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الراوي..

بني ما�ضيها 

وم�ضتقبلها

توا�صلهم  على  الراوي  لقراء  بال�صكر  اأتوجه  اأن  اأود 

واحتفـائهم باخلـط اجلـديـد الـذي اختطـته الراوي يف

االحتفاء  لهذا  االإ�صارة  الراوي  يف  اأرجاأنا  وقد  االأخرية.  اأعدادها 

من قبل القراء حتى تت�صح �صورة التغيري لهم ولنا. فبعد 17 عدداً 

اهتمت فيها الراوي بتقدمي الق�صة الق�صرية يف اجلزيرة العربية دون 

االقرتاب من الدر�س النقدي لظاهرة الق�صة، ورغم ما اأبرزته هذه 

ق�ص�صية  على جتارب  ال�صوء  ت�صليط  من جدوى يف  اال�صرتاتيجية 

للقارئ العربي خارج بيئة اجلزيرة العربية  مل يكن معظمها معروفاً 

الثقافية، فاإننا ن�صعر وخا�صة بعد اأن فتحت املجلة يف فرتتها ال�صابقة 

نطاق  خارج  من  ق�ص�س  ن�رش  خالل  من  عربية  الإطاللة  �صفحاتها 

بيئة اجلزيرة العربية الثقافية، اأن جتربة الراوي حتتاج خطوة اأخرى 

االأعوام  يف  العربية  بال�رشديات  االهتمام  ت�صاعد  مواكبة  اأجل  من 

االأخرية. من هنا جاءت خطوة تغيري م�صار املجلة من االهتمام بن�رش 

الق�صة يف اجلزيرة العربية اإىل االهتمام بالدر�س ال�رشدي والنقدي 

يف الدرا�صات العربية ال�رشدية املعا�رشة. 

رئي�س التحرير

ح�ســن النعمـــي

يف البدء
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على  ا�شتغلت  التي  الأبحاث  من  ملجموعة  حيز 

من  جمموعة  ا�شتجاب  حيث  ال�رسدي،  الرتاث 

نقدية  مادة  لتخ�شي�ص  الراوي  لدعوة  الباحثني 

الرتاثية.  ال�رسديات  واقع  عن  وتطبيقة  نظرية 

يف  �شفحاتها  ت�رسع  ماتزال  الراوي  اأن  ونوؤكد 

يف  العربية  ال�رسديات  ملو�شوع  القادمة  الأعداد 

اإثراء  �شقها الرتاثي، النظري والتطبيقي من اأجل 

هذا املنحى النقدي املهم. 

* * *

وعليه تتقدم الراوي بال�شكر لكل الباحثني 

توجهًا  فيه  وراأوا  التوجه،  هذا  دعموا  الذين 

اأن  نعتقد  التي  العربية  ال�رسدية  الدرا�شات  يخدم 

التي  الأكادميية  غري  الوحيدة  املجلة  هي  الراوي 

كل  ومع  احلديثة.  ال�رسدية  بالدرا�شات  تعنى 

يف  الق�شة  ن�رس  على  الراوي  حافظت  تقدم  ما 

اجلزيرة العربية والق�شة يف العامل العربي، ولكن 

�شفحاتها  معظم  وا�شتثمرت  اأقل،  حيز  عند 

النظري  امل�شتويني  على  جادة  قراءات  لتقدم 

التفاته عميقة  مع  العربية،  لل�رسديات  والتطبيقي 

لل�رسديات العربية القدمية. ويف هذا العدد هناك 



حــــوارات
الناقد العراقي عبداهلل 

اإبراهيم يف حديث جريء 

للراوي عن:

موقف الإ�سالم من ال�رسد، 

والثقافات ال�سفوية
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الناقد العراقي عبداهلل 
اإبراهيم يف حديث 
جريء للراوي عن:

موقف اال�سالم

من ال�رسد، 

والثقافات ال�سفوية

مدينة كركوك �لعر�قية جاء عبد�هلل �إبر�هيم حامال �أكرث 

من وجهـة نقدية �سـاعيا بها �إىل �إعـادة قر�ءة �ملوروث

�إىل  للو�سول  بالن�ص  متو�ّسال  و�حلديث،  �لقدمي  �لعربي  �ل�رسدي 

�لأن�ساق �لثقافية �لكربى، �سالكا طريق حتليل ذلك �ملوروث مبناأى 

�لتحيز  �رس�ك  يف  وقوعه  �إىل  توؤدي  قد  م�سبقة  نظر  وجهة  �أية  عن 

�لأيدلوجي �أو �لديني. مل يقر�أ عبد�هلل �إبر�هيم �لن�سو�ص كما قر�أها 

�آخرون، ومن هنا جاء متيّزه، لقد فهم �لن�ص فهما خا�سا مل ي�ساركه 

فيه �إل �لقالئل من �لنقاد �لعرب، وعلى �لرغم من ذلك فقد وقف 

لتلك  وفهم  حجة  قوة  من  �أوتي  ما  كل  رغم  يرف�ص،  فهو  حذر�، 

�لن�سو�ص، �أن ي�سدر عليها �أية �أحكام، لأنه يعتقد باأن مهمة �لناقد 

هي تقدمي �لن�ص وتفكيكه وحتليله بعيد� عن �لأحكام �جلاهزة. وقد 

خ�س�سنا حو�رنا معه ملوقف �لإ�سالم من �ل�رسد، وللن�سق �ل�سفوي 

يف �لثقافة �لعربية.

قيمة  معيار  �إىل  حتّول  �لإ�سالم  باأن  �لقول  �لالفتة  �أفكاركم  من    -

��ستبقي  و�فقه  فما  �لقدمي،  �ل�رسدي  �ملوروث  على  �حلكم  يف 

مهما من ذلك  باأننا خ�رسنا جزء�  تعتقد  �أتلف، هل  وما خالفه 

�ملوروث؟

معنى  بكل  �إ�سكالية  ق�سية  جد�،  مهمة  بق�سية  نبد�أ  نحن  �إذن   *
للموؤ�س�سة  دعامة  �لدينية  �لعقيدة  ت�سبح  فحينما  �لكلمة، 

و�لعقلي  �لروحي  �ملوروث  باجتثاث  تقوم  فاإنها  �ل�سيا�سية، 

�ملوؤ�س�سات  على  ين�سحب  �أمر  وهو  �سبقها،  �لذي  و�خليايل 

اأجرى احلوار يف الدوحة:

اإياد الدليمي

واأبو طالب �شبوب

مــــن

ء
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املداخل  اأكرث  ولعل  كاّفة،  ال�شفوّية  الثقافات 

املرويّات  طبيعة  فح�ص  يف  وفائدة  عملّية 

ال�رسديّة اجلاهلّية، اأن يّتجه البحث اإىل ال�شمات 

االأ�شلوبّية، والرتكيبّية، والداللّية، للنرث القراآيّن 

والنبوّي باعتبارهما �شورة مّما كان �شائًعا من 

تعبري نرثّي اآنذاك.

انك�شار �شديد  اإىل  التحّوالت  اأّدت تلك 

من  الثقايّف  املوروث  انتقل  اإذ  الروؤية،  زاوية  يف 

اإ�شالمّي  »و�شط  اإىل  كثيف«  جاهلّي  »و�شط 

كبرية  االنك�شار«  »درجة  وكانت  �شفاف«. 

اإنتاج  اإعادة  اإىل  اأّدى  الذي  الو�شطني، االأمر  بني 

الو�شط  يوافق  مبا  اإق�شائها  اأو  القدمية  املاأثورات 

اجلديد الذي اقت�شت روؤيته للعامل باأن ينتخب ما 

فيها.  �شلبا  يوؤثر  ما  وي�شتبعد  الروؤية،  لتلك  ميتثل 

مظاهر  التاريخّية-الدينّية  التناق�شات  طبعت 

التعبري ال�رسدّي بطابعها املتحول؛ الأنه كان حامال 

ملنظومة قيمّية مغايرة، فجاءت الر�شالة االإ�شالمّية 

ال�شتبعادها، اأو امت�شا�شها، فاأق�شي احلامل كما 

اأق�شي املحمول.

-  هل تو�فق �لر�أي �لقائل باأننا خ�رسنا جزًء� هائال من 

�ملوروث �لثقايف؟

*   لكي نعرف ما ا�شتبعد ينبغي اأن نعرب حاجزين 
ناحية  من  عبورهما  علينا  املتعذر  من  �شار 

جاء  والتدوين.  الكرمي،  القراآن  هما  واقعية، 

بديال  الر�شمي  التف�شري  وفق  على  القراآن 

معرفة  وبني  بيننا  فحجز  ال�شابقة،  للفو�شى 

�لقائمة على �لإيديولوجيات �أي�سا، وجند له جتليات 

يو�سف  و�حلديثة.  �لقدمية  �لع�سور  يف  حت�سى  ل 

�ملا�سي عند �لأديان و�لأيدلوجيات كافة باأنه مرحلة 

»فو�سى« فيما تكمن �حلقيقة �ملطلقة يف �لعقيدة �أو 

�أنه  على  �لإ�سالم  وبظهور  �جلديدة.  �لأيدلوجية 

موؤ�س�سة دينية - �سيا�سية فقد �سعى جلّب ما قبله من 

�ل�رسدية  �ملرويات  وكانت  و�لأخالقيات،  �لعقائد 

�جلاهلية متثل ما �متلكه �لعرب من عقائد وثقافات 

و�أ�ساطري، نق�ص �لإ�سالم �حلامل)�ملرويات �ل�رسدية( 

�قرتح  وبذلك  فيها(،  �لقابعة  )�لعقائد  و�ملحمول 

وظيفة دينية للق�ص، ونفي ما يتناق�ص معها.

- كيف وقع ذلك؟

اأّدى  فقد  ومريرة،  طويلة  حكاية  تلك    *
ظهور  مثله  الذي  التاريخّي،  االنعطاف 

من  االأ�شا�ص  اجلانب  اإق�شاء  اإىل  االإ�شالم، 

ا�شتثمرت  الأنها  اجلاهلّية؛  ال�رسديّة  املرويّات 

وقامت بتمثيل العقائد القدمية، اأي اأنها عرّبت 

اأّما  اجلاهلّي.  للمجتمع  الدينّية  البطانة  عن 

الذي  اجلانب  فمّثلت  و�شلتنا،  التي  االأجزاء 

اأذعن ل�شغوط الدين، وا�شتجاب له، فتكّيف 

يف  اندرجت  مواقف  على  انطوى  باأن  معه 

خدمة الر�شالة الدينّية. وهذه العملّية املزدوجة 

من اال�شتبعاد واال�شتحواذ عّطلت اأمر البحث 

اجلاهلّية،  املرويّات  اأ�شول  يف  املو�شوعّي 

وطبيعتها، بو�شفها مروّيات كاملة ال�شياغة، 

يف  بل  اجلاهلّي،  الع�رس  يخ�ّص  فيما  لي�ص 
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الوثنية، ومنها  لعقائد اجلاهلّيني  منها حوامل 

ق�شور الو�شائل الكتابّية، ومنها �شيادة التقاليد 

ال�شفويّة.

ال�رسدّية  باملرويّات  احلديث  ُخ�ّص  واإذا 

التداخل  ب�شبب  التبا�شا،  يزداد  فاالأمر  اجلاهلّية، 

الالنهائّي بني الن�ّص القراآيّن بو�شفه نرًثا، و�رسوب 

النرث االأخرى التي ُعرفت اآنذاك من جهة، وبني 

وطائفة  وخطيًبا  وحمّدًثا  نبيًّا  بو�شفه  الر�شول 

ا�ص واخلطباء، ويزداد  املتنبئني والق�شّ كربى من 

احل�شبان  يف  اأخذنا  اإذا  ا�شتباًكا  التداخل  ذلك 

�شيوع الروح الدينّي والتنبوؤّي يف االأدب النرثّي 

القراآن،  عليه  يدّل  كما  احلقبة،  تلك  يف  عموًما 

واحلديث، وال�شذرات املتناثرة التي و�شلت اإلينا 

ذلك،  كّل  اإىل  ي�شاف  اإليها.  املن�شوب  النرث  من 

التي  املزدوجة  واال�شتحواذ  االإق�شاء  اإ�شرتاتيجّية 

التعبري  مظاهر  جتاه  الدينّي  اخلطاب  مار�شها 

ففي  �شبقته،  التي  تلك  اأو  له،  املعا�رسة  النرثّي 

تزداد  اجلاهلّي،  كالع�رس  الرتا�شل  �شفوّي  ع�رس 

ال�شفويّة،  اخلطابات  بني  التداخل  احتماالت 

ويذوب بع�شها يف بع�ص، وتتمازج، ومتتثل لن�شق 

ثقايّف واحد، ويعاد اإنتاجها يف �شور خمتلفة طبًقا 

التلّقي،  وحاجات  ال�شفوّية،  الرواية  ملقت�شيات 

اأو  املروّيات،  فيه  تظهر  الذي  الع�رس  واأيدلوجيا 

هو  تداوله  ومت  اإلينا  و�شل  ما  روايته.  فيه  تعاد 

اأو  الوليدة،  املوؤ�ش�شة  مع  متاما  توافق  الذي  ذلك 

دينية،  م�رسوعية  الدينية  لالأ�شول  ليعطي  اختلق 

ال�شابق  الع�رس  اأن  الر�شمية  الرواية  كانت  فاإذا 

حقيقة ما كان قبل ذلك، ثم بداأ ع�رس التدوين 

يف ظل املوؤ�ش�شة الدينية فا�شتبعد ما ال يتوافق 

و�رسوط االإمرباطورية االإ�شالمية. قام التدوين 

من  و�شّفاه  القدمي،  للموروث  تنقية  بعملية 

العقائد واالأديان. ومعلوم باأن عقائد االأولني 

و�شفت باأنها اأ�شاطري، وجاء القراآن على ذكر 

ُنبذ منها  يف �شياق الذّم واالنتقا�ص. متركزت 

يف  وردت  حيثما  االأّولني«  »اأ�شاطري  داللة 

حمّدد،  معنى  حول  القراآيّن،  اخلطاب  �شياق 

الكاذبة  واأخبارهم  االأّولني،  هو«اأحاديث 

التي �شّطروها، ولي�ص لها حقيقة، واأباطيلهم، 

واأ�شمارهم التي ُكتبت لالإطراف والت�شلية«. 

اأفق  حيثما ورد ذكر الأ�شاطري االأّولني ارت�شم 

الذّم، اإنها اأباطيل ينبغي حموها، والتخّل�ص من 

�رسرها، الأنها تذّكر بحقبة تاريخّية انتهت.

- بكم تقدر تلك �خل�سارة؟

ا�ص  ق�شّ اأ�شهر  وهو  الرّقا�شي،  الف�شل  يقول    *
الب�رسة يف القرن الهجري الثاين« ما تكّلمْت 

تكّلمت  مّما  اأكرث  املنثور  جيد  من  العرب  به 

املنثور  من  يحفظ  فلم  املوزون،  جيد  من  به 

ُع�رسه«.  املوزون  من  �شاع  وال  ُع�رسه، 

ال�رسدية،  املروّيات  قدم  الرقا�شي  يوؤكد  ال 

فح�شب، اإمنا  يوؤكد احلقيقة املّرة، وهي �شياع 

اأع�شارها، وباملقابل جرى حفظ ت�شعة  ت�شعة 

املرويّات  تال�شت  ال�شعرية.  املرويّات  اأع�شار 

الوا�شع الأ�شباب  ال�شفوّي  الف�شاء  ال�رسدية يف 
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فوق  تعوم  والطرب�شي،  كثري،  ابن  خلفها  

ال�رسديات االإ�رسائيلية.

مل تطّور الثقافات ال�شفوّية ظروفا ت�شهم 

ت�شتطيع  ال  وهي  االأدبّية،  ن�شو�شها  حماية  يف 

التداول  رهينة  الن�شو�ص  تلك  الأن  ذلك؛ 

ال�شفوّي الذي يتعّر�ص النزياحات، واإق�شاءات 

كثرية. وغالبا ما ُتدمج النبذ املتبقية من ن�شو�ص 

من  فتظهر  واالأ�شلوب،  املو�شوع  يف  متماثلة 

تلك االأم�شاج ن�شو�ص جديدة ت�شهل ن�شبتها اإىل 

هذا اأو ذاك، وتخ�شع لروح الع�رس الذي ُتعرف 

جملة  بني  و�شيطا  بو�شفه  الراوي  ويظهر  فيه. 

مبا  القدمية،  والن�شو�ص  الن�شو�ص ومتلّقيها،  من 

فيها الدينّية، متنح الو�شيط )النبّي/ الراوي( مكانة 

الن�ّص-  م�شدر  قطبني:  بني  يو�شل  فهو  مهمة، 

الدينّية  الن�شو�ص  يكون جمهواًل، ويف  ما  وغالًبا 

جمهورا  يكون  املتلّقي  وهذا  ومتلّقيه،   - اإلهّيا 

قبلّيا، اأو طائفة دينّية، اأو نخبة يف جمل�ص، اأو فردا 

الو�شيط  بني  ال�شفوّي  التوا�شل  فقوة  ا،  خم�شو�شً

ال�رسدّية  املرويّات  اأك�شبت  التي  هي  واملتلّقي 

الأنها  ووظائفها؛  واأهميتها،  دالالتها،  اجلاهلّية 

اأدرجتها �شمن �شياق تداويّل �شفوّي، فال ميكن 

تثبيت �شورة نهائّية للمرويّات ال�شفوّية لكونها 

ة  اخلا�شّ لالإ�شقاطات  تبًعا  وتتغرّي  لالأل�شن،  نهبا 

املرافقة  والظروف  وع�رسه،  وبيئته  بالراوي 

لروايته.

�ل�سابقة  �ملرويات  باأن  �لقول  ي�ستقيم  �إذن  كيف    -  

للظهور  الداعمة  بالتنبوؤات  امتالأ  قد  لالإ�شالم 

هذه  لتوافق  املرويات  اختلقت  فقد  االإ�شالمي، 

الرواية الر�شمية للتاريخ.

-  لكن �لدر��سات �لتاريخية تقول �إن �أقدم �لن�سو�ص 

�أن  �ملكتوبة تعود �إىل قرنني فقط قبل �لإ�سالم، كما 

قري�ص،  بعربية  �أ�سال  تتحدث  تكن  مل  �ملنطقة  هذه 

�سيء  �إعد�م  وزر  �لإ�سالمية  �ملرحلة  نحّمل  فكيف 

غري موجود؟

*   ي�شح هذا الكالم لو اعتربنا اأن الن�شق الكتابي 
هو الوحيد الذي يعطي امل�رسوعية لل�رسد، لكن 

الن�شق الكتابي مل يبداأ اإال بعد قرون من ظهور 

ال�شامن  ال�شكل  اعتباره  ينبغي  فال  االإ�شالم، 

ال�رسد. ما و�شلنا مت تدوينه ح�شب  مل�رسوعية 

من  احلذر  ينبغي  اجلديدة.  املوؤ�ش�شية  �رسوط 

الظن باأن عدم وجود كتابة يعني عدم وجود 

عليه  ا�شطلح  هائل  موروث  ثمة  موروث، 

جمموع  وهي  العرب«  »اأوابد  القلق�شندي 

جّبها  التي  وخرافاتهم  وخياالتهم  عقائدهم 

االإ�شالم. لكل اأمة اأو جماعة عقائد ومتخيالت 

وما  هوياتها،  ت�شوغ  وبها  �رسدياتها،  متثلها 

واأيام  واالأخبار،  االإ�رسائيليات،  من  ت�رسب 

العرب، فقد كبحها االإ�شالم بو�شفه موؤ�ش�شة، 

قرون �شمن �رسوط  بعد  اإنتاجها  اأعيد  ولكن 

التاريخية  املدونات  اإن  اجلديدة.  املوؤ�ش�شة 

وامل�شعودي،  الطربي،  تركها  التي  الكربى 

التف�شري التي  وابن االأثري، وكربيات مدونات 
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االإ�شالم،  بع�شهم  ودخل  عقيدة،  على  كانوا 

فتخلوا عن عقائدهم وتبنوا العقيدة اجلديدة، 

التي  لكنهم مل يتخلوا عن ذاكرتهم اجلماعية 

اعتربت ر�شيدا رمزيا لهم. ما و�شل هو اأخبار 

مبعاٍن  وغّلفت  الداللية  اأبعادها  من  جّردت 

ودالالت داعمة وممهدة للعقيدة االإ�شالمية.

مت  قد  باجلاهلية  مت�سال  كان  ما  �أن  نالحظ  لكننا    -

�لنظرة  فكانت  �لكتاب  �أهل  ثقافات  �أما  �إعد�مه، 

�لإ�سالمية �إليها قائمة على �لحرت�م؟

*   يت�شل ذلك فقط مبفهوم التوحيد يف اليهودية، 
ومل  العربية،  اجلزيرة  �شبه  يف  ال�رسك  وعقائد 

االثنني.  بني  نف�شها  بالدرجة  االإ�شالم  يتعاط 

نظرة  االإ�شالم  ينظر  مل  التوحيد  يخ�ص  ففيما 

اإىل املا�شي، ولكنه مار�ص عنفا مفرطا  عمياء 

بحق مبداأ عبادة االأوثان، واأ�رّس على اجتثاثه. 

الكتاب،  اأهل  مثلها  التي  التوحيد،  فكرة 

ففي  ال�شابقة،  الديانات  يف  موجودة  كانت 

الديانة املو�شوية كان االإله جم�شدا، فاإله اليهود 

اأنه  على  بالتوراة  للموؤمنني  تراءى  »يهوه« 

ومبجيء  اإ�رسائيل،  لبني  منحاز  عاب�ص  ملك 

االإله  فاأ�شبح  درجة  التوحيد  ارتقى  امل�شيحية 

مزيجا من التجريد والتج�شيد، فعي�شى عا�ص 

و»قتل« يف فل�شطني، لكن الالهوت الكن�شي 

»اللوغو�ص«  ومبداأ  اليونانية،  الفل�شفة  بتاأثري 

و�شعه يف م�شاف االإله، ف�شار مزيجا من اإله 

واإن�شان يف املعتقد امل�شيحي الر�شمي، وبذلك 

بخ�سو�ص  نبوي  ن�ص  لدينا  بينما  �إعد�مها  جرى 

�لإ�رس�ئيليات يقول بعدم ت�سديقها ول تكذيبها؟ 

عن  ثوا  »حدِّ الر�شول  حديث  اإىل  ت�شريون   *
احلديث  وهو  حرج«.  وال  اإ�رسائيل  بني 

الذي اختلف الفقهاء واملحدثون حول ق�شد 

الر�شول فيه. ويرّجح جواز رواية االإ�رسائيليات 

والطوفان،  واجلنة،  اخللق،  باأخبار  تعنى  التي 

عند  اأمرها  ا�شتفحل  وقد  والر�شل،  واالأنبياء، 

بكتب  اها  خ�شّ الّلذين  والك�شائي  الثعلبي، 

�شّميت بق�ش�ص االأنبياء، وكانت تطّورت من 

كعب  اإىل  معظمها  من�شوب  ق�شرية،  اأخبار 

االأحبار، ووهب بن منّبه، وعبد اهلل بن �شاّلم، 

اخلليقة،  بدء  حول  م�شتفي�شة  مرويّات  اإىل 

لالأنبياء  جرى  وما  الفردو�ص،  من  والنزول 

االإ�رسائيليات   جردت  اأقوامهم.  يف  ماآ�ٍص  من 

للموؤ�ش�شة  داعمة  فاأ�شبحت  حمموالتها،  من 

اأنها  على  ولي�ص  لها،  ومد�شنة  االإ�شالمية، 

كيان م�شتقل يخت�ص بعقيدة اأخرى.

م�ّص  بعدم  و��سح  نبوي  ن�ص  لدينا  ولكن   -

�لإ�رس�ئيليات؟

احلديث  من  نهائي  حكم  ا�شتنباط  ميكن  ال   *
االإطالق  على  القدماء  يتفق  ومل  املذكور، 

فقط  االعتباري  اجلانب  اأرّجح  واأنا  ب�شاأنه، 

ال�شياق  اإغفال  ينبغي  ال  ولكن  روايته.  من 

الثقافة  يف  االإ�رسائيليات  لظهور  التاريخي 

اإ�رسائيل  بني  اأن  ابن خلدون  يرى  االإ�شالمية. 
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املتلّفظ  املُحدث  واملبنى  اجلاهز،  القدمي  املعنى 

فالكتابة،  االأ�شولّيني،  عند  جوهريّة  ق�شّية  به، 

قدمي  معنى  والقراآن  حمدث،  ب�رسّي  ا�شطالح 

كامن يف نف�ص اهلل، وال يجوز اإحلاقه بها؛ الأنها 

ر�شوم حتيل عليه؛ ما توؤّديه الكتابة اأنها تعمل على 

»مادتها  الأّن  اخلّطّية«  بالر�شوم  االألفاظ  »تقييد 

اللفظ  وهذا  لفظ،  على  حتيل  الكتابة  االألفاظ«. 

النف�ص  يف  اخلالد  املعنى  هو  ملفوظ  على  يحيل 

االإلهّية. وقع ف�شل حا�شم بني الكتابة وحممولها 

�رسعّيتها  ال�شفاهّية  انتزعت  اخلالد.  املعنوّي 

الثقافّية من الدين؛ فالرتابط بني الرتا�شل ال�شفوّي 

واملمار�شات الدينّية ظهر يف ع�رس الر�شول.

-  �إذ� كان هذ� �لفرت��ص �سحيحا، فكيف نتعامل مع 

�لكتابة،  وتعّلم  �لقر�ءة  على  حتّث  �لتي  �لأحاديث 

بل �إن هنالك تكليفات نبوية لبع�ص �أ�سحابه بتعلم 

�إن  قولكم  مع  كله  هذ�  يتفق  هل  معينة،  لغات 

�لإ�سالم كّر�ص �ل�سفوية؟

ف�شوف  اال�شتثناءات  يف  ننب�ص  اأن  اأردنا  اإذا   *
يف  متناق�شة  دعاوى  تثبت  اأدلة  على  نح�شل 

كل الن�شو�ص الدينية، اأتكلم يف هذا ال�شياق 

عن ن�شق �شفوي كلي مهيمن على بنية الثقافة، 

ال عن معرفة اأفراد معدودين للكتابة والقراءة. 

�شيئا  عني  تكتبوا  »ال  قوله  الر�شول  عن  ورد 

القراآن  غري  عني  كتب  وَمن  القراآن،  �شوى 

ن حديثه، قال  فليمحه«، وملا ا�شتوؤذن اأن يدوَّ

ما  تريدون؟  اهلل  كتاب  غري  »اأكتابا  م�شتنكرا 

ارتقى التوحيد درجة عن الت�شخي�ص القدمي، 

التوحيد  اإىل  الو�شول  مت  االإ�شالم  ومبجيء 

املطلق حيث ال ميكن اأن يج�شد اهلل ب�شفات 

عيانية، اأمّت االإ�شالم فكرة التوحيد التي انبثقت 

درجة  ارتقت  ثم  االأوىل  الطبيعية  االأديان  يف 

 ، االإ�شالم  واأخريا  امل�شيحية،  ثم  اليهودية  مع 

هذا  يف  يندرج  الكتاب  باأهل  يت�شل  ما  كل 

ال�شياق.

�إىل  �أدى  للكتابة  �لإ�سالم  تبنّي  عدم  باأن  ترى  �أل    -

�لق�ساء �ملوروث �لقدمي؟ 

*  الر�شالة االإ�شالمية يف جوهرها ر�شالة �شفوية، 
يف  ال�شفاهية  جتليات  اأكرث  هو  اهلل  وكالم 

التاريخ، كالم اهلل منت �شفاهي اأوحي به من قبل 

جربيل للنبي، وبالتدوين ا�شتقّر يف امل�شحف. 

ال�شفوي،  للكالم  احلافظ  دور  الكتابة  لعبث 

النبوي.  للحديث  انتقلت  ذاتها  والفكرة 

امل�شافهة،  مل�رسوعية  داعما  االإ�شناد  واأ�شبح 

فيوؤكد على هيمنة الن�شق ال�شفوي يف التعبري 

جاء  االإ�شالم  اإن  القول  ميكن  ال  والتفكري. 

للحالة  االأكرب  املمثل  الأنه،  املكتوب،  لنق�ص 

ال�شفوية.

اأورد االأ�شعري تعريفا للكالم، باأنه »معنى 

قائم بالنف�ص« وملا كان القراآن كالم اهلل، فهو اإذن 

عليه،  تدّل  ر�شوم  و»الكتابة  بنف�شه،  قائم  معنى 

القراآن،  الكتابة عن  ولي�ص مبوجود معها«. نفي 

وتخريج مفهوم كالم اهلل ا�شتنادا اإىل الف�شل بني 
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وجدال،  ممار�شة  ذلك،  وتزامن  كتابة.  اللفظ 

مع ت�شويغ اأمّية الر�شول، وذّم الكتابة، واإعالء 

ال�شورة  هي  هذه  واحلفظ.  ال�شمع  �شاأن 

تو�شح  وهي  ال�شفاهية،  بها  تكّر�شت  التي 

�شبه  �شمة  فمنحت  دينّية،  بقوة  نفحت  اأنها 

»القدا�شة  �شخ�شيا  عليها  اأ�شطلح  مقّد�شة، 

باملجاورة«.

- لو كانت �لأمية �رسفا لتباهى بها �خللفاء �لر��سدون، 

جميعا  هوؤلء  لكن  �لنبي،  فكر  �إىل  �لأقرب  وهم 

�لقتد�ء  �رسف  جميعا  �أخطاأو�  فهل  كتبة.  كانو� 

بالنبي؟

اأتكلم عن اأمة ال عن اأفراد، فاأنا معنيٌّ باالأن�شاق    *
الن�شق  و�شمن  االأفكار،  لتداول  الكربى 

رف�ص  ولطاملا  االإ�شالم،  تداول  وقع  ال�شفوي 

الأن  وال�شخور  اجللود  على  القراآن  يدّون  اأن 

مكانه القلوب املوؤمنة الطاهرة، واالأل�شنة التي 

تتداوله م�شافهة، وظل هذا التقليد را�شخا اإىل 

ع�شور متاأخرة، مبا يف ذلك احلديث النبوي.

�لإ�سالمي؛  �لتاريخ  يف  ��ستثناء  عن  تتحدث  �أنت   -

�إ�سالميا باملّرة، فالدين  �أن �لأمية مل تكن �رسفا  ذلك 

�لإ�سالمي يحّث على �لقر�ءة و�لكتابة؟

* ال متكننا ال�شذرات املنتزعة من �شياقاتها على 
للتعلم،  دعوة  بو�شفه  اإال  القول  هذا  تاأكيد 

وكيفية  نزولها،  وطريقة  العقيدة،  بنية  لكن 

يف  اأخريا  وتدوينها  وتداولها،  ن�رسها، 

م�شحف باعتباره حافظا لكالم اهلل ال�شفوي، 

اأ�شّل االأمم من قبلكم اإاّل ما اكتتبوا من الكتب 

�شّل  »اإمنا  قوله  عنه  وورد  اهلل«،  كتاب  مع 

خمتارة  باقة  هذه  بالكتابة«.  قبلكم  كان  من 

الكتب  بها  تغ�ّص  تكاد  التي  االأحاديث  من 

القدمية، �شحيحة ومو�شوعة، وهي تر�شم اأفق 

انتقا�ص للكتابة التي ب�شيوعها ينتهك ما ينبغي 

�شونه: وهو كتاب اهلل، حيث حتظر املناف�شة. 

دون  حتول  مناف�شة  ظهور  اإىل  تف�شي  الكتابة 

كتبت.  الأنها  �شّلت  ال�شابقة  فاالأمم  التفّرد؛ 

كتب الب�رس ت�شبب ال�شاللة الأنها توهم النا�ص 

باأنها نظري كتب ال�شماء. ولتجّنب ذلك ينبغي 

قبل؟  من  االأمم  �شّلت  ملاذا  حماولة.  اأية  وقف 

املوؤلّفة.  كتبها  املنّزلة  بكتبها  خلطت  الأنها 

تكرار  االإ�شالمّية،  التجربة  يف  ي�شمح،  ال 

اخلطاأ مّرة اأخرى. ينبغي التحذير الكامل من 

ما  هذا  جديدة.  �شاللة  يف  الوقوع  اإمكانّية 

وما  االأحاديث.  تلك  من  ا�شتخال�شه  ميكن 

باأمّية  يقول  الهوتّي  موقف  تكّر�ص  اأن  لبث 

الر�شول درٌء لتهمة االأخذ عن كتب ال�شابقني 

من الر�شل، فتقرر معنى االأمّية بجهل القراءة 

والكتابة، وجّرد معناها من الدالالت الدينّية 

التي كانت �شائعة يف ع�رس النبوة.

- �إذن كيف تكّر�ست �ل�سفاهية؟

*  تدّرجت مبرور الزمن، ابتداء من الكالم االإلهّي 
باللفظ  مرورا  اهلل،  نف�ص  يف  معنى  هو  الذي 

ذلك  تقييد  اإىل  و�شوال  عليه،  يحيل  الذي 
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و�شف القراآن الر�شوَلَ يف �شورة »االأعراف« 

بـاأنه »النبّي االأمّي«، قال تعاىل {�لَِّذيَن يَتَِّبُعوَن 

�ُسوَل �لنَِّبيَّ �لأُمِّيَّ �لَِّذي يَِجُدونَُه َمْكتُوباً ِعنَدُهْم  �لرَّ

يِل يَاأُْمُرُهم ِبامْلَْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعِن  يِف �لتَّْوَر�ِة َو�لإِجْنِ

�خْلَبَاآِئَث  َعَلْيِهُم  ُم  َويَُحرِّ يِّبَاِت  �لطَّ لَُهُم  َويُِحلُّ  �مْلُنَكِر 

َعَلْيِهْم  َكانَْت  �لَِّتي  َو�لأَْغاَلَل  َُهْم  �إِ�رسْ َعْنُهْم  ُع  َويَ�سَ

�لنُّوَر  َو�تَّبَُعو�ْ  َونَ�رَسُوُه  ُروُه  َوَعزَّ ِبِه  �آَمنُو�ْ  َفالَِّذيَن 

لكن  �مْلُْفِلُحوَن}.  ُهُم  �أُْولَـِئَك  َمَعُه  �أُنِزَل  �لَِّذَي 

اأو�شحت  »اجلمعة«  �شورة  من  الثانية  االآية 

الق�شد العاّم من ذلك الو�شف، حينما دفعت 

به اإىل منطقة داللّية ال يفهم منها معنى اجلهل 

بََعَث  �لَِّذي  تعاىل {ُهَو  قال  والكتابة.  بالقراءة 

يِهْم  َويَُزكِّ �آيَاِتِه  َعَلْيِهْم  يَْتُلو  ْنُهْم  مِّ َر�ُسوًل  �لأميِّنَي  يِف 

ْكَمَة َو�إِن َكانُو� ِمن َقْبُل لَِفي  َويَُعلُِّمُهُم �لِْكتَاَب َو�حْلِ

الٍل مُِّبنٍي}. �سَ

ال يخفى الفرق بني اأن يو�شف نبّي بـاأنه 

بـ«االأمّيني«،  كاّفة  قومه  يو�شف  واأن  »اأمّي« 

اجلزء،  يف�رّس  الكّل  اإمنا  املحال،  من  فذلك 

فالو�شف يحمل داللة اأخرى، اإذ هو نعت لذلك 

اإ�رسائيل، الأنه، وطبقا  النبّي الذي بعث لغري بني 

بني  غري  من  نبّي  يظهر  مل  التوراتية،  للمرويّات 

اإ�رسائيل. معنى »اأمي« و»اأميني« و»اأمم«، ي�شري، 

يف الرتاث العربايّن، اإىل كّل االأمم ما خال اليهود، 

من  نبّي  على  حتيل  القراآن  يف  »االأمّي«  فداللة 

العرب اأر�شل اإىل قوم من غري اليهود، فلم يكن ال 

هو وال قومه من بني اإ�رسائيل، كما كان �شائعا من 

قبل يف تقاليد ظهور االأنبياء والر�شل. وال ير�شح 

االإ�شالمي  للحدث  ال�شفوية  اخللفية  لنا  يظهر 

االإ�شالمية  للثقافة  املفيد  من  لي�ص  باأجمعه. 

ن�شتعيد  فحينما  قولني،  اأو  بقول  اختزلها 

تبلور  وكيفية  الكبرية،  الثقافية  التجربة  تلك 

ن�شق  على  كلها  عامت  اأنها  جند  مالحمها، 

�شفوي من التداول، وال �شبيل الإنكار ذلك، 

ال ي�شبح ال�شذوذ قاعدة، وال ينبغي.

