  بخور  �صكل  يف  �ل�رضيح 

جدر�نه .

ف�صمعو�  هديره،  �صكن  مليا..  �لبحر  هدر    
ماأذنة  من  للفري�صة  ينادي  للفجر  �ملوؤذن  �صوت 
غري بعيدة عنهم. �أنهى �ملوؤذن �لأذ�ن بغنة �صوته 
�ملوؤثرة، فاطماأنت �لقلوب.. تالها �صمت كان 
على  متك�رضة  تتالطم  �لأمو�ج..  �صخب  ي�صبق 

�ل�صخور. 

فيندي  �ل�رضيح  �إىل  كالبل�صم  ي�صل  رذ�ذها  كان 
جدر�نه �مل�صبوغة باجلري �لأبي�ض. ظلت �لأمو�ج 
على حالة و�حدة ، فاندفعت �أمو�ج �أ�صد �صخبا، 
كادت ت�صقطهم من على �ل�صخرة �لتي �عت�صمو� 
عرب  بنفاذها  ده�صتهم  وحني  جناتهم  وقت  بها 

جدر�ن مرقد �لويل �ل�صالح.

كان م�صهد �إ�رض�فه على �ل�صقوط معهم من فوق 
فقد  �مل�صاهد،  بهذه  له  عهد  �آخر  هو  �ل�صخرة 
�مل�صاهد  هذه  كل  باأن  ليدرك  نومه  من  ��صتيقظ 
�ملده�صة تتعلق بحلم �ختلطت فيه �حلقيقة باخليال 
قلق  حالة  يف  �لق�صبة  ق�صد  بالو�صوح..  و�لرمز 
عليه..  �ملعرو�صة  فطوره  بوجبة  يهتم  �أن  دون 
خرج م�رضعا نحو �لبحر، وملا �قرتب �إليه برزت 
�لهدوء �لذي  �أبهى زرقتها وزينة  له �لأمو�ج يف 
طالعته به.. ملح �لق�صبة يف مكانها.. �قرتب �ليها 
بناء،  معد�ت  بجانبها  فوجد   ، ميكن  ما  باأ�رضع 

ف�صاأل �صائق �صاحنة مو�د �لبناء:
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)*(  الهجهوج : آلة وترية .
)*(  القراقب : مصطكات حديدية تتناغم مع الهجهوج .

 *  *  *

الهوام�ش

)*(  القصبة : إشارة إلى معلمة أثرية تطل على بحرمدينة سال 
باملغرب .

)*(  موسيقى اكناوة : هي موسيقى روحية ذات جذور إفريقية 
زجنية .
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ق�ص�ص ق�صرية

)1(

انتظـــــــار .. ؟ 

على كر�شي متهرئ، ير�شف يف غربة الليل  قطـرة هم 

جـديد.. �شهق الفجـر، وحلقـت الع�شـافـري 

اأر�شه، �شئم مراوغة الزمن املتحجر ، فقبع بني ج�شد الأيام يف باحة 

الق�شف  لغة  غري  �شمع  فما  ال�شمع،  ويرهف  يتن�شت  النتظار.. 

اأن يوزع تذكار حبه على من  خلف اجلدار،  والدمار، كان بوده 

اأعياه التـن�شت، فاأ�شند ظهره على الإ�شمنت البارد ، وحلق بفكره 

خلف �شباب تائه ،  ينتظـــر وينتظــر .. 

******

)2(

زوبعـــــة ...؟ 

اأيامها..  خيبة  تقراأ  نافذتها،  بق�شبان  تت�شبث  فجر  كل 

تراتيل  يتلو  �شامت  �شكون   ، جفونها  ذبلت   ، اأ�شابعها  �شدئت 

موت املكان.. عرب م�شافات ينه�ش اخليال ذاكرة �شكنتها ه�شا�شة 

الأوقات..  ترتع�ش، حتلم، تبكي.. ولي�ش لها اإل البكاء .. وحدها 

اأنفا�شه، �شكنت ريحه،  تن�شت اإىل وجعها، كان هنا.. ؟ انقطعت 

اإنه  القهوة..؟  تلك  ي�رشب   من  اجلريدة..؟  تلك  يخ�شخ�ش  من 

هناك..