�لقر�آن �لكرمي  �بتد�ء  �أو�سح من  -  هل هنالك ما هو 

بلفظ »�قر�أ«؟

*  ينبغي علّي اإذن اأن اأو�شح هذا االأمر بالتف�شيل 
الأن الّلب�ص قائم فيه حيثما اأثري هذا املو�شوع. 

لقد خّرج الغزايّل اأمّية الر�شول على اأنها عدم 

ملكنته  الب�رسّي،  الكتاب  قراءة  على  القدرة 

اإذن  مقارنة  ال  االإلهّي،  الكتاب  قراءة  من 

يف  توجد  ال  اخلالدة  فاحلقائق  االثنتني،  بني 

كتب الب�رس الفانية، اإمنا يف كتاب اهلل، وذلك 

اأمر  قراءته.  وحده  الر�شول  يعرف  كتاب 

من  االأوىل  االآية  يف  يقراأ  اأن  الر�شوَل  جربيل 

الذي  ربك  با�شم  »اقراأ  قائاًل  »العلق«  �شورة 

بقارئ«.  اأنا  »ما  الر�شول  فاعتذر  خلق«، 

فهم املف�رّسون ذلك بعدم قدرته على القراءة. 

وهذا معنى مبا�رس للكلمة ال ترّجحه �شياقات 

تتوىل  اأن  هو  جربيل  فمراد  الع�رس،  ذلك 

من  الوحي  ا�شتخراج  اأي  بالقراآن،  التب�شري 

نيابة  اأي  اهلل،  با�شم  بال�شوت  وقراءته  القلب 

عن اهلل. ولدينا تاأكيدات قراآنية على ذلك فقد 
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اإ�شقاط  ي�شّح  وال  اأهميتها،  ر�شخت  قد  بعُد 

الحقة  تاريخّية  ملرحلة  تعود  ثقافّية  مفاهيَم 

على مرحلة �شابقة.

بطاقة �سخ�سية

�لدكتور عبد�هلل �إبر�هيم

ناقد، ومفكر، واأ�شتاذ جامعي من العراق،حا�شل 

 1997 االإن�شانية عام  للعلوم  �شومان  على جائزة 

والثقافية.  ال�رسدية  الدرا�شات  يف  متخ�ش�ص 

 Cambridge history of مو�شوعة  يف  �شارك 

Arabic literature  ويف ع�رسات املوؤمترات، 
اأ�شتاذا  عمل  والفكرية.  النقدية  وامللتقيات 

للدرا�شات االأدبية يف عدد من اجلامعات العراقية، 

ثقافيا يف  يعمل حاليا خبريا  والليبية، والقطرية. 

املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والرتاث بدولة 

قطر، ومن�شقا جلائزة قطر العاملية.

من موؤلفاته:

املوؤ�ش�شة  بريوت،  واالختالف،  املطابقة   .1

العربية للدرا�شات والن�رس، 2004.

الثقايف  املركز  بريوت،  الغربية،  املركزية   .2

املوؤ�ش�شة  بريوت،  وط2   1997 العربي، 

العربية للدرا�شات والن�رس، 2003.

العربي،  الثقايف  املركز  االإ�شالمية،  املركزية    .3

بريوت، 2001.

من كّل ذلك معنى اجلهل بالقراءة، كما �شاع يف 

الثقافة العربّية - االإ�شالمّية.

- �إذن، هل ثمة خالف حول مو�سوع �أمية �لر�سول؟

الالهوتية  الفكرة  نق�ص  هو  الق�شد  لي�ص   *
ال�شائعة حول اأمّية الر�شول، اإمنا تعديل النظرة 

على  يحيل  كان  الذي  »االأمية«  مفهوم  اإىل 

معان غري املعاين ال�شائعة يف الع�شور احلديثة، 

�شرية  خلفه  ترك  لالألفاظ  الداليّل  فالتطّور 

من  لكثري  املطمورة،  املعاين  من  جمهولة  �شبه 

الكلمات. ومل تعَن العربّية مبعجم داليّل يتتبع 

معاين االألفاظ، وحتوالتها، ويك�شف املرتوك 

منها، ويبنّي املهجور، فُيظن باأن املعنى ال�شائع 

على  الكلمة.  ظهور  منذ  االأ�شل  املعنى  هو 

اأن االأمّية، باملعنى احلايّل، مل تكن َمنق�شة يف 

فخًرا،  كانت  بل  االأوىل،  امل�شافهة  ع�شور 

الثقافة  �شاغ  ال�شفوّي  فالن�شق  ومباهاة، 

يعرف عن كثري من كبار  �شفوّيا، وال  �شوغا 

والكتابة،  القراءة  معرفتهم  اجلاهلّية  �شعراء 

ا�ص،  والق�شّ اخلطباء،  من  و�شواهم  وهم 

�رسح  واأقاموا  العربّية،  اللغة  ن�شيج  �شبكوا 

ف�شاحتها، وكانوا ينهلون من ذخرية االألفاظ 

اأفكارهم،  بها  ويتداولون  ع�رسهم،  يف 

اأ�شاليبها،  فطوروا  اأنف�شهم،  عن  ويعرّبون 

ودالالتها، وظهر النبّي يف و�شط هذا املحيط 

ال�شفوّي، فال َمنق�شة، باأّي معنى من املعاين، 

اإاّل يكون قد عرف القراءة والكتابة، فلم تكن 
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دار  بريوت،  االأدبية،  الن�شو�ص  حتليل   .11

الكتاب اجلديد املتحدة،  1999.

املجل�ص  الدوحة،  القدمي،  العربي  النرث   .12

الوطني للثقافة، 2002.

13. الرواية والتاريخ، الدوحة، املجل�ص الوطني 

للثقافة، 2006.

اأعني  يف  الو�شطى  القرون  عامل   .14

املجمع  ظبي،  اأبو  امل�شلمني)جملدان(، 

املوؤ�ش�شة  بريوت،  وط2   ،2001 الثقايف، 

العربية للدرا�شات والن�رس، 2007.

والداللية،  ال�رسدية  االأبنية  العربية:  الرواية   .15

الريا�ص، دار اليمامة، 2007.

مو�شوعة ال�رسد العربي، بريوت، املوؤ�ش�شة العربية 

للدرا�شات والن�رس، 2005، وط2، 2008.

* * *

4. الثقافة العربية واملرجعيات امل�شتعارة، بريوت، 

املركز الثقايف العربي، 1999.

دار  بريوت،  الثقافية،  وال�شياقات  التلقي   .5

وط2   ،2000 املتحدة،  اجلديد  الكتاب 

الريا�ص، دار اليمامة، 2001، وط3 اجلزائر، 

من�شورات االختالف، 2005.

الثقايف  املركز  بريوت،  العربية،  ال�رسدية   .6

املوؤ�ش�شة  بريوت،  وط2،   ،1992 العربي، 

العربية للدرا�شات والن�رس 2000.

املركز  بريوت،  احلديثة،  العربية  ال�رسدية   .7

الثقايف العربي، 2003.

الثقايف  املركز  بريوت،  ال�رسدي،  املتخّيل   .8

العربي، 1990.

9. معرفة االآخر، بريوت، املركز الثقايف العربي، 

1990، ط 2، 1996.

الدار  واملقوالت،  االأ�شول  التفكيك:   .10

البي�شاء، دار عيون، 1990.



مقـــــاالت
كيليطو ل��ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال�������ردي  ال�����راث   ●
املتعلقة وال��غ��راب��ة  ال��ق��دمي  ال��ع��رب��ي  ال�����رد   ●
مفتوحة م��دي��ن��ة  ���ص��ن��ع��اء  يف  ال��ل��ي��ايل  اأث����ر   ●
ال��ع��ا���ص��ق��ة ال�������ردي وال����ق����راءة  ال�����راث   ●
● جماليات ال�ردية العربية.. من امليثولوجيا اإىل فن احلكي
باملغرب جداً  الق�صرية  للق�صة  النقدية  املقاربة   ●
العربية الن�صائية  ال���رواي���ة  متخيل  ت��ط��ور   ●
الق�ص�صية وال��ع��ام��ة  ال�����ردي��ة  ال��ت��ج��رب��ة   ●
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الرتاث ال�رسدي

لعبدالفتاح كيليطو:

قراءات جديدة 

للموروث الثقايف

 يحر�صون على متابعة جديد الناقد والباحث املغربي 

د.عبد الفتـاح كيليطو ..  الأنه اعتاد اأال يبخـل عليهم 

- للموروث الثقايف - باكت�صاف جوانب/جماليات اأخرى، كانت 

مهملة ومن�صية، كما الرتاث عادة. واأمام ده�صة تلك االكت�صافات 

الن�صو�ص  تلك  جتاهل  فداحة  ندرك  كيليطو،  بعيون  الرتاثية 

املعا�رص  االأدب  قراءة  مف�صلني  بها،  نبايل  نكن  مل  التي  الف�صو�ص 

بجرم  متلب�صني  ن�صبط   بالعته.. حني  نرمى  ال  وعربيا، حتى  عامليا 

النا�ص  فيه  يتباهى  زمن  اأوراقها، يف  تاآكلت حوا�صي  قراءة كتب  

ال�رصد  بذلك  نفتخر  اأن  حقنا  من  اأنه  ونوقن  املزعومة،  بحداثتهم 

* * *العربي القدمي.
يف  الف�صل االأول من كتابه االأخري »من �رصفة ابن ر�صد«، 

الفتاح  عبد  د.  ي�صري   ودمنة؟«،  كليلة  نقراأ  »كيف  بــ  واملو�صوم 

كيليطو اإىل اأن كتاب  »كليلة ودمنة« يعلمنا اأن احليلة تعمل حني 

وتفر�ص  االأ�صعف،  االأدنى،  بالكائن  اأ�صا�صا  وترتبط  القوة،  تعوز 

تلك  اأقل  االأ�صد  امل�صطور، لكن  احلية  ل�صان  مثل  خطابا مزدوجا، 

احليوانات كالما، وحني تواجهه اأية �صعوبة يفو�ص القول حلا�صيته، 

اأو ياأذن به، اأو يطالب به. اإن اخلطاب يف »كليلة ودمنة« ي�صتميل 

يغدو  هكذا  يكفي.  ال  وحده  فاالإثبات  حكاية،  ب�رصد  املخاطـَب 

االأعزل«.  اأن »ال�رصد �صالح  اإىل  اإ�صافة  مبا�رص،  ال�رصد خطابا غري 

اإقناع، مثلما  اأو يبحث عن  االأ�صد لي�ص بحاجة الأن يروي حكاية 

اإذا  اأبدا، اإال  علمتنا »األف ليلة وليلة« اأن اخلليفة ال يروي حكاية 

كان خليفة خملوعا.

ه�شــام بن�شـــاوي

كثريون

)*(  من �رشفة ابن ر�شد«، عبد الفتاح كيليطو، ترجمة عبدالكبري ال�رشقاوي،  دار توبقال للن�رش، الطبعة الأوىل، 2009.
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بعد  اإل  يتحدث  ومل  ال�شلطان،  �شمته  اأثار  اأن 

نطقوا  الآخرين  اأن  يعني  مما  الأمان،  طلب  اأن 

بها  والنطق  كريهة  احلقيقة  واأن  باأكاذيب، 

جمازفة...  يخاطبه بطريقة ملتوية، دون ا�شتعمال 

ابن  دموع  وتغدو  املخاطب،  اأو  املتكلم  �شمري 

ذرفها  التي  الدموع  تلك  نف�شها  هي  حملي  اأبي 

اأن يوثقه  يف طفولته حني كان والده يعاقبه بعد 

باحلبل، وكاأن حياته غري امل�شتقرة بعد �شن الر�شد 

اليو�شي  يورد  ثم  الطفولة،  لإفالتات  امتدادات 

حادث ر�شالة �شفيان الثوري اإىل هارون الر�شيد 

القرطا�س،  ظهر  على  يرد  اأن  على  اأ�رش  والذي 

القرطا�س.  مل�س  راف�شا  تالمذته  اأحد  يد  على 

املوجه  والوعظ  ال�شلطان،  بكاء  يثري  الوعظ  اإن 

لل�شلطان، يتاأثر به وحده، بخالف الهجاء الذي  

قد يجد �شحية واحدة وم�شتمتعني كرث.

ويرى كيليطو اأن �شلطة اخلطاب وال�شلطة 

يف  توجدان  منف�شلتان،  اليو�شي  عند  ال�شيا�شية 

ف�شاءين خمتلفني ومدعوتان اإىل التقارب )عالقة 

لكنه  اإ�شماعيل(،  مولي  بال�شلطان  اليو�شي 

يكتب اإليه بطريقة ماكرة، وكاأن وعظه لل�شلطان 

قد كتب ا�شتجابة لرغبة عميقة منه )ال�شلطان(، 

اأن  يعلم  مثلما  بجراأته،  واعّيا   اليو�شي  وكان  

باقرتان  اإل  مطلقة  تكون  اأن  ميكن  ل  »ال�شلطة 

املحبة بالهيبة«.

الناقد لكتاب  يف »عزيف اجلن« يتطرق 

الثقافة  وروؤية  للم�شعودي،  الذهب«  »مروج 

ويعترب كيليطو الرتجمة فعل حب وعالمة 

انفتاح وت�شامح، لكن  كثريا من ال�شعوب ل تقبل 

اأن ترتجم ن�شو�شها املقد�شة، لأنها تعترب العبور 

من لغة اإىل اأخرى اعتداء، وحتى ل يفقد الن�س 

املقد�س روحه ويتحول اإىل جثة، يجب األ يغادر 

لغته وبيته، لكن يف حالة رف�س  الفيل�شوف بيدبا 

على  يطراأ  قد  مما  خوفا  فلي�س  كتابه،  لنت�شار 

الن�س من ت�شوهات الرتجمة، واإمنا كان يخ�شى 

اأن يتملكه الفر�س، ويتمثلوا م�شمونه وي�شتمدوا 

منه القوة واملجد، ولأن »الرتجمة غزو« ح�شب 

نيت�شه، فرغم كل الحتياطات ترجم الكتاب اإىل 

الفهلوية، ومّت الحتفاء بالرتجمة مثلما مت الحتفاء 

حظر  الفر�س  ملك  وزير   يلتم�س  ومل  بتاأليفه، 

نف�شها  العربية  الرتجمة  ففر�شت  اإليه،  الو�شول 

اأو  اأن ل اأحد اهتم بالأ�شل الهندي  بقوة بلغت 

الفار�شي. واعترب الباحث »كليلة ودمنة« يت�شمن 

خفي،  واآخر  ظاهر  اأحدهما  متمايزين،  كتابني 

الرمزي  يبلغ مداه  بقراءتني، ولن  لذا فهو كفيل 

اإل بقراءة جيدة: »لكن من �شي�شتطيع ذلك، هل 

�شيبقى يف حاجة لهذا الكتاب؟«.

يتوقف   ال�شلطان«  اإىل  يف ف�شل »الكالم 

�شفحة  خ�شها  عند   ر�شد  ابن  �رشفة  من  املطل 

حملي،  اأبي  لبن  »املحا�رشات«  يف  »اليو�شي« 

اأبي  )ابن  ال�شلطان  فيه  يتلقى  م�شهدا  ويورد 

به  تنطق  حملي( خطابني خمتلفني، خطاب مديح 

ي�شري  فرد..  به  ينطق  تاأنيب  اجلماعة، وخطاب 

بعد  لالحتفال،  كمنغ�س  ويبدو  متهما،  الرجل 
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لن جنازف اإن اعتربنا  »لغة القارئ« اأكرث 

ف�شول  هذا الكتاب  اأهمية، لأنه يتطرق لإ�شكالية 

يكتبون  من  ل�شيما  الكتاب،  اإليها  ينتبه  قلما 

ال�شفريوي،  اأحمد  رواية  مقاربة   فبعد  لالآخر. 

الطفل/  بطلها  بعيون  للعامل  روؤيتها  تقدم  )التي 

ال�شاد�س،  ربيعه  يتجاوز  مل  الذي  �شيدي حممد، 

را�شدا طبيعة تلك العالئق امللتب�شة داخل وخارج 

البيت(، واملكتوبة بالفرن�شية/لغة الن�شارى بتعبري 

اأم �شيدي حممد. يطرح كيليطو هذا ال�شوؤال: هل 

الكاتب املغربي يكتب بلغة واحدة؟ 

يكتب   - اإليه  بالن�شبة   - ال�شفريوي 

بلغتني، ويتوجه قبل كل �شيء اإىل قارئ فرن�شي 

هوية  عن  اأخرى  مرة  ويت�شاءل  فرنكفوين،  اأو 

ولغة ذلك القارئ ال�شمني..

بلغتني،  يكتب  مثلما  ال�شفريوي  اإن 

ثالثة :  مع  ورمبا  القراء،  من  منطني  مع  يتعامل 

اللعبة،  خارج  وهو  الفرن�شية،  يعرف  ل  الأول 

يوقف   اأجله  العربية، ومن  يعرفها ويجهل  الثاين 

ال�رشد ليف�رش بع�س الكلمات العربية املتناثرة يف 

قد  املفردات  بع�س  اأن  الناقد   ويالحظ  الن�س، 

تربك القارئ الثاين، لكن القارئ الثالث )ثنائي 

اللغة( يكت�شف دون و�شيط  دللة اأ�شماء العلم، 

فاإن وجود  احلالة  كناية، ويف هذه  اأية  وراء  وما 

رواية  ترجمة  جتعل  العامية،  املفردات  بع�س 

دراية   على  لي�س  ملن  بالن�شبة  �شعبة  ال�شفريوي 

العرب،  املرتجمني  من  املغربية  بالعامية  تامة 

بيداء  باملقارنة  بني  مقاله  للجن، مفتتحا  العربية 

املعلقات وبيداء ال�شعراء ال�شعاليك، ويف »تلك 

الوا�شطي،  منمنمة  يقارب  اخل�رشاء«  اجلنة 

وامل�شتوحاة من اإحدى مقامات احلريري، �شابرا 

اأغوارها، ملتقطا رموزها، حيث اخلطيئة مرتبطة 

مبيالد الإن�شان، دون اأن يفوته التنبيه اإىل اأن جنة 

عدن تكتفي بذاتها، وت�شتغني عن كل خملوق!.

»برييك  ف�شل  كيليطو  د.  ويفرد 

ي�شرتكان  واللذين  بينهما،  للمقارنة  واحلريري« 

احلريري  اأن  يرى   و  بالألفاظ،   التالعب  يف  

كانوا  اللغوية«   »بهلوانياتهم  وب�شبب  واأمثاله، 

العربي.  الأدب  �شهده   الذي  النحطاط  وراء 

بــ »بارت والرواية« يكتب  املعنونة  ويف مقالته 

الروائية، حيث روايات تقراأ  عن قراءات بارت 

العمومية، و  الف�شاءات  بالنهار، و�شط  �شجيج 

والفرا�س  الوحدة  حيث  بالبيت،  ليلية  قراءات  

والنوم واحللم، ول يتوانى بارت عن املجاهرة - 

وب�شجاعة نادرة - باأن قراءة  بع�س الكتب جمرد 

دين ُيدفع بالتق�شيط اأو عقوبة اأو واجب، بعدها 

بارت  م�رشوع   اأن  بيد  احلقيقي.  للكتاب  يعود 

بكتابة  يحلم   كان  فقد  يتحقق...  مل  احلقيقي 

هذه  ل  لي�شت  اأو  واحد  اآن  يف  ودرا�شة  رواية 

على  والعهدة  مزدوجة-  رغبة  هي  تلك.  ول 

يحيا  واأن  حقيقة،  كتابة  يكتب  اأن  يف  الناقد- 

حياة حقيقية... رغبة �شيغت عام 1978م، وبعد 

عامني، وافته املنية.
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اإبادة، بدون رحمة!«. ولأن عبد الفتاح  حرب 

كيليطو  يجيد لعبة التفرعات ال�رشدية املده�شة، 

نقراأها،  مل  التي  الكتب  عن  احلديث  يتناول 

م�شتح�رشا  كتاب جان بيري بايار بعنوان »كيف 

نتكلم عن الكتب التي مل نقراأها«، وطبعا قلة من 

يعرفون كيف يدارون جهلهم بكتب مل يطلعوا 

عليها، مثل الأ�شتاذ الذي ا�شتف�رشه عن ابن ر�شد 

واأين كتبت تلك اجلملة امللغزة، فالذ بابن �شريين 

تلك  اأن  يدرك  اخلتام،  يف  الثالثني...  اأولده  و 

العبارة لبن منظور، ومل يق�شد بها �شوى اخلطر 

الأزيل الذي واجهته  لغة ال�شاد، اأي �شعفها يف 

زمنه.

* * *
اأي�شا  واملمتع   - املمتنع  ال�شهل  باأ�شلوبه 

كيليطو   عبدالفتاح  يوا�شل  مكثفة،  وبلغة   ،-

ال�رشدي...  الرتاث  اأحرا�س  اجتاه  يف  توغالته 

بحثا  بني نفائ�شه،  مت�شلحا مبناهج نقدية حديثة 

وبثقافته العاملية، مما يخلق متعة متفردة للمتلقي، 

متعة م�شاعفة.. متعة قراءة هوؤلء الكتاب ومتعة 

النفور  قراءة كيليطو. لقد اعتاد  القارئ العربي 

من الكتب النقدية، فهي تبدو له متجهمة وممقوتة 

النقاد  تعايل  عن  ف�شال  املتخ�شبة،  لغتها  ب�شبب 

على القراء العاديني، لكن مبجرد اأن تت�شفح  اأي 

كتاب لكيليطو، �شتت�شارع  بالتهامه من الغالف 

اإىل الغالف، و�شت�شعى للبحث عن بقية موؤلفاته 

ي�شكل  لهذا  اإبداع.  من  تخلو  ل  التي  النقدية 

حالة   - وا�شتحقاق  جدارة  وعن   – الباحث 

ا�شتثنائية يف النقد العربي. 

ملمحا  احلوارات  من  مناذج  الباحث  ويورد 

واأخرى  الرجل  ي�شتعملها  ل  تعابري  وجود  اإىل 

الروائي يرتجم  اأن  اإىل  الن�شاء، ويخل�س  تتجنبها 

يقوم  بينما  الفرن�شية،  اإىل  العربية  من  احلوارات 

القارئ بالعك�س. »القراءة  احلقيقية، التي  تتطابق 

به  امتياز خم�شو�س  اأنها  يبدو  الكتابة،  فرادة  مع 

قراءة  اأن  بيد  املوؤلـف«،  لغة  يتقن  الذي  القارئ 

خمتلـفة  ولكنها  خاطئة  لي�شت  اللغة  ثنائي  غري 

كيليطو  ح�شب   - ال�شفريوي  رواية  اإن  فقط. 

وهو  روايتـني،  بل  واحدة  رواية  تت�شمن  ل   -

ما يحتم على الكاتب املغربي �رشورة اعتبار لغة 

القارئ، فــ »ال�شوؤال: باأي لغة تكتب؟ لن يكون 

الآخر،  ال�شوؤال  بهذا  ا�شتكمل  اإذا  اإل  معنى  له 

املهمل با�شتخفاف: باأي لغة تقراأ؟«.

الكتاب،  ا�شم  يحمل  الذي  الف�شل  يف 

بورخي�شية   مبتاهة  اأ�شـبه  حلٍم   يف  الكاتب  يرى 

وهو  )ع.ك(،  العربية  اإىل  ومرتجمه  ر�شد  ابن 

خمتلفان،  لكنهما  كيليـطو،  عبدالفتاح  نف�شه 

بينما  ع.ك،  ترجمات  على  يوافق  ل  فكيليطو 

يتهمه املرتجم  باأنه يكره اللغة العربية. ويفكر يف 

الأعجمية«  »لغتنا  امللغزة :  احللمية  اجلملة  تلك 

اللغة  عن  ويت�شاءل  ر�شد،  ابن  اإىل  ين�شبها  التي  

مثله:  الل�شان  مزدوج  بها  ويفكر  يحلم  التي 

نلحق  فنحن  لغـة،  عن  اأو  لغة،  نتكلم  »حني 

هذه  اأن  املعـلوم  واملوؤكد  بالأخرى،  ال�شيم 

الأخرية ل تنتظر �شوى حلظة القتل«، و»اللغتان 

بينهما  ال�رشتني،  مثل   - اجلاحظ  ل�شان  على   -
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الـ�ســـرد الــعــــربي 

القدمي والغرابة 

املتعلقة

العربي  ال�رسد  مقاربة  يف  ن�سهم  اأن  الدرا�سة  هذه  يف 

نّاعه القدمي وتف�سري تكوينه البالغي عند اأحــد اأبرز �سُ

املوؤلف  هذا  خّلف  فقد  اجلاحظ.  وهو  القدمي  الأدبي  تراثنا  يف 

تاريخ  اأن  تك�سف  ال�رسدية  الن�سو�ص  من  غنيا  ر�سيدا  املو�سوعي 

واأمناطه  و�سيغه  اخلطاب  اأنواع  من  مركب  ن�سيج  العربي  الأدب 

املختلفة، واأن قيمة اجلاحظ ل تكمن يف اإ�سهامه يف البالغة النظرية 

اأو يف القدرة على البيان واحلجاج، بل تظهر كذلك يف قدرته على 

اأ�سلوب متميز يف  له  الت�سوير ال�رسدي للعامل من حوله. وقد كان 

ال�رسد نتوخى الإ�سهام يف اكت�ساف بع�ص �سماته هنا. 

1 - الغرابة املتعقلة:

قال اجلاحظ يف تعقيبه على اإحدى النوادر التي جتاوز فيها 

الت�سوير حدود ما ميكن اأن يقبله العقل:«ول يعجبني هذا احلرف 

الأخري، لأن الإفراط ل غاية له. واإمنا نحكي ما كان يف النا�ص، وما 

يجوز اأن يكون فيهم مثله، اأو حجة اأو طريقة. فاأما مثل هذا احلرف 

.
)1(

فلي�ص مما نذكره..«

منابع  من  اآخر  منبعا  الغرابة  يف  راأى  الذي  اجلاحظ  اإن 

لعر�ص  ميدانا  اخلرب  فن  من  واتخذ  الهزل  منبع  اإىل  ي�ساف  ال�رسد 

الأعاجيب، كان يرى اأن الغرابة ينبغي األ تكون يف الأمور املمتنعة 

الواقع  يف  حتدث  اأن  ميكن  ل  التي  الأمور  اأي  ؛ 
)2(

الطبيعة يف 

.ولعل هذا ما دفع اأحد الباحثني 
)3(

الطبيعي واإن جازت يف اخليال

املعا�رسين اإىل القول اإن »اخلرب الأدبي عند اجلاحظ وجه من وجوه 

.
)4(

جتلِّي العقل«

حممــــد مـ�شـبـــال

غايتنـا
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املنزلة الالئقة بها، غري اأنهم و�ضعوا لها حدودا؛ 

يف  بها  احتفى  الذي  اجلرجاين  القاهر  فعبد 

الت�ضبيهات واال�ضتعارات، وامتدح ال�ضاعر الذي 

يقع على امل�ضابهات اخلفية الدقيقة ويحدث بني 

املختلفات متاثالت نادرة م�ضتطرفة َيِقلُّ االهتداء 

ال�ضور  الت�ضابه يف  اأن عالقات  يت�ضور  مل  اإليها، 

ال�ضعرية ميكنها اأن تتجاوز حدود التفكري العقلي 

يتقيد  باأن  ال�ضعري مطالب  فاخليال  املنطقي؛  اأو 

ولي�س  ومنطقه،  املتلقي  عقل  يتمثلها  مب�ضابهات 

له اأن يجنح نحو م�ضابهات ال ميكن متثلها �ضوى 

القارئ  اجلرجاين  نبَّه  لقد  التوهم.  اأو  بالتخيل 

بني  االئتالف  واإيجاد  الغرابة  من  ُمراده  باأن 

املختلفات لي�س اإحداث م�ضابهة »لي�س لها اأ�ضل 

يف العقل، واإمنا املعنى اأن هناك م�ضابهات خفية 

؛ فال�ضورة ال�ضعرية الغريبة 
)8(

يدق امل�ضلك اإليها«

اإال  القدمي  البالغي  ال ت�ضبح مقبولة يف اخلطاب 

منطقيا  عقليا  تف�ضريا  يجد  اأن  املتلقي  اأمكن  اإذا 

لغرابتها؛ اأي اإذا ا�ضتطاع »رّد البعيد الغريب اإىل 

.
)9(

املاألوف القريب«

�ضتار  القدمي  البالغي  الغرابة يف اخلطاب 

واملتعارف  والطبيعي  واملعهود  املاألوف  يخفي 

القدامى  البالغيون  اعرت�س  ذلك  والأجل  عليه، 

على   متتنع  التي  البعيدة  متام  اأبي  ا�ضتعارات  على 

التف�ضري العقلي،  والتي ال ت�ضمح غرابتها باأن ُتَُردَّ 

اجلرجاين  عند  اإذن  الغرابة  لي�ضت  املاألوف.  اإىل 

- وغريه من البالغيني القدامى - �ضـوى االألفة 

نف�ضها كما قـال كيليـطـو؛ اإنـها »ال تعني.. ال�ضيء 

مع  تتنافى  غرابة  يقبل  اجلاحظ  يكن  مل 

، والأجل ذلك 
)5(

قوانني العقل والتجربة احل�ضية

جمموعة  يف  �ضورها  التي  الغريبة  الوقائع  فاإن 

قابلة  غري  وقائع  لي�ضت  والنوادر،  االأخبار  من 

اأحوجت  واإن  طبيعية  وقائع  هي  بل  للت�ضديق، 

حتمله  عما  تنجلي  حتى  والتفكر  والنظر  التاأمل 

 .
)6(

واحلكمة والتدبري  التعجيب  خ�ضائ�س  من 

ن�ضو�ضه  يف  الغرابة  باإثارة  اجلاحظ  اأراد  لقد 

ينطوي  ما  اإىل  القارئ  نظر  يلفت  اأن  ال�رسدية 

نع الذي ال ُيلتفت  عليه هذا العامل من اإتقان ال�ضُّ

اإليه عادة، وهو يعلم اأن للنفو�س كلفا بالغرائب؛  

كما  الغريبة  الوقائع  حلكاية  ي�ضتجيبون  فالنا�س 

للغرابة  امل�ضحكة.  الهزلية  للمواقف  ي�ضتجيبون 

مل  جمالية  وظيفة  الهزل،  اأو  الطرافة  مثل  هنا، 

بغرابته  ال�رسد  ي�ضتوقف  اجلاحظ؛  بال  عن  تغب 

املتلقي لتاأمل العامل من حوله والنظر فيه وتدبره، 

على نحو ما ي�ضتدعيه لال�ضتمتاع مبا يعر�س عليه 

النهاية  يف  الغرابة  وظيفة  لي�ضت  غرائب.  من 

�ضوى ا�ضتنفار الذهن لتاأمل الطبيعة واال�ضتمتاع  

باأ�رسارها.

ال�رسدي،  خلياله  العنان  اجلاحظ  يرخ  مل 

الذي  العقل  حدود  خارج  يجنح  يرتكه  ومل 

فالغرابة  اخرتاقه؛  ينبغي  ال  �ضياجا  حوله  �رسب 

تتعد  مل  ال�رسدية  ن�ضو�ضه  يف  بثها  توخى  التي 

. وهذا ال�رسب من اخليال هو 
)7(

»اخليال املتعقل«

ال�ضائد يف ت�ضور البالغيني العرب القدامى الذين 

واأنزلوها  ال�ضعراء   اإبداع  يف  الغرابة  ا�ضتوقفتهم 
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فعمد من بقى من املطعونني من اأهل تلك املحلة 

ذلك  بعد  كان  فلما  ف�ضّده،  الدار  تلك  باب  اإىل 

باأ�ضهر حتّوَل بع�س ورثة القوم، ففتح الباب، فلّما 

يلعب مع  ب�ضبيٍّ  اإذا هو  الدار  َعْر�ضة  اإىل  اأف�ضى 

اأجراء كلبة، وقد كانت الأهل الدار، فراَعه ذلك، 

الدار،  الأهل  كانت  كلبة  اأقبلت  اأن  يلبث  فلم 

فلما راآها ال�ضبي حبا اإليها، فاأمكنته من اأطبائها 

ها، فظنوا اأن ال�ضبي ملا بقي يف الدار و�ضار  فم�ضَّ

من�ضيًّا وا�ضتدَّ جوعه، وراأى اأجراءها ت�ضتقي من 

ة  اأطبائها، حبا اإليها فعطفت عليه، فلّما �ضَقْتُه َمرَّ

اأدامت ذلك له، واأدام هو الطلب.

والذي األهم هذا املولود َم�سَّ اإبهامه �ضاعة  

يولد من بطن اأمه، ومل يعرف كيفية االرت�ضاع، 

الكلبة.  اأطباء  االرت�ضاع من  اإىل  الذي هداه  هو 

ملا  طبيعته،  يف  جمعوال  �ضيئا  الهداية  تكن  مل  ولو 

عليه  اأفرط  فلما  الثدي،  وحلمة  االإبهام  م�سَّ 

وتلك  ُه   نْف�ضُ وطلبْت  حاله،  وا�ضتدت  اجلوع 

الطبيعُة فيه، َدَعْته تلك الطبيعُة وتلك املعرفُة اإىل 

واألهمه  هذا  دبَّر  َمْن  ف�ضبحاَن  والدنّو.  الطلب 

.
)12(

و�ضّواه ودلَّ عليه!!«

الغريب  للحدث  تف�ضريا  اخلرب  يت�ضمن 

الذي رواه؛ وقد اأُعلن عن هذا التف�ضري بالتحول 

اإىل  املفرد  الغائب  �ضمري  �ضيغة  من  ال�رسد  يف 

 - اأف�ضى   - )فتح  اجلمع  الغائب  �ضمري  �ضيغة 

عن  اأعلن  الذي  االأ�ضلوب  اإنه  فظنوا(؛  راعه... 

ومن  الواقع،  األفة  اإىل  ال�رسد  غرابة  من  االنتقال 

الذي مل تره العيون ومل ت�ضمعه االآذان؛ اإنها على 

العك�س متعلقة ب�ضيء معروف وماألوف، اإال اأنه 

.
)10(

من�ضي ومدفون يف اأعماق النف�س«

للغرابة  البالغي  الت�ضور  هذا  دائرة  يف 

�ضاغ اجلاحظ ن�ضو�ضه ال�رسدية؛ ي�ضتغرب قارئ 

ال�ضعر الوجوه اللطيفة التي يهتدي اإليها ال�ضاعر 

مفرتقني  بني  ت�ضبيه  اأو  ا�ضتعارة  يف  جمعه  مثل 

ي�ضتغرب قارئ  بينما   ،
)11(

من جهة غري معتادة

االأخبار ما ُي�رسد عليه من وقائع مده�ضة، ولكنها 

يف الوقت نف�ضه وقائع ت�ضكل جزءا من الطبيعة 

ال تتنافى مع قوانينها.

احلدث الغريب يف فن اخلرب عند اجلاحظ 

الطبيعة؛  اإىل  هنا  الغرابة  توؤول  طبيعي.   فعل 

فاحليوان يف ن�ضو�س هذه االأخبار ال ي�ضتطيع اأن 

ي�ضنع غري ما اأودع اهلل فيه من قدرات. اإن فعله 

ا�ضتغراب  احلدث  يثري  طبيعته؛  من  نابع  الغريب 

املتلقي ولكنه يظل حدثا ممكنا وجائزا.

يروي اجلاحظ اخلرب االآتي:

»وزعم علماء الب�رسيني، وذكر اأبو عبيدة 

اليقظان �ُضحيم بن حف�س، واأبو  النحوي، واأبو 

احل�ضن املدائني، وذكر ذلك عن حممد بن حف�س 

م�ضهوٌر  حديث  وهو  حمارب،  بن  َم�ضَلَمة  عن 

طاعونا  اأن  الب�رسيني،  من  اأ�ضحابنا  م�ضيخة  يف 

تلك  اأهل  ي�ضكَّ  فلم  دار،  اأهل  على  جاء  جارفا 

اأنه مل يبق فيها �ضغري وال كبري، وقد كان  املََحلَّة 

فيها �ضبي يرت�ضع، ويحبو وال يقوم على رجليه، 
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ذنب،  لل�ضفدع  وكان  اأ�ضرب،  اأيهما  الظماأ  يف 

اأخذ  ال�ضبُّ  غلبها  فلما  مم�ضوحا،  ال�ضب  وكان 

 .
)17(

. وخرب منادمة الديك للغراب
)16(

ذنبها..«

باب  يف  املربد  اأورده  ما  االأحاديث  هذه  ونظري 

؛ وهي اأخبار 
)18(

�ضّماه »من تكاذيب االأعراب«

مفارقة للواقع وال جتري على �ضنن الطبيعة ؛ �ضاأل 

اأحد الرواة اأبا عبيدة عن قائل هذا البيت:

اأَىل َحوالََكا! موا بيتَك ل اأبا لََك      واأنا اأم�سي الدَّ اأَهدَّ

بُّ  ال�ضّ يقوله  »هذا  اأبوعبيدة:  فاأجابه 

.
)19(

للِح�ْضل اأيام كانت االأ�ضياء تتكلم«

ولكن ملاذا قبل اجلاحظ هذا اخلرب الغريب 

واحتج به يف كتابه؟

لي�س هناك من تف�ضري لقبول اجلاحظ هذا 

اخلرب �ضوى الأنه ينتمي اإىل منط من الق�س اخت�س 

بروايته االأعراب الذين كانوا يحاكون به ق�ض�س 

زي  الّتوَّ ثني  »وحدَّ املربد:  يذكر   كما  العجم، 

االأخبار  هذه  مثل  عن  عبيدة  اأبا  �ضاألت  قال: 

تكذب  العجم  اإن  يل:  فقال  العرب؟  اأخبار  من 

من  وثلثه  نحا�س،  من  ثلثه  رجل  كان  فتقول، 

ر�ضا�س، وثلثه من ثلج، فتعار�ضها العرب بهذا 

.
)20(

وما اأ�ضبهه«

على  اجلاحظ  ت�ضور  ارتباط - يف  هناك 

من  وبني   االأنواع  بع�س  م�ضداقية  بني  االأقل - 

تن�ضب اإليه؛ فالنادرة تزداد حرارتها عندما ت�ضند 

احلارث جمني، كما  كاأبي  �ضخ�س  ظريف  اإىل 

احلكاية اإىل التف�ضري. يتوىل ال�ضارد تف�ضري احلدث 

اإىل  ردها  اأو  غرابته  واإزاحة  رواه  الذي  الغريب 

االألفة. ال�ضارد مطالب باأال يرتك الغرابة ت�ضتويل 

على املتلقي فتوهمه اأمورا تتعدى حدود الطبيعة. 

يقت�رس ال�رسد عند اجلاحظ على رواية االأحداث 

الغريبة القابلة للتف�ضري العقلي.

الغرابة يف هذا اخلرب اإذن و�ضيلة الإظهار ما 

هو ماألوف وطبيعي ولكنه خفي ودقيق يحتاج 

اال�ضتعارات  ذلك  اإىل  حتتاج  كما  التاأمل  اإىل 

والت�ضبيهات اللطيفة يف ال�ضعر. ارت�ضاع ال�ضبي 

من  لالرت�ضاع  اآخر  وجها  اإال  لي�س  الكلبة  من 

اأ�ضلها  اإىل  وَرّدها  بتف�ضريها  الغرابة  تنزاح  االأم. 

الواقعي والطبيعي. ال ُتقبل الغرابة يف ال�رسد اإال 

�ضابقة  جتربة  اأو  الواقع،  يف  اأ�ضل  لها  كان   اإذا 

 .
)13(

توؤول اإليها ومتاثلها

القابلة  الغرابة  �ضمة  اأن  من  الرغم  وعلى 

للتف�ضري العقلي �ضّكلت معيارا يف �ضياغة فن اخلرب 

تعدم منطا  ال�رسدية مل  فاإن مدونته  عند اجلاحظ، 

لها  لي�س  والتي  للطبيعة  املفارقة  الغرابة  من  اآخر 

العقل، ولكن اجلاحظ قبل االحتجاج  اأ�ضل يف 

بها وروايتها على اأ�ضا�ضني:

 
)14(

اأوال، اإذا كانت من »اأحاديث العرب«

ال�ضب  خرب  مثل   ،
)15(

االأعراب« »اأكاذيب  اأو 

االأعراب:  ل�ضان  على  رواه  الذي  وال�ضفدع 

ال�ضفدع  ال�ضب  خا�ضم  االأعراب:  »وتقول 
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اإىل الطبيعة؛ لقد حّمله اخلرب وظيفة ثقافية خرقت 

وظيفته الطبيعية وت�رسفت فيها، وهذا اأمر نادر يف 

ال�رسد عند اجلاحظ الذي ظل فيه احليوان حمتفظا 

بدالالت  ا�ضطالعه  من  الرغم  على  بطبيعته 

على  الذباب  هجوم  اأن  كيف  راأينا  فقد  ثقافية؛ 

عبد اهلل بن �ضوار واجلاحظ يف اخلربين املذكورين 

مل  هجوم  لكنه  دالالت،  من  يخل  مل  �ضابقا 

رة له يف الطبيعة، اأما احلية  خَّ يتجاوز احلركة املُ�ضَ

رة  فقد ت�رسفت على نحو يتجاوز احلركة امل�ضخَّ

لها، وبذلك ات�ضم فعلها بالغرابة. ولكي يخفف 

الطبيعة،  وانزياحها عن  الغرابة  ال�ضارد من هذه 

قتل  حدث  رد  اأن  ذلك  عقدي؛  تف�ضري  اإىل  جلاأ 

ال  الأوالدها،  وقتلها  بغائها  اإىل  للمراأة  احليات 

ي�ضتند اإىل حجة عقلية اأو منطقية. فال�ضارد الذي 

اخلتام  يف  د  تعمَّ للت�ضديق  قابل  غري  خربا  قدم 

توجيه �ضوؤال للجارية التي كانت ت�ضاحب املراأة 

: »فقلت جلارية كانت لها: وْيَحِك! اأخربينا عن 

االإجابة  تقدمي  على  حلملها  وذلك  املراأة«  هذه 

بَغْت  »قالت:  للمتلقي:  تو�ضيلها  يق�ضد  التي 

و�ضعته  فاإذا  بولد،  تاأتي  مرة  كل  مرات،  ثالث 

.
)23(

�ضجرت التنور، ثم األقته فيه«

واحلق اأن هذا النمط من الغرابة نادر يف 

�ضلة  ولوال  بالغته،  عن  وغريب  اجلاحظ  �رسد 

احلدث الغريب يف اخلرب ال�ضابق بانتهاك االأخالق 

والتعاليم الدينية ملا جازت روايته. والأجل ذلك 

�ضوى  يعرف  يكاد  ال  اجلاحظ  عند  ال�رسد  يظل 

منط الغرابة املتعقلة.

اأن املوعظة تت�ضاعف فعاليتها اإذا ما اأ�ضندت اإىل 

 .
)21(

املزين عبداهلل  بن  بكر  مثل  زاهد  �ضخ�س 

وبناًء على هذا املبداأ ي�ضبح اخلرب الغريب مقبوال 

ح�رسي،  راو  من  مقبول  وغري  اأعرابي  راو  من 

الغريبة احلو�ضية ت�ضتح�ضن من  االألفاظ  اأن  مثلما 

�ضاعر اأعرابي وت�ضتهجن من �ضاعر ح�رسي.

ثانيا، تقبل الغرابة املفارقة للطبيعة والعقل 

خرب  مثل  عقدي،  ثقايف  اأ�ضا�س  على  قامت  اإذا 

فقد  مدّبر؛  هجوم  يف  احليات  قتلتها  التي  املراأة 

انطوت على ج�ضدها حية، وعندما قررت تنفيذ 

حيات  ي�ضيل  الوادي  »فاإذا  �ضفرت  العقاب 

اإن   .
)22(

عظامها« نقت  حتى  فنه�ضتها  عليها، 

االإن�ضان  على  تنق�سُّ  قد  حقيقي  حيوان  احلية 

فيها،  اهلل  اأودعها  التي  طبيعتها  به؛ هذه  وتفتك 

بحيات  لال�ضتعانة  اأطلقته  الذي  ال�ضفري  اأن  غري 

املذنبة  املراأة  على  مدبَّر  هجوم  و�ضنِّ  الوادي 

هنا  ا�ضطلع  احليوان  اأن  يفيد  عظامها،  ونه�س 

املراأة من ذنوب،  اقرتفته  ما  العقاب على  بتنفيذ 

وهو �ضلوك مفارق لطبيعته.

الغريب  احلدث  هذا  قبول  اأن  �ضك  وال 

باأن  يقر  وثقايف  خلقي  اإطار  يف  و�ضعه  يقت�ضي 

ُذ  ُيَنفَّ قد  اخلطيئة  مبرتكب  ينزل  الذي  العقاب 

الطبيعة.  قوانني  مع  بال�رسورة  تتوافق  ال  بطرق 

الرمز احلامل  اإىل  اأقرب  �ضياق اخلرب  اإن احلية يف 

لداللة خلقية ودينية منها اإىل احليوان الذي ينتمي 
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ورد يف اخلرب ما ياأتي:

قط  اأر  مل  قال:  فاإنه  ثمامة  »واأما حديث 

اأعجب من قتال الفاأر، كنت يف احلب�س وحدي، 

يقابله  فاأر،  جحر  فيه  اأنا  الذي  البيت  يف  وكان 

جحر اآخر، فكان اجلرذ يخرج من اأحد اجلحرين 

فريق�س ويتوعد، وي�رسب بذنبه، ثم يرفع �ضدره 

ويهّز راأ�ضه. فال يزال كذلك حتى يخرج اجلرذ 

الذي يقابله، في�ضنع ك�ضنيعه. فبينما هما اإذ عدا 

مثل  االآخر  �ضنع  ثم  جحره،  فدخل  اأحدهما 

ويف  الوعيد  يف  داأبهما  ذلك  يزل  فلم  ذلك. 

اإال  التالقي.  ترك  ويف  التحاجز  ويف  الفرار، 

اأين يف كل مرة اأظن الذي يظهر يل من جدهما 

�ضيلتقيان  اأنهما  توعدهما،  و�ضدة  واجتهادهما، 

ب�ضيء اأهونه الع�ّس واخلم�س، وال واهلل اإن التقيا 

معه،  اإيقاع  ال  دائم  وعيد  من  فعجبت  قط؟ 

ومن فرار ال ثبات معهن ومن هرب ال مينع من 

وكيف  االلتقاء.  يوجب  ال  اإقدام  ومن  العودة، 

�ضيء  وباأي  االآخر؟  ويتوعده  �ضاحبه  يتوّعد 

يتوعده، وهما يعلمان اأنهما ال يلتقيان اأبدا؟ فاإن 

كان قتالهما لي�س هو اإال ال�ضخب والتنييب فلم 

واإن  يدخل جحره؟  منهما حتى  واحد  يفر كل 

ال�ضدمة؟  من  مينعهما  �ضيء  فاأي  ذلك  غري  كان 

وهذا اأعجب«.

�ضمات  من  �ضمة  الطبيعية  الغرابة  ت�ضكل 

التكوين البالغي لهذا الن�س ال�رسدي؛ متثلت يف 

و�ضلوكا  احليوان  اأعاجيب  من  اأعجوبة  ت�ضوير 

2 - الغرابة والت�سوير ال�رسدي:

الحظ اأكرث من باحث معا�رس اأن فن اخلرب 

جتلى  االأدبية؛  بالوظيفة  عناية  اجلاحظ  مع  �ضهد 

اخلطاب  ملكونات  الوا�ضحة  الهيمنة  يف  ذلك 

اخلرب،  اأو حمتوى  احلكاية  ال�رسدي على ح�ضاب 

واخلارجي  الداخلي  الو�ضف  على  كالرتكيز 

واحلوار واملكان والزمان وغريها من املكونات 

وال�ضمات التي ينتقل بها اخلرب من وظيفة االإعالم 

والتخييل  االإمتاع  وظيفة  اإىل  املعرفة  وتو�ضيل 

وت�ضكيل معان اإن�ضانية  وعلمية وخلقية.

ولبيان بروز الوظيفة االأدبية يف فن اخلرب 

عند اجلاحظ ميكننا مقاربة �ضمة الغرابة وجتلياتها 

البالغية ال�رسدية يف بع�س االأخبار التي ال تكتفي 

بتقدمي االأعاجيب ولكنها تتجه اإىل ت�ضكيل �ضور 

يتحقق  حتى  االأعاجيب  لهذه  و�رسدية  و�ضفية 

االلتذاذ بال�ضور وما يتولد عنها من معان ولي�س 

ل�ضكري  �ضبق  فقد  ذاته؛  يف  العجيب  باحلدث 

عياد اأن الحظ اأن فن اخلرب عند اجلاحظ قام على 

.
)24(

اإمتاع القارئ بالت�ضوير

 
)25(

الفاأر عن  اأ�رس�س  بن  ثمامة  خرب  يف 

احليوان  اأعاجيب  من  اأعجوبة  اجلاحظ  يروي 

القيمة  اأن  غري  اجلرذان،  قتال  طبيعة  يف  املتمثلة 

البالغية لهذا اخلرب ال تقت�رس على تقدمي احلدث 

القارئ  اأطلع  اأن  للجاحظ  �ضبق  الذي  الغريب 

، بل تظهر يف ت�ضويره �رسديا.
)26(

عليه
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االإن�ضان؛ اأال يفيد قتال الفاأرين وجها من وجوه 

حياته  يف  االإن�ضان  ميار�س  اأال  االإن�ضانية؟  احلياة 

والتنييب  ال�ضخب  غري  منها  طائل  ال  معارك 

د؟ والتوعُّ

يثريه  ما  الن�س  يف  الغرابة  معاين  ومن 

ل حلركات الفاأر والطريقة  الو�ضف الدقيق واملف�ضّ

التي يتعارك بها يف املتلقي من تاأثريات. فالغرابة 

هنا ناجمة عن الت�ضوير باعتباره فعال غريبا  يف 

بالغرابة  ال�ضعور  اإىل حتقيق  الكاتب  ي�ضعى  ذاته؛ 

يف متلقيه مبا يظهره من قدرة على حماكاة الفعل 

اخلارجي ونقله بوا�ضطة اللغة، على نحو ما �ضعى 

اإىل حتقيقه بوا�ضطة احلدث الغريب يف ذاته. ويف 

الن�س  هذا  الغرابة يف  اإن  القول  ن�ضتطيع  اجلملة 

توؤول اإىل احلدث وت�ضويره معا.

ق�ضد  التي  الفاأر  قتال  اأعجوبة  تكن  مل 

�ضوى  اخلرب،  يف  للقارئ  تو�ضيلها  اجلاحظ 

مق�ضده ال�رسيح املعلن؛ فقد ك�ضف �ضياق الن�س 

عن معان اإن�ضانية اأثبتت اأن فن اخلرب عند اجلاحظ 

مل ينح�رس يف تو�ضيل املعرفة اأو املعاين اخللقية بل 

ت�ضمن معاين ذات �ضلة مب�ضاعر االإن�ضان وروؤيته 

للحياة.

ولزيادة تو�ضيح هذه الفكرة ننظر يف خرب 

مدة  حب�س  رجال  اأن  اجلاحظ  يروي   .
)27(

اآخر

�ضهر تاركا وراءه فرخي زوج احلمام املق�ضو�س 

من دون رعاية، فانتابه قلق على م�ضريهما، لكنه 

واأن  احلياة  قيد  على  اأنهما  عودته  بعد  ا�ضتغرب 

ال  الن�س  هذا  بالغة  لكن  الغريبة،  �ضلوكاته  من 

توؤول اإىل هذا احلدث العجيب فح�ضب، ولكنها 

توؤول اأي�ضا اإىل عالقة هذا احلدث بال�ضارد واإىل 

منط الت�ضوير املعتمد.

اأداة  جمرد  اخلرب  هذا  يف  الراوي  لي�س 

لنقل احلدث الغريب وتو�ضيله، ولكنه جزء من 

للقارئ  ُيقدم  ر  وَّ امل�ضَ فاحلدث  البالغي؛  تكوينه 

من منظور �ضخ�س يق�ضي عقوبة احلب�س وحيدا، 

مو�ضومة  للحدث  روؤيته  تكون  اأن  وبدهي 

دون  الن�س  اإليه  اأ�ضار  الذي  و�ضعه  بخ�ضائ�س 

يعلم  القارئ  لكن  �رسديا،  تطويره  اإىل  يعمد  اأن 

اأن احلدث �ضيغ بروؤية راو يعاين وح�ضة احلب�س 

ما  وهو  واخلال�س،  احلرية  اإىل  ويتوق  والوحدة 

�ضمح له مبالحظة ما يعجز عنه �ضخ�س طليق اأو 

يف جماعة.

الفاأرين  حرية  يف  الراوي  وجد 

وحركاتهما ما خفف عنه وطاأة حب�ضه ووحدته 

وقعوده. هل كان ثمامة يغبطهما على حريتهما 

؟ هل كان ر�ضده الدقيق  ون�ضاطهما الذي ال يكلُّ

عن  تعبريا  الفاأرين  بني  احلامية  املعركة  لتفا�ضيل 

رغبة يف ا�ضتعادة حريته ون�ضاطه؟

حاجة  يف  كان  الراوي  اأن  الظن  اأغلب 

احليوان  يف  وجد  وقد  واملوؤان�ضة،  التوا�ضل  اإىل 

فيه  وجد  كما  وحدته،  يف  يوؤن�ضه  ما  وعجائبه 

اإليه،  ُيلتفت  للتوا�ضل مع عامل غريب ال  منا�ضبة 

لعامل  اأعمق  ف  لتعرُّ منا�ضبة  فيه  اأي�ضا وجد  ورمبا 
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قال اأبو عبيدة: قيل ذلك الأن رجال خرج 

له،  كان  كلٌب  فاأتبعه  ِركاَبه  ينتظر  اجلّبان  اإىل 

ورماه  يتبعه،  اأن  وكره  وطرده،  الكلَب  ف�رسب 

فلما  معه،  يذهب  اأن  اإال  الكلُب  فاأبى  بحجر، 

�ضار اإىل املو�ضع الذي يريد فيه االنتظار، َرَب�َس 

اأعداٌء  اأتاُه  اإذ  فبينا هو كذلك  منه،  قريبا  الكلب 

له  له يطلبونه بطائلة لهم عنده، وكان معه جاٌر 

واأخوه ِدْنيًا ]االأدنى من القرابة[، فاأ�ضلماه وهربا 

عنه، فُجرح ِجراحاٍت وُرمي به يف بئر غري بعيدة 

ى راأ�ضه  القعر، ثم َحَثْوا عليه من الرتاب حتَّى غطَّ

م فوق راأ�ضه منه، والكلُب يف ذلك يزُجم  ثم ُكمِّ

زال  فما  البئر؛  راأ�س  اأتى  ان�رسفوا  فلما  وَيِهّر، 

بيده  الرتاب  ويحثو  عنه  وينبث]ينب�س[  َيعوي 

�س  فتنفَّ راأ�ضه،  اأظهر  حتى  راأ�ضه  عن  ويك�ضف 

منه  يبق  ومل  ميوُت  كاد  وقد  وح  الرُّ اإليه  ت  وُردَّ

اإاّل ُح�ضا�ضة، فبينا هو كذلك اإْذ َمرَّ نا�س فاأنكروا 

مكان الكلب وراأوه كاأنه يحفر عن قرب، فنظروا 

فا�ضت�ضالوه  احلال،  تلك  يف  بالّرُجِل  هم  فاإذا 

اأهله،  اإىل  اأَّدوه  حّتى  وحملوه  حيًّا،  فاأخرجوه 

فزعم اأّن ذلك املو�ضع ُيْدعى ببْئر الكلب. وهو 

ُمتياِمن عن النَّجف.

وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي واإلف 

و�ضرب،  معرفة  وعلى  �ضديدة،  وحماماة  غريزي 

ومنفعٍة  عجيب  َغناٍء  وعلى  و�ضكر،  كرم  وعلى 

تفوق املنافع؛ الأن ذلك كله كان من غري تكلف 

.
)28(

وال ت�ضنٍُّع«

هذه  برعايتهما.  تكفال  الطّيار  احلمام  زوجي 

فكرة  تو�ضيل  اجلاحظ  بها  اأراد  التي  االأعجوبة 

االإلهام عند احلمام كما قلنا يف مو�ضع �ضابق، ال 

اإن�ضاين  معنى  اإىل �ضياغة  نزوعه  الن�س  تنفي عن 

يخفف من حدة ح�ضور فكرة االإلهام باعتبارها 

ق�ضية معرفية؛ فالراوي �ضاحب احلمام ال يكتفي 

نف�ضه  دخيلة  ي�ضور  بل  اخلارجي،  الفعل  ب�رسد 

واأطوار انفعاالته وم�ضاعره؛ يف�رس ما جلاأ اإليه من 

و�ضع الرف قدام الكوة باأنه تخّوف من العوار�س 

با للطوارئ. تتجاوز  واحتياط وجب اأخذه حت�ضُّ

�ضلة الراوي باحلمام العالقة املادية النفعية؛ ن�ضي 

م�ضري  على  القلق  وم�ضاعر  العواطف  غمرة  يف 

الطيار  للزوج  املادية  القيمة  ال�ضعيف،  احلمام 

والفرخني، بل ن�ضي التفكري يف م�ضريه؛ فاحلب�س 

اإال من جهة كونه عائقا  اإليه مل يعد هّمًا  بالن�ضبة 

يحول دون ا�ضتمرار عنايته باحلمام.

بال�رسد؛  ملحوظ  اعتناء  اإذن  اخلرب  يف 

احلدث  وتاأثري  ال�ضخ�ضية  خلواطر  ت�ضوير  ثمة 

فيها، باالإ�ضافة اإىل قدر من االإ�ضهاب يف احلكي 

ال�رسدي  اخلطاب  على  الرتكيز  هذا  والو�ضف. 

ما  نحو  على  اجلاحظ،  اأخبار  يف  وا�ضحة  �ضمة 

ميكن اأن نربز ذلك يف حتليلنا خلرب »وفاء الكلب« 

نورد ن�ضه كامال:

اأبي  عن  خالويه  بن  احل�ضن  اأبو  »واأن�ضد 

عبيدة لبع�س ال�ضعراء:

ُد عنُه جاُرُه و�َسقيُقه        وينِب�ُص عنه كْلبُُه وهو �ساِربُْه يَُعرِّ
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�ضياق العالقة التي وقفنا عليها اآنفا بني ن�ضو�س 

اجلاحظ ال�رسدية وخطابه البالغي؛ فاجلاحظ غري 

للحيوان واالإن�ضان  املعاين اخللقية  بت�ضوير  معني 

القيمة  جوهر  ر  ي�ضوِّ اأن  اأي�ضا  يعنيه  بل  فقط، 

املحددة لل�ضلوك عند كل من االإن�ضان واحليوان 

والذي عربَّ عنها اخلطاب البالغي مبفهوم الطبع 

املقابل ملفهوم التكلف.

الن�ضني  بني  املقارن  التحليل  بنا  ويف�ضي 

االأدبية يف  الوظيفة  النظر يف ح�ضور  تعميق  اإىل 

فن اخلرب عند اجلاحظ:

يركز  بينما  اخلطاب  على  اجلاحظ  ن�س  يركز   -

قتيبة على احلكاية؛ يتوخى اجلاحظ  ابن  ن�س 

الوظيفة  قتيبة  ابن  ويتوخى  البالغية  الوظيفة 

االإبالغية.

- ن�س اجلاحظ اأقرب اإىل االإقناع ال�رسدي؛ فهو 

لالأماكن  وحتديدا  لالأحداث  تف�ضريا  يت�ضمن 

بئر،  منه،  قريبا  االنتظار،  مو�ضع  )اجلّبان، 

راأ�س البئر( وعدم املبالغة يف ت�ضوير املوقف؛ 

يف  حي  وهو  الطري  و�ضباع  الغربان  فمجيء 

ن�س ابن قتيبة حدث مبالغ فيه، كما اأن حدث 

اإخراج الكلب للرجل من احلفرة بدل النا�س 

اأقل اإقناعا.

- ركز ن�س ابن قتيبة على اإظهار قيمة الوفاء عند 

الكلب يف مقابل اإ�ضاءة االإن�ضان، ولكنه مل ي�رس 

وخ�ضو�ضيته.  ودرجته  الوفاء  هذا  طبيعة  اإىل 

اكتفى باإبراز الوفاء دون اأن ي�ضوره يف موقف 

اأورد ابن قتيبة هذا اخلرب يف �ضياغة  وقد 

�رسدية خمتلفة. يقول:

رجلني  اأن  يذكر  عبيدة  اأبو  كان  »وقد 

عليهما  فوقع  له،  كلب  اأحدهما  ومع  �ضافرا 

واأُخذ  ُغِلب  حتى  اأحدهما  فقاتل  الل�ضو�س 

فُدفن وُترك راأ�ضه بارزا، وجاءت الغربان و�ضباع 

وتقلع  تنه�ضه  اأن  تريد  حوله،  فحامت  الطري 

عينيه، وراأى ذلك كلب كان معه، فلم يزل ينب�س 

قبل ذلك قد  ا�ضتخرجه، ومن  الرتاب عنه حتى 

فّر �ضاحبه واأ�ضلمه.

قال: ففي ذلك يقول ال�ضاعر:

يعرد عنه جاره ورفيقه        وينب�ص عنه كلبه وهو �ساربه

حماماته  مثل  احليوان  من  ل�ضيء  ولي�س 

والطرد  اإليه  االإ�ضاءة  مع  عنهم  وذبه  اأهله،  على 

.
)29(

وال�رسب«

ال �ضك اأن النظر اإىل هذين الن�ضني نظرة 

مقارنة  تتيح لنا فر�ضة اإلقاء �ضوء اآخر على بالغة 

الرغم  فعلى  اجلاحظ؛  عند  ال�رسدي  الت�ضوير 

يو�ضالن م�ضمونا علميا وخلقيا  الن�ضني  اأن  من 

واحدا، اإال اأن ن�س اجلاحظ يختلف عن ن�س ابن 

قتيبة يف جتاوزه لهذا امل�ضمون؛ فبينما اأورد ابن 

الكالب  منافع  عن  حديثه  �ضياق  يف  ن�ضه  قتيبة 

بالوفاء  تت�ضم  التي  اأخالقها  اإىل  باالإ�ضارة  وذيَّله 

مهما تلقت من اإ�ضاءة ، فاإن اجلاحظ اختتم ن�ضه 

باالإ�ضارة اإىل اأن �ضلوك الكلب طبيعي ال تكلف 

فيه وال ت�ضنع، وهو ما يفر�س علينا اأن نوؤوله يف 
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اأ�ضلوبه وتفكريه وم�رسوعه ونظرته للحياة ما 

يبدو  ميحو عنه مالمح �ضورته االأ�ضلية حتى 

وروؤيته  اجلاحظ  خيال  رحم  من  ولد  وكاأنه 

للعامل.
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ر خرب ابن قتيبة �رسديا  متوتر خم�ضو�س. مل يطوِّ

ال�ضعري  البيت  يف  الواردة  الداللية  النواة 

ومتنحها  الوفاء  قيمة  تعمق  التي  »�ضارُبه« 

بعديها االإن�ضاين والدرامي؛ فالن�س يخلو من 

يف  الكلب   عند  العاطفي  االرتباط  ت�ضوير 

وقوع  قبل  وخ�ضونته  �ضاحبه  جفاء  مقابل 

احلادث، وهو املوقف الذي حر�س اجلاحظ 

على  الدرامية  ال�ضمة  الإ�ضفاء  ت�ضويره  على 

اجلاحظ  ن�س  احتفى  هنا  من  الوفاء.  قيمة 

بت�ضوير اأفعال الكلب وانفعاالته، على نحو ما 

احتفى بتقدمي جمموعة من االإ�ضارات امل�ضعفة 

غنى)خروجه  من  الرجل  �ضخ�ضية  حتديد  يف 

النتظار الركاب( وق�ضوة)�رسبه لكلبه( وعدم 

لهم  بطائلة  له  االأعداء  بالدين)طلب  وفاء 

عنده(.

- اأكدت هذه املقارنة اأن الن�س ال�رسدي االإخباري 

االأدبية  امل�ضنفات  تتناقله  مهما  اجلاحظ  عند 

�ضاهد  جمرد  اأنه  يعني  ال  ذلك  فاإن  القدمية، 

بالبيت  ُيتمثَّل  كما  معني  �ضياق  يف  به  ُيتمثَّل 

النبوي  واحلديث  ال�ضائر  واملثل  ال�ضعري 

واالآي الكرمي  واخلرب امل�ضهور، وغري ذلك من 

اأنواع ال�ضواهد التي حتتفظ ب�ضورتها االأ�ضلية 

التمثيل  �ضياقات  يف  دالالتها  اختلفت  واإن 

من  انبثق  ن�س  هو  بل  املختلفة،  واال�ضتدالل 

�ضميم ال�ضياق الذي جاء فيه، وكاأن اجلاحظ 

فه -اإذا كان االأمر يتعلق مب�ضدر اآخر  عندما تلقَّ

للخرب - كان حري�ضا على اأن ي�ضبغ عليه من 
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اأثر الليايل يف �صنعاء 

مدينة مفتوحة

)درا�صة يف العالقة 

التنا�صية باألف ليلة وليلة(

من  وافر  بعدد  العربية  الرتاثية  احلكائية  الذخرية 

الن�شــو�ص ال�شــردية ال�شــعـبية, غـري اأن اأهمــها عـلى

الإطالق هي األف ليلة وليلة, الذي غدا ن�شاً ثقافياً �شاماًل تولدت 

, هذ الن�ص الرتاثي املهم 
)1(

عنه ن�شو�ص يف خمتلفة الأنواع الأدبية

قد ا�شرتكت يف تاأليفه ثقافات خمتلفة الأمكنة والأزمنة, بحيث ميكن 

الأقل هي  مراحل على  يثبت ثالث  اأن  تاأليفه  املتعمق يف  للباحث 

الهندية والفار�شية ثم العربية التي متثل بدورها مرحلتني: بغدادية 

, وما زال ي�شتاأثر بعدد هائل من الدرا�شات النقدية التي 
)2(

وم�رصية

اهتمت باأ�شوله وت�شكله ال�رصدي وقراءة العنا�رص الثقافية املكتنزة 

فيه ويف بنيته احلكائية, كما مل يزل له تاأثريٌ م�شتمٌر على عدد كبري 

من الأجنا�ص الأدبية والإبداعية حتى اليوم, ومل يكن اأمام الرواية 

العربية يف رحلة ا�شتلهامها لرتاثها ال�رصدي اإل اأن تتاأثر به وتوظف 

بع�ص عنا�رصه وبنياته احلكائية, ولعل اأهم ما ميكن ال�شت�شهاد به 

يف هذا املجال رواية )ليايل األف ليلة( لعميد الرواية العربـية جنيب 

حمفـوظ, وعدد غري قلـيل من الروايـات مما ل جمال حل�رصها, ذلك 

با�شتثناء التعالق بالليايل يف فنون اإبداعية اأخرى كامل�رصح من قبيل 

)�شهرزاد( لتوفيق احلكيم و)اأحالم �شهرزاد( لعميد الأدب العربي 

طه ح�شني و)�رص �شهرزاد( لعلي اأحمد باكثري.

لقد اتخذ التعالق الن�شي بالليايل اأ�شكاًل خمتلفة, بني التعالق املبا�رص 

امل�رصح به, ويتم هذا بوعي وق�شدية, عندما يتعمد بع�ص الكتاب 

غري  التعالق  وبني  التعالق,  على  الدالة  الن�شية  املوؤ�رصات  و�شع 

عبداحلكيم باقي�س

حتفــل
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فعل )تعلق(، فالن�ص الالحق ينتقي ويختار الن�ص 

مو�ضوعًا  يكون  اأن  ي�ضتاأهل  يراه  الذي  ال�ضابق 

كما  متامًا  مميزة،  خا�ضة  ملوا�ضفات  )التعلق(  لـ 

احل�ضناوات  و�ضط  من  »احل�ضناء«  املرء  يختار 

لكن جابر   .
)3(

لتعلقه وهواه« لتكون مو�ضوعًا 

الرتجمة  هذه  على  تعدياًل  يحدث  ع�ضفور 

لأن  »التعلق«؛  من  بدًل  »التعالق«  ويختار 

الأخرية حتمل �ضيغة �رصفية اأكرث مطاوعة وتوؤدي 

دللت جديدة وترتبط بالإمكانات التي اأتاحها 

ا�ضتخدامنا  يف  و�ضناأخذ   ،
)4(

للن�ص الكمبيوتر 

تت�ضمن  كونها  امل�ضطلح،  لرتجمة  التعديل  بهذا 

�ضيغة املفاعلة، وهي اإحدى املميزات اجلوهرية 

عالقة  ي�ضف  حيث  املفهوم،  يت�ضمنها  التي 

تفاعلية بني الن�ضو�ص.

حماولت  جرت  اليمنية  الرواية  ويف 

اأن  يكفي  ال�رصدي،  الرتاث  ا�ضتلهام  يف  عدة 

ن�ضري فيما يت�ضل بالتعالق الن�ضي فقط، اإىل رواية 

1947م،  عام  لقمان  علي  ملحمد  )كمالديفي( 

حكاية  الب�ضيطة  ال�رصدية  بنيتها  يف  اأدجمت  التي 

هندية قدمية، ورواية )ماأ�ضاة واق الواق( ملحمد 

حممود الزبريي عام 1960م، التي تتعالق بن�ضو�ص 

من اأدب الرحلة اإىل عامل الآخرة، لكنها ت�ضتلهم 

حديث  من  خا�ص  نحو  على  بال�ضتفادة  ذلك 

الرواية  ن�ضني يف  اأهم  اأن  واملعراج، غري  الإ�رصاء 

الرتاث  ا�ضتلهام  ا�ضتطاعا  اليوم  حتى  اليمنية 

ال�رصدي العربي يف اإطار م�ضتوى التعالق الن�ضي 

هما روايتي )�ضنعاء مدينة مفتوحة( ملحمد اأحمد 

املبا�رص, عرب ا�شتلهام بع�ص عنا�رصه وتراكيبه, وحماكاة 

بنيته ال�رصدية، واأهمها توالد اأو تنا�ضل احلكايات، 

للروائي  مفتوحة(  مدينة  )�ضنعاء  رواية  ولعل 

اليمني حممد عبدالويل هي اإحدى هذه الن�ضو�ص 

من  احلكائية  العنا�رص  بع�ص  اإليها  ت�رصبت  التي 

ال�رصدية يف  روافد  اأهم  اأحد  ت�ضكل  التي  الليايل 

الثقافة العربية، والتي حتتفظ بها خميلتنا احلكائية 

ون�ضتلهم يف حكينا بع�ص بنياتها من دون اأن نعي 

ذلك يف معظم الأحيان.

مل�ضطلح  موجزة  اإ�ضاءة  من  لبد  وهنا 

 Hypertextualite ترجمة  وهو  الن�ضي،  التعالق 

التي  اخلم�ص  التنا�ضية  العالقات  اأ�ضكال  اأحد 

)اأطرا�ص  الذائع  كتابه  يف  جريارجينت  بها  جاء 

 ،Intertextualite التنا�ص  وهي   ،)Palimpseete

الن�ضية   ،Paratexte املنا�ص  اأو  املوازي  الن�ص 

الوا�ضفة  اأو املاوراء  الن�ضية Metatextulite، الن�ضية 

اجلامعة اأو معمارية الن�ص  Architexualite الن�ضية 

 ،Hypertextualite الن�ضي  التعلق  اأو  املتفرعة 

ومدلوله  منها حدوده  نوٍع  لكل  اأ�ضحى  بحيث 

الن�ضي، هو  التعالق  بينها م�ضطلح  اخلا�ص، ومن 

لحقًا  ن�ضًا  جتمع  عالقة  كل  تعريفاته  اأب�ضط  يف 

)متعلق( بن�ٍص �ضابٍق )متعلق به( يلحق به ويتماهى 

�ضابق  بن�ٍص  )يتعلق(  الالحق  الن�ص  اأن   اأي  معه؛ 

معار�ضته،  اأو  وحماكاته  احتذاه  ويحاول  ينتقيه 

ترجمة  اختياره  م�ضوغ  يقطني  �ضعيد  حدد  وقد 

قائاًل:  بالتعلق   )Hypertextualite( امل�ضطلح 

يحملها  التي  الإيحاءات  من  ذلك  يف  »ننطلق 
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1: م�ضتوى طريف احلكي، ال�ضارد واملتلقي.