يتوقفون ، هم ذاهبون ل�رشقة اخلبز من  النا�ش ميرون ول 

احلياة.. ودت اأن تبيعهم نار قلبها ، متنت اأن تقول لهم:  ها اأنا..؟ 

بوعزة الفرحان

جل�ش
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الرتاب ، د�سها يف جيبه، جال بب�رصه هنا وهناك..
م�سى وم�سى.. ث�ان، فاجاأه جاره بال�س�ؤال: 

- اإىل اأين اأنت ذاهب .. ؟ 
- اإىل وطني  ..

- األي�س هذا وطنك ..؟ 

اأن  كاد  الزمن،  من  مدة  بعينيه  فح�سه 
ثم  حمقاء،  ابت�سامة  ابت�سم  مالب�سه،  من  يجرده 

ان�رصف على عجل ومل ينب�س بكلمة .. 

******

)4(
باحث عن ذاته..؟

ليال، جل�ست مع ذاتي، منذ مدة واأنا ل�ست 
معها يف �سالم، اأحاورها، اأ�ساألها،  فــت�ساجرت 
مني  فان�سلت  بيننا،  غريب  �سمت  �ساد  معها، 
خل�سة، على الت� خرجت اأبحث عنها.. طفت 
بني الأحياء ، دروب نائمة، واأب�اب مغلقة، قطط 
وكالب  متهرئة،  قمامات  ج�ف  تقراأ  �سامتة 
من  الب�رصية  اخلالئق  خلفته  ما  بعينيها  تطه� 
بحجر  رميت  كاأنها  باأعناقها  تطاولت  فائ�س.. 
الغريب..  الرقم  حتا�رص  اأن  وهمت  مباغت، 
ان�سحبت بخفة  واخل�ف يج�س كبدي ، �ساألني 

�سباب اأبي�س: اإىل اأين..؟

قلت: اأبحث عن ذاتي..

 قال: مرت من هنا قبل ث�ان.. 

�سفعتها برودة ال�سباح، فتمايل ال�سارع 
ينغــل باخلط�ات، اأح�ست اأنها اأنفقت م�ساعرها 
 .. مهل  على  راأ�سها   �سحبت  جدوى،  دون 
لنف�سها  تعيد  اأن  ع�سى  املراآة...  اإىل  ت�جهت 
حادة..  بنظرات  لكن..؟  الأوىل،  رق�ستها 
ج�ست املكان، مللمت �ستات اأفكارها.. واأيقنت 
هارب،  ياأ�س  زوبعة  بني  نائمًا  �سيبقى  قلبها   اأن 

وبني ك�ة  اأمل راق�س.. ..  

على  وهامت   ، بعنف  الباب  اأو�سدت 
الزمن  مع  م�ستبكة   ، اجلن�ن  يف  طامعة  وجهها 

من جديد ..  

******

)3(
باحث عن وطنه..؟

بعدما اختلط امل�ت  همد الق�سف فجراً 
ب�ؤ�سًا،  نف�سه  �سبعت  الأ�سى،  اأخر�سه  باحلياة، 
لكنه   ، ي�سك�  عاد  فما  خرج خل�سة من كهفه، 

يرى ... 

يقطف  مكان،  كل  يف   ، اأ�س�د  دخان 
اأغ�سان الأ�سجار على مهل ، والظلمة ممدودة بني 
اأوكارها،  من  الأطيار  فرت  والأر�س..  ال�سماء 
غربان �س�د حتمل امل�ت يف كل وقت وحني.. 

ما بقي يف فمه �س�ى مل�حة هــم �سامت.. 