2: م�ضتوى الرتكيب احلكائي القائم على تنا�ضل 
رئي�ضية،  حكاية  من  احلكايات  من  جمموعة 

باحلكاية  ت�ضميتها  على  نقديًا  ا�ضطلح  وقد 

       Frame الإطاري  ال�رصد  اأو  الإطارية، 

. Narrative

)1(  م�شتوى ال�شارد واملتلقي :

)�ضنعاء  رواية  يف  ال�رصدية  البنية  تعتمد 

عنه  املعلن  املبا�رص  احل�ضور  على  مفتوحة(  مدينة 

وتتكرر  البداية  منذ  عنه  ُيعلن  للحكي،  ملتلقي 

ال�رصد  يف  مو�ضوع  من  اأكرث  يف  اإليه  الإ�ضارة 

حني  �ضديقي(  )يا  املتكررة  النداء  �ضيغة  عرب 

�ضمري  عرب  باحلديث  )نعمان(  ال�ضارد  اإليه  يتجه 

معظم  فيم�ضي  اأمامه،  ماثٌل  وكاأنه  )اأنا(  املتكلم 

تتخذ  التي  املبا�رص،  اخلطاب  �ضيغة  عرب  ال�رصد 

�ضكل الر�ضالة املوجهة اإىل �ضديق ال�ضارد، ومن 

املعلوم اأن وجود املتلقي املبا�رص لل�رصد اأمر تعرفه 

معظم الأ�ضكال الرتاثية للحكي ومنها األف ليلة 

يف  ال�ضارد،  بدور  �ضهرزاد  تقوم  حيث  وليلة، 

املبا�رص،  املتلقي  بدور  �ضهريار  امللك  يقوم  حني 

بينما  الإطارية،  احلكاية  م�ضتوى  على  ذلك 

املتكلم،  ب�ضمري  ال�ضاردة  ال�ضخ�ضيات  تتعدد 

على  املتلقية  ال�ضخ�ضيات  كذلك  وتتعدد 

ما  اأو  الأخرى،  الفرعية  احلكايات  م�ضتوى 

مدينة  �ضنعاء  ويف  املتنا�ضلة،  باحلكايات  ُيعرف 

الأ�ضلي  ال�ضارد  نعمان هو  اعتربنا  اإذا  مفتوحة، 

ليحيى  وزهر(  و)ركام  1978م،  عام  عبدالويل 

ت�ضتلهم  والأخرية  1988م،  عام  الإرياين  علي 

بوعي كبري الرتاث ال�رصدي ال�ضعبي، وتتعالق مع 

بنية ال�ضرية ال�ضعبية يف عدة م�ضتويات، منها:

- م�ضتوى قوانني احلكاية.

 - م�ضتوى بنية احلدث وال�ضخ�ضية.

- م�ضتوى املكان والزمان.

- م�ضتوى اللغة ال�رصدية.

يف  مطولة  وقفة  معها  لنا  كانت  وقد 

اأما رواية حممد عبدالويل )�ضنعاء  درا�ضة �ضابقة، 

مدينة مفتوحة( فهي رواية مهمة وحلقة رئي�ضة 

الأول  ل�ضببني:  اليمني  الروائي  ال�رصد  تاريخ  يف 

يعود ملكانة كاتبها يف ال�رصد الق�ض�ضي والروائي 

ال�رصدي  باإبداعه  التاأريخ  ميكن  اإذ  عامة،  اليمني 

ملرحلة جديدة من التطور الفني للرواية اليمنية، 

تاأثرياً  مار�ص  قد  الروائي  الن�ص  هذا  لأن  والثاين 

جاءت  التي  الن�ضو�ص  من  جمموعة  على  كبرياً 

بعده اأكان على م�ضتوى التيمات، اأو املو�ضوع، 

اأم على م�ضتوى الت�ضكيل ال�رصدي، وهذا التاأثري 

البتول(  )قرية  قبيل  من  مينية  روايات  يف  جنده 

ملحمد حنيرب عام 1979م، و)الرهينة( لزيد مطيع 

ل�ضعيد  الثالثة(  و)ال�ضمار  1984م،  عام  دماج 

رواية  تعالق  مظاهر  ولبيان  1989م.  عام  عولقي 

�ضنكتفي  وليلة  ليلة  باألف  مفتوحة  مدينة  �ضنعاء 

التعالق  اأبرز م�ضتويني من مظاهر  بالوقوف عند 

هما:

)5(
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للبقاء  وليلة و�ضيلة  ليلة  األف  فاحلكي يف  ال�رصد، 

وَدرٌء للموت، متار�ضه �ضهرزاد للهرب من القتل 

بوا�ضطة تعليق احلكي عرب توالده امل�ضتمر، يقول 

الناظم  باخليط  زاد  �ضهر  »مت�ضك  يقطني:  �ضعيد 

لأخرى  ومتهد  املنتهية،  الكربى  احلكاية  بني 

حكيت«  مما  اأعجب  �ضاأحكيه  ما  »اإن  بقولها 

ويتعجب �ضهريار مما ميكن اأن يكون اأعجب مما 

ال�ضماع  طلب  اإىل  الف�ضول  �رصه  ويدفعه  �ضمع، 

ذلك؟  كان  كيف  ال�رصدي:  ال�ضوؤال  خالل  من 

وهذا ال�ضوؤال جنده يف حمفزات احلكي القدمي يف 

العديد من اأنواع واأ�ضكال ال�رصد العربي، فيكون 

اجلواب حكاية كربى جديدة وهكذا دواليك… 

الذي  العجب  بانتهاء  زمنيًا  الليايل  تنتهي  اأن  اإىل 

ياأتي  كذلك   ،
)6(

�ضهرزاد« عن  العفو  عنه  يتولد 

الهدف من احلكي يف )�ضنعاء مدينة مفتوحة(، 

فهو لي�ص رغبة يف مزيٍد من الرثثرة مع ال�ضديق 

ال�ضارد،  اأو دفعًا لقدر حمتوم يهدد حياة  الغائب 

واإمنا تولده رغبة يف التخل�ص من ال�ضعور بالوحدة 

والنقطاع الناجمني عن حالة الغرتاب النف�ضي 

الذي يعي�ضه ال�ضارد بعد اأن انقطعت كافة عالقاته 

مبن حوله �ضواء اأكانوا اأهايل القرية اأم اأفراد اأ�رصته، 

اأم رفقاء الغرفة يف املدينة، وت�ضبح ممار�ضة احلكي 

و�ضيلة ل�ضتعادة الت�ضال بال�ضديق الغائب الذي 

ولأنه  ال�ضارد،  حياة  يف  كبرياً  فراغًا  غيابه  ترك 

فاإن  الغائب،  ل�ضتعادة  جمال  من  هناك  يعد  مل 

الذكريات،  نحو  يتجه  الر�ضالة  ب�ضيغة  احلكي 

الذكريات امل�ضرتكة بني ال�ضارد و�ضديقه الغائب 

ال�ضديق  �ضخ�ضية  مقابل  يف  الإطارية،  للحكاية 

الغائب كمتلق للخطاب، فاإن احلكايات الفرعية 

من  جمموعة  تت�ضمن  عنها  املتولدة  الأخرى 

وال�ضنعاين  مقبل  كمحمد  الآخرين  ال�ضاردين 

وبع�ص  نعمان  يتحول  حني  يف  الزغري،  وعلى 

ال�ضخ�ضيات الأخرى احلا�رصة اأثناء احلكي الذي 

يتلقى  الذي  الطرف  اإىل  املتكلم  ب�ضمري  يجري 

اخلطاب.

اأن ح�ضور املتلقي الرئي�ص لل�رصد  ومثلما 

�ضواء  للحكاية  ال�رصدي  التمهيد  يظل يف حدود 

اأكانت اإطارية اأم متفرعة يف األف ليلة وليلة، يظل 

حا�رصاً  الغائب  ال�ضديق  وهو  الرئي�ص  املتلقي 

ب�ضكل  ال�ضتهالل  بنية  يف  ال�ضارد  خطاب  يف 

له يف  الق�ضرية  الإ�ضارات  رئي�ضي وعرب جمموعة 

ال�ضفوية  ال�ضيغة  عرب  �ضمنيًا  وحا�رصاً  الن�ص، 

اإذ تتخلل  املبا�رص  التي تفرت�ص وجوده  للخطاب 

مناداته جميع الوحدات ال�رصدية، بل ت�ضل هيمنة 

وجود  تفرت�ص  التي  لل�رصد  ال�ضفاهية  ال�ضيغة 

املتلقي املبا�رص للخطاب با�ضتدراك ال�ضارد لبع�ص 

اأو  جتاوزها  يتم  قد  التي  واحلكايات  الأحداث 

مل  اأنني  ن�ضيت،  لقد  »اآه  قبيل:  من  عليها  القفز 

اأق�ص عليك هذه احلكاية من قبل…«، فيم�ضي 

ال�ضارد يف �رصد جمموعة احلكايات اأو التعليقات 

التي كان قد جتاوزها.

ممار�ضة  من  الهدف  اأن  املعلوم  ومن 

احلكي يف هذا ال�ضكل ال�رصدي من اأهم عنا�رص 



عبداحلكيم باقيسأثر الليالي في صنعاء مدينة مفتوحة

الراوي ، ج 22 ربيع األول 1431هـ - مارس 2010
39

العامة  القواعد  اأهم  التقنيات  يحدد بافل 

متييزه  خالل  من  ال�رصد  توالد  عنها  ينجم  التي 

للقواعد الثالث الآتية:

1 - يتكون ال�رصد يف األف ليلة وليلة من جزئني: 

ي�ضف اجلزء الأول نوعًا من »عدم التوازن«، 

التوازن«،  »ا�ضتعادة  الثاين  اجلزء  وي�ضف 

وميثل لها بال�ضكل التايل:

�رصد          عدم توازن               ا�ضتعادة التوازن

وميثل لذلك مبجموعة من احلكايات منها 

والعفريت،  التاجر  حكاية   – املثال  �ضبيل  على 

التي  اجلرمية  من  التوازن«  »عدم  جنم  حيث 

فاأ�ضابت  بالنواة  رمى  عندما  التاجر  ارتكبها 

التاجر  ابن العفريت وقتلته، وقرر العفريت قتل 

انتقامًا وي�ضتمر عدم التوازن حتى يتدخل الثالثة 

ال�ضيوخ لإنقاذ التاجر ويحكي كل واحد منهم 

ق�ضة للعفريت حتى يتمكنوا من اإقناعه بالعدول 

يعد  بافل  يرى  كما  احلالة  هذه  ويف  مطلبه  عن 

وي�ضبح   .
)8(

للتوازن« »ا�ضتعادة  ال�ضيوخ  تدخل 

يف  م�ضهمًا  اإطارية  حكاية  عن  املتولد  احلكي 

اإعادة التوازن للق�ضية اأو مو�ضوع عدم التوازن، 

)ال�ضياد  حكاية  يف  التوازن  ا�ضتعادة  عن  يقول 

نتيجة  التوازن  والعفريت(: »لقد جنحت عملية 

حكي  »احلكي«  عملية  نتيجة  واأي�ضًا  خديعة، 

اأخريني:  حكايتني  على  بدورها  حتتوي  ق�ضة 

.
)9(

)حكاية الببغاء وحكاية الوزير املعاقب(

2 - قبل ظهور عن�رص )عدم التوازن( يف احلكاية 

لكن  اأوًل،  الذكريات  هذه  حكي  ا�ضتعادة  يف 

�رصعان ما يتحول ال�رصد اإىل حكي عن ذكريات 

ال�ضكن،  غرفة  يف  ال�ضارد  زمالء  من  الآخرين 

ا�ضتعادة  عرب  الإطارية  للحكاية  تعليق  عنه  ينجم 

وكاأمنا  احلكي،  وتنا�ضل  لذكرياتها  ال�ضخ�ضيات 

يخ�ضى ال�ضارد الأ�ضلي نعمان من انتهاء احلكي 

ميار�ص  ولذلك  منتهاه،  عند  اخلطاب  وو�ضول 

�ضهرزاد،  مار�ضتها  التي  ال�رصدية  احليلة  ذات 

تنامي احلكاية  ال�رصد واإيقاف  تعليق  فيعمد على 

احلكايات  من  مبجموعة  تفتيتها  عرب  الإطارية 

املتنا�ضلة منها.

)2(  م�شتوى الرتكيب احلكائي :

يذكر �ضيلفيا بافل اأن تودورف هو اأول من 

األف  اأطلق »توالد احلكايات« يف درا�ضته حول 

 Enchassement الت�ضمني  خالل  من  وليلة  ليلة 

لوحدة  والت�ضل�ضل  الرتابط  من  حالة  يعني  الذي 

من  وانطالقًا   ،Proposition الأ�ضلية  ال�رصد 

هاتني املقولتني يجد تودوروف التوالد احلكائي 

يتم »يف كل مرة تظهر فيها �ضخ�ضية جديدة يف 

يتم  جديدة  حكاية  ي�ضتدعي  ذلك  فاإن  ال�رصد 

، ورغم 
)7(

ال�ضابقة عليها« ت�ضمينها مع احلكاية 

اأهمية ما جاء به تودوروف والإقرار له بالف�ضل 

يف درا�ضة ظاهرة توالد ال�رصد يف األف ليلة وليلة 

خالل  من  الظاهرة  هذه  درا�ضة  يو�ضع  فبافل 

التى  والقواعد  التقنيات  من  ملجموعة  حتديده 

عملت على توالد ال�رصد.
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بالنعل،  النعل  حذو  واحتذاءه  ال�ضابق  �ضياغة 

من  قدراً  تت�ضمن  اأن  التنا�ضية  اإن من خا�ضية  اإذ 

النزياح ي�ضمح للن�ص اأن يحاور وي�ضتلهم البنى 

الن�ضية ال�ضابقة ويعيد تركيبها دون اأن يقع يف اأ�رص 

ال�ضابق. 

توالد  على  القائم  احلكائي  والرتكيب 

وتنا�ضل احلكاية الإطارية يف �ضنعاء مدينة مفتوحة 

حيث  ال�ضاردة،  ال�ضخ�ضيات  تعدد  عن  ينجم 

ومغامراتها  حكايتها  منها  واحدة  كل  تروي 

من  اخلطاب  اقرتاب  عند  وذلك  ال�ضخ�ضية 

منت�ضفه، يبداأ ال�رصد بال�ضارد الأ�ضلي نعمان وهو 

يروي حكايته التي نعلم منها اأنه يعي�ص حالة من 

الغرتاب والنقطاع عّمن حوله وي�رصع يف �رصد 

جمموعة من الق�ض�ص عن اأهايل القرية وجانٍب من 

ال�ضيول  الأمطار واجتياح  ماأ�ضاتهم عند هطول 

ملمتلكاتهم و�ضلب اأرواحهم، وبعد اأن يفرغ من 

رفاقه  عن  احلديث  اإىل  يتجه  القرية  ق�ض�ص  �رصد 

يف املدينة كال�ضنعاين وعلي الزغري، لكن نعمان 

الإطارية يرتك  اأ�ضلي و�ضاحب احلكاية  ك�ضارد 

ويكتفي  باأنف�ضهم  حكاياتهم  �رصد  لالآخرين 

بدور املوؤطر للحكايات الفرعية، يدمج جمموعة 

الأ�ضلي  خطابه  يف  واحلكايات  ال�ضخ�ضيات 

بع�ص  وبا�ضتثناء  الغائب.  ل�ضديقه  يوجهه  الذي 

نعمان  �رصد  ت�ضمنها  التي  ال�ضغرى  احلكايات 

الرتكيب  القرية، فيمكن تو�ضيف  مل�ضاهداته يف 

احلكائي يف الرواية اأو احلكايات الثالث املتولدة 

عن احلكاية الإطارية بالآتي:

بتمهيد  احلكايات  معظم  تبداأ  الرئي�ضية 

والوقائع  الأحداث  بع�ص  عن  يحكي 

العالقة مبو�ضوع عدم  ذات  وال�ضخ�ضيات 

ن�ضًا  احلكي  هذا  ي�ضكل  بحيث  التوازن، 

ميكن ف�ضله عن الن�ص الرئي�ضي بو�ضفه �رصداً 

م�ضتقاًل. ويعيد �ضياغة ال�ضكل ال�ضابق على 

النحو التايل:

�رصد   متهيد   عدم التوازن + ا�ضتعادة التوازن

وينجم من القاعدة الأوىل والثانية حكاية 

احلكايات  من  جمموعة  بداخلها  تت�ضمن  اإطارية 

املتنا�ضلة عنها ذات ال�ضتقالل الن�ضي، ل ين�ضمها 

بني  مييز  لكنه  الرئي�ضية،  الإطارية  احلكاية  �ضوى 

ال�ضابقة، والتمهيد  الرئي�ضية  التمهيد يف احلكاية 

يف احلكاية الفرعية ويرى »اأن ال�رصد ال�ضابق على 

م�ضبوقًا  يكون  اأن  اأبداً  ميكن  ل  الرئي�ضي  ال�رصد 

بتمهيد اآخر.

»عدم  كل  اأن  الثالثة  القاعدة  وتت�ضمن   -  3

توازن« يكون م�ضبوقًا مبخالفة كخرق ملنع 

ب�ضكل  ذلك  اأكان  �ضواء  لتحرمي  انتهاك  اأو 

�ضمنيٍّ اأم معلٍن.

وانطالقًا من هذه القواعد التي يتمخ�ص 

الرتكيب  اإىل  النظر  ميكننا  ال�رصد  توالد  عنها 

احلكائي يف �ضنعاء مدينة مفتوحة ومدى تعالقه 

مبجموع القواعد والتقنيات املولدة لتنا�ضل ال�رصد 

تعالق  اأن  البيان  عن  وغني  وليلة،  ليلة  األف  يف 

اإعادة  بال�رصورة  يعني  بال�ضابق ل  الالحق  الن�ص 
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اإ�ضنادها لغريه من الرواة، والثاين يعود اإىل دللة 

تعدد  على  القائم  ال�رصد  من  ال�ضكل  اختيار هذا 

دللية  وحدة  ميثل  الذي  واحلكايات  الرواة 

تكمن يف جماعية الواقع املاأ�ضاوي الذي تعي�ضه 

 .
)11(

ال�ضخ�ضيات

كل  ق�ضة  يف  التوازن  عدم  حالة  تبداأ 

الرئي�ضية  الرواية  �ضخ�ضيات  من  �ضخ�ضية 

الزغري(  علي  ال�ضنعاين،  مقبل،  حممد  )نعمان، 

عندما ي�ضيطر عليها ال�ضعور بالعزلة والف�ضل يف 

حتقيق هدف معني كانت ترى فيه حاًل مل�ضاكلها: 

يف�ضل نعمان يف اإيجاد احلياة التي تليق به ك�ضاب 

توا�ضل  عالقات  خلق  يف  يف�ضل  كما  طموح 

يف  مقبل  حممد  ويف�ضل  الآخرين،  مع  اإن�ضانية 

ويكت�ضف  الطويلة  هجرته  من  الهدف  حتقيق 

لي�ضت  معركة  يف  ي�ضارك  كان  اأنه  النهاية  يف 

مع  قاتل  فقد  مزيف،  انتقام  عن  بحثًا  معركته 

وهمية  انت�ضارات  وخا�ص  والإيطاليني  الإجنليز 

كان نتيجتها ف�ضل حتقيق حلمه باأن تكون بالده 

كبقية البالد التي �ضاهدها خالل رحلة هجرته، 

ويف النهاية قرر اأن يعتزل يف قريته ال�ضغرية بعد 

اأن تولد لديه �ضعور اآخر بالر�ضى املزيف. وعا�ص 

والإح�ضا�ص  والعبث  الغياب  من  ال�ضنعاين حالة 

املرير بف�ضله يف النتقام ممن كانوا �ضببًا يف مقتل 

زوجته وابنته وتدمري حياته، واأخطاأ – كما اأعلن 

الهروب  يف  راأى  عندما  هدفه  يف   – لنعمان 

الزغري فقد  البحار علي  اأما  �ضبياًل حلل م�ضاكله، 

كان يعي�ص حياته ب�ضورة فردية ل يعباأ باأية قيمة 

1 - حكاية حممد مقبل.

2 - حكاية ال�ضنعاين.

3 - حكاية البحار علي الزغري.

ت�ضف  احلكايات  هذه  من  حكاية  وكل 

جانبًا من ماأ�ضاة ال�ضخ�ضية ال�ضاردة اأو حالة من 

عدم التوازن – بح�ضب تعبري بافل – كما تتميز كل 

واحدة منها با�ضتقالل �رصدي، ل تت�ضل بالأخرى 

اإل يف اإطار احلكاية الإطارية الأم، فال�ضخ�ضيات 

جمموعة من اأ�ضدقاء ال�ضارد الأ�ضلي وال�ضخ�ضية 

حممد  تربط  مبا�رصة  عالقة  توجد  فال  املحورية، 

الزغري، مثلما ل توجد  اأو علي  بال�ضنعاين  مقبل 

عالقة مبا�رصة تربط البحار على الزغري بال�ضنعاين 

عدا كونهم يتقا�ضمون ال�ضكن يف اإحدى الغرف 

ويعي�ضون  عدن،  مدينة  مقاهي  باأحد  امللحقة 

كعمال بائ�ضني حياتهم وهمومهم الفردية اليومية 

حتى يدور حوار بينهم ذات يوم فيقرر اأحدهم 

 .
)10(

البوح للثاين بحكايته ماأ�ضاته اخلا�ضة

الدكتور  اليمني  الباحث  اأرجع  وقد 

اإىل  اأ�ضار  من  اأول  وهو   – عم�ضو�ص  م�ضعود 

مفتوحة  مدينة  �ضنعاء  يف  ال�رصد  توالد  ظاهرة 

اإىل  ال�ضاردة  وال�ضخ�ضيات  احلكايات  تعدد   –
يقف  الذي  ال�ضارد  بطبيعة  يت�ضل  الأول  اأمرين: 

من �ضكان قريته على م�ضافة من النقطاع وعدم 

و حياتهم  بهمومهم  املبا�رص  والت�ضال  امل�ضاركة 

اليومية وذلك ل يتيح له اأن يروي عنهم مبا�رصة، 

عنهم عرب  احلكايات  �رصد  ا�ضتعا�ص عن  ولذلك 
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ل  التي  اخلطيئة  درجة  اإىل  يرقى  خطاأ  اأنها  يرى 

ماأ�ضاة  اأو  فجيعة  عرب  اإل  املهاجر  منها  يتطهر 

تكون عقابًا لها.

مار�ضته  الذي  الهرب  ففعل  وهكذا 

اإىل  اأدى  الذي  الفعل  هو  ال�ضخ�ضيات  جميع 

ق�ضايا  من  ال�ضلبي  املوقف  التوازن،  عدم  حالة 

الفردي  بالبحث عن اخلال�ص  الوطن والكتفاء 

ال�ضخ�ضي دون النظر اإىل ارتباطه باخلال�ص العام 

ينظم  موقف  وهو  باأكمله.  والوطن  للمجتمع 

يف  الرواية  تعلنه  التي  ال�ضخ�ضيات  روؤى  جميع 

اأكرث من مو�ضع:

1 - نعمان: »اأنا ل اأحب جمال�ضهم ول اأحاديثهم، 

ول اأح�رص معهم ال�ضالة يف امل�ضجد، لأين 

ال�ضالة حتى �ضالة اجلمعة، واأين  اأحب  ل 

فوق ذلك كله اأحب اأن اأكون وحيداً، بال 

يحاول  منهم  اأي  اأكره  اأنني  اإن�ضان،  اأي 

تعكري حياتي التي مار�ضتها« �ص 9.

2 - ال�ضنعاين: »اإن حياتي لي�ص فيها اأي ت�ضوق، 

اأكرهها«  ولكني  ميني  كل  حياة  مثل  لأنها 

�ص 45.

3 - البحار علي الزغري: »اإن اليمني ل ت�ضتطيع 

تعي�ص معه، لأنه �ضيجعل حياتكم كلها  اأن 

امل�ضاكل من ل  �ضيخلق لك  جحيمًا، وهو 

�ضيء« �ص 54.

اأما ا�ضتعادة التوازن يف احلكاية الإطارية 

يفرغ  اأن  بعد  فيتم  الثالث  الفرعية  واحلكايات 

ظل  اإنه  بل  الطويلة،  هجرته  خالل  هدف  اأو 

بتربير  واقعه  مواجهة  عن  هربه  رحلة  يفل�ضف 

زائف حيث يرى يف اليمنيني من بني جلدته �ضببًا 

التي واجهها. وهكذا مار�ضت  يف كل امل�ضاكل 

جميع ال�ضخ�ضيات الهروب من مواجهة واقعها 

والغرتاب  بالأمل  ال�ضعور  من  وعا�ضت حلظات 

التوازن  عدم  من  حالة  وهي  الف�ضل،  ب�ضبب 

وفقًا للقاعدة الأوىل بح�ضب بافل، اأما اخلطاأ اأو 

الفعل الذي ارتكبه كل �ضخ�ضية واأدى اإىل حالة 

عدم التوازن - وفقًا لبافل كذلك – فهو رف�ص 

ات�ضالت  اأية  وحتا�ضي  الآخرين  م�ضاركة  نعمان 

والهرب  املدينة،  اإىل  القرية  من  )الهرب  بهم 

القرية  اأهايل  من  الهرب  القرية،  اإىل  املدينة  من 

الهرب  املنزل،  نافذة  من  مبراقبتهم  والكتفاء 

جبال  اأحد  يف  الكهف  اإىل  واملنزل  الأ�رصة  من 

هو عدم  ال�ضنعاين  اقرتفه  الذي  واخلطاأ  القرية(، 

و�ضعوره  اأحداث،  من  حوله  يدور  ما  اإىل  التنبه 

اخلادع باأن ل �ضيء �ضيحدث »مرت الأحداث 

التي هزت العامل ولكنها مل تهز مدينتنا كثرياً، ومل 

اأ�ضعر بوجودها، ومار�ضت حياتي بنف�ص الطريقة 

وكان  تغيري..«،  بدون  قبل،  من  مار�ضتها  التي 

�ضببًا يف مقتل  بالطماأننية  الكاذب  ال�ضعور  ذلك 

امللكيون  �ضنها  التي  احلرب  يف  وطفلته  زوجته 

1948م،  عام  �ضنعاء  للمدينة  القبائل  واجتياح 

الزغري هو  واخلطاأ يف حكاية حممد مقبل وعلي 

التاأكيد  ينبغي  وهنا  الوطن،  عن  بعيداً  الهجرة 

التي  الهجرة  الكاتب من مو�ضوع  على موقف 
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وا�ضتخال�ص  العدم،  براثن  من  الزمن  انتزاع  يف 

 .
)13(

احلياة من قب�ضة املوت«

الهوام�ص

)1(   �ضعيد يقطني - الرواية والرتاث ال�رصدي - املركز الثقايف 

�ص   - 1992م   - البي�ضاء  الدار   - بريوت   - العربي 

.34
املقارن وتطبيقه  الأدب  اإىل  )2(   حممود طر�ضونة - مدخل 

على األف ليلة وليلة - تون�ص - 1986م - �ص 90.

 .29 ال�رصدي - �ص  والرتاث  الرواية  يقطني -  �ضعيد     )3(

ومما جاء يف ال�ضعر اجلاهلي مت�ضمنًا هذه الدللة، قول 

الأع�ضى يف معلقته ال�ضهرية:

ُجُل ي وُعلِّق اأخرى غريها الرَّ ِ ُعلقُتها َعَر�ضًا وُعلِّقت رُجاًل      ُغريرْ

وَعلَّقُتها فتــاٌة ما ُيحاولـها      من اأهلها ميت يهذي بها َوِهُل

ى ما ُتالِئُمِني     فاأجمــع احلـُب حـٌب ُكـلُّه تبــُل وُعلَّقترْني اأُخريرْ

)4(   جابر ع�ضفور - التعلق/ التعالق الن�ضي - �ضحيفة احلياة 

- لندن - عدد 2003/12/3م.

)5(   ُينظر م�ضطلح Framenarrative يف قامو�ص ال�رصديات 

- جري الدبرن�ص - ترجمة ال�ضيد اإمام - مرييت للن�رص 

واملعلومات - القاهرة - 2003م - �ص 74.

)6(   �ضعيد يقطني - الرواية والرتاث ال�رصدي - �ص 35.

)7(   �ضيلفيا بافل - توالد ال�رصد يف األف ليلة وليلة - ترجمة 

ربيع  الأول -  العدد  ف�ضول -  اأبو �رصيرة - جملة  نهى 

1994م.
)8(   نف�ضه.

)9(   نف�ضه.

)10(  راأى بع�ص النقاد اأن الرواية مفككة انطالقًا من فهمهم 

املتطورة  احلبكة  على  القائم  للق�ص  التقليدي  ال�ضكل 

وال�ضواب  البناء،  مكتملة  غري  رواية  اأنها  للحكاية 

الروائي  البناء  عنا�رص  كافة  ا�ضتوفى  روائيقد  ن�ص  اأنها 

احلديث.

جميعهم  ويتخل�ص  حكايته  �رصد  من  واحد  كل 

الإن�ضانية  والعزلة  بالنقطاع  ال�ضعور  حالة  من 

احلا�ضمة  اللحظة  اأو  الذات  اكت�ضاف  حلظة  اإىل 

عليها  يطلق  بالتي  ا�ضبه  التحول  اإحداث  يف 

يتم  بحيث  التنوير(  )حلظة  الدرامي  النقد  يف 

الزائف، ويكت�ضف  التخل�ص من الوعي  خاللها 

جميعهم اأن خال�ضهم الفردي مرتبط باخلال�ص 

لإعادة  �ضبياًل  احلكي  ي�ضبح  وهنا  الجتماعي، 

عند  الإن�ضانية  احلكي  وظيفة  اأن  ذلك  التوازن؛ 

خال�ضة  معها  يقدم  اأن  الأحداث  �رصد  اإعادة 

باإن�ضانيتنا  ت�ضعرنا  التى  الإن�ضانية  التجربة 

نعرف  »لكي  و  احلكي،  عرب  لذواتنا  واكت�ضافنا 

نكون  اأن  ال�رصد،  منار�ص  اأن  علينا  يجب  اأنف�ضنا 

اأن  لبد  حكي  فكل   ،
)12(

م�ضتمعني« اأو  رواة 

ينطوي على قيمة ما، قد ي�ضمرها ال�رصد بحيث 

ب�ضهولة  مغازيها  اإدراك  املتلقي  على  ي�ضعب 

وي�رص، وهو اأحد جوانب التعالق الن�ضي يف هذه 

الرواية، فاحلكايات املتنا�ضلة توؤدي وظيفة دللية 

امل�ضمرة،  اخلطابات  من  جمموعة  مترير  عرب  يتم 

مار�ضتها  التي  احلكي  �ضمات  اإحدى  وهي 

لعدد  توليدها  عند  الليايل  يف  الأ�ضلية  ال�ضاردة 

اإىل  �ضهرزاد  فيها  عمدت  احلكايات  من  هائل 

»اإخفاء الر�ضالة وت�ضفريها يف �ضفرة �رصدية معقدة 

اجلوهرية  ر�ضالتها  اإبالغ  يف  جناحها  يتوقف 

يف  الر�ضالة  م�ضتقبل  جناح  عدم  على  امل�ضمرة 

�ضفرة  فك  يف  �ضهريار  جنح  فلو  ال�ضفرة،  فك 

الر�ضالة الأوىل ملا كانت )الليايل( وملا جنح الق�ص 
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)12( م�ضعود عم�ضو�ص - مرجع مذكور.

)13(  �ضربي حافظ - جدل  البنية يف ليايل �ضهرزاد - ف�ضول 

- العدد الثاين - �ضيف 1994م - القاهرة.

* * *

�ضنعاء  رواية  يف  ال�رصد  ت�ضدع   - عم�ضو�ص  م�ضعود   )11(

7 يونيو  اأكتوبر - عدد   14 مدينة مفتوحة - �ضحيفة 

1990 - عدن.
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الرتاث ال�رسدي 

والقراءة العا�شقة

عبدالفتاح كيليطو 

منوذجًا)1(

مقــدمــــة

البحث يف الرتاث العربي وقراءته من املنظور اجلديد 

اإحدى املهام الأ�سا�سية التي يقوم بها النقاد العرب يف

بناء نظرية نقدية عربية. وهو )اأي البحث يف هذا الرتاث(  �سبيل 

اإ�سافة اإىل ذلك يعترب من اخل�سائ�ص التي تنفرد بها الفاعلية النقدية 

العربية. من هنا بات من الوا�سح اأن ي�ستغل به عدد كبري من النقاد. 

غري اأننا نالحظ اأن هناك تياراً من النقاد ا�ستطاع اأن يبلور منظوراً 

فيه  بحثه  ينمي  اأن  ا�ستطاع  كما  الرتاث،  هذا  درا�سة  يف  جديداً 

ب�سكل جعله يوؤ�س�ص م�ساراً جديراً يف الدرا�سة والتاأمل نظراً لغناه 

بامل�ساءلة  اأي�ساً  وقيمته املعرفية والنظرية واملنهجية. وجعله جديراً 

واملناق�سة نظراً ملا ميكن اأن ي�سيفه من اإمكانات اإغناء للنظرية النقدية 

وتوجهاتها يف اأدبنا العربي احلديث.

وميكن من هذا التوجه اأن نتاأمل جتربة الباحث عبدالفتاح كيليطو 

يف قراءته للرتاث الأدبي العربي والرتاث ال�رسدي منه على وجه 

اجلهود  من  جمموعة  من  ت�سكلت  التي  التجربة  تلك  اخل�سو�ص، 

العميقة والنبيهة، مبلورة ما ميكن ت�سميته هنا بالقراءة النموذجية، 

اأو القراءة املتفردة التي تنحو منًحى متفرداً يف طرحها.

تكاد  وقراءته  الرتاث  بني  العالقة  ق�سية  اأن  والوا�سح 

تكون ق�سية مركزية �سغلت عبدالفتاح كيليطو، ومازالت ت�سغله 

بو�سفه باحثاً وناقداً. فقد تعاطى كيليو لهذه املمار�سة النقدية اأكرث 

مما تعاطاها غريه من النقاد الآخرين، كما اأفرد لها جزءاً كبرياً من 

عبدالرحمن بو علي

يت�سكل
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والعلمي  النقدي  امل�رشوع  فهم  اأنه  يبدو  اآخر، 

لعبدالفتاح كيليطو قبل اأن ي�صدر كتابه »الأدب 

والغرابة«، وهو الناقد عبدالكبري اخلطيبي الذي 

اإليه.  املوماأ  هذا  كيليطو  كتاب  بتقدمي  تكفل 

اطالعه  بحكم  اخلطيبي  عبدالكبري  اأن  واحلق 

على املناهج الطليعية يف الغرب، وبحكم متر�صه 

جمالها  من  نقلها  وحماولة  حماورتها  على  ال�صديد 

جتربته  يف  الأقل  وعلى  العربي،  النقد  جمال  اإىل 

فهم  يف  جنح  املغاربية«،  »الرواية  عن  النقدية 

خطاب كيليطو النقدي ويف مو�صعته يف �صياقه 

احلقيقي، وهو �صياق النقد التجديدي والطليعي 

يف املغرب.

اإن اأهم ما اأملح اإليه اخلطيبي هو اأن خطاب 

القدحي  باملعنى  تقليديًا  خطابًا  لي�س  كيليطو 

و�صطحيًا،  ا�صتهالكيًا  خطابًا  ولي�س  للكلمة، 

ولي�س خطابًا بال هدف، اإمنا هو خطاب مبجاله 

اأنه  لدرجة  وميكانزماته  لإواليته  وم�صتوعب 

اخلطيبي:  يقول  ]الأ�صتاذي[.  باخلطاب  و�صفه 

متوفر  اأ�صتاذي  خطاب  اأمام  نحن  »ظاهريًا، 

واملناق�صات  وامل�صادر  املراجع  من  جهاز  على 

الالمنتهية بني اأ�صاتذة جديني جد متحذلقني يف 

غالب الأحيان مما يجعلهم ين�صتون اإىل اأنف�صهم 

وهم يتكلمون بدون اأن يقطبوا حواجبهم وكاأمنا 

. وكما اأن هذا اخلطاب 
)3(

العامل م�رشح لندوة«

واع متام الوعي مب�رشوعه، فاإن كيليطو هو الآخر 

واع مبا يتطلبه مثل هذا اخلطاب. اإن كيليطو كما 

يقول عبدالكبري اخلطيبي »يعرف كل مو�صوعة 

اهتماماته الأكادميية، هذا عدا ن�رشه ملجموعة من 

الن�صو�س والكتب النقدية الهامة يف هذا املجال، 

بدءاً من »الأدب والغرابة«، و»الكتابة والتنا�صخ« 

و»الغائب« واحلكاية والتاأويل واملقامات ول�صان 

اآدم، والعني والإبرة، ومتاهات القول...، وكلها 

نحو  الباحث  هاج�س  معها  حملت  موؤلفات 

اأنها  اإىل  اأ�صاف  الرتاث،  قراءة  يف  لبنة  تاأ�صي�س 

�صكلت منعطفًا يف تاريخ النقد العربي.

الذي  املنحى  لهذا  الرفيعة  اخليوط  ومتتد 

نحاه كيليطو، يف هذه املوؤلفات وغريها، ح�صب 

يف  بها  �صارك  قد  كان  التي  درا�صته  اإىل  علمنا، 

بـ  واملعنونة  مبكنا�س  الق�صرية  الق�صة  ملتقى 

التي �صكلت  الدرا�صة  . هذه 
)2(

اأن...« »زعموا 

العربي  النقد  توجهات  يف  نوعية  طفرة  حينئذ 

احلديث ويف م�صار الناقد كيليطو نف�صه، بحكم 

طليعيتها اأهمية حمتواها املنهجي.

الوقوف  �صنحاول  املداخلة  هذه  يف 

عند  القراءة  من  النوع  هذا  يوؤ�ص�س  ما  اأهم  عند 

علمية  قيمة  من  متثله  ما  اإىل  م�صريين  كيليطو، 

النظر  �صنق�رش  باأننا  علمًا  و�صلوكية،  بل  ونقدية، 

هما  فقط،  كيليطو  موؤلفات  من  موؤلفني  على 

»الأدب والغرابة« و»احلكاية والتاأويل«.

عبدالكبري اخلطيبي يقدم اأثر عبدالفتاح كيليطو:

عتبة  عند  ونحن  بنا  يجدر  البداية،  يف 

والغني،  العجيب  كيليطو  عامل  اإىل  الدخول 

فذاً  ناقداً  معنا  ن�صحب  اأن  واملعقد،  الرحب 
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الأدبي  الن�س  قراءة  على  يقت�رش  ل  نقديًا  بدياًل 

ويتجاوز  بل  بخ�صو�صياته،  املت�صف  احلديث 

ذلك الن�س اإىل الن�س الرتاثي املت�صف هو الآخر 

التي  الثانية  الأ�صا�صية  الفكرة  اأما  بخ�صو�صياته. 

يحيل عليها كالم اخلطيبي، فهي اأن كيليطو وهو 

يد�صن  اأن  ا�صتطاع  اجلديد  املنحى  هذا  يف  ي�صري 

تكتفي  ل  بكونها  تت�صف  نقدية جديدة  مرحلة 

الإنتاج  فهم  اإىل  تهدف  التي  املجردة  بالقراءة 

وبدرجة  جاهدة  حتاول  واإمنا  فح�صب،  الأدبي 

بديل  نوع  تاأ�صي�س  اإىل  والدقة  الوعي  من  كبرية 

علمية  ركائز  على  املوؤ�ص�صة  النقدية  الكتابة  من 

واملوؤطرة داخل اأطر معرفية واملتجهة اإىل هدف 

بناء الن�س وفق �رشوطه املكونة له.

النقدية  والكتابة  الكتابة،  لي�صت 

اإذن بالأمر  باخل�صو�س، عند عبدالفتاح كيليطو 

معها  التعامل  فاإن  ولذلك،  ال�صهل،  اأو  الهني 

التعبري  لنا  جاز  اإن  يكفي  جمهود  بذل  يتطلب 

عند  النقدي  الن�س  �صجرة  تخفيه  ما  ل�صتنطاق 

املداخلة  هذه  يف  ندعي  ل  كنا  واإذا  كيليطو. 

لعمل  �صاملة  قراءة  تقدمي  بزمنها  املحكومة 

كيليطو، ولن ندعي ذلك، فاإننا نحاول اأن ن�صيء 

بع�س العتمات، ولتكن هذه الإ�صاءة حماولة اأولية 

اأو عتبة اأوىل بهدف حتقيق اأمل من�صود هو حتقيق 

كيليطو،  لعبدالفتاح  النقدية  التجربة  يف  قراءة 

ولتكن بدايتنا مركزة على تو�صيح بع�س املفاهيم 

التي ا�صتعملها كيليطو من قبيل الغرابة اأو ال�رشد.

مو�صوعات:  ]يق�صد  املو�صوعات  هذه  من 

الأدب، النوع، الن�س، تاريخ الأدب، ال�رشد..[ 

انتباه  اأنه  اإل  تدريجية،  وبطريقة  حمرتز،  بانتباه 

النقد  النادر يف جمال  املكر  بنوع من  م�صحوب 

الأدبي. فلكي يوجد هذا الأخري، يتحتم عليه اأن 

نظريات ومناهج  يتمثل  اأن  اأي  يكون »نقديًا«، 

التحليل، ومن جهة ثانية، يتحتم عليه اأن يكون 

الإ�صتطيقية  الأ�صكال  با�صتبطان  وذلك  »اأديبًا« 

لتحليله حتى يتمكن لي�س فقط، من احلديث عنها 

للكتابة اخل�صو�صية،  فنًا  ي�صبح  اأن  بدقة، بل من 

 .
)4(

وفنًا متنا�صًا، اأي كتابة نقدية باملعنى العميق«

تربز  للخطيبي،  املذكور  التو�صيف  هذا  من 

يت�صمن  ناحيتان يف عمل كيليطو: كون خطابه 

ال�صفة ]الأدبية[ من جهة، وكونه يت�صمن ال�صفة 

]النقدية( من جهة ثانية.

ومما ورد من كالم اخلطيبي اأي�صًا، ن�صتطيع 

التف�صري املت�صمن لفكرتني  اأن ندعي وجود هذا 

اأ�صا�صيتني مهمتني، الأوىل تتعلق بالتكوين اخلا�س 

الأكادميي  التكوين  وهو  كيليطو،  بالباحث 

احتكاكه  خالل  من  عليه  اأحرز  الذي  العميق 

ذلك  خا�صة  اجتاهاته،  بجميع  الأوروبي  بالنقد 

الذي  النجاح  على  كاأ�صا�س  اعتمد  الذي  النقد 

حققته البنيوية فل�صفة ومنهجًا وطرائق. ما ميكن 

اأن يقال اأن كيليطو يف هذا ال�صدد اأنه ا�صتوعب 

جوهر البنيوية من حيث هي طريقة يف روؤية العمل 

الأدبي كعمل له بنياته وجتلياته واإوالياته اخلا�صة، 

ليطرح  توظيفًا جيداً  املنهج  اأنه وظف هذا  كما 
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على اأي حال كلنا يعلم اأن حتديد امل�صتقبل مرهون 

بتحديد املا�صي وحتديد املا�صي مرهون بتحديد 

كذلك  الغرابة  كلمة  وردت  وقد   .
)6(

الغرابة«

وال�سندباد«  »نحن  بـ  املو�صومة  درا�صته  خامتة  يف 

التي ت�صمنها كتابه »الأدب والغرابة«، حني قال: 

يخاطبنا  مايزال  ال�صندباد  اأن  ينكر  من  »واليوم 

املاألوف  بالعامل  وي�صاألنا عن عالقتنا  القرون  عرب 

على  حفدته  كرث  لقد  )الغربي(؟  الغريب  والعامل 

�صبيل  على  )انظر  النه�صة  ع�رش  منذ  اخل�صو�س 

املثال ال�صاق على ال�صاق لأحمد فار�س ال�صدياق 

وحديث عي�صى بن ه�صام للمويلحي( ولي�س يف 

انتهى.  قد  »ال�صنادبة«  عهد  باأن  ينبئ  ما  الأفق 

العربي،  العامل  يف  اليوم،  كلنا  باأخرى  اأو  ب�صفة 

.
)7(

�صندباد«

ويف ن�س اآخر، وهو ن�س ماأخوذ من كتاب 

نهاية درا�صة »اجلرجاين  احلكاية والتاأويل جاء يف 

حني  الغرابة  لفظة  ت�صادفنا  الأ�صلية«،  الق�صة 

الذي مل  ال�صيء  الغرابة  يقول كيليطو: »ل تعني 

تره العيون ومل ت�صمعه الآذان، اإنها على العك�س 

من�صي  اأنه  اإل  وماألوف،  معروف  ب�صيء  متعلقة 

ومدفون يف اأعماق النف�س... يف نهاية الأمر ل 

مفر من الإقرار باأن الغرابة، عند اجلرجاين لي�صت 

.
)8(

اإل الألفة نف�صها«

ما الذي تعنيه لفظة الغرابة عند كيليطو؟ 

ما الذي ميكن اأن نفهمه من لفظة الغرابة الواردة 

نخطئ  قد  لكيليطو؟  ال�صالفة  الأقوال  �صياق  يف 

ولنبداأ ب�صوؤالنا التايل:

ما معنى الغرابة عند عبدالفتاح كيليطو؟

الأدب  كتاب  عنوان  ي�صتح�رش  كلنا 

والذي  اآنفًا،  اإليه  الإ�صارة  متت  الذي  والغرابة 

اأ�صدره كيليطو يف �صنة 1982 والذي اعترب حني 

كيليطو  لكتابة  الر�صمي  املفتتح  بحق  �صدوره 

الفاعلية  تطوير  اجتاه  يف  �صبت  التي  التغيريية 

النقدية. واإذا كانت عناوين الكتب ت�صكل عتبة 

اأ�صا�صية يف قراءة الأعمال، فاإن ورود كلمة الغرابة 

املليئة بالدللة يف عنوان كتاب كيليطو لي�س جمرد 

�صدفة. لقد وردت هذه الكلمة عدة مرات يف 

ورودها  على  زيادة  النقدية  كيليطو  موؤلفات 

يف  وردت  وقد  كتابه.  عنوان  يف  اأ�صلفنا  كما 

بداية افتتاحيته للكتاب عندما حاول كيليطو اأن 

يف�رش العالقة بني ق�صمي الكتاب الأول والثاين، 

حني يقول: »كل درا�صة م�صتقلة بذاتها ولي�صت 

بحاجة اإىل اأن ت�صتند اإىل جاراتها. ومع ذلك يبدو 

. كما 
)5(

يل اأن مفهوم الغرابة يجمع هذا ال�صتات«

وردت كذلك اأكرث و�صوحًا يف نهاية الفتتاحية 

حني يقول: »ال�صعور بالغرابة يتاأكد عندما يتعلق 

لي�س من  زمنية  عتبة  قدمية حتدها  مبوؤلفات  الأمر 

الهني اجتيازها. ما اأكرث القراء الذين ل يب�رشون 

يف  يتحولون  كما  املا�صي  يف  فيتحولون  العتبة 

احلا�رش، وما اأكرث القراء الذين يقفون عند العتبة 

ول يجروؤون )اأو ل يبالون( باجتيازها، وما اأكرث 

اأخرى!  ويوؤخرون  رجاًل  يقدمون  الذين  القراء 
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واجلديدة. ولعل هذا ما حاول كيليطو يف الأدب 

والغرابة ويف موؤلفاته الأخرى تو�صيحه بكثري من 

كما  »الفاعل«  الأ�صلوب  من  اأكرث  وبقدر  الدقة 

.
)9(

اأ�صار اإىل ذلك اخلطيبي

من الطبيعي جداً، ونحن نحاول احلديث 

اأو  كيليطو،  عبدالفتاح  عند  النقدي  املنهج  عن 

بالأحرى نوع القراءة التي تعامل بها مع الرتاث، 

قراءة  متظهرت  كيف  التايل:  ال�صوؤال  نطرح  اأن 

الن�س الكال�صيكي؟

الأدب الكال�سيكي والقراءة:

النقدي  امل�رشوع  اأن  ندعي  اأن  ن�صتطيع 

اإىل  يهدف  م�رشوعًا  كان  كيليطو  د�صنه  الذي 

جتديد القراءة الرتاثية، اأي اإىل اإعادة طرح ال�صوؤال 

اإليه، ومن  املتاحة  الع�رش  باأدوات  الرتاث،  حول 

الن�س  قراءة  مو�صوعة  كيليطو  طرح  فقد  هنا 

الكال�صيكي. ومما يدعم ذلك تخ�صي�صه لدرا�صة 

ومن  املجال.  هذا  يف  اخلا�صة  روؤيته  فيها  طرح 

والغرابة  الأدب  كتابه  �صمها  التي  الدرا�صات 

املعنونة  درا�صته  املو�صوع  بهذا  حفلت  والتي 

مالحظات  الكال�صيكي/  الأدب  »درا�صة  بـ 

نتناول  التي  »الطريقة  يقول كيليطو:  منهجية«. 

وعلى  منط  على  ترتكز  القدمية  الن�صو�س  بها 

بح�صب  و�صوحها  درجة  تختلف  تعريفات 

اأدبية،  بن�صو�س  الأمر  يتعلق  وعندما  الباحثني. 

ذلك  �صاء  �صواء  طيلة عمله،  يعتمد  الباحث  فاإن 

اأم كره، على تعريف لالأدب وعلى مفاهيم تغيب 

اأي  احلريف،  مبعناها  النقطة  هذه  ف�رشنا  نحن  اإن 

يف  الأذهان  اإىل  يتبادر  الذي  القريب  معناها 

اللفظة،  هذه  بها  ن�صمع  التي  الأوىل  اللحظة 

كيليطو  ي�صتعملها  التي  الغرابة  لفظة  لأن  ذلك 

لفهم  اأ�صا�صيًا  مرتكزاً  ت�صكل  هنا،  اعتقادنا  يف 

املوقف النقدي لكيليطو، ولفهم كتاباته املتعلقة 

بالرتاث، والرتاث ال�رشدي على اخل�صو�س. وهي 

لفظة متواترة ومرتبطة بالروؤية النقدية لكيليطو. 

التاأكيد  ال�رشوري  من  فاإنه  ال�صدد،  هذا  ويف 

على  �صواء  يربره،  ما  له  اللفظة  هذه  ورود  اأن 

امل�صتوى املو�صوعي/ اأي على م�صتوى مو�صوع 

ال�صخ�صي  امل�صتوى  على  اأو  ككل،  الرتاث 

كيليطو،  نظر  يف  العربي  فالرتاث  لكيليطو. 

ب�صبب اغرتابه عنا قد لب�س لبو�س الغرابة بحكم 

بعده التاريخي عن النا�س، وبحكم عدم النتباه 

الرتاث هذه  اإليه، ومما �صاعف غربة  واللتفات 

]اأو غرابته[ ت�صمنه خل�صو�صيته التي ل تاأتيه فقط 
من م�صمونه واأ�صكاله كما يرى النقد التقليدي، 

من  وبالتايل  خماطبه،  خ�صو�صية  من  واإمنا 

�صنو�صح ذلك يف  ن�صقه كذلك كما  خ�صو�صية 

النقطة التي �صتلي. اأما على امل�صتوى ال�صخ�صي، 

يقراأ  اأن  يجب  الرتاث  هذا  اأن  يرى  كيليطو  فاإن 

من زاوية اأخرى تختلف عن الزاوية التي قراأ من 

الرتاث، وهي  الكال�صيكيون هذا  النقاد  خاللها 

الزاوية التي تنطلق من كونه تراثًا، اأي بعد و�صع 

روؤية  من  وانطالقًا  لفهمه،  ال�رشورية  امل�صافة 

احلديثة  املناهج  كل  فيها  توظف  معا�رشة  نقدية 
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اأمامنا  ماثل  الكال�صيكي  الن�صق  اأن  نتوهم  اأن 

بو�صوح بحيث يكفي اأن مند يدنا لقتنا�صه. لبد 

من تركيبه وتنظيمه من جديد، وهذا يتطلب منا 

.
)15(

األ نن�صى امل�صافة التي تف�صلنا عنه«

والن�صق  الن�س  بني  للعالقة  وتو�صيحًا 

نقاد  اإليه  انتبه  قّلما  عالقة  هي  التي  واملخاطب 

الرتاث والأدب على وجه العموم يف قراءاتهم، 

يقول كيليطو: »الن�س الأدبي ل يعرف ال�صتقرار 

واجلمود، ذلك اأنه يخ�صع ملنطق خا�س هو منطق 

�صوؤال  على  يجيب  الن�س  واجلواب.  ال�صوؤال 

والأزمنة  املخاطبني  وبتعدد  املخاطب،  ي�صعه 

الن�س  فاإن  وباملقابل  والأجوبة..  الأ�صئلة  تتعدد 

اأن  املرة  هذه  املتلقي  وعلى  اأ�صئلة  يطرح  بدوره 

مع  الن�س  يتعار�س  عندما  هذا  يظهر  يجيب. 

يوؤدي  وقد  املخاطبني.  لدى  املاألوفة  الت�صورات 

. وي�صيف 
)16(

الأمر اإىل اإبراز ت�صورات جديدة«

نغفل  ل  اأن  علينا  يفر�س  ال�صوؤال  »منطق  قائاًل: 

كادامري  عنها  حتدث  ]التي  التوتر«  »عالقة 

الن�س  وبني  بيننا  املوجودة  واملنهج[  احلقيقة  يف 

اإل  املا�صي ل تقرتب منا  الكال�صيكي. موؤلفات 

.
)17(

اإذا بداأنا باإبعادها عنا«

هذه اإذن هي باخت�صار �صديد روؤية كيليطو 

مل�صكالت التعامل مع الن�س الكال�صيكي، وهي 

روؤية جديدة ي�صيفها كيليطو اإىل جمهودات النقاد 

الروؤية  ركائز  ينق�س  اأن  بها  ويحاول  الآخرين، 

طويلة  لفرتة  الرتاث  مع  تعاملت  التي  التقليدية 

. ويقول يف نف�س الدرا�صة 
)10(

اأحيانًا عن وعيه«

اأي�صًا بعد اأن يو�صح بع�س املفاهيم ال�صائدة اليوم 

، وبعد اأن يبني 
)11(

يف الدرا�صات الأدبية العربية

خطاأها: »املتكلم يوجه خطابًا اإىل خماطب، وهذا 

املتكلم  مع  ي�صرتك  لأنه  اخلطاب  يفهم  الأخري 

ال�صرتاك،  هذا  انعدم  واإذا  الن�صق.  امتالك  يف 

ما  وهذا  حمالة.  ل  تف�صل  التوا�صل  عملية  فاإن 

اللغة  املخاطب  يجهل  عندما  بالطبع  يحدث 

. ثم ي�صيف لتعريف 
)12(

التي ي�صتعملها املتكلم«

املخاطب: »من هو خماطب املوؤلف الكال�صيكي؟ 

يخاطب  الكال�صيكي  املوؤلف  ب�صيط:  اجلواب 

ما  كثرياً  بحوثنا  يف  فاإننا  ذلك  ومع  معا�رشيه. 

اإل للعالقة بني  ننتبه  نهمل درا�صة املخاطب ول 

املتكلم  اأن  نفرت�س  اأننا  املتكلم واخلطاب. ذلك 

ل  املخاطب  اأن  ونفرت�س  اخلطاب  يف  موجود 

يوجد اإل خارج اخلطاب. لكن يكفي اأن نحلل 

بدقة خطابًا ما ليتبني لنا اأنه ير�صم �صورة وا�صحة 

نف�س  يف  كيليطو  وي�صيف   .
)13(

للمخاطب«

اإهمال  املخاطب  اإهمال  عن  »يرتتب  ال�صياق: 

الن�صق  معرفة  اأهمية  مع  وارتباطًا   .
)14(

الن�صق«

حلظة القراءة، اأو عدم حتققها حلظة القراءة، وعن 

اأهمية البحث عنه والإم�صاك به، اأو بنائه وتركيبه 

كيليطو:  يقول  الكال�صيكي،  الن�س  خالل  من 

ن�صق  على  نعتمد  عندما  الفهم  �صوء  »يحدث 

ترتكز  قدمية  ن�صو�س  على  اأثناء حكمنا  حديث 

ل  اأحكام  اإىل  يوؤدي  وهذا  خمالف.  ن�صق  على 

اإنها خاطئة، لكن يف غري حملها. ل ينبغي  نقول 
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)5(    الأدب والغرابة، �س 9.

)6(    نف�صه، �س 10. 

)7(    الأدب والغرابة، �س 107.

)8(    احلكاية والتاأويل، �س 20.

)9(    نف�صه، �س 7.

)10(  الأدب والغرابة، �س 40.

مفهوم  التعبري،  مفهوم  املبدع،  الفرد  مفهوم  منها:   )11(

تالحم اأجزاء الن�س.

)12(    الأدب والغرابة، �س 42-24.

)13(    نف�صه، �س 43.

)14(   نف�صه، �س 43.

)15(    نف�صه، �س 43.

)16(    نف�صه، �س 44.

)17(    نف�صه، �س 44.

* * *

اأن مثل هذه  اإليه  الزمن. ومما يجب الإ�صارة  من 

املنهجية،  للمرتكزات  قلبًا  تكون  تكاد  الروؤية 

كما اأنها تعي النظر يف جممل املفاهيم التي درج 

على ا�صتعمالها املنهج التقليدي الفقري من ناحية 

اإىل اخللفية النظرية ال�صلبة ومن ناحية اأخرى اإىل 

الرتاثي،  الن�س  مع  التعامل  يف  الناجعة  الطريقة 

الأدبي وال�رشدي والفكري.

الهوام�ص

)1(    ن�س املداخلة التي قدمت يف ندوة الرتاث و�صوؤال القراءة 

التي نظمها فرع وجدة لحتاد كتاب املغرب.

)2(     انظر احلكاية والتاأويل، �س 33.

)3(    الأدب والغرابة، �س 6.

)4(    الأدب والغرابة، �س 6.
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جماليات ال�رسدية 

العربية...

من امليثولوجيا 

اإىل فن احلكي

َفَقد  �شيء،  كل  من  والعراء  بالفراغ  اجلديد  »الإن�شان 

اإىل  ب�شلة  ميت  ما  وكل  اللغة،  الدين  والهوية،  الإيديولوجية 

الذات، اأ�شبح عار. و�شبيه بالب�شل كونه ل يتوفر على لب«.

BRETON بروتون

يعتقد بع�س الدار�شني اأن امليثولوجيا هي اأ�شل الفنون واأم الأجنا�س 

الأدبية املختلفة وهي بذلك تعترب املادة اخل�شبة اأو اخلام التي تُ�شهم 

»تف�رس  اإنها:  بل  الأخرى  الإن�شانية  املعارف  من  الكثري  تكوين  يف 

العقائد الدينية وتقننها وت�شون الأخالق وتدعمها، وتربهن على 

كفاءة الطقو�س وت�شم كذلك قواعد عملية لهداية الإن�شان، وهي 

خالل  ومن  املنظور،  هذا  من   .
)1(

املقد�س« تاريخنا  تروي  بالتايل 

يف  وقعت  باأنها  متوهمني  نت�شور  قد  حلوادث  �رسدياتها  ت�شكل 

عهود بائدة وممعنة يف القدم، خا�شة يف بع�س امل�شائل من تلك التي 

كثرياً  ت�شتوعب  يجعلها  الذي  الأمر  اخلوارق،  تف�شري  على  تقوم 

من املفاهيم التي لتزال مبهمة من الناحية العملية، كم�شاألة بداية 

اخلليقة مثاًل. ومتدها بتف�شرياتها التعليلية الإبهامية كتلك التي تبدو 

مقنعة من خالل مربرات �شاذجة ل عالقة لها بالعقل. ثم يف و�شعها 

ملرتكزات فنية وجمالية غاية يف الإقناع. ومن ذلك احلكايات التي 

اأهداف نبيلة  رويت على ل�شان احليوان، من تلك التي كانت لها 

تفوق الكثري مما يعتقد املتلقني اأنهم يهمهم، كاحلكاية ال�شعبية التي 

من  اأكرث  وظيفة  اأية  توؤدي  ول  الإن�شان،  واقع  من  لها  اأ�شا�س  ل 

كونها حكاية.

وبالتايل فهي ق�ش�س ميثولوجي بعيد عن كل ت�شوراتنا، قد يقوم فيه 

الوحو�ش،  ومالحم  اخلرافة  وي�شتوعب  الرئي�س  بالدور  احليوان 

بلحيا الطاهر

... يتـ�شف
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بل اإنهم كانوا يتفننون يف �رضوب الآداب 

اأن هذه الفرتة  واأجنا�ضه. ومن متناق�ضات احلال 

األّف فيها ابن يعقوب م�ضنفه، وهو رحالة  التي 

العرب  كان  ال�ضهرة،  ذائع  معروف  وجغرايف 

يف امل�رضق يعتقدون باأن اأوروبا هي جمرد: مملكة 

للظالم وللربد، وهي بقعة بي�ضاء على اخلريطة.

فما الدافع املو�ضوعي الذي يجعل هوؤلء 

ي�ضدرون اأحكامًا قا�ضية، على اأمم مملكة الربد..؟ 

املهم اأن اأدب الرحلة، قد قّرب امل�ضافات اآنذاك 

للأمم  �ضخم  تراث  على  يطلعون  الأدباء  وجعل 

الذي  الغرب  اإىل  و�ضلت  وقد  لهم،  املتاخمة 

كل  يف  التاأثري  بالغ  واهتمامًا  فائقة  بعناية  اأمدها 

احلقب والأزمان. وقد ا�ضتهر بروايتها عدد من 

عرفت  كما   
)4(

»لفونتني« اأهمهم  من  الأدباء 

طريق  عن  �ضفويًا  متواترة  اأحدوثة  باأنها  عندهم 

القوام  من  قدر  ولها  منثورة،  وهي  الرواية، 

متركز حول بطل اأو بطلة، بحيث يكون فقرياً اأو 

وحيداً، ثم وبعد �ضل�ضلة املخاطرات التي تلعب 

اأن  البطل  ي�ضتطيع  ملمو�ضًا،  دوراً  اخلوارق  فيها 

ي�ضل اإىل هدفه، فيعي�ش حياة �ضعيدة.

بل  يظهرون  الذين  الأبطال  فكرة  اإن 

ملمح ب�رضية نف�ضية اأو جمالية معينة وحمددة هي 

لأن  ذلك  امليثولوجيا،  من  م�ضتمدة  اأ�ضا�ضها  يف 

البطل  فيها  يرتدي  منطية  عادة  تكون  ال�ضخ�ضية 

لبا�ش احلرب الذي ارتداه البطل الذي �ضبقه من 

التي  نف�ضها  بالطريقة  رمبا  ال�ضيف  وميت�ضق  قبل، 

بل وجميع هذه ال�ضنوف العجيبة التي تخاطب 

فينا العواطف. ورمبا من هذه الأ�ضاطري، وق�ض�ش 

اخلام  مادتها  امليثولوجيا  ا�ضتمدت  احليوان 

الأيام، هي  مرور  مع  ب�ضقلها  قامت  وقد  تلك. 

خرافات من اأ�ضل �رضقي قد ل ميكن حتديد اأزمنة 

قدميًا  ن�ضًا  مثًل  هناك  جند  كبرية.  بدقة  اإبداعها 

الهندية. وهي دللة مهمة   
)2(

هو: »الباجناتانرتا«

تبادل،  بينها  يتم  كان  القدمية  الثقافات  اأن  على 

ن�ضطلح عليه التاأثر والتاأثري �ضواء كان على �ضعيد 

بل  احلكائية،  اأو  الفل�ضفية،  اأو  الأدبية  الن�ضو�ش 

حتى يف بع�ش الطقو�ش الدينية وال�ضحر باأنواعه. 

يف  النرثية  الن�ضو�ش  هذه  انت�ضار  اأ�ضباب  وتعود 

التي  املهمة  الرحالت  تلك  اإىل  العربية،  الأقطار 

الرحلة.  باأدب  الأدبي  تاريخنا  يف  عليها  اأُطلق 

فمثًل: جند اأن ابن يعقوب قد زار اأوروبا يف العام 

اآنذاك وعندما عاد  اأمري قرطبة  960م بطلب من 

كتب قائًل يف و�ضفه لأوروبا:

والربكة..  الب�شائع  اإىل  فقرية  البالد  »اإن 

اإىل  يلقون  والأطفال  الرئي�شي،  طعامهم  والأ�شماك 

هذه   .
)3(

امل�شغبة« خمافة  حت�شى  ل  باأعداد  البحر 

كما  اأحوالها  وتلك  احلقب،  تلك  يف  اأوروبا 

ي�ضفها الرحالة ابن يعقوب، لكن يف هذه الأثناء، 

كان العرب يكتبون امل�ضامرات، ويعي�ضون اأزهى 

املختلفة  باأ�ضكالهم  �رضدياتهم  ويبدعون  اأيامهم، 

يف  الكثري  واأحرق  منها،  القليل  و�ضلنا  التي 

غزوات املغول ويف غريها.
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- اإ�ضفاء الروح النبيلة واإ�ضباغ الأعمال بنهايات 

�ضعيدة.

وتعميقها  امل�ضوقة،  الفوا�ضل  عند  الوقوف   -

ب�ضيء من الدرامية واحلزن.

- ت�ضمني املواقف العادية باعتبارها �ضفة بطولية 

خالدة.

وعدم  ال�ضعاب،  حتدي  فكرة  على  العتماد   -

الكتفاء بال�ضيء القليل.

اإىل ما  اإ�ضافة  ت�ضتهدف  امليثولوجيا  اأن  اإل 

ذكرناه، م�ضاألة الت�ضلية واملتعة للو�ضول اإىل �ضيء 

الذي  اأر�ضطو  تعبري  حد  على   
)7(

»التطهري« من 

النف�ضي  التحليل  ثم  كرث�ضي�ش،  عليه  يطلق  كان 

عند �ضغموند فرويد، ففي نظر الكثري من علماء 

ال�ضامية  املظاهر  من  هدفًا  تكون  قد  النف�ش، 

�ضمن الفنون عمومًا واأن من بني اأهم الأهداف 

الكربى لها، ومن ثم حماولة جعل الرواية العربية 

الإن�ضانية  القيم  من  الكثري  اأخذ  يف  متفرداً  جماًل 

باعتبارها  امليثولوجيا،  بها  تعج  التي  اخلالدة، 

اأن  وباإمكانه  ومت�ضعبًا،  بل  وغزيراً،  فريداً  عاملًا 

ل  التي  تلك  من  التف�ضريات  بع�ش  ي�ضتوعب 

اأن  الكاتب  ي�ضتطيع  عندما  خ�ضو�ضًا  لها  ح�رض 

املختلفة  الآداب  عوامل  ا�ضتيعاب  عملية  يح�ضن 

باأ�ضولها.

يف  اأ�رضنا  كما  منابعها  اإىل  يعود  اأنه  اأو 

املتعارف  من  اأ�ضبح  فقد  احلالت،  من  عديد 

والفنون  الآداب  اأن  وال�ضعوب،  الأمم  بني  عليه 

كان الأول يحمله بها. ثم اإنه ياأخذ �ضبيل الن�رض 

ال�ضعيد.  ي�ضاعده يف حظه  الذي  املهم  والإجناز 

ولأن ت�ضري هي ال�ضحيحة اإل اأن الطريق غالبًا ما 

تكون حافلة باملخاطر وامل�ضاعب، فهذه العملية 

متوارثة من قدمي الزمان، قد ي�ضاعد الراوي على 

ال�ضفوي  احلكي  تعتمد  فنية  بطريقة  منذجتها 

لي�ضت 
)5(

و�ضيلة لها، مبعنى اأن هذه »ال�شخ�شيات«

مناذج حمددة بل هي فريدة من نوعها بحكم اأنها 

�ضخ�ضيات م�ضطحة ل ت�ضمح لنا مبعرفة دواخلها 

وهمومها وقد كان يطلق عليها يف الأدب اليوناين 

اأن�ضاف الآلهة اعتقاداً منهم اأن املهام التي تقوم 

ينجزها،  اأن  العادي  الإن�ضان  ي�ضتطيع  قد ل  بها 

ذلك »لأنها مغلقة ومبهمة ول ن�ضتطيع اأن نقراأ 

من اعتمالت نف�ضيتها ول ا�ضطراباتها الداخلية 

 وغري ذلك بل 
)6(

من حب، و�ضوق، وحقد..«

اإن املنهاج التجريدي غالب على كل �ضيء واإن 

�ضمن  من  النبيلة،  الأهداف  بع�ش  حتقق  كانت 

دوافعها التي نحددها على ال�ضكل التايل:

- اإظهار ال�ضفات الكامنة يف الإن�ضان وف�ضائله 

اخلرية الإيجابية منها خ�ضو�ضًا.

ال�ضائد يف ذلك الزمان، وحماولة  - نقد الو�ضع 

الو�ضول به اإىل الأف�ضل.

- تناول املعتقدات، ومعاجلة امل�ضائل الروحانية 

املتاأ�ضلة يف ذاته.

- معاجلة اجلوانب النف�ضية عند املتلقي بلوغًا اإىل 

درجة )التطهري(.
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الأ�ضطورة التي ا�ضتعملها احلداثيون يف املجتمع 

امل�ضنع املعتمد على حوا�ضيب الآلة الفائقة الذكاء 

لتدفق  احلقيقية  الأ�ضطورة  حتديات  واجهت  قد 

الدائم، لكنها مواجهة تنطوي على  الوعي  تيار 

متمثًل  الداخلي  املونولوج  هدف  مادام  تناق�ش 

التي  ذاتها  القوى  ال�رضيرة من  الأرواح  يف طرد 

ال�ضماء  احلديثة  احلياة  يف  بوجوده  لها  يدين 

امل�ضطحة واملفتعلة، التي مل تكتف بك�ضف غنى 

احلياة الداخلية اأمام الإن�ضان.

بل اإننا جندها قد �ضعفت يف فتح املجال 

اأمام تدفق تيار الوعي، اعتباراً من اأن ال�ضخ�ضيات 

مليكانيكية  الطبيعية  احلياة  من  اختزالها  مت  التي 

ذكرياتها  غرائب  بع�ش  انت�ضال  حتاول  املدينة 

املدينة هي  املا�ضي، ولعل  الداخلية من  وحياتها 

يف:  املتمثلة  تلك  اأو  الطريقة  هذه  األزمتهم  التي 

الذي  الداخلي  املونولوج  ذلك  اإىل  »النكو�ش 

�ضمنها  ومن  الغابرة،  الأزمنة  ذكريات  يولّد 

 .
)9(

ال�ضخ�ضية امل�ضطحة النافذة...«

اإن املو�ضيقار فوغرن الذي اأثار زوبعة �ضد 

 التقليدية طارحًا �ضكًل جديداً 
)10(

»ال�شيمفونية«

يدعو اإىل الوحدة الع�ضوية لل�ضكل ال�شيمفوين عن 

طريق مزج اخلطوط اللحنية والنغمات الأ�ضا�ضية 

يف جمرى مت�ضق ي�ضدر عن املنبع نف�ضه، وينتهي 

واأدرج  باملو�ضيقى  ال�ضعر  كذلك  »اأخلط  اإليه 

وحدة  يف  الإن�ضاين  وال�ضوت  الآلت  اأنغام 

بال�ضكل  عرف  ما  اأبدع  وقد   
)11(

متنا�ضقة..«

اجلهة  اإىل  الإ�ضارة  �رضورة  مع  للإن�ضانية،  ملك 

اأبدعت الأ�ضل الأول  التي  املنطقة  اأو  اأو املكان 

لهذا الفن اأو ذاك، فمثًل: يعرف اجلميع اأن عدد 

بع�ش  يف  عددها  من  بكثري  اأقل  م�رض  اأهرامات 

مكت�ضفة  اأنها  مع  اجلنوبية،  اأمريكا  من  املناطق 

كذلك هناك.

اإ�ضكالية  من  ينطلق  الذي  الروائي  ولعل 

من  اغرتافه  خلف  �ضائقة  يجد   
)8(

»التجني�س«

بع�ش الينابيع امليثولوجيا الدافقة بالعبق ال�ضويف 

اجلميل، ثم اإن الدعوات التي ت�ضعى اإىل التحرر 

لهذا  ا�ضتلهام  هي:  الأدبية  الأجنا�ش  فكرة  من 

بالفنون  للت�ضال  كبرية  فر�ضة  كذلك  الفي�ش، 

الأدبية املختلفة، والإفادة منها ب�ضكل اأو باآخر، 

فامل�رضح وال�ضينما والنحت واملو�ضيقى، هي كلها 

ينابيع ت�ضب يف عامل الرواية، الذي يجب عليه اأن 

يوظفها بجميع تنوعاتها الهائلة ليتمكن من تفهم 

واقعه كما يجب اأن يكون، بل اإن التعمري والتنوع 

الرواية  اإعطاء  يف  الإ�ضهام  �ضاأنه  من  ما  كل  يف 

خمتلف  مع  تتقاطع  وهي  اأكرث  ورحابة  ف�ضاحة 

الأجنا�ش، �ضرنى ذلك يف ن�ش: »عودة الطائر اإىل 

بركات،  حليم  الكبري  ال�ضوري  للروائي  البحر« 

ي�ضتعملها  هولندية،  اأ�ضطورة  من  تنطلق  حيث 

يف  تتماوج   FOGHNER فوغرن  املو�ضيقار: 

ف�ضاء الأوبرا لتتقاطع مع الن�ش املحكي، فيجعلها 

لبنان  يف  العربية  للحرب  تراجيديًا  �ضكًل  حليم 

حليم  عند  نف�ضه  يقتل  احلزين  فالطائر  ذاته.  مع 

اأن  زيرافا:  مي�شال  مع  ونلحظ  وينتحر،  بركات 
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هذه  اإىل  انتمائها  بحكم  معقدة  اأ�ضًل  هي  التي 

اإل  نتعامل معها  التي ل  ال�ضارخة،  التكنولوجيا 

بوا�ضطة العقل ولعلها حترمنا يف زمن اآت من اأعز 

ما ندير به اأحا�ضي�ضنا وعواطفنا الب�رضية، وعليه:

- فهل امليثولوجيا تخاطب فينا العاطفة.؟ وهل 

تدعونا دائمًا اإىل اإلغاء ا�ضتعمال العقل.؟.