ود اأن ي�رصخ ، لكن �س�ته تخ�سن.. �رص 
تبقى من نخــ�ة ، حمل حفنة من  ما  نف�سه  يف 
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بكلمة..  اأنب�س  ومل  بجانبها  جل�ست  وثرياً، 
فكان مني اأن تاجرت بها يف املزاد العلني حتى 

ال�سباح..؟  

 *  *  *

ت�ج�س  يف  الأر�س   اأج�س  واأنا  �رصت   
�سديد ، وع�اميد الكهرباء تع�رص اأن�ارها مبقدار، 
نهــر جف ماوؤه  ميتد يف  درب �سيق كمجرى 
وجه الأيام ، وينازع  التاريخ يف �سم�خ ،  على 
راأ�سه حانة بالية  تغازل  الزمن ، تفا�سل يف اللذة، 

وتفا�سل بني الزبناء .. 

�سبقتني ذاتي اإىل هناك ، واتخذت جمل�سًا  
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ق�ص�ص ق�صرية 

جدًا

)1(

ع�شـــاء

�أنها  متاأكدة  هي  لتفتحه،  �لباب  نحو  جتري  وهي 

�شمعت طرق �لباب..

- �شيكون هوم بالتاأكيد.. لن يتاأخر عني.. �شياأتي مل�شاحلتي، نعم 

�أنا �أ�شاأت �إليه، لكنه �شي�شفح عني دون �شك؛ فهو يحبني، وال 

يطيق �لبعد عني..

عندما فتحت �لباب، كانت متوء..

تنتظر ع�شاءها..

)2(

ب�شمة من حرير!

تاُلعب �شعرها كاأنه حرير

غزلت خ�شالته ذ�ت مهل

ين�شاب كن�شمة؛ رويد�ً رويد�ً..

 تطغى رقعة �لن�شيج

على �نعكا�شات �شورتها

يف حدقتي عيني �حلانيتني

�بت�شم.. وتتب�شم هي ب�شحكة غ�شة..

ثم تدرج حبو�ً

وترتقي..!

حممد عي�صى �صوانة

�أ�رسعت
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رطب طيب يهطل من لدنها
لكن جذعها

اليفتاأ يئن
هلعًا

من حلظة وداع..!

)5(

�إنقـــاذ

ذات غفلة،
غ�شية موجها

ينتف�ض..
ثم ي�شت�شلم كري�شة حائرة،

حتى اإذا اطماأنت ل�شكونه؛
ا�شتل �رشاعها،

واأبحر..!

)6(

�ملــــــوج..!

يحب الذهاب اإىل �شاطئ البحر القريب، لي�شهد 
حلظات الغروب اجلميلة..

املاء..  �شفحة  على  اأمامه  �شورتها  تراق�شت 

)3(

عر�ك...

ت�شري نحو مرقدها
متعبة،

اأعياها النهار بجلبته و�شو�شائه
على حني غفلة

ين�رش اأ�شتاره ونفوذه فيخنقها
متكث غري بعيد

ترمقه حلظة الركود
تنف�ض �شفائرها

ثم تنق�ض عليه
فيتنف�ض �شبحًا..!

)4(

جتاذب متفلت..!

حديقة حنانها تدعوه..
يرتدد..

تده�شه ح�شائ�شها والبا�شقات
في�شتقر را�شيًا يف ركنها

�شكينته ت�شكنها
تطمئن جوانحه
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)8(

�لـ�شفـر

عندما اأبلغوه باختياره لل�شفر يف مهمة خا�شة
ارتدى بزته الع�شكرية فوراً
تردد قبل اأن يبلِّغ »الغالية«

ا�شتدعى �شقيقه الكبري
فمّهد لها مبقدمة طويلة

احمرت عيناها..
عندما ح�رشوا ليدعوه

مل ت�شتطع النطق
ت�شلبت �رشايني الرقبة واليدين

ثم الت�شقت باجلدار!

 *  *  *

و�شوت اأبيه مايزال يرن يف اأذنيه..
اإنها موظفة يا بني �شُتعينك.

اأغم�ض عينيه يف حلظة �رشود هائمة.. جاء املوج 
فاأطاح بال�شورة..!

)7(

�شـــاعر

منذ احرتف نظم ال�شعر
ظل ي�شدح بق�شائد الهجاء..