من  �ضارت  املعا�رضة  الب�رضية  العاطفة  اأن  اأم   -

.
)12(

هذه »التكنولوجيا اجلديدة؟«

غولدمان  لو�ضيان  ي�ضتوقفنا  كما 

يعطي  املنظر: حني   LUCIEN GOLDMAN

الأهمية  من  كبري  جانب  على  للرواية  تعريفًا 

اإ�شكايل  بطل  به  يقوم  �شعيف،  بحث  »باأنها  بقوله: 

مزيفة..  قيم  ت�شوده  متدهور  عامل  يف  اأ�شيلة  قيم  عن 

عاملاً  جتعله  الرواية  عامل  على  امل�شيطرة  القيم  هذه  واأن 

اإىل  بالن�شبة  كذلك  الكاتب،  اإىل  بالن�شبة  متدهوراً 

البطل. اأما القيم الأ�شيلة فتوجد ب�شورة �شمنية خلف 

متاأزماً  البطل  يجعل  مما  حملها  حلت  التي  املزيفة  القيم 

.
)13(

واإ�شكالياً«

تطور  بني  درا�ضاته  يربط يف  غولدمان  اإن 

باعتبارها  الرواية،  وتطور  الغربي  املجتمع 

عند  توقف  وقد  متواز.  خط  يف  معه  تتقاطع 

جمتمع  الراأ�ضمايل  املجتمع  كون  املعروفة  فكرته 

تغريت فيه علقة الأفراد باملكا�ضب تغرياً جذريًا 

القيمة  جعل  الذي  القت�ضادي،  الواقع  ب�ضبب 

التبادلية لل�ضلع - ويق�ضد بذلك الثمن- اأ�ضا�ضية. 

كما  القمح«  »حبة  من  تنطلق  ع�رضنا  معايري  اإن 

�ضارخة  بدعوة  م�رضحًا  لل�ضيمفونية،  الدائري 

اإىل التجدد والتطور والبتكار.

العربي  الروائي  جعل  الذي  ال�ضبب  اإن 

املتلحقة  الإبداعية،  الأن�ضاق  هذه  على  ي�ضري 

عامل  يف  والتجديد  الإبداع  يف  خطاه  حلث 

الرواية هي بدافع الكت�ضاف والتجديد متامًا كما 

على  انكم�ضت  اإذا  اأما  املو�ضيقار،  عند  حدث 

نف�ضها وبقيت متفردة �رضعان ما تتاآكل وتذوب 

يف ذاتها وتنتهي دون اأن تقدم اإبداعًا يذكر - اإذ 

ماذا ي�ضريها عند اأخذها من ال�ضعر وامللحمة اأو 

غريهما.؟.

تلتقي  الأدبية جميعها  الأجنا�ش  هذه  اإن 

جن�ش  يخلو  وقلما  اإن�ضانية،  جتربة  من  اأكرث  يف 

فلذلك  اخلا�ضة،  التي ذكرنا من جتربته  من هذه 

كان من الواجب على الروائي اأن ينفتح على كل 

هذا، فالروائي العربي ينطلق يف عملية ل�ضتلهام 

الأول،  الإن�ضاين  التفكري  ينابيع  اإىل  رجوعه  من 

اإىل  اأ�رضنا  واأن  �ضبق  وقد  امليثولوجيا.  متمثًل يف 

مليئة  هي  ال�ضاذجة،  الإيهامية  عواملها  كون 

والزاخرة  املختلفة  الإن�ضانية  بامل�ضامني  كذلك 

بالرموز الغنية بالدللت. وقد ل يختلف حول 

الفن،  منه  ي�ضت�ضقي  ين�ضب،  ل  معني  كونها 

وي�ضتمد الفنان عطاءاته اإل اأن خلطًا وا�ضحًا وقع 

يف فهم بع�ش هذه الرموز والدللت التي يعتقد 

عن  بعيدة  �ضارت  عراقتها  خلل  باأنها  البع�ش 

عقول من يتعاملون بالرموز احل�ضارية اجلديدة، 
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اإىل املنابع الأوىل ليغرتف  �رضورة عودة الروائي 

منها اأ�ضالة القيم الإن�ضانية اخلالدة، وذلك لكي 

اأن  من  ميكنها  وما  القيمة،  هذه  ن�ضو�ضه  يعطي 

فل  للع�رض:  ذكرنا  وعلى  ع�رضها  يف  فعًل  توؤثر 

اإىل  الإ�ضارة  دون  الفقرة  هذه  ننهي  اأن  ميكننا 

املتوقعة  العلقات  ف�ضاء  واإىل  الإن�ضان.  م�ضري 

وثقافاتهم  الأفراد  بني  وبالتايل  املجتمعات  بني 

املبدعة واملختلفة يف تنوعها.

فهل ميكن اأن يتبقى الو�ضع الإن�ضاين كما 

كان منذ بداياته الأوىل..؟

 LA الت�ضالية  فكرة  الآن  طغت  لقد 

اأ�ضبحت  بحيث   COMMUNICATION

تعبري  حد  على   
)15(

�شيء« ول  �شيء  »كل  تعني: 

حيث   ،PHILIPPE BRETON فيليب  بروتون 

يقول:

مارد  اأمام  نقف  جتعلنا  ات�ضال  كلمة  اإن 

يف  مغرو�ضتان  طينيتان  قدمان  له  عملق  لغوي 

.
)16(

الوحل

القيم  اأن  على  بو�ضوح  يدل  ذلك  لعل 

معها  وتتبدل  تتغري،  قد  ذاتها  حد  يف  الإن�ضانية 

ولأن  فيها،  نعتقد  التي لزلنا  املفاهيم  من  كثرياً 

هذا املارد �ضيذهب معه ما كنا نتوهم عدم زواله، 

فاإذا كان الو�ضع ال�ضائد منذ ظهور مقولة: »دعه 

من  لزمانها  بالن�ضبة  كانت  التي  يعمل دعه مير..« 

التغيري،  عامل  يف  املجلجلة  ال�رضخات  اأقوى 

والقطيعة مع املا�ضي.

يقوم مريابو. القيمة القت�ضادية للأمم وال�ضعوب 

اأمة  تنتج غذاءها هي  التي ل  فالأمة  املعيار،  هي 

زائلة.. ل مكانة لها يف الوجود الفاعل، هكذا 

الإن�ضانية  القيم  تغريت  لذلك  ونتيجة  بب�ضاطة، 

راأي  له  لو�ضيان غولدمان  باأن  ونعتقد  املختلفة، 

ينا�رض امليثولوجيا بل يكاد يجعلها يف ال�ضدارة، 

القيم  على  املحافظة  فيها  يرى  كان  لأنه  وذلك 

تتم عملية  التي رمبا من خللها  الثابتة،  الأ�ضيلة 

اأنها  من  اعتباراً  العريق،  املا�ضي  مع  التوا�ضل 

العمل الإبداعي املتوا�ضل اإليه عرب جتربة الإن�ضان 

�ض�ضاعة  يف  املتفرد  وجوده  بدايات  مع  الأول، 

معنى  من  اأكرث  لها  عنده  الأول  ولفظة  الكون. 

)14(
»البدائي« م�ضطلح:  يرف�ش  جنده  بحيث 

PRINITINE يف و�ضفه الإن�شان الأول على حد 

تعبريه وهو اجلد الذي عّمر هذا الكون الف�ضيح، 

ب�ضاطتها  على  وجهوده  طاقته  بح�ضب  واأبدع 

الآنية  ولهمومه  له  بالن�ضبة  كافية  كانت  اأنها  اإل 

وزمانه.

هيكل  تطور  بني  يقارن  هو  لذلك 

القت�ضاد يف املجتمع الراأ�ضمايل، بتطور الهيكل 

متواز،  تطور  اأنه  اإىل  اأخرياً  ويتو�ضل  الروائي 

الفكرة  هذه  ولعل  اتفاق،  بينهما  يتم  ل  بحيث 

التي يطرحها هي غاية يف ال�رضاحة بحيث جندها 

بالفن  يتاأثر  ل  الراأ�ضمايل  املجتمع  اأن  اإىل  ترمز 

الروائي. اأما القيم الإن�ضانية فيق�ضد بها تلك التي 

اإذا مل  اإل  اأ�ضيلة،  اإنها ل تكون  الفن.  ها  ينقلها 

تنقطع عن جذورها الأوىل، وعليه فاإنه يدعو اإىل 
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جميع  م�ضايرة  الرواية  ا�ضتطاعت  فهل  جديدة 

»هو  ع�رضنا:  اإن  املعا�رضة.؟  التحولت  هذه 

النتماء  من  اأحداً  ي�شتثني  ل  الذي  الت�شال  جمتمع 

اإليه باعتباره جمتمعاً  اأن ينتموا  النا�س  اإليه ومكرها كل 

الت�شالية  القوى  حترير  با�شتطاعته  اأنه  قوامه  جديداً، 

مب�رضة  اأداة  ذاته  حد  يف  فهو   
)18(

تكونه..« التي 

مب�ضتقبل غام�ش، لأن تبا�ضري هذا املجتمع اجلديد 

عليه  يطلق  الذي كان  ال�ضابق،  الع�رض  نهاية  هي 

م�ضطلح ع�رض الإيديولوجية.

بالع�رض  الأدب  تاريخ  ي�ضميه  وقد 

ال�ضامل  املفهوم  ر  ُيحوَّ اأن  على  الكل�ضيكي، 

لفكرة كل�ضيكية ذلك لأن التبا�ضري الأوىل توحي 

واأنواعها،  اأ�ضكالها  بغالبية  الإيديولوجية  بنهاية 

�ضيذوب  كل  والقطرية،  الهيمنة  فكرة  حتى  بل 

يف العامل اجلديد. اإن دلئل تبدل الأحوال وتغري 

الفكر، �ضاهمت فيه الهزات العلمية الكربى من 

�ضكل  الذي  الب�رضي،  »اجلينوم«  اكت�ضاف  مثل 

اأكرب حتٍد للعقل الإن�ضاين، عرب تاريخه الطويل. 

فالكت�ضافات الكبرية واملذهلة املهمة عرب 

التاريخ اجليدة يف ع�رضها مثل اكت�ضاف مركزية 

ال�ضم�ش للكون. رغم اأن العلم جتاوزها حاليًا وهي 

املقولة التي قال بها كوبرنيك وجانيلي اأو النظرية 

الن�ضبية التي فجع بها اأين�ضتاين خمتلف النظريات 

البيغ  نظرية  اأو  الع�رضين  القرن  العلمية مع مطلع 

بانغ يف تف�ضري نقطة ال�ضفر لن�ضوء الكون وتكوين 

ل�ضيغموند  النف�ضي  التحليل  نظرية:  اأو  اخللق، 

فكرة  جعلها  ب�ضدد  اليوم  اأننا  فالثابت 

اأكل  فقد  للتجديد،  قابلة  معاين  بالية ل حتمل من 

بع�ش  ثناياها  يف  حتمل  اأنها  مع  الدهر،  عليها 

القيم  بني  القيود  نزع  يف  ت�ضهم  التي  الدواعي 

الثابتة للب�رض، ثم الرتكيز على الفكرة ال�ضائدة اأثناء 

اأو  اللتوا�ضلية  مفادها  كان  التي  الباردة  احلرب 

 L'INCOMMUNICABILITÉ اللات�ضالية:  

لنقل  اأو  املنفرد،  للعمل  مبطنة  دعوة  كانت  وقد 

املتطرفة  ال�ضيا�ضات  لبع�ش  مرافقة  مر�ضية  ظاهرة 

التي حكمت العامل، ولتزال يف اأقطارنا العربية.. 

القرن  من  الثاين  الن�ضف  يف  حديد  من  بقب�ضة 

ال�ضعوب  بني  حواجز  تقيم  جندها  اإذ  الع�رضين، 

طويلة  اأزمانًا  دامت  اأحقاداً  وتن�ضئ  والأمم، 

اأو  الأممية،  الوحدة  فكرة  على  املحافظة  بدعوى 

اأما وقد  الأيديولوجية.  العقيدة  اأو  الأيديولوجية، 

بداأت العوملة و�ضطرت نظامها اخلا�ش امل�ضمى يف 

 LES AUTOS ROUTES« :املتاأخرة بـ اأزمنتنا 

واأ�ضبح   »DE LA COMMUNICATIONS

معركة  خو�ش  من  منا�ش  فل  ممكنًا  التوا�ضل 

الكائن الت�ضايل وال�ضري معه اإىل املجاهيل متامًا كما 

كان الإن�ضان الأول، ذلك لأن هذا املارد اجلديد 

هو يف حقيقته: »كائن بال ج�شد ول روح، يعي�س يف 

جمتمع بال اأ�رسار ول ما�س، كائن متجه يف �شموليته نحو 

الت�شال ف�شاًل على اأنه ل ميكنه اأن يوجد اإل من خالل 

بف�شل  �شفافاً  اأ�شبح  جمتمع  �شمن  والتبادل  املعلومة 

.
)17(

و�شائل الت�شال«

باأ�ضياء  يب�رض  اأنه  بل  ع�رضنا  تغري  قد  اإذن 
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ل  الغام�ش  م�ضتقبله  يف  يوؤثر  اأن  ا�ضتطاع  �ضيء 

التقليدي ملفهوم الهوية،  توجد �ضخ�ضية باملعنى 

لأنه  كذلك  بالب�ضل  ال�ضبيه  الإن�ضان  �ضورة  اإن 

املتك�ضفة.  حقيقته  ي�ضرت  �ضيئًا  يرتدي  ل  �ضفاف 

بل ول با�ضتطاعته جعل �ضيء مبعينه على ج�ضده، 

 TECHNO »لأنه �ضار رقمًا من اأرقام »التكنو

اإىل  له  احلا�ضلة  التعرية  هذه  يف  الف�ضل  ويعود 

تبدلت  املجتمع  هذا  وجاهة  لأن  الت�ضال، 

مبداأ  منطلقها من  املفاهيم و�ضار  وتغريت معها 

ال�شفافية، اإن اإن�ضان اليوم هو الرقم املفقود الذي 

ذلك  �ضحيقة،  عهود  من  امليثولوجيا  به  ب�رضت 

يف كونه اأ�ضبح ل ي�ضاوي �ضيئًا يذكر، اإل قيمته 

كقوة ع�ضلية، وهي الفكرة امل�ضاوية للقوة املادية 

املعامل  هي  القت�ضادية،  القيمة  اأن  اأي  احلالية، 

الرامز لدميومة الإن�ضان واملوؤثر املبا�رض يف وجوده 

الفعلي، لأن القاعدة العامة اأنه: ل يوجد �رض يف 

الكون اإل وله تفا�ضري عديدة تقوم بف�ضحه ومتيط 

هذا  املعلوماتية  اأمام  يتك�ضف  وجتعله  عنه  اللثام 

هو الإن�ضان اجلديد، وذاك هو موقف العلم منه.

يطرح  قد  �ضبق،  ما  على  وتاأ�ضي�ضًا 

الآخر؟«  ي�ضنع  »من  املوايل:  بال�ضكل  الت�ضاوؤل 

كتابه:  يف  لوكات�ش  يعاجلها  نف�ضها  الفكرة  هذه 

»الروح والأ�ضكال« الذي ظهر يف العام 1911م 

الربجوازي  املجتمع  حدود  يف  يلم�ش  حيث 

العلقة بني تطور الإنتاج القت�ضادي، والإنتاج 

الفني ]الإبداعي[ فيجعل القت�ضادي القوي يطرد 

الروح،  ف�ضاء  يف  معلقًا  ويرتكه  ال�شعيف  الفني 

والخرتاعات  الكت�ضافات،  من  وغريها  فرويد 

املهمة يف بدايات هذا القرن الع�رضين التي اأقل ما 

يقال عنها باأنها كانت علمات م�ضيئة يف تاريخ 

التطور الإن�ضاين.

وعلميًا  فكريًا  »حتديًا  يكن  مل  ذلك  اإن 

م�ضاألة  يف  حدث  كما  واجتماعيًا  وفل�ضفيًا، 

بالإن�ضان  �ضي�ضل  الذي  الب�رسي  اجلينوم  اكت�شاف 

اإىل اأق�ضى ما ميكن اأن يتخيله املثل يف عامل الطب 

 
)19(

والهند�ضة الوراثية«

فاإذا كان العامل اجلديد له هذه املوا�ضفات 

التي  النقطة الأوىل  اإىل بداية  بنا  التي تكاد ت�ضل 

املظلمة.  ح�ضارته  مراحل  يف  الإن�ضان  خطاها 

فالإ�ضكالية تطرح بدرجة مغايرة ملا كانت تدعو 

اإليه النظريات الفل�ضفية والفكرية.

يف  اجلديد  الإن�ضان  هذا  يكون  فمن 

ع�رضنا احلايل؟

عنها  يعرب  كما  تكون  قد  موا�ضفاته  اإن 

بروتون: »هو اإن�شان يت�شف بالفراغ والعراء من كل 

�شيء خا�شة فقدان الإيديولوجية، الهوية، الدين، اللغة 

كل ما ميت ب�شلة اإىل الذات. الإن�شان اجلديد عار منها 

فهو �شبيه »بالب�شل« ووجه ال�شبه يكمن يف اأن الب�شل 

.
)20(

ل يتوفر على لب«

ق�رضاً،  نزعت  فكلما  ق�ضور،  هناك  واإمنا 

»لفافة  اأو  �ضيء  هو  اجلديد  فالإن�ضان  ق�رض  خلفه 

عاريًا  جتعله  اأن  تريد  وال�ضورة  لب«  بل  ق�ضور 

اأمه، ول  لبا�ضًا - متامًا كيوم ولدته  - ل يرتدي 
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جهاز حماكاة اإلكرتوين، بينما ن�ضنع نحن بدورنا 

. اإنه اإيحاء مبا�رض بوجود ع�رض 
)23(

دمى اأخرى«

بتلك  ال�ضبيهة  اجلوهرية  اأ�ضئلته  يطرح  جديد، 

التي �ضغلت تفكري الإن�ضان الأول:

من ي�ضرّينا.؟ ومن يتحكم يف م�ضائرنا.؟ 

من يعطينا احلياة.؟ وبتعبري اأكرث دقة هل نحن عبارة 

عن: »ذباب يف اأيدي اأطفال عابثني، قد نكون 

لي�ضتمتعوا  يقتلوننا  اإنهم  للآلهة.  بالن�ضبة  هكذا 

يف:  غلو�ضتري  طرح  اجلمل  بهذه   .
)24(

بذلك«

طرح  نحاول  ولأننا  امل�ضاألة.  جوهر  ليري  امللك 

فكرة  على  ال�ضتدلل  يعوزها  قد  اأخرى  اأ�ضئلة 

عن  ال�ضارخ  املادي  الربهان  تقدمي  من  حرماننا 

اإ�ضكالية الآلهة، فل نقدم غري �رضخة ياأ�ش وحزن 

»اإذ  ال�ضائكة:  امل�ضائل  بهذه  الأمر  يتعلق  عندما 

من  يد  يف  نعلم  ل  ونحن  نثور  اأن  ميكننا  كيف 

.
)25(

نحن موجودين«

احلزن  على  الباعثة  الوجود  اأ�ضئلة  اإنها 

قت الكثري من الفل�ضفة  والياأ�ش من تلك التي اأرَّ

من  تذكر  نتيجة  جني  ميكن  ل  التي  واملفكرين 

للوجود وكذلك  تف�ضرياً  ورائها. فهي ل تعطي 

لعدمه كما قال �ضارتر، ذلك لأن فكرة الإن�ضان 

الآيل العامل وفق حم�ضلة جمموعة مفاهيم ل رابط 

بينها توؤدي يف نهاية املطاف اإىل ما ي�ضبه مع�ضلة 

]بجماليون ال�شانع ال�شاحر[ وعليه:

- »فاإذا كنا نحن قد متلكناها فهذا يعني 

كائنات  وجدت  ورمبا  منها.  اأكرب  ما  وجود 

ممهداً ل�رضوط ولدة - الفن من اأجل الفن - وهو 

وتبداأ  العامل  عن  ينعزل  الفن  يجعل  الذي  الأمر 

بذلك مرحلة انف�ضال العمل عن احلياة.

يف  للفن  تامة  عزلة  اإىل  توؤدي  وبالتايل 

ابتعاده عن احلياة، وقد تف�رض بطرق خمتلفة ومن 

�ضمنها اأن الفنان يخلق ظروفه اخلا�ضة، ويبدع 

ال�ضكل الذي تلوذ به الروح، اأي اأن العامل الذي 

به  يوازي  منري،  مطلق  وجود  هو  الفنان،  متثله 

يلتقي  ل  اأنه  اإل  البورجواي  القت�ضادي  العامل 

املفرت�ضة  القا�ضية  القيود  تك  ب�ضبب  اأبداً  معه 

باحث عن خلود  الفنان  لأن  ذلك  كليهما،  من 

الروح بينما القت�ضادي باحث عن �رضوط احلياة 

هي  لوكات�ش  عند  الروح  اإن  ومو�ضوعيتها. 

الفن  املنطق،  »الفل�شفة،  الوجوه  متعدد  جماز  جمرد 

.
)22(

عموماً«

�ضرّي  الذي  »القت�شادي«  فهو  العلم  اأما 

اأ�ضبح الإن�ضان  ال�ضكل بحيث  اأمور احلياة بهذا 

ومن  حلزونيته.  داخل  يذكر  �ضيئًا  ي�ضاوي  ل 

اجلمايل  التطور  يف  املعا�رضة  الأ�ضا�ضية  امل�ضائل 

مفهوم  تغري  يف  توج�ضناه  ما  اإىل  اإ�ضافة  للرواية 

الفرد يف  اإن�ضانية  تبدل  يتبعه طرديًا  الذي  الزمن 

اأعطت  التي  الآيل  الإن�شان  �ضورة  هو  ذاته،  حد 

بحيث  والتحايث،  التبادل  هذا  جديداً يف  بعداً 

ي�ضتند ويتكئ كلية على حوا�ضيب  �ضار ع�رضنا 

الإن�ضان الآيل املتفوقة جداً حتى اأن بع�ضهم بداأ 

يف طرح �ضوؤال حمري - »هل نحن دمى �ضنعت يف 
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يف م�ضامينها على عودة امليثولوجيا من جديد، 

�ضتنبعث مع تطور العلم، بحث يتك�ضف لنا عن 

الإن�ضان  هي  التي  اخللق،  لنظام  املبدعة  الآلهة 

نف�ضه، اإل اأن الفرق بني حلظتي البداية والنهاية، 

لي�ش  وهذا  والتك�ضف.  الختفاء  بني  فرق  هي 

اأو  اآلهة،  ي�ضريون  الب�رضية  اأفراد  جميع  اأن  معناه 

املتفوقون  وفقط  بع�ضهم  اإن  بل  اآلهة،  اأن�ضاف 

علميًا ي�ضريون كذلك.. ي�ضري الفرد بطاًل اأ�شطورياً 

التقني.  والتفوق  النباهة  اأ�ضحاب  هنا  وُيق�ضد 

ومن  اجلماعات.  اأو  الأفراد  م�ضتوى  على  اإن 

ناحية اأخرى فاإن العجائبي منذ بداياته الأوىل - 

م�ضامرات وخرافات - العرب يوؤدي اإىل حماولة 

زعزعة الثابت الذي كان يتمثل يف: عبادة ال�شنم 

ثم النجم ثم القمر ثم ال�شم�س - هكذا يف ت�ضاعد. 

اإىل  »املدخل  كتابه  مقدمة  يف  تودوروف  يقول 

كالكفر  املطلق  »الإميان  باأن  العجيب«  الأدب 

فاحلرية  العجيب،  خارج  اإىل  يقودان  كالهما  الكلي: 

الفل�ضفة  حرية  اإنها   .
)29(

احلياة« تعطيه  التي  هي 

و�ضوؤالها املبهم!

الأدبي  الن�ش  اأن  اإىل  هنا  الإ�ضارة  ولعل 

الروائي الذي قد ي�ضتوعب جميع اأنواع الفنون 

الإبداعية والأدبية املختلفة، يت�ضعب منها اإىل حد 

ل  قد  التي  الأدوار  باأهم  يقوم  وبالتايل  التخمة 

ت�ضتطيع هي نف�ضها القيام به، خا�ضة بعد اندحار 

اأهم معامل الفكر الإيديولوجي نظريًا. ولكننا مع 

اإل  امل�ضامني،  تفيد  التي  وامل�ضلمات،  املعطيات 

اإبداعيًا  ن�ضًا  يكتب  قد  املبدع  اأن  يف  ن�ضك  اأننا 

اأخرى متتلك القدرات الأكرب مما ي�ضاعدها على 

 ولعلها هي نف�ضها الفر�ضية 
)26(

ال�ضيطرة علينا«

التي تدخل الت�ضاوؤلت يف قوقعة احللقة املفرغة، 

اجلن�ش  عن  »اخلوف  �ضوؤال  طرح  يتاأتى  التي 

الب�رضي من بقية الكائنات التي قد ت�ضحقه، ورمبا 

.
)27(

تق�ضي عليه كلية«

اأيدي  يف  لعبة  الب�رضي  اجلن�ش  فهل   -

يبدعه  اأن  ميكن  ما  ذلك  يف  مبا  اأخرى؟  اأجنا�ش 

العلم كالإن�ضان الآيل. ولأن الروائي العربي �ضاأنه 

لقدرات  يتنكر  اأن  ميكنه  ل  العامل  كتاب  �ضاأن 

يتجاهل  اأو  الفرد،  حمل  حلت  التي  احلوا�ضيب 

]احلا�شوب  اأخ�ش:  وجه  وعلى  التقني  دورها 

منظومة  ت�ضيري  من  يتمكن  الذي  التقنية[  الفائق 

قدرات  عن  ي�ضتغني  جتعله  ومعقدة  متكاملة 

الإن�ضان العقلية والع�ضلية على ال�ضواء. ذلك ما 

يبعث على الت�ضاوؤل املخيف:

- من يتحكم يف الآخر؟ بل من �ضي�ضري الآخر، 

وهل نحن دمى تتحكم يف ت�ضيري دمى.؟ 

 �ضياأتي عليه يوم من 
)28(

- اأم اأن »عامل احلوا�شيب«

الأيام ليجتثنا من الوجود.؟

اإنها م�ضاغل رهيبة توؤدي يف جوهرها اإىل 

ولكن  للأوىل  مغايرة  بطريقة  امليثولوجيا  عودة 

�ضيطرة  فكرة  لتحمل  املرة  هذه  يف  جميئها  هذه 

بحيث  متجددة،  مبعاٍن  الآلهة  واأن�ضاف  الآلهة 

ي�ضبح الفرد، كما ب�رض ]ال�شتن�شاخ[ بذلك ومن 

ثم فاإن جمموعة الرموز التي يحملها العلم، تدل 
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)3(   كري�ضتيا رايبل »اأ�ضفار ورحلت« جملة )فكر وفن( العدد 

71، ال�ضنة 2000، �ش 15.
)4(  لفونتني: JEAN DE LA FONTAINE �ضاعر فرن�ضي 

1621-1695 مرهف احل�ش، حمبًا للطبيعة، �ضاحب 
رقة وعاطفة، وفكاهة نادرة، ونكتة رقيقة، اإىل جانب 

احليوان  ل�ضان  على  بالق�ض�ش  املهتمني  اأكرب  اأحد  اأنه 

خرافاته  متتاز   LES FABIES اخلرافية  واحلكايات 

بب�ضاطتها وعمقها، وق�رضها ورقتها، وتنوع دللتها، 

كل  وت�ضتمل  احليوانية،  �ضخو�ضها  ر�ضم  يف  ودقة 

املواقف  خلل  من  يت�ضح  خلقي،  مغزى  على  منها 

واملحاورات. كان يرى باأن احلكاية اخللقية على ل�ضان 

اأحدهما ج�ضمًا  احليوانات ذات جزاأين، ميكن ت�ضمية 

والآخر روحًا. فاجل�ضم هو احلكاية، والروح هو املعنى 

اخللقي، ولكي ي�ضف اجل�ضم عن الروح لبد من اإجادة 

ت�ضويره ت�ضويراً يثري كل ما للروح من خ�ضائ�ش. ولذا 

حكايته  يف  الفنية  املتعة  توافر  على  لفونتني  حر�ش 

بحيث ي�ضور يف �ضعره الأفكار العامة من وراء احلقائق 

املقارن، �ش  الأدب  غنيمي هلل،  د.  ينظر:  احل�ضية. 

واخليال(،  احلقيقة  بني  )الق�ش  190 ود. حممد جمدي 
�ش 107.

وتوفيق  �ضو  برنارد  من  كل  عند  بجماليون  فمثًل  اأ:     )5(

احلكيم، كلهما يتعامل مع الن�ش على اأن بطله يعي�ش 

يف عامل متخيل وكاأنه واقعي بل ده�ضة ول ا�ضتغراب، 

لإعطاء �ضيغة الواقعية.

من  وامل�ضتمدة  عامليًا  املعروفة  )لولو(  مثل حكاية         ب: 

تعي�ش  اجلمال  بارعة  فتاة  اأن   - فحواها  اأ�ضطورة 

اأن حتول اللوؤلوؤ اإىل رجل،  اأنها ا�ضتطاعت  اإل  وحيدة، 

اللوؤلوؤ،  من  تن�ضاأ  الروح  وهنا  وحدتها،  ويوؤن�ش  حتبه، 

العرب،  اأ�ضاطري  الدكتور حممد عجينة، مو�ضوعة  ينظر 

ج 2، �ش 136.

العرب.  عند  اخلرافية  احلكاية  قوانني  فاغور.  يا�ضني     )6(

مرجع �ضابق، �ش 38.

الفن:  يف   KATHARSIS - CATHERCIS نظرية:     )7(

نحو  طريقها  �ضق  يف  تفلح  مل  التي  العواطف  تطهري 

اأما  نف�ضية.  اأمرا�ضًا  تولد  فقد  حبي�ضة  وتظل  التفريغ 

بريئًا من الأدجلة وبعيداً عنها كل البعد، ذلك لأن 

التن�ضل منها موقف اإيديولوجي يف حد ذاته، فل 

ميكننا يف هذه احلياة اإل اأن نكون مع موقف ما 

من الطبيعة والكون.

منتمية  جميعها  الإبداعية  فالن�ضو�ش 

ب�ضكل اأو باآخر بل اإن التي يقول اأ�ضحابها باأنها 

اإىل  اإيديولوجيًا  منتمية  بذلك  هي  منتمية،  غري 

عدم النتماء اإل اأن الفرق بينها يف حقيقة الأمر 

املتاأتية  الفنية  واملتعة  اجلمالية،  اجلودة  يكمن يف 

النبيلة التي  من عطر دفقها، ثم يف تلك الر�ضالة 

ميكن تاأديتها يف الفن والأدب، خلدمة الإن�ضانية 

وتبليغ قيمها اخلالدة بل وجعلها همنا اإذ ل ميكننا 

اأن نعي�ش لذاتنا خلل العمر كله.

الإ�ضهام يف  العربية  الرواية  ت�ضتطيع  فهل 

نكتبها  اأن  يجب  رواية  اأية  بل  ذلك.؟  ت�ضجيل 

لكي نكون اأوفياء لع�رضنا..؟ وبالتايل من ن�ضميه 

مبدعًا..؟ ومن �ضيكتب الرواية اجلديدة.

اإحــالت

عند  ال�ضعبية  واحلكاية  اخلرافة  قوانني  فاغور.  يا�ضني     )1(

العرب. جملة احلياة الثقافية العدد 94 �ش 37.

الهندية،  اخلم�ضة  احلكمة  �ضناديق  ت�ضمى  الباجناتانرتا:     )2(

بيدبا  ل�ضان  على  يروى  منها  جانب  اأ�ضبح  التي  وهي 

وقد ترجم ابن املقفع هذه احللقة من اللغة الفهلوية اإىل 

بكليلة  معروف  هو  فيما  احليوان  ل�ضان  على  العربية 

الفار�ضية  هي  الفهلوية  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  ودمنة. 

القدمية.
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اخلا�ضة  طريقتها  ولها  املعا�رضة،  التكنولوجية  بالرموز 

يف التعامل مع الغناء والرق�ش اخلليعني.

)12(  لو�ضيان غولدمان، من اأجل �ضو�ضيولوجيا الرواية. 23 

وما بعدها. 

ترجمة �ضبحي  واملعنى،  الأ�ضطورة  لو�ضيان غولدمان،   )13(

البي�ضاء،  الدار  والن�رض،  للطباعة  قرطبة  دار  حديدي، 

املغرب، ط 2/ 1986م، �ش 16.

)14( BRETON PHILIPPE، L"UTOPIE DE LA 

COMMUNICATIONED. DECOUVERTES 

ARIS 1992 P. 121. 

)15(  بروتون فيليب، املرجع نف�ضه، �ش 121.

)16(  املرجع نف�ضه، �ش 121.

)17( املرجع نف�ضه، �ش 121.

)18( جمموعة من الباحثني: )خريطة احلياة، اأخلقيات اجلني 

العدد  الفي�ضل(  )جملة  احلاج  عبداهلل  ترجمة  اأين؟(  اإىل 

301، ال�ضنة 2001م، �ش 80.

)19( بخ�ضو�ش م�ضاألة ال�ضتن�ضاخ: جتدر الإ�ضارة اإىل اأن فريقًا 

النعجة  ن�ضخ  من  متكن  الإ�ضكتلنديني  الباحثني  من 

دوللي. ويف يوم 1998/1/20 مت ا�ضتن�ضاخ العجلني: 

اليابانيني  العلماء  من  فريق  يد  على  وجورج«  »ت�ضايل 

متت   1998 نوفمرب   6 ويف  وطوكو(  )بوكو  برئا�ضة 

زراعة اأول خليا جينية اإن�ضانية.

)20(  فيليب بروتون، م.ن، �ش 121.

)21( ب. فيليب، ن.م. �ش 121. 

)22( G. LUKACS LAME ET LES FORMES 

GALLIMARD PARIS 1974، p 14

        وينظر: الدكتور في�ضل دراج، الواقع واملثال، �ش 36.

مي�ضال  ترجمة  العلمي،  اخليال  اأدب  غاينيو،  جان   )23(

خوري، دار طل�ش، �ضوريا، ط 1/90، �ش 85.

)24( جان غاتينيو، اأدب اخليال العلمي، �ش 86.

)25(  املرجع نف�ضه، �ش 86.

)26(  املرجع نف�ضه، �ش 87.

)27(  املرجع نف�ضه، �ش 86.

تطهري  على  ي�ضاعده  خمتاراً  ن�ضًا  املري�ش  يقراأ  عندما 

ت�ضاهم  كيف  ثم  ومن  عقدتها  من  املري�ضة  نف�ضيته 

الأمرا�ش  من  النوع  هذا  علج  يف  الأدبية  الن�ضو�ش 

النفعايل،  التنف�ش  كذلك  وت�ضمى  امل�ضتع�ضية  الن�ضبية 

املكبوتة  املادة  ا�ضتدعاء  بوا�ضطة  والتوتر  احل�رض  اإفراغ 

منها،  مغزى  له  الذي  املزيد  وا�ضتك�ضاف  واإخراجها، 

اأن  اكت�ضف  الذي   1895 »بروير«  اأدخله  واملنهج 

املن�ضية  الذكريات  با�ضتدعاء  تختفي  اله�ضرتيا  اأعرا�ش 

وجعله  املنهج،  طور  فرويد  لكن  املري�ش  تنومي  خلل 

النظريات  من  كثري  وتوؤكد  النف�ضي،  التحليل  منهج 

ي�ضمى  فيما  املكبوتة  النفعالت  حترير  اأهمية  احلديثة 

اأي   ABREACTION النفعايل  التنفي�ش  اأو  الت�رضيف 

اإزالة العقد بالتحليل النف�ضي - ينظر معجم م�ضطلحات 

التحليل النف�ضي/ جان لبلن�ش - ج و. بونتالي�ش �ش 

عقدة  طرابي�ضي.  ينظر: جورج  »تطهري«  مادة   .185
اأوديب يف الرواية العربية. دار الطليعة، ط 2/ 1997.

 ENCYCLOPEDIA OF وينظر   

 PSYCHOLOGY & PSYCHOANAL YSIS

 ABDELMOMEN ALHEFNE 4E ED

 1994/ MADBOULIBOOKSHOP ATLAS،

.))CATHARSIS/SMOTIONAL

ترجمة  والرواية.  الأ�ضطورة  زيرافا.  مي�ضال  ينظر      )8(

 /1 ط  والإ�ضهار،  للن�رض  احلوار  دار  �ضبحي حديدي. 

1985م، �ش 65.

الأ�ضوات  تناغم  يعني  مو�ضيقي  م�ضطلح  ال�ضيمفونية،     )9(

يف وحدة حلنية من�ضجمة. ينظر: د. نبيل راغب. النقد 

 ،1996  /1 لبنان، ط  للن�رض، ومكتبة  لوجنمان  الفني. 

�ش 172.

)10(  ينظر: د. نبيل راغب. املرجع نف�ضه، �ش 176.

الع�رضين  القرن  �ضتينيات  من  بداية  ظهرت  التكنو:   )11(

والأغاين  الرق�ش  من  �ضاخبة  موجة  اأوروبا  يف 

التكنو(  )مو�ضيقى  ا�ضم  عليها  يطلق  املبتكرة  اخلليعة 

اإىل  روؤيتها  حيث  من  معقدة  جد  وهي   :TECHNO

احلداثة،  تكنولوجيا  الآخر  هو  باعتباره،  الإن�ضان 

تتميز كذلك بالألوان والأ�ضكال واملج�ضمات ال�ضبيهة 
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)29( جان غاتينيو، اأدب اخليال العلمي، �ش 150. 

* * *

ُيطرح  قد  والفن،  بالأدب  احلا�ضوب  علقة  اإ�ضكالية   )28(

اإذ  جداً  املتفوق  احلا�ضوب  مناق�ضة  ميكنه  من   - �ضوؤال 

ل ميكن لأي اإن�ضان جتاهل دور هذا الإن�ضان الآيل يف 

بت�ضيري  يقوم  فقد جنده  واخلا�ضة،  العامة  الب�رضية  احلياة 

مدينة باأكملها واأنظمة رهيبة ل بداية لها ول نهاية، بل 

قد ينتج اأدبًا.
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املقاربة النقدية 

للق�صة الق�صرية 

جدًا باملغرب

الدكــتــور جميــل 

حــمــداوي منوذجًا

لدى الدكتور جميل حمداوي وعي متقدم حول جن�س 

الق�صة الق�صــرية جداً، وفهــــم عميـق ومتميـــز حول

قالبها الفني و�صريورتها التاريخية داخل املغرب وخارجه، اإذ ظل 

يف ال�صنوات الأخرية يتابع ما حققه هذا اجلن�س الأدبي من طفرة 

وتراكم باهتمام بالغ جمعا وت�صنيفا ودرا�صة، فا�صتحق بجدارة اأن 

يكون من النقاد القليلني القادرين على الإبحار والغو�س يف جماهل 

الق�صة الق�صرية جدا، واقتفاء اأثرها وتتبع دروبها وم�صالكها، وتنباأ 

منذ الوهلة الأوىل بامل�صتقبل الذي ينتظر هذا اجلن�س الأدبي بقوله: 

»من هنا نرى اأن الق�صة الق�صرية جدا �صتكون جن�س امل�صتقبل بال 

الرقمية  والخرتاعات  الب�رشية  للحياة  ال�رشيع  التطور  مع  منازع 

املعنويات  وكل  الأ�صياء  مع  التعامل  يف  الإيقاع  و�رشعة  الهائلة 

للتعريف  الكاتب  �صعى  فقد  وهكذا   .
)1(

والروحية« الذهنية 

واملواقع  الورقية  املجالت  يف  باملغرب  الأدبي  اجلن�س  هذا  برواد 

لغتريي  وم�صطفى  املاعزي  الدين  عز  من  كال  فخ�س  الرقمية، 

و�صعيد بوكرامي وح�صن برطال و�صعيد منت�صب وجمال بوطيب 

يف  وجتاربهم  اإ�صهاماتهم  عن  بدرا�صات  وغريهم  املتقي  اهلل  وعبد 

اإطار هذا الفن، كما عمل على و�صع بيبليوغرافيا للق�صة الق�صرية 

كتب  عدة  واأ�صدر  لآخر.  حني  من  بتحيينها  يقوم  باملغرب،  جدا 

واأول  التحليل،  والنقد  بالدرا�صة  جدا  الق�صرية  الق�صة  تناولت 

جدا  الق�صرية  )الق�صة  بـ:  عنونه  الذي  الكتاب  الكتب،  هذه 

باملغرب: امل�صار والتطور(، وقد اأرفقه بيبليوغرافيا �صاملة، و�صدر 

وهذا   ،2008 والتوزيع  والن�رش  للطباعة  التنوخي  موؤ�ص�صة  عن 

عي�ســى الـدودي

تـَكوَّن
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بف�ضل  وال�ضعودية  وتون�س  واجلزائر  واملغرب 

والتالقح  الرقمية  املواقع  وكرثة  التعليم  انت�ضار 

 .
)2(

ال�رسيع مع الثقافة الغربية«

باملغرب: الق�صرية  الق�صة  تطور  مراحل   - 1

للق�ضة  املتاأخر  الظهور  من  بالرغم 

نظريتها  مع  باملقارنة  باملغرب  جداً  الق�ضرية 

نوعية  قفزة  حققت  فاإنها  وال�ضام،  العراق  يف 

لها  امل�ضهود  العالية  والفنية  الن�ضج  من  كثري  مع 

املرموقني  الكتاب  بف�ضل  العربي  العامل  يف  بها 

واملقتدرين الذين فر�ضوا هذا اجلن�س الأدبي يف 

ال�ضاحتني الأدبية والثقافية، واأوجدوا له م�ضاحة 

ذلك  اإىل  اأ�ضف  الأخرى.  الأدبية  الأجنا�س  بني 

جمموعة  به  تقوم  الذي  واملتميز  الرائد  الدور 

من  البي�ضاء  بالدار  الق�ضرية  الق�ضة  يف  البحث 

ن�رس الأعمال الإبداعية والدرا�ضات النقدية ق�ضد 

الأمام والرفع من  اإىل  الدفع بهذا اجلن�س الأدبي 

م�ضتوييه الفني واجلمايل.

ي�ضك  ل  فاإنه  اجلهود  هذه  رغم  اأنه  اإل 

للق�ضة  املوجهة  ال�ضهام  من  كثريا  هناك  اأن  اأحد 

الق�ضرية جدا لالإطاحة بها وتهمي�ضها واإرجاعها 

اإىل ال�ضفوف اخللفية، والتي ت�ضمها بالفن الطارئ 

الأدبية  الأجنا�س  جماراة  عن  والعاجز  والعابر 

العتيدة كال�ضعر والرواية، تنطلق يف موقفها من 

يكادون  ل  الذين  الفن،  بهذا  النقاد  اهتمام  قلة 

يتناولونه اإل باحت�ضام كاأنه ف�ضلة يف دائرة الأدب، 

بينما الأ�ضواء ت�ضلط على الأجنا�س الأخرى التي 

يكاد  ل  الذي  حجمه  ق�رس  من  بالرغم  الكتاب 

بالتكثيف  يتميز  فاإنه  �ضفحة،  ال�ضتني  يتعدى 

واجلرد وال�ضتق�ضاء والتتبع، ويبقى اأهم ما ميكن 

اأن يتوقف عنده القارئ يف هذا الكتاب باهتمام 

الق�ضرية  الق�ضة  لتطور ومراحل  بالغ هو ر�ضده 

جدا. اأما الكتاب الثاين فهو املعنون ب )الق�ضة 

الق�ضرية جدا باملغرب: قراءات يف املتون(، ن�رسته 

مقاربات )جملة العلوم الإن�ضانية( �ضنة 2009، وقد 

و�ضع فيه اخلطوط العري�ضة للق�ضة الق�ضرية جدا، 

من تعريف، وتعدد ت�ضميات هذا اجلن�س الأدبي، 

وموقف النقاد والدار�ضني منه، بالإ�ضافة لتطوره 

دقيق  ب�ضكل  تطرق  كما  التاريخية،  وجذوره 

خل�ضائ�ضه الفنية وال�ضكلية، قبل اأن ينتقل لتناول 

جتارب الكتابة الإبداعية عند املبدعني املغاربة يف 

هذا املجال. وثالث هذه الكتب هو )خ�ضائ�س 

ال�ضعودي  الكاتب  عند  جدا  الق�ضرية  الق�ضة 

ح�ضن علي البطران( من خالل جمموعته »نزف 

ال�ضمطي  دار  عن  و�ضدر  الرمال«،  حتت  من 

 ،2009 �ضنة  والإعالم  والتوزيع  والن�رس  للطبع 

وحاول يف بدايته اأن يقوم بفر�س تاريخي عندما 

جدا  الق�ضرية  الق�ضة  تاريخ  عن  نبذة  اأعطى 

باململكة العربية ال�ضعودية، ومهد بذلك لتحليل 

الناحيتني  من  ال�ضعودي  الكاتب  هذا  جتربة 

الكتاب:  مقدمة  يف  يقول  والفنية،  املو�ضوعية 

»زد على ذلك اأن الق�ضة الق�ضرية جدا ازدهرت 

اأميا ازدهار وانتعا�س يف  اأدبنا العربي املعا�رس  يف 

و�ضوريا  والعراق  كلبنان  العربية  الدول  بع�س 
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ال�ضعري مهما تنوعت روؤى املبدعني بخ�ضو�س 

ب�ضاأن مالحمها  اآراوؤهم  تباينت  ومهما  وظيفتها، 

اجلن�س  �ضفة  متنحها  قد  التي  الكتابية  واأ�ضكالها 

 .
)3(

الأدبي«

2 - مرحلة التجني�س الفني:

الألفية  بداية  مع  املرحلة  هذه  انطلقت 

2001م مع جمال بوطيب  �ضنة  الثالثة وبال�ضبط 

يف جمموعته الق�ض�ضية »زخة..ويبتدئ ال�ضتاء«، 

وم�ضطفى  »اأبراج«  برطال يف جمموعة  وح�ضن 

و�ضعيد  قرب«  يف  »مظلة  جمموعته  يف  لغتريي 

كما  الفقرية«،  »الهنيهة  جمموعته  يف  بوكرامي 

ميكن اأن ن�ضيف اإليهم زمرة من الكتاب املقتدرين 

ك�ضعيد منت�ضب وعبد اهلل املتقي ور�ضيد البو�ضاري 

الدين  وعز  العرتو�س  وحممد  ال�ضاوي  وه�ضام 

كتاب  على  ت�ضجيله  ميكن  مما  اأن  اإل  املاعزي.. 

نحو  طريقهم  ي�ضقون  بداأوا  اأنهم  املرحلة  هذه 

اإذ خ�ض�ضوا  الق�ضرية جدا  الق�ضة  التخ�ض�س يف 

هذه  ولتحقيق  م�ضتقلة.  ق�ض�ضية  جمموعات  لها 

ال�ضتقاللية فقد اتكاأوا على معايري فنية يف التعاطي 

احلجم  على  كالعتماد  اجلديد،  الفن  هذا  مع 

يرتاوح بني ثالث جمل و�ضفحة  الذي  الق�ضري 

وا�ضتعمال  الأكرث،  على  �ضفحتني  اأو  واحدة 

الرتقيم  عالمات  يف  والتنويع  احلذف  نقط 

والإيجاز  الإ�ضمار  وتوظيف  ودلليا،  ب�رسيا 

عن  الناجت  الإيقاع  �رسعة  اإىل  واجلنوح  والتلغيز، 

التداخل بني جمل فعلية وا�ضمية �رسيعة ومت�ضقة 

اإىل ال�ضتفادة من  بالإ�ضافة  ال�ضياغة،  من حيث 

الزاوية  هذه  ومن  ر�ضوخ.  اإىل  ر�ضوخا  زادت 

حمداوي  جميل  الدكتور  عند  التحدي  بداأ 

الذي و�ضع كل هذه العتبارات جانبا، وانطلق 

فقد  وهكذا  جدا.  الق�ضرية  الق�ضة  عن  منافحا 

انطلق من اأمر مهم ل ميكن ال�ضتغناء عنه لتحديد 

ت�ضور وا�ضح حول هذا اجلن�س الأدبي باملغرب، 

اإذ حدد مراحل تطوره الكرونولوجي وت�ضل�ضله 

التعاقبي يف اأربع مراحل، هي:

- مرحلة التاأ�صي�س والرتهي�س:  1

�ضنة  اإىل  التاريخية  الناحية  من  تعود 

ملحمد  الق�ض�ضية  املجموعة  ظهور  مع  1983م 

يف  اأق�ضو�ضة  »خم�ضون  بعنوان  بوعلو  اإبراهيم 

50 دقيقة«، وهي مبثابة ق�ض�س ق�ضرية جدا كان 

ين�رسها كل اأ�ضبوع يف جريدة »املحرر«، لتتواىل 

ال�ضنف  هذا  من  الأدبية  الأعمال  ذلك  بعد 

وزهرة  زيادي  واأحمد  زفزاف  حممد  من  لكل 

زيراوي وعبداهلل املتقي. واملالحظ على جتارب 

الق�ضة  تخلط  كانت  ما  كثريا  اأنها  املرحلة  هذه 

الق�ضرية جداً تارة بالق�ضة الق�ضرية وتارة اأخرى 

ال�رسدية  بنيتها  على  طغى  كما  بالأق�ضو�ضة، 

على  بالواقع  والرتباط  الكال�ضيكي  الطـابع 

م�ضتوى امل�ضامني، وذلك بال�ضـعي لتجاوز قيمـه 

وا�ضت�رساف  الأ�ضيـلة  للقيم  والتطلـع  الزائفـة 

فاإن:  الـ�ضالمي  عبدالدائم  وح�ضب  امل�ضتقبل، 

»..الق�ضة الق�ضرية جداً هي النمط الأدبي الأكرث 

قدرة على تقطيع الواقع ومتثل تفا�ضيله لبناء معناه 
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الكادر  وت�ضغيل  والتف�ضية  والأ�ضلبة  التحبيك 

الأدبية  الأجنا�س  على  والنفتاح  ال�ضينمائي 

الأخرى وحماولة �ضهرها يف بوتقة واحدة. ومن 

الذي  تنفو  حممد  التقنيات  هذه  اعتمدوا  الذين 

وظف التقرير ال�ضحفي والروبورتاج الت�ضجيلي، 

وعبد العايل بركات الذي �ضاغ الق�ضة الق�ضرية 

غرار  على  مكتوب  �ضعري  قالب  يف  جدا 

واجلمل  الأ�ضطر  تنوع  يف  النرثية  الق�ضيدة 

ال�رسدية / ال�ضعرية، و�ضعيد بوكرامي الذي �ضعى 

وتوظيف  الكال�ضيكي  ال�رسدي  الن�ضق  لتخريب 

التجريد والرموز املوحية واللغة ال�ضعرية الزئبقية 

فتتحول الن�ضو�س اإىل لوحات ت�ضكيلية تتقاطع 

العموم  وعلى  واحلارة.  الباردة  الألوان  فيها 

جدا  الق�ضرية  الق�ضة  يف  التجريب  مرحلة  فاإن 

الكال�ضيكي  ال�رسدي  الن�ضق  خلخلة  حاولت 

التقليدي واملرور اإىل تقنيات احلداثة يف الكتابة 

ال�رسدية من �ضعرية ورمز واإيحاء وت�ضكيل ب�رسي 

ومزج بني الأجنا�س. يقول عبد الرحمن التمارة 

عن هذا التوجه يف الق�س عند املغاربة: »ي�ضتطيع 

من  الراهن،  املغربي  الق�ض�ضي  امل�ضهد  متاأمل 

اأن يقف عند ح�ضيلة  زاويتي الثابت واملتحول، 

نوعية من الرتاكم الق�ض�ضي، �ضواء كميا اأم نوعيا. 

اجرتحها  جماليات،  عدة  اأفرز  تراكم  وهو 

من  انطالقا  املعا�رسون،  املغاربة  الق�ضا�ضون 

وميلهم  ال�ضابق،  الق�ض�ضي  املنجز  مع  تفاعلهم 

نحو التجريب، رغبة يف الإ�ضافة البناءة، وهدم 

، وتاأكيدا لهذا التوجه التجريبي  
)4(

التكرار اململ«

والختالج  والتنا�س  والنزياح  والدراما  ال�رسد 

اللغوي والتنويع يف ال�ضجالت اللغوية كالنتقال 

اأن  من  وبالرغم  العامية.  اإىل  الف�ضحى  من 

الطابع ال�رسدي يف الق�ضة الق�ضرية جدا يف هذه 

الأخرى  ال�رسدية  الأجنا�س  مع  يتقاطع  املرحلة 

والو�ضف  والف�ضاء  وال�ضخو�س  الأحداث  يف 

الأ�ضلوبية  وال�ضياغات  ال�رسدية  الأزمنة  وتنوع 

واللغوية، فاإنه يتميز بالإيجاز والإيحاء والتلميح 

على  والقفز  التكثيف،  وكرثة  الت�ضخي�س  وقلة 

بنقط  وتعوي�ضها  املهمة  وغري  الثانوية  الأحداث 

احلذف التي تخفي دللت ومعاين على م�ضتوى 

دون  اإليها  ي�ضل  اأن  للقارئ  ميكن  والتي  الر�ضم 

اإن  ثم  ال�ضياق.  خالل  من  كبريين  وجهد  عناء 

ال�رسدية  الن�ضو�س  تطبع  اأخرى  هناك خ�ضائ�س 

يف هذه املرحلة، فبخ�ضو�س ال�ضخ�ضيات فاإنها 

كرموز  حت�رس  اأو  واملهنية  العلمية  مب�ضمياتها  ترد 

يف  للف�ضاء  يحدث  ذلك  من  وقريب  واأرقام، 

هذا النوع اجلديد من ال�رسد اإذ يتم تغييبه بطريقة 

جمالية فنية وموحية اأو باإ�ضارات مقت�ضبة.

3 ـ مرحلة التجريب:

�ضعى الُكتاب يف هذه املرحلة اإىل تطعيم 

ن�ضو�ضهم ال�رسدية مبجموعة من التقنيات اجلمالية 

والفنية التي تت�ضم بها الرواية اجلديدة ورواية تيار 

الوعي والرواية احلداثية اجلديدة، وهوؤلء الكتاب 

انتقلوا اإىل هذه الطرائق احلداثية اجلديدة بعد اأن 

فا�ضتفادوا  املعهودة،  الكال�ضيكية  املعايري  جربوا 

من الكتابة احلداثية الغربية اجلديدة على م�ضتوى 
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ال�ضتاء«  »زخة..ويبتدئ  جمموعته  يف  بوطيب 

التي ي�ضتلهم فيها جتربة ال�ضاعر اجلاهلي طرفة بن 

العبد مع مذيعة تلفزيونية معا�رسة حمققا التوا�ضل 

واحلا�رس  املا�ضي  بني  والتاأثر  التاأثري  وقابلية 

عبد  امل�رسحي  للكاتب  بالن�ضبة  ال�ضاأن  هو  كما 

»امروؤ  مثل  الدرامية  اأعماله  يف  بر�ضيد  الكرمي 

مدن  يف  الرومي  »ابن  و  باري�س«  يف  القي�س 

الكاتب  �ضار  نف�ضها  اخلطى  وعلى  ال�ضفيح«. 

الرتاثية وحماولة  بالكتابة  املولع  لغتريي  م�ضطفى 

تاأ�ضيل القالب ال�رسدي خللق حداثة عربية اأ�ضيلة 

متميزة، ففي جمموعته الق�ض�ضية »مظلة يف قرب« 

ي�ضتعر�س ق�ضة اأبي حيان التوحيدي مع ح�ضاده 

اإىل  الذين حولوه  ال�ضلطة  وامل�ضتبدين من رجال 

هنا  احلقيقة  يف  وهو  �ضاخر،  فكاهي  بهلوان 

من  النزول  اختاروا  الذين  املثقفني  اإىل  يومئ 

علياء الكلمة ال�ضادقة واملوؤثرة والتحول لأبواق 

لهذا اأو ذاك، فهبطت بذلك قيمة الكاتب الذي 

اأ�ضبح جمرد مهرج ل ي�ضلح اإل للت�ضلية والرتفيه. 

وظفوا  املرحلة  هذه  كتاب  فاإن  العموم  وعلى 

اإىل  بالقارئ  ورجعوا  القدمي،  ال�رسد  تقنيات 

�ضخرية  من  به  وتزخر  الأ�ضيلة  الرتاثية  الذاكرة 

م�ضكوكة  تراثية  وعبارات  وفكاهة،  وتنكيت 

معا�رسة  حلة  يف  والإيحاءات  بالرموز  مفعمة 

تق�ضيمه  من  بالرغم  الكاتب  اأن  بيد  جديدة. 

ل  فاإنه  كربى  مراحل  اأربع  اإىل  املراحل  هذه 

ي�ضع احلدود واحلواجز بينها، اإذ يرى اأنه يت�ضم: 

اأن  اأي  املتجايل،  املت�ضابك والتقاطع  »بالتداخل 

الكتابة  اإطار  يف  م�ضكني  �ضعاد  الدكتورة  ت�ضعه 

الكتابة  عمدت  »لقد  بقولها:  عموما  التجريبية 

يف  الكال�ضيكية  القوالب  تك�ضري  اإىل  التجريبية 

بناء الق�ضة الق�ضرية جدا، وجربت تقنيات �رسدية 

الرواية  كتابة  بطرق  غالبيتها  يف  تاأثرت  جديدة 

اجلديدة التي اأ�ضحت تنظر للعمل ال�رسدي على 

اأنه عمل منفتح على اأجنا�س اأدبية خمتلفة، اأخرجته 

من قوالبه الكال�ضيكية. نف�س الأمر لقته الق�ضة 

الكتابة  يف  اجلديدة  باأ�ضاليبها  اإذ  جداً  الق�ضرية 

باعتماد التكثيف التعبريي، واللغة الإيحائية عرب 

املفارقات  اإظهار  اأجل  ال�ضتعارة وال�ضخرية من 

نوافذ  فتح  من  متكنت  والأخالقية  ال�ضلوكية 

الق�ضايا  من  عنه  امل�ضكوت  عن  تعرب  جديدة 

والعاطفية، وت�ضلخ جلد  وال�ضيا�ضية  الجتماعية 

 .
)5(

الذات عرب البوح والك�ضف واملكا�ضفة«

4 ـ مرحلة التاأ�صيل: 

يف  جدا  الق�ضرية  الق�ضة  كتاب  عمد 

ي�ضتلهم كثريا  الذي  التجريب  اإىل جتاوز  املغرب 

نحو  والجتاه  الغربي  ال�رسد  من  تقنياته  من 

الرتاث  توظيف  طريق  عن  والإبداع  التاأ�ضيل 

فجاءت  القدمية،  ال�رسدية  الذاكرة  وا�ضتقراء 

الأ�ضالة  بني  املزاوجة  منحى  تنحو  ن�ضو�ضهم 

ب�ضكل  واحلا�رس  املا�ضي  واخرتاق  واملعا�رسة، 

توا�ضلي، وال�ضتفادة من الكتابة الرتاثية من جهة 

ومن القوالب الفنية احلديثة. وهكذا ميكن ر�ضد 

املنحى  على  اتكاأت  التي  النماذج  من  جمموعة 

جمال  كالكاتب  وال�رسد،  الق�س  يف  الرتاثي 
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وامل�رسب  املاأكل  يف  الع�رس  اإيقاع  يف  املتزايدة 

الإن�ضان  هموم  وكرثة  والت�ضال،  وامللب�س 

العجيبة  املفارقة  خالل  من  وتعقدها  املعا�رس 

الناجتة عن �ضهولة الت�ضالت الرقمية واملعلوماتية 

�ضكل  باأي  يعني  ل  هذا  اأن  اإل    .
)7(

و�رسعتها«

الأ�ضا�ضية  بالعنا�رس  الإخالل  الأ�ضكال  من 

اإطار  يف  ذلك  كان  اإذا  اللهم  الق�ض�ضي  لل�رسد 

احلداثي  والتثوير  والتجاوز  التجريب  الرغبة يف 

والنزياح الفني. تقول د. �ضعاد م�ضكني معرفة 

بهذا اجلن�س  تف�ضي  التي  الأ�ضا�ضية  العنا�رس  اأحد 

التكثيف:  األ وهو عن�رس  القت�ضاب  اإىل  الأدبي 

الق�ضة جتعلها  بناء  اأ�ضا�ضية يف  �ضمة  التكثيف:   «

يبنى على عمق  الق�ضري جدا  تتخذ ذلك احلجم 

الفكرة، وبالغة اللغة، ويدعو اإىل عودة احلياة اإىل 

روح الكلمة املقت�ضبة التي توحي بفائ�س املعنى، 

وي�ضهم الرتكيب اللغوي يف هذا التكثيف اإذ يبنى 

على اجلمل الفعلية الق�ضرية، ال�رسيعة، واملتعاقبة، 

.
)8(

وامل�ضرت�ضلة، اخلالية من عالمات الرتقيم«

ب ـ املعيار الكيفي:

باقي  مع  جدا  الق�ضرية  الق�ضة  تتقاطع 

املقومات  يف  ـــرى  الأخ الــ�ــرسديــة  الأجــنــا�ــس 

و�ضخ�ضيات  ــداث  اأح من  الأ�ضا�ضية  ال�رسدية 

الإيجاز  على  ترتكز  اأنها  بيد  واأ�ضلوب،  وف�ضاء 

والتكثيف والإيحاء والنزياح واخلرق والرتميز 

والتهجني  بالأ�ضلبة  وتطعيمها  والتلميح، 

وال�ضخرية وتنويع الأ�ضكال ال�رسدية، وميكن اأن 

تتخذ الق�ضة الق�ضرية جداً عدة اأ�ضكال كاخلاطرة 

هذه املراحل متداخلة فيما بينها، فكتاب املرحلة 

مرحلة  يف  بثقلهم  كذلك  حا�رسون  التجني�ضية 

على  كذلك  ينطبق  وهذا  والتاأ�ضيل،  التجريب 

يكتبون  مازالوا  الذين  الرتهي�س  مرحلة  كتاب 

املختلفة  الفنية  الروؤى  هذه  توجهات  �ضمن 

.
)6(

كاأحمد بوزفور واأحمد زيادي«

- اخل�صائ�س الفنية والدللية للق�صة الق�صرية جداً  II

1 ـ املعـــــايري:

املعايري  حمداوي  جميل  الدكتور  حدد 

ثالثة  يف  جدا  الق�ضرية  للق�ضة  وال�ضكلية  الفنية 

اأنواع، هي:

اأ - املعيــار الكمــي:

بق�رس  جدا  الق�ضرية  الق�ضة  فن  يتميز 

اجلملة  من  انطالقا  املحدود،  والطول  احلجم 

مرورا بالفقرة اأو املقطع اأو امل�ضهد وانتهاء بالن�س 

الن�ضو�س  وهذه  واحدة.  �ضفحة  من  املكون 

املينيمالية تنتج عن الجتاه نحو التكثيف والرتكيز 

نقط  وا�ضتعمال  والإ�ضمار  واحلذف  والإيجاز 

والألفاظ  الكلمات  اختيار  يف  والدقة  احلذف 

عن  بعيد  منا�ضب  ب�ضكل  والتعابري  واجلمل 

ال�ضتطراد واحل�ضو والإطناب والتطويل واملبالغة 

اجلزئيات  وذكر  الأحداث  و�رسد  الو�ضف  يف 

العام  اجلو  مع  ي�ضتجيب  هذا  كل  والتفا�ضيل، 

اأ�ضامة  يقول  الأدبي،  اجلن�س  هذا  فيه  ن�ضاأ  الذي 

»بالإ�ضافة  اجلانب:  هذا  عن  البحريي  حممد 

ال�رسعة  تنا�ضب  الق�ضرية جدا  الق�ضة  بنية  اأن  اإىل 
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اأبعادها  اإىل  والو�ضول  وخلفها  ال�ضطور  بني  ما 

التاأويلية والتف�ضريية. ثم اإن هذه الن�ضو�س مفتوحة 

على احلمولت الثقافية والواقعية وامل�ضتن�ضخات 

التنا�س،  اإطار  يف  الرتاثية  واملرجعيات  الإحالية 

فيغدو الن�س الق�ض�ضي يف هذه احلالة متفاعال يف 

حاجة اإىل القراءة وقراءة القراءة ح�ضب اختالف 

الن�س  اأن هذا  املقروء. كما  الن�س  اء و�ضياق  الُقرَّ

ي�ضل  �ضاعرية  نربة  على  يتوفر  اجلديد  الق�ض�ضي 

والرتتيب  والتدقيق  الرتكيز  طريق  عن  اإليها 

يف  والت�ضظي  والتوازي  الختزال  وخا�ضيات 

البالغة  جهة  ومن  التجريبي.  والنك�ضار  البناء 

يوظف الكاتب يف هذا الن�س الأجنا�ضي اجلديد 

لتحقيق  ال�ضتعارية والرمزية  اأنواعه  املجاز بكل 

امل�ضابهة واملجاورة والإغراب والإدها�س، ويف 

الوقت نف�ضه يطعمه بالوم�ضات املوحية واخلارقة 

التي تتطلب التاأويل لزئبقيتها وكثافتها الت�ضويرية 

اأن  ميكن  كما  والتخييل،  والنزياح  بالت�ضاد 

نتحدث كذلك عن بالغة البيا�س والفراغ الناجتة 

عن الإ�ضمار والختزال واحلذف، وهذا بطبيعة 

التقنيات  من  متمكن  قارئ  اإىل  يحتاج  احلال 

الن�س  يقراأ  عموما  الق�ض�ضية  والكتابة  ال�رسدية 

اأفقيا وعموديا مع كثري من التاأين والتوؤدة والرتيث 

خا�ضة عندما تكون القراءة تروم النقد واإ�ضدار 

الأحكام حتى واإن كان هذا اجلن�س الأدبي يت�ضم 

بال�رسعة نتيجة للظروف التي اأفرزته التي يتحكم 

الإنتاج  يف  بال�رسعة  املو�ضوم  الع�رس  اإيقاع  فيها 

واحلكمة  واللغز  ال�ضعرية  واللوحة  والأق�ضو�ضة 

وامل�ضهد الدرامي وطابع احلبكة ال�رسدية املقولبة 

يف روؤو�س اأقالم، وقد تتحول اإىل لوحة ت�ضكيلية 

تعتمد الت�ضكيل الب�رسي. كما ميكنها اأن تتقم�س 

مظاهر اأجنا�ضية م�ضتوحاة من الق�ضة الرومان�ضية 

اأو  الفانطا�ضتيكية  الق�ضة  اأو  الواقعية  الق�ضة  اأو 

وبالطبع  الأ�ضطورية،  الق�ضة  اأو  الرمزية  الق�ضة 

ميكنها كذلك ا�ضتلهام خ�ضائ�س الكتابة الق�ض�ضية 

الكال�ضيكية، وال�ضتفادة من الق�س الروائي على 

النهج الغربي اجلديد واحلداثي، وحتى من الرتاث 

ال�رسدي العربي. اأما اجلمل املوظفة يف الن�ضو�س 

وب�ضاطة  بالإيجاز  تتميز  فاإنها  جدا   الق�ضرية 

الإ�ضهاب  بعيدا عن  ال�رسدية واحلكائية  وظائفها 

اأو ال�ضتطراد الذي  يف الو�ضف واإيراد امل�ضاهد 

ما  حالة  ويف  لالأحداث،  اجلديل  التطور  يعيق 

تكون  فاإنها  واملتداخلة  املركبة  اجلمل  وجدت 

الأ�ضوات  احلدود من حيث  اأق�ضى  اإىل  حمدودة 

ذلك  ومبوازاة  املتعاقبة،  والفوا�ضل  والكلمات 

لبد لها من خا�ضية احلركة و�ضمة التوتر الناجت عن 

على  الإيقاع  ال�رسيعة  الفعلية  اجلمل  من  الإكثار 

ح�ضاب اجلمل ال�ضمية التي يغلب عليها الثبات 

من  النوع  هذا  كذلك  وي�ضتلزم  الإيقاع.  وبطء 

ال�رسد الق�ض�ضي توفر اإيقاع �رسيع يعتمد الإيجاز 

والخت�ضار واحلذف والإ�ضمار كدافع للقارئ 

لتوظيف ملكاته يف التاأويل والتف�ضري وال�ضتنتاج 

يف  الوم�ضة  الن�ضو�س/  هذه  لأن  وال�ضتنباط 

ا�ضتقراء  على  قادر  ممتاز  حمنك  متلٍق  اإىل  حاجة 
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يف غالب الأحيان، اأي يجب اأن ترتاوح بني 

خم�ضة اأ�ضطر على الأقل و�ضفحة واحدة على 

ق�ضة  اأو  اأق�ضو�ضة  اإىل  تتحول  الأكرث لكي ل 

ق�ضرية، وينبغي على الكاتب اأن يختار اجلمل 

ذات الفوا�ضل الق�ضرية واجلمل الب�ضيطة ذات 

املحمول الواحد من الناحية الرتكيبية.

- قيا�س الرتقيم: ي�ضتند هذا الفن امل�ضتحدث اإىل 

عالمات الرتقيم التي يجب العناية والهتمام 

اأغرا�س  خلدمة  وتطويعها  اهتمام  ا  اأميَّ بها 

هناك  ال�ضدد  وبهذا  الكاتب،  وت�ضورات 

الوقفات  ويرف�س  معها  التعاطي  يرف�س  من 

والفرملة والفوا�ضل التي حتد من تدفق التعبري، 

الوقفات  هذه  يحرتم  من  املقابل  يف  وهناك 

وي�ضتخدمها يف اأماكنها املنا�ضبة، اأما ال�ضنف 

الثالث فيعمد اإىل الت�رسف يف هذه العالمات 

ومق�ضدية،  وجمالية  فنية  لأغرا�س  ويوظفها 

كاأن ي�ضتغني عن بع�ضها ويركز على اأخرى.

- مقيا�س التنوع الف�ضائي: من هذه الف�ضاءات، 

امل�رسدن،  والف�ضاء  الواحدة،  اجلملة  ف�ضاء 

كب�ضويل  وف�ضاء  ال�ضعرية،  الق�ضيدة  وف�ضاء 

متقطع  وف�ضاء  ومت�ضق،  من�ضجم  متجمع 

ومتواليات  مقطوعات  عن  عبارة  ومت�ضذر 

حروف  اإىل  الكلمات  تقطيع  تعتمد  جزئية 

واأ�ضوات.

- مقيا�س الق�ض�ضية: وت�ضرتك الق�ضة الق�ضرية جدا 

كالأق�ضو�ضة  الأخرى  ال�رسدية  الأ�ضكال  مع 

اجلانب،  هذا  يف  والرواية  الق�ضرية  والق�ضة 

والإبداع ونقل املعلومات واملعارف والفنون 

والآداب.

ج - املعــيار التـــداويل:

حتمل الق�ضة الق�ضرية جدا ر�ضائل م�ضفرة 

الكاريكاتوري  والطابع  ال�ضافرة  بالنتقادات 

والإن�ضان  املتاأزم  الواقع  من  منطلقة  ال�ضاخر، 

الجتماعية  بالتناق�ضات  املحبط  العربي 

والأزمات املتوالية التي ل تكاد تنتهي واحلروب 

والإديولوجية،  والعرقية  الطائفية  والنق�ضامات 

وما ينتج عن ذلك من ماآ�ٍس وخيبات ونك�ضات 

فر�س  و�ضيقت  اأمامه،  الأفق  �ضدت  ونكبات 

لديه،  الطموحات  حيز  وقل�ضت  عنده،  الأمل 

وبذلك وجه هذا الفن الق�ض�ضي اللوم والنتقاد 

ال�ضافر والالذع للنظام العاملي اجلديد وتداعياته 

العامل،  يف  الفقرية  وال�ضعوب  امل�ضت�ضعفني  على 

�ضيَّاأت  التي  الغوملة  العوملة/  ظاهرة  ـَه  و�َضفَّ

والإنتاج  ال�ضلع  عداد  يف  وجعلته  الإن�ضان 

نف�ضها  ال�ضلة  يف  وو�ضع  واملادي،  القت�ضادي 

القيم  من  الإن�ضان  جرد  الذي  الراأ�ضمايل  النظام 

م�ضتلبا  ف�ضار  والكرامة،  واملروءة  والأخالق 

وجزئيات  مفا�ضل  كل  على  طغت  التي  بالآلة 

حياته.

2 - املقاييــ�س:

جدا  الق�ضرية  للق�ضة  لبد  الق�رس:  مقيا�س   -

حيث  من  املحدود  احلجم  نحو  تنحو  اأن 

كلمة  مائة  تتعدى  واأل  واجلمل،  الكلمات 
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ال�ضاعرية، وتفادي التكرار اللفظي واملعنوي، 

والبتعاد  وال�ضفات،  النعوت  من  والتقليل 

عن التمطيط.