يك�شف زيف الكثريين
بعد ع�رشين ق�شيدة نرثية وعمودية

ُعني قّيمًا لنتاج ال�شعراء واالأدباء والفنانني
تخ�ش�ض من يومها يف ق�شائد الغزل

واإحياء احلفالت الر�شمية..
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ق�ص�ص ق�صرية

جدًا

ح)و(رية

ع�رشة  ال�سابعة  يف  ح)و(رية.كانت  راأيت  الر�سبف، 

تلب�س بنطلونا وقمي�سا - بالكاد - ينحدر نحو ال�سـرة.

 ل�ست اأدري هل كانت �سكرانة اأم خمتلة، ذلك الأن اأطفاال �رش�سني، 

كانوا ينه�سونها، من كل �سوب، فتلتفت اإليهم.

تكلمهم برفق

وهكذا...

دمعتان

 م�سحت املراآة من ثقوب الر�سا�س

حفر املدافع

كهوف الطائرات

عندئذ

قالت التي على املراآة:

- ام�سحي دمعتيك 

و�سعي قليال من الكحل.

حممد فاهي

على
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Casablanca

ينام يف احلو�ض امل�ستطيل الأخ�رض. حواليه زلزال 
من �سوت املحركات،لكنه نام عميقا.

نام اإىل حدود تلك الدار
عندما كانت وحيدة

بي�ساء
... وهي تن�ست للبحر.

 *  *  *

�سوء

تاأتي...

تدخل...

ترفع قلبه اإىل اأعلى.

ت�سعل خفقانه،

ثم ترحل اإىل زوارق ع�سقها،

يف الأمواج العاتية.

                                                                                                                 
هايكو

م�سيدة الربيع...
مل يعرث الطائر على جناحيه.

فت�ض يف كل جيوبه... وجد فاتورة.
...كانت هذه الكلمات هي بع�ض ري�ساته.

كاريكاتري                                                 

                 
وقعت احلمامة على عمود الكهرباء.

ر�سم امل�سهد هكذا:
عينان

�ساقان طويلتان
جناحان �سغريان

... ومنقار خرايف - طبعا -
........ والطائر يبحث عن حطاب.
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ق�ص�ص ق�صرية

قراءة كتاب يف احلديقة

على  تتكئ  قدمي  اخليزران  من  قدمي  كر�سي  على 

يدي  وبني  تتاأرجح  الأخرى  وقدمي  نبتة،  اإ�سي�ص 

كتاب ينتظرين.

اأرقب �سم�ص الع�رص كيف تن�سدل على اجلدار والنباتات 

امل�سجونة باإ�سي�ساتها حتاول النهو�ص، لتثم ال�سعاع.

اأوراق اجلهنمية ترك�ص على بالط احلديقة يف رق�سة الريح 

ذراعي  اأخرى.  جهات  يف  لبعرثتها  وتعود  بجهة  جتمعها  اخلالدة، 

بهدوء  بريد(.  )ليدي  خنف�ساء  تت�سلقها  الكر�سي  يد  على  ملقاة 

الريح  هنا  الآن  باأنني  لنف�سي:  واأقول  لروؤيتها  ابت�سم  وطماأنينة 

ترق�ص يل ب�سحبة زهر اجلهنمية و»ليدي بريد« تت�سلق ذراعي. ترد 

على نف�سي وكاأنها ل�سخ�ص اآخر: ل اأفهم ما الذي يعنيه اأنا؟ وماذا 

تعني هنا؟

اأ�سعر بحزن ال�سوؤال وجمال ما حويل فاأبتهج لهما. األقي 

لل�سم�ص  قلياًل  اأرفع نظري  ثم  املغلق بني يدي  الكتاب  نظرة على 

على اجلدار وهي تغادره بينما يت�سبث باكياً باآخر خيط منها.

اأنا وهي

�رصت واأنا واقفة اأنظر لنف�سي تذهب متر من اأمامي وتبتعد 

اأمام  توقفنا  لكنا  البداية  معاً يف  ن�سري  اأنا وج�سدها، كنا  اثنتني  كنا 

حقيقة رائعة مثل كل احلقائق املوؤملة اأو املحزنة ت�سبح رائعة عندما 

جندها.

منرية الإزميع

اأجلــ�ص
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منطق

احلمام ال يهمه من ي�ضع له حبات الكمون 
مع ال�ضكر... ما يهمه فقط هو التقاطها.

ما نــرى

خياناتهم  على  االأ�ضدقاء  ن�ضامح  عندما 
واأخطائهم نعتقد اأنهم تابوا عنها.

وكل ما حدث اأننا �ضاحمناهم فقط.

الظهران 2010

 *  *  *

اأو  جبل،  مثل  ما  �ضيء  عنها  يحجبني 
�ضيئًا  كان  جافة  ت�ضبه حلوى جالتني  رمبا  علك 
من هذه الثالثة، وكنت اأريد من ج�ضدي الذي 
يبت�ضم وم�ضغول ب�ضخف ما اإن يجدها اأو ياأخذ 
عيني الأ�ضتطيع اأن اأرى تلك احلقيقة خلف اجلبل 
اأو العلك. كنت اأريد قول ذلك، لو كنت اأملك 
ج�ضداً ولكن ج�ضدي ينظر اإيّل يحدثني مبتهجًا 
املعارف ال  من  �ضياًل  اأ�ضتقبل  واأنا  احلقيقة  بروؤية 

اأجد ما اأحفظها به.

اللحظات  تلك  بالتعا�ضة  اأ�ضعر  كنت 
وحتى هذه اللحظة مل تتال�ش. لقد كانت حقيقة 
رمبا  اأو  علك  اأو  جبل  عني  يحجبها  فعاًل  رائعة 

حلوى جالتني.

مــن؟

جر�ش الباب يرن
يرن

اأفكر من ميكن اأن يكون؟

اجلر�ص يرن

مبقعدي اأفكر... من تراه يكون...؟

وردة وحديقة

يفكر  ال  حديقة...  �رشاء  ت�ضتطيع  الأنها 
اأحد باإهدائها وردة.



ال�����ف�����رزدقتـــراثــيـــــــات وف�����ج�����ور  ج����ري����ر  �����ة  ِع�����فَّ  ●
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ة جرير  ِعفَّ

وفجور الفرزدق

املدينة  على  وهو  عبدالعزيز  بن  عمر  على  الفرزدق 

َواليه� من ِقـبَل الوليـد بن عبدامللـك ف�أنزله عمـر منزاًل

�ص�حب  اأنه  عنه  بلغه  اإنه  ثم  �صي�فته؛  واأح�صن  واأكرمه،  منه  قريب�ً 

فجور، فبعث اإليه عمر ب�ألط�ٍف مع ج�ريٍة له، وق�ل٬: اغ�صلي راأ�صه 

واألطفيه جهدك.. واأراد اختب�ره بذلك ليعلم ح�له.

ف�أتته اجل�رية، وفعلت م� اأمره� به مواله�، ثم ق�لت له: اأم� 

اإليه الغ�صل، ثم ذهبت  تريد اأن تغ�صل راأ�صك؟ ق�ل: بلى، فقربت 

لتغ�صل راأ�صه ف�أقبل عليه�، وذلك بعني عمر، وهو يتطلَّع عليه من 

 له.
)1(

خوخٍة

من  اخرج  اأن  اإليه:  بعث  عمر  اإىل  اجل�رية  خرجت  ومل� 

فيه� - م�دام يل �صلط�ن - الأع�قبنَّك ونف�ه  اأخذتك  املدينة، ولئن 

عن املدينة.

 
)2(

فلم� خرج و�ص�ر على راحلته ق�ل: ق�تل اهلل ابن املراغة

ك�أنه ك�ن ينظر اإيلَّ حيث يقول:

وكنت اإذا نزلَت بداِر قوٍم

رحلت بخزيٍة وترْكَت ع�را

الفرزدق،  منزل  يف  ف�أنزله  عمر  على  جريٌر  قدم  ثم 

اإليه بتلك اجل�رية بعينه�، واأمره� اأن تفعل بجرير م� فعلْت  وبعث 

ب�لفرزدق؛ ف�ألطفته، وفعلت به مثل م� فعلت ب�لفرزدق وق�لت له: 

من كتاب نوادر 
الق�ص�ص عند العرب

قـــــدم
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الهوامش

)1(  اخلوخة: كوة يف اجلدار توؤدي ال�ضوء.
)2(  ابن املراغة: هو جرير.

)3(  راح: رجع.

 *  *  *

لها:  وقال  فقام  راأ�ضك  فاغ�ضل  ال�ضيخ،  اأيُّها  قم 
ا  اإنمَّ اهلل!  �ضبحان  اجلارية:  له  قالت  عني،  تنّحي 
بعثني �ضيدي الأخدمك، فقال: ال حاجة يل يف 
خدمتك، ثم اأخرجها من احلجرة، واأغلق الباب 
من  اإليه  ينظر  وعمر  راأ�ضه،  فغ�ضل  وائتزر،  عليه 

حيث بعث اجلارية اإىل اأن خرجت من عنده.

فلما راح)3( اأهل املدينة من منازلهم اإىل 
ثهم بفعل الفرزدق وجرير وما كان من  عمر حدمَّ
لون الفرزدق  اأمرهما، ثم قال: عجبُت لقوٍم يف�ضّ
ة جرير وفجور الفرزدق، وقلمَّة  على جرير مع عفمَّ

ورعه وخوفه اهلل عزمَّ وجل.
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�أَوقد جئتني 

�ساملًا

 �أيقظته 
)2(

م  معاوية �عرت�ه �أرٌق؛ فكان �إذ� هوَّ
)1(

�أ�سنَّ

عليه  ودخـل  يوماً،  �أ�سبــح  فلما  �لروم  نو�قي�س 

�لنا�س، 

�آمره و�أعطيه ثالث  قال: يا مع�رش �لعرب، هل فيكم فتى يفعل ما 

ان فقال: �أنا  لها له، وديتني �إذ� رجع؟ فقام فتى من غ�سَّ ديات �أعجِّ

يا �أمري �ملوؤمنني.

على  �رشت  فاإذ�  �لروم،  ملك  �إىل  بكتابي  تذهب  قال: 

نت، قال: ثم ماذ�؟ قال: فقط. فقال: لقد كّلفلت �سغري�ً  ب�ساطه �أذَّ

و�أتيت كبري�ً.

ن؛  �أذَّ قي�رش  ب�ساط  على  �سار  وملا  وخرج،  له  فكتب 

 �سيوفهم، ف�سبق ملك �لروم، 
)4(

 �لبطارقة، و�خرتطو�
)3(

فتناجزت

فجثا عليه، وجعل ي�ساألهم بحق عي�سى وبحقه عليهم �أن يكفُّو�.

يديه؛  بني  جعله  ثم  �رشيره،  على  �سعد  حتى  به  ذهب  ثم 

، وقد �أِرق، ثم  ثم قال: يا مع�رش �لبطارقة �إن معاوية رجل قد �أ�سنَّ

�آذتْه �لنو�قي�س؛ فاأر�د �أن نقتل هذ� على �لأذ�ن، فيقتل من قبله منا 

. فك�ساه  �إليه بخالف ما ظنَّ �لنو�قي�س؛ و�هلل لريجعنَّ  ببالده على 

من كتاب امل�ستطرف 
للأب�سيهي

ملـــــــــا
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: كربت �سنه. )1(  �أ�سنَّ
)2(  �لتهومي: هو �لر�أ�س من �لنعا�س.

)3(  �ملناجزة: �ملقاتلة.
)4(  �خرتط �ل�سيف: ��ستّله.

 *  *  *

أَوقد جئتني  إلى معاوية قال:  وحمله؛ فلما رجع 
ساملًا؟ قال: نعم.
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