الأحداث  اختزال  اأي  التكثيف:  مقيا�س   -

رئي�ضية  اأفعال  يف  وجمعها  وتلخي�ضها 

وجتنب  وب�ضيطة،  مركزة  نووية  واأحداث 

والأو�ضاف  التكميلية  الثانوية  الوظائف 

على  التكثيف كذلك حتى  ويكون  امل�ضهبة. 

امل�ضتوى الدليل عندما ينفتح الن�س الق�ض�ضي 

على تاأويالت وقراءات عدة ومفتوحة.

- مقيا�س الإ�ضمار واحلذف: ينتجان عن طريق 

نقط احلذف وغياب املنطوق اللغوي والفراغ 

ال�ضامت وظاهرة التلغيز، وي�ضتعمل الكاتب 

الذاكرة  لت�ضغيل  ودفعه  املتلقي  لإثارة  ذلك 

ما  وتاأويل  الفراغات  مللء  واخليال  والعقل 

ميكن تاأويله. والدواعي عند الكاتب يف هذه 

احلالة تكون �ضيا�ضية اأو اجتماعية اأو اأخالقية 

اأو فنية وميكن اأن تكون كذلك لعبية.

من  مبجموعة  يتحقق  ال�ضتباك:  مقيا�س   -

والإبهار  كالإدها�س  التفاعلية  العمليات 

واملفاجاأة واحلرية الدللية وتخييب اأفق انتظار 

ذهني  ا�ضتباك  يف  املتلقي  يجعل  مما  املتلقي، 

متوا�ضل  و�ضيكولوجي  وحركي  ووجداين 

التي حتمل هذه  الن�ضو�س  النوع من  مع هذا 

املوا�ضفات.

- مقيا�س املفاجاأة: ت�ضعى كثري من الق�ض�س خللق 

ومعاجلتها  الفكرة  من  النطالق  حيث  من 

والأف�ضية  والأحداث  ال�ضخو�س  خالل  من 

والت�ضل�ضل..

الكاتب  على  يجب  هنا  الرتكيز:  مقيا�س   -

وال�ضتغناء  الأ�ضا�ضية  الوظائف  على  التكاء 

كل  يبتعد  اأن  مبعنى  الثانوية،  الوظائف  عن 

البعد عن الزوائد والف�ضالت وامللحقات.

جدا  الق�ضرية  الق�ضة  تناأى  التنكري:  مقيا�س   -

املعرفة،  العلمية  ال�ضخو�ضية  الأ�ضماء  عن 

معلبة  كائنات  اإىل  حتيل  باأ�ضماء  وت�ضتبدلها 

اأو  هوية  بدون  ومرقمة  وم�ضياأة  وم�ضتلبة 

حمولة اإن�ضانية، وذلك متا�ضيا مع ع�رس العوملة 

الذي يت�ضم بالمت�ضاخ والتحجر والتوح�س. 

هو  التنكري  اإىل  النحياز  هذا  �ضبب  ورمبا 

يعي�ضه  الذي  وال�ضياع  والتهمي�س  التمزق 

الذات  مع  نف�ضه  الوقت  يف  ويتطابق  املبدع 

الق�ض�ضية يف الإبداع.

الق�ض�س  تتحول  والتلغيز:  التنكيت  مقيا�س   -

الق�ضرية جدا يف كثري من الأحيان اإىل اأحداث 

ملغزة ومعقدة تت�ضم بالتنكيت والرتفيه وتثري 

اأن  القارئ  من  ت�ضتدعي  مفتوحة  اإ�ضكاليات 

ي�ضتعد دائما مللء الفراغ دون اأن يجد اإجابات 

حمددة كافية و�ضافية.

ومكوناته  موا�ضفاته  من  القت�ضاب:  مقيا�س   -

الأ�ضا�ضية، البتعاد عن احل�ضو الزائد، وجتنب 

والتاأمالت  والتاأملية  الو�ضفية  ال�ضتطرادات 
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كرثة  ذلك  من  الق�ض�ضي،  الن�ضق  ت�رسيع  اإىل 

والإتباع  والأفعال  اجلمل  يف  ال�ضرت�ضال 

الفعلي وال�رسعة الن�ضيابية لالأحداث.

يف  الق�ض�ضي  البناء  الداخلي:  التناغم  مقيا�س   -

على  يقوم  امل�ضتحدث  الأدبي  اجلن�س  هذا 

البناء املحكم والوحدة املو�ضوعية والع�ضوية 

والت�ضاق والن�ضجام وارتباط العنوان بالن�س 

ثانية،  جهة  من  بالنهاية  والبداية  جهة  من 

وتوظيف الروابط اللغوية كـ: )اأ�ضماء الإ�ضارة، 

والروابط  ال�ضمائر..(  املو�ضولة،  الأ�ضماء 

احلجاجي،  )الرتكيب  قبيل:  من  املعنوية 

ال�ضتدلل املنطقي، وبناء املقدمات واحلجج 

اإىل  بالإ�ضافة  الفرتا�ضية..(،  والرباهني 

جمموعة من العمليات الذهنية كاملعرفة اخللفية 

والتغري�س  واخلا�س  العام  وال�ضياق  والت�ضابه 

املو�ضوعاتي والعنونة واخلطاطات واملدونات 

وال�ضيناريوهات.

- مقيا�س البناء واملعمار: يقوم على ثالثة عنا�رس 

اأ�ضا�ضية هي: البداية واجل�ضد والنهاية، فالبداية 

لها  ويختار  ومنتقاة  موفقة  تكون  اأن  يجب 

املنا�ضبة لال�ضتهالل، وهذه  الأدوات  الكاتب 

الت�ضنيف  هذا  على  ترد  اأن  ميكن  البدايات 

البداية  ال�ضاعرية،  البداية  التاأملية،  )البداية 

احلوارية،  البداية  ال�ضببية،  البداية  احُللمية، 

الق�ض�ضي  اجل�ضد  اأما  احلكائية..(.  البداية 

ق�ضري  ق�ض�ضي  ج�ضد  اإىل  يق�ضم  اأن  فيمكن 

وجماليا  فنيا  واإثارته  املتلقي  لدى  املفاجاأة 

النزياح  طريق  عن  وا�ضتفزازه  ودلليا، 

والوم�ضة، واإيقاعه يف �رسك احلرية والتعجب 

عند  املفاجاأة  وحت�ضل  والندها�س.  وال�ضحر 

القارئ، وتدخل  خلخلة ت�ضورات ومفاهيم 

ال�رسدية كالبداية والنهاية يف  هنا حتى اخلطة 

مفاجاأة املتلقي باأمور مل تكن يف ح�ضبانه.

حت�ضل  اخلا�ضية  هذه  الإدها�س:  مقيا�س   -

واحلذف  والغمو�س  الإ�ضمار  طريق  عن 

والتخييل وترك البيا�ضات الفارغة وا�ضطناع 

لغة املفارقة والعالمات امللتب�ضة املحرية.

- مقيا�س اجلمل الب�ضيطة: وهي التي تكون ذات 

اأو  ا�ضميا  اأو  فعليا  كان  �ضواء  واحد  حممول 

بالرتكيز والقت�ضاب  اأو حاليا، وتت�ضم  ظرفيا 

وعالمات  الفوا�ضل  وتقوم  والختزال، 

اإىل  اجلمل  بتقطيع  احلذف..  ونقط  الرتقيم 

وحدات �ضغرى ذات اإيقاع �رسيع ومتناغم.

جدا  الق�ضرية  الق�ضة  كتاب  الأفعال:  مقيا�س   -

اجلمل  من  الإكثار  اإىل  مييلون  ما  غالبا  كثريا 

جملة  خربها  التي  ال�ضمية  اجلمل  اأو  الفعلية 

احلركة  على  تدل  اجلمل  هذه  لأن  فعلية، 

والتعقيد  التوتر  فتخلق  والدينامية،  واحليوية 

والتاأزمي على م�ضتوى احلبكة.

- مقيا�س الرتاكب والتتابع والت�رسيع: ترد اجلمل 

متتابع  نحو  على  الأدبي  اجلن�س  هذا  يف 

يوؤدي  ب�ضكل  و�رسيع  ومتعاقب  ومرتاكب 
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- مقيا�س ال�ضخرية: يعد هذا املكون من العنا�رس 

وذلك  جدا،  الق�ضرية  للق�ضة  الأ�ضا�ضية 

والنقد  والت�ضويق  الإ�ضحاك  باعتمادها 

تعبريية  بطاقة  الق�ض�س  فتتزود  والهجاء، 

واإيحائية ورمزية ل حدود لها.

3 ـ ال�صــروط:

- العنونة: العناوين امل�ضتخدمة يف جن�س الق�ضة 

العناوين  هناك  اإذ  متنوعة،  جدا  الق�ضرية 

م�ضامينها،  مع  تتنا�ضب  التي  الكال�ضيكية 

والعناوين املفارقة التي ل عالقة لها بامل�ضامني 

الرمزية  والعناوين  بعيد،  اأو  قريب  من  ل 

الكنائية، والعناوين املتنية التي تظهر يف �ضكل 

الرتقيم  عالمات  عن  عبارة  اأو  �ضامت  فراغ 

اأو عناوين عددية، وعناوين �ضادمة وواخزة 

النزياح  عن  تناأى  مبا�رسة  وعناوين  وغريبة، 

والغمو�س.

الق�ضرية  الق�ضة  تخرتق  التجني�ضي:  النفتاح   -

جدا عدة فنون واأجنا�س اأدبية كتوظيف اللقطة 

ال�ضينمائية واخلاطرة واللغز والتنكيت وال�رسد 

الت�ضكيلية  وال�ضورة  والروائي  الق�ض�ضي 

والتوتر الدرامي. لكن يبقى اأهم انفتاح لهذا 

طريق  عن  ال�ضعر  لفن  ا�ضتيعابه  هو  اجلن�س 

ال�ضاعرية ال�رسدية اأو املحكي ال�ضاعري.

ما  غالبا  جدا  الق�ضرية  الق�ضة  التنا�س:   -

والإحالت  الغائبة  بالن�ضو�س  حبلى  تكون 

والفل�ضفية  والدينية  العلمية  والفكرية  املعرفية 

اأو  النهاية  وبخ�ضو�س  وطويل،  ومتو�ضط 

وحرية  و�ضادمة  مفاجئة  ترد  فقد  القفلة 

الرتاجيدية،  )اخلامتة  اأنواعها  ومن  للقارئ، 

اخلامتة  املغلقة،  اخلامتة  املفتوحة،  اخلامتة 

ال�ضامتة، اخلامتة ال�ضادمة(.

هنا  احلديث  ميكن  احلدثي:  الرتكيب  مقيا�س   -

كالرتكيب  احلدثي،  الرتكيب  من  اأنواع  عن 

ال�ضاعد  ال�ضهمي  والرتكيب  الدائري 

والرتكيب ال�ضهمي الهابط.

- مقيا�س ال�ضورة الوم�ضة: ت�ضتند هذه ال�ضورة 

الالمعة  واللحظات  والإدها�س  الإبهار  اإىل 

امل�رسقة عن طريق املزاوجة بني �ضور امل�ضابهة 

اأن  مبعنى  الروؤيا،  و�ضور  املجاورة  و�ضور 

الوم�ضة هي �ضورة مركبة ومركزة.  ال�ضورة 

الآليات  جميع  ال�ضورة  هذه  وت�ضتخدم 

النزياح  ك�ضور  والت�ضخي�ضية  الت�ضويرية 

ال�ضتعارة  ا�ضتثمار  مع  والتلغيز  والتنكيت 

والرتميز  والأن�ضنة  والت�ضخي�س  واملجاز 

واأجواء  فانتي�ضتيكية  تخييلية  عوامل  خللق 

كاريكاتورية قوامها ال�ضخرية وال�ضتهزاء.

اجلمع  على  الرتكيز  تعتمد  املفارقة:  مقيا�س   -

الظواهر  وتنافر  واملت�ضادات  املتناق�ضات  بني 

والأ�ضياء وذلك على �ضكل ثنائيات متعاك�ضة 

والتناق�س  والتقابل  فالت�ضاد  ومفارقة، 

اإىل  يقود  والفعل  القول  وبني  املواقف  بني 

ب�ضكل  املنحرفة  وال�ضلوكات  الواقع  تعرية 

كاريكاتوري.
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خا�ضية  طريق  عن  ذلك  ويكون  الإيحاء:   -

وترد  املجاز،  ولغة  الإيحاء  وبالغة  ال�ضاعرية 

ق�ضائد  �ضكل  على  احلالة  هذه  يف  الق�ض�س 

واخلطاب  ال�رسدي  املحكي  بني  جتمع  نرثية 

بـ  بع�ضهم  �ضماها  لذلك  املتوهج،  ال�ضعري 

�ضعرية  اأ�ضطر  عرب  ترد  قد  كما  »الأق�ضودة«، 

موحية على طريقة ق�ضيدة النرث.

الغمو�س  خا�ضية  اإىل  الركون  الغمو�س:   -

اجلن�س  هذا  كتاب  لدى  ملحا  مطلبا  يعد 

مفاهيمه  وخلخلة  املتلقي  لإرباك  الأدبي 

باحلداثة  تت�ضم  مبفاهيم  ومواجهته  املعهودة 

الرمزية  يف  بالإغراق  ذلك  ويكون  واجلراأة، 

والتجريد والنزياح والتبا�س القواعد ال�رسدية 

ال�رسدي.   الن�ضق  بها  ي�ضتغل  التي  والعالمات 

اأن  ـ الأ�ضلبة: على كاتب هذا اجلن�س الأدبي 

يحيد ما اأمكن عن الأ�ضلوب التقريري املبا�رس 

التي  الفنية  املقومات  بتوظيف  وال�ضطحي، 

تبعده عن التب�ضيط وترفعه اإىل احلداثة ال�رسدية، 

اإىل  ال�رسد  من  كالنتقال  التنويع  باعتماد 

احلوار، ومن الأ�ضلوب ال�ضامي اإىل الأ�ضلوب 

العامي، ومن الإخبار اإىل الإن�ضاء..

واملو�ضوعية  باحلياد  لاللتزام  ال�رسدي:  التبئري   -

نقل  يف  الغائب  �ضمري  الكاتب  ي�ضتعمل 

ت�ضمى  الروؤية  وهذه  وامل�ضاعر،  الأحداث 

الروؤية من اخللف اأو درجة ال�ضفر يف الكتابة 

ح�ضب جريار جينيت.

- اللتفات: يكون ذلك بتنويع ال�ضمائر ح�ضب 

والأ�ضطورية  والأدبية  وال�ضيا�ضية  والتاريخية 

والفنية.

جدا  الق�ضرية  الق�ضة  جتنح  ما  كثريا  الأن�ضنة:   -

واحليوانات  واجلمادات  الأ�ضياء  اأن�ضنة  اإىل 

دللت  حتمال  رمزية  ب�رسية  اأقنعة  واإلبا�ضها 

�ضيميائية  عوامل  اإىل  فتتحول  معربة،  اإن�ضانية 

فاعلة.

باقي  مع  الأدبي  اجلن�س  هذا  ي�ضرتك  الرتميز:   -

الرتميز  الأدبية الأخرى يف خا�ضية  الأجنا�س 

العالمات  لغة  وا�ضتعمال  للتجريد  واجلنوح 

ميكن  التي  الدالة  والإ�ضارات  والإحالت 

من  انطالقا  دللتها  وا�ضتنباط  ا�ضتنطاقها 

ال�ضياق.

- النزياح: ويكون عن طريق خلخلة الرتكيب 

وتخريب  املنطقية،  الدللة  وتدمري  واملعنى، 

كما  الإيقاعي.  والن�ضجام  التف�ضية  معايري 

الرتبة  خلخلة  طريق  عن  يكون  اأن  ميكن 

الفعل و�ضبه  يتقدم احلال عن  النحوية بحيث 

اجلملة عن الفعل وهكذا دواليك.

-  الفانطا�ضتيك: يتكئ على العجيب والغريب، 

والندها�س،  والإعجاب  ال�ضتغراب  ويثري 

التحولت  خطاب  با�ضتعمال  ذلك  ويكون 

الوعي  بني  التداخل  عن  تعرب  التي  اخلارقة 

واملاألوف  والالواقع،  والواقع  والالوعي، 

وغري املاألوف، وذلك للتعبري عن عامل الغرابة 

والمت�ضاخ الب�رسي والنحطاط الأخالقي.



عيسى الدودياملقاربة النقديةللقصة القصيرة جداً باملغرب

الراوي ، ج 22 ربيع األول 1431هـ - مارس 2010
79

بكرثة مبجموعاتها  تطالعنا  التي  الأ�ضماء  ولعلها 

الثقافية ويف  الق�ض�ضية، وح�ضورها يف املالحق 

واملقالت  الدرا�ضات  وعدد  الأدبية،  امللتقيات 

اجلانب  هذا  يف  وتناول  حولها.  املكتوبة 

الُكتَّاب:

جمال بوطيب: انطلق هذا الكاتب يف اإبداعه    o
ال�ضبابية  عن  بعيدا  الأجنا�ضي  الو�ضوح  من 

الأجنا�س  مع  املتعمد  غري  اأو  املتعمد  واخللط 

الق�ضرية  الق�ضة  جن�س  من  القريبة  الأخرى 

ال�ضتاء«  جدا، ففي جمموعته »زخة..ويبتدئ 

ال�ضادرة يف طبعتها الأوىل �ضنة 2001 حاول 

من  باعتباره  الأدبي  اجلن�س  لهذا  يوؤ�ضل  اأن 

متميزين  مبدعني  جانب  اإىل  اإليه  ال�ضباقني 

منت�ضب  و�ضعيد  املتقي  اهلل  كعبد  اآخرين 

و�ضعيد  بوزيان  وفاطمة  لغتريي  وم�ضطفى 

جميل  الدكتور  ذلك  على  يوؤكد  بوكرامي. 

حمداوي بقوله: »اأ�ضف اإىل ذلك اأن جمال 

الق�ضرية  للق�ضة  الفعلي  املوؤ�ض�س  هو  بوطيب 

الأق�ضى،  املغرب  من  ال�رسقية  املنطقة  يف 

يتقن  الذي  بامتياز  ال�ضاخر  الق�ضا�س  وهو 

فاإن  وهكذا   .
)9(

والتعري�س« النقد  لعبة 

الدللية  الناحية  من  يتميز  الفني  العمل  هذا 

والنقد  وال�ضخرية  التهكم  �ضعرية  ب�ضيطرة 

واملجتمع  والواقع  الذات  واإدانة  والثورية 

فانتقد  قادحة،  كاريكاتورية  تهكمية  بري�ضة 

يعرف  ل  الذي  لالإن�ضان  الوجودي  العبث 

عليه  طغى  الذي  احلب  اإىل  والنظرة  ماهيته، 

م�ضتويات ر�ضد ال�ضخو�س وطبيعة الأ�ضوات 

)�ضمري  جدا  الق�ضرية  الق�ضة  يف  املتحاورة 

الغائب، �ضمري املخاطب(.

الق�ضرية  الق�ضة  انكباب  هو  الت�ضخي�س:   -

وطرح  واجلمالية،  الفنية  ماهيتها  على  جدا 

طرائق  حول  وم�ضريية  جوهرية  اأ�ضئلة 

ذلك،  كل  من  واجلدوى  والإبداع  الكتابة 

الذاتي  الت�ضخي�س  عن  هنا  احلديث  وميكن 

والت�ضخي�س  الإن�ضانية،  بالذات  يتعلق  الذي 

املحلية  الق�ضايا  يعني  الذي  املو�ضوعي 

والوطنية والإن�ضانية، والت�ضخي�س امليتا�رسدي 

واجلمالية  الفنية  اجلوانب  بالتوغل يف  وذلك 

لهـذا اجلنـ�س الأدبـي وحمـاولة حتديد معـاملـه 

 - الأخرى  الأدبية  الأجنا�س  غرار  على   -

لإبراز التميز واخل�ضو�ضية.

III - اأعالم الق�صة الق�صرية جدا باملغرب:

الُكتَّاب املغاربة الذين وجلوا عامل الإبداع 

من باب الق�ضة الق�ضرية جدا يعدون بالع�رسات، 

ال�رسدية  الكتابة  اإىل  اإ�ضافة  قدم  منهم  واحد  كل 

الدكتور جميل حمداوي ركز  اأن  اإل  باملغرب، 

يف كتابه الثاين حول جن�س الق�ضة الق�ضرية جدا 

باملغرب:  جدا  الق�ضرية  »الق�ضة  ب  املو�ضوم 

الكتاب  من  كوكبة  على  املتون«  يف  قراءات 

املتميزين الذين طبعوا هذا اجلن�س الأدبي بطابع 

التميز من النواحي الكمية والفنية وجل�ضوا على 

وريادتهم،  بتاألقهم  جدا  الق�ضرية  الق�ضة  عر�س 
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امل�ضوقة  كاملقدمات  ال�رسدية  الكتابات  يف 

وتوظيف  املنا�ضبة  واخلامتة  الأحداث  وبناء 

ال�ضخ�ضيات والف�ضاء والو�ضف واحلوار.

كتاباته  يف  الكاتب  ينحو  منت�صب:   �صعيد   o
عندما  الجتماعي  اجلانب  نحو  الق�ض�ضية 

يتناول ق�ضايا املراأة والطفولة واملجتمع واملوت 

الإن�ضان  ومعاناة  والت�ضول  وال�ضيخوخة 

جمال  يف  للكاتب  اإ�ضدار  واأول  عموما. 

الق�ضة الق�ضرية جدا متثل يف جمموعته »جزيرة 

زرقاء« وكان ذلك �ضنة 2003، وتكلفت دار 

القرويني بن�رس هذا الكتاب وطبعه. 

وهكذا فاإن الكاتب ينطلق يف عمله الإبداعي 

هذا من روؤية نقدية للواقع الجتماعي تت�ضم 

بالثورة والنتفا�ضة والتمرد، حاول من خالله 

اإبراز التناق�ضات والختاللت والعيوب التي 

بني  ال�رساع  ق�ضية  فتناول  املجتمع،  تعرتي 

الإن�ضان،  حقوق  وانعدام  والرجل،  املراأة 

من  بتحولها  وزيفها  الإن�ضانية  القيم  وتردي 

قيم اأ�ضيلة اإىل قيم مبتذلة تطغى عليها الأنانية 

الأمرا�س  بانت�ضار  املجتمع  وتف�ضخ  والذاتية، 

وت�ضليع  وانتحار  ت�ضول  من  الجتماعية 

للواقع  ياأ�ضف  نف�ضه  الوقت  ويف  الإن�ضان، 

والنهيار  الياأ�س  عليه  ي�ضيطر  الذي  الإن�ضاين 

والغربة وحتول احلب الب�رسي حلب زائف ل 

فاإن  بوزفور  اأحمد  تعبري  له، وعلى حد  قيمة 

حلم  هي  النهمة  الرغبة  هي  »هل  الكتابة: 

لهذا  رف�س  هي  هل  وبالتايل:  جديد؟  بعامل 

كما  والنزوات،  وال�ضتالب  املادي  الت�ضييء 

انتقد الواقع ال�ضيا�ضي مركزا على واقع احلرية 

يتعر�س  العربي حيث  العامل  والدميقراطية يف 

الإن�ضان للقهر والت�ضفية اجل�ضدية والفكرية، 

بال�ضلطة من جهة  املثقف  عند عالقة  ووقف 

كل  ويف  اأخرى،  جهة  من  والناقد  واملبدع 

النقد  فل�ضفته يف  املقفع  ابن  من  ا�ضتعار  ذلك 

واملواجهة م�ضقطا ذلك على الق�ضايا الطارئة 

وامل�ضتجدة يف جمتمعاتنا، مت�ضلحا يف الوقت 

الفني يف  اجلانب  اأما  الرمزي.  بالقناع  نف�ضه 

فيتميز  بوطيب؛  جلمال  الق�ض�ضية  الكتابة 

والن�ضو�س  الق�ضرية  الن�ضو�س  بني  باملزاوجة 

والإيحاء  الرتميز  على  والتكاء  الطويلة، 

ابن  غرار  على  الر�ضالة  تو�ضيل  يف  والأقنعة 

بتوظيفه  ولفونتني  �ضوقي  واأحمد  املقفع 

يجعل  مما  اخلارقة  والكائنات  للحيوانات 

تاأويلية  بقدرات  الت�ضلح  على  جمربا  القارئ 

لفك الرموز والألغاز وامل�ضتغلقات، وا�ضتعان 

الواقع  لإدانة  الفانطا�ضتيكي  بالبعد  ذلك  يف 

اللغة  اأما  والتناق�ضات،  املفارقات  واإبراز 

واملزاوجة  والأ�ضلبة  بالتهجني  فتت�ضم  عنده 

بني الدارجة املغربية والف�ضحى، ويعمد فيها 

اإىل خلخلة الرتتيب النحوي كاأن يقدم ال�ضم 

واملزاوجة  الفعل،  على  احلال  اأو  الفعل  على 

الب�ضيطة الق�ضرية واجلمل الطويلة  بني اجلمل 

كل  ويف  ال�ضطر،  طول  على  املمتدة  املركبة 

املعهودة  الق�س  خا�ضية  عن  يخرج  مل  ذلك 
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املجموعة  هذه  بن�رس  البي�ضاء  بالدار  القرويني 

على عادتها املحمودة يف طبع الأعمال الأدبية 

والتعريف بها.

    وهكذا فاإن اأهم ما مييز هذا الكاتب - الذي 

يعد من رواد الق�ضة الق�ضرية باملغرب - طابع 

يف  والإيغال  اخليال،  يف  والتحليق  التجريد، 

يجعل  مما  النزياح،  يف  والإغراق  اخلواطر، 

ل  وخيارا  العميق،  للتاأمل  مدعاة  ن�ضو�ضه 

منا�س فيه عن توظيف الطاقات العقلية لفك 

واملعنى.  للدللة  للو�ضول  والألغاز  الرموز 

تنطلق  كثرية  الكاتب  طرقها  التي  واملعاين 

ال�ضلبية  اأغلبها من احلياة املعا�رسة وتداعياتها 

ين�ضل  فاحلب  ومبادئه.  وقيمه  الإن�ضان  على 

زيف  اإىل  ويتحول  الأفالطوين  بعده  من 

ويغرق  املجون  اإىل  يتعط�س  عندما  ووهم 

ومعاناة  ماأ�ضاة  والهجرة  اجل�ضد.  مادية  يف 

البحر بجثثهم  الذين يقذف  املغامرين  لهوؤلء 

تقتاتها  اأو  ال�ضخور،  نتوءات  على  امليتة 

الوردية.  اأحالمهم  تق�ضم  التي  احليتان 

حد  على  الغول  من  ـ  »الغوملة«  اأو  والعوملة 

وال�ضتالب،  ال�ضياع  قرينة  ـ،  الكاتب  تعبري 

ال�ضباب  �ضلبت  التي  الزائفة  القيم  و�ضاحبة 

ال�ضائعني واملاجنني وامل�ضتلبني القيم الأ�ضيلة 

ال�ضايف،  الأبي�س  والإميان  الروحية  والأبعاد 

والت�ضتت  العبث  موارد  اإىل  واأو�ضلتهم 

والتمزق والغربة والفراغ املميت والنهيار، 

كما ي�ضخر الكاتب من املت�ضولني وال�ضالكني 

العامل ومترد عليه؟ هل الق�ضة هي الوردة التي 

اأحمد  لل�ضاعر  يحلو  كان  كما  العامل  توبخ 

. وهذه امل�ضامني كثريا 
)10(

بركات اأن يقول«

ما تاأتي يف اإطار كتابة يهيمن عليها الغمو�س 

والإبهام  بل وت�ضل حد التعقيد الدليل بكرثة 

توظيف الإ�ضمار والإيحاء والرمز، واإن كان 

و�ضوح و�ضهولة املفردات والقامو�س اللغوي 

يجعل  ما  وهذا  املعنى،  و�ضوح  يعني  ل 

الو�ضول اإىل الفهم واإدراك املق�ضدية يتطلبان 

العناء واملناورة، ويبدو  القارئ مزيدا من  من 

ى من �ضاعرية الغمو�س التي  اأن الكاتب َتَوخَّ

ينهجها اإثارة القارئ ودفعه للغو�س يف جمال 

ن�ضو�ضه وحماولة فك رموزها وم�ضتغلقاتها. 

لتج�ضيد  الفانت�ضطيك  الكاتب  يوظف  كما 

ذلك  من  واخليال  الواقع  ثنائية  بني  ال�رساع 

الغيبية  القوى  بني  اجلديل  التقابل  ت�ضوير 

يثري  ب�ضكل  اخلريية  الب�رسية  والقوى  ال�رسيرة 

كذلك  الكاتب  وي�ضتند  والغرابة.  التعجب 

الر�ضم  اإىل  حتيلنا  التي  الن�ضية  املراجع  اإىل 

مدى  لنا  يربز  وهذا  الب�رسي،  والت�ضكيل 

الت�ضكيل  وفنون  بالر�ضم  الكاتب  اهتمام 

واملدار�س والجتاهات الفنية يف هذا املجال.

ق�ض�ضية  جمموعة  للكاتب  o �صعيد بوكرامي: 
�ضنة  �ضدرت  الفقرية«،  »الهنيهة  بعنوان 

2002م عن جمموعة البحث يف الق�ضة الق�ضرية 

ابن  الإن�ضانية  والعلوم  الآداب  لكلية  التابعة 

دار  مطبعة  تكلفت  البي�ضاء،  بالدار  م�ضيك 
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الأدبية وي�ضعى بكل جهد لإي�ضال هذه املواد 

عرب  والأدباء  املثقفني  اإىل  والد�ضمة  الرثية 

كذلك  الإ�ضارة  وجتدر  الإلكرتوين،  بريدهم 

من  الأدبية  النعمان  جائزة  على  ح�ضل  اأنه 

�ضوريا  من  حدود  بال  ثقافة  وجائزة  لبنان، 

احلرف  دار  وتنويه  الق�ضرية جدا،  الق�ضة  يف 

من املغرب يف الرواية. وتبعا لذلك فاإنه غزير 

الق�ض�ضي  ال�رسد  يف  اإ�ضداراته  فمن  الإنتاج، 

الوجل، مظلة يف  �ضيء من  امراأة،  )هواج�س 

وملعرفة  وكالب..(،  رجال  ت�ضونامي،  قرب، 

الناقد  ارتاأى  الكتابة  يف  الكاتب  اأ�ضلوب 

جميل حمداوي الغو�س يف اأحد اأعماله وهو 

بالتحديد »مظلة يف قرب«.

وت�ضم   ،2006 �ضنة  املجموعة  هذه  ظهرت    

فيها  مييل  جدا،  ق�ضرية  ق�ضة  وخم�ضني  �ضبعا 

ن�ضف  يتجاوز  ل  الذي  الق�ضري  احلجم  اإىل 

ب�ضكل  والإ�ضمار  احلذف  واعتماد  �ضفحة، 

مكثف ل�ضتفزاز القارئ ودفعه لت�ضغيل العقل 

ما  وتاأويل  الفراغات  مللء  والذاكرة  واملخيلة 

يحتاج اإىل تاأويل، وجتنب الو�ضف والتفا�ضيل 

الرتقيم  بعالمات  ذلك  وتعوي�س  الزائدة، 

والنقط الثالث التي تدل على الفراغ اللغوي 

وغياب املنطوق. ثم اإن اإبداعه الأدبي يغلب 

اإىل  ي�ضتند  واأنه  خا�ضة  الذهني  الطابع  عليه 

مرجعية ثقافية ثرية وغنية زاخرة باحلمولت 

ومن  والعلمية،  والأدبية  والفكرية  املعرفية 

)بلقي�س،  الجتاه  هذا  يف  البارزة  العناوين 

وقوى  بالدين  وامل�ضرتزقني  ال�ضتجداء  طريق 

البط�س والطغيان واجلربوت وم�ضا�ضي دماء 

عنها  عرب  وغريها  امل�ضامني  هذه  ال�ضعوب. 

باأ�ضلوب �رسدي زاوج فيه بني ف�ضاء  الكاتب 

�ضعري  وف�ضاء  ال�رسد  يعتمد  ق�ض�ضي  نرثي 

ترد  واجلمل  فالأ�ضطر  النظم،  يعتمد  تفعيلي 

�ضعر  يف  ال�ضعرية  اجلمل  غرار  على  عنده 

احلقيقة  يف  فهو  النرث،  ق�ضيدة  اأو  التفعيلة 

يكتب ق�ض�ضا �ضعرية مفعمة بالرقة والنفعالية 

والتعبريية، ولول الت�ضنيف الأجنا�ضي الظاهر 

اإنه ديوان �ضعري،  يف غالف املجموعة لقلنا 

ذاته  حد  يف  يعترب  الكتابة  يف  النمط  وهذا 

الق�ضة  يف  عهدناه  عما  وخروجا  جتديدا 

الق�ضرية جدا يف املغرب.

o   م�صطفى لغتريي: يعد هذا الكاتب من املتاألقني 
يف جمال الق�ضة الق�ضرية جدا، اإذ ا�ضتطاع اأن 

اجلن�س  هذا  مع  تعاطيه  مهمة يف  مكانة  يتبواأ 

وتتبعه  الأدبي  اإنتاجه  بف�ضل  احلديث  الأدبي 

حركة  تفعيل  على  واإ�رسافه  الثقافية  لل�ضاحة 

الفعل الثقايف والإبداعي، كم�ضاركته املكثفة 

للم�ضابقات  وت�ضجيعه  الثقافية،  الأن�ضطة  يف 

الثقافية، ورعايته للنا�ضئة خا�ضة يف ال�ضالون 

الأدبي للطـفل، و�ضعيه جلمع  املثقـفني يف اإطار 

داخل  الدوؤوب  ون�ضاطه  الأدبي،  ال�ضالون 

ل  الإطـار  هذا  ويف  املغـرب،  كتاب  احتـاد 

نن�ضى موقعه الإلكرتوين »املظلة« الذي ين�رس 

الأخبار الثقافية والإبداع الأدبي والدرا�ضات 
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الهروب  ويف�ضل  باخلنوع  وير�ضى  الهزمية 

على املواجهة، ويف برج ال�رسطان يحاول اأن 

يعك�س �ضورة ال�رس ودوره يف ماأ�ضاة و�ضياع 

الإن�ضان والتنكيل به وت�ضفيته واإذلله وقهره، 

اأما برج الأ�ضد فمن البديهي اأن يكون رديف 

ممار�ضات القهر والت�ضلط واجلربوت وال�ضادية 

والفقراء،  ال�ضعفاء  حق  يف  والعبودية  والذل 

والرماية  القتل  على  القو�س  يحيل  كما 

اأن  منذ  الآدميني  حياة  طبعت  التي  واجلرمية 

قتل قابيل هابيل وا�ضتمر الإن�ضان يف قتل اأخيه 

بقية  يف  دواليك  وهكذا  واإبادته..،  الإن�ضان 

الأبراج، يقول حميد ركاطة عن هذا اجلانب 

يف ق�ض�ضه وبال�ضبط عن برج الدلو: »يكمن 

حيث  الدلو  برج  ن�ضو�س  يف  الغرابة  �رس 

الظواهر  لتحليل  امليتافيزيقي  التف�ضري  �ضيطرة 

الغيبي  التف�ضري  توظيف  على  بناء  ومعاجلتها 

وم�ضبباتها  الأ�ضباب  لتحديد  املاورائي  اأو 

لت�ضقط يف اخلارق واملبهم وهو الو�ضاح الذي 

اأ�رساره  اأغلب ن�ضو�س هذا الربج ويربز  يدثر 

وعلى   .
)11(

اأحيانا« الفهم  وال�ضعبة  املعقدة 

نربة  ذات  برطال  ح�ضن  ق�ض�س  فاإن  العموم 

الأعلى  اإىل  الإن�ضان  فيها  يطفو  عالية  اإن�ضانية 

واملحور يف  البوؤرة  هو  مادام  اأ�ضهمه  وترتفع 

الروؤية  هذه  فاإن  ذلك  ومبوازاة  العامل،  هذا 

والثورة  بال�ضهامة  م�ضلحة  عنده  الإن�ضانية 

واحل�ضد  والطمع  اجل�ضع  قيم  على  والتمرد 

وعلى  والغدر،  واخلديعة  واخليانة  والكراهية 

اأ�ضود..(.  دخان  خطيئة،  عوملة،  املومياء، 

اأخرى  ب�ضمة  ترتبط  الأخرية  ال�ضمة  وهذه 

التجريدي  الطابع  هي  بها  ال�ضلة  �ضديدة 

اأ�ضفى  مما  الدللة،  وت�ضييد  اللغة  ت�ضكيل  يف 

والتعقيد  الغمو�س  من  كثريا  ن�ضو�ضه  على 

وال�ضعوبة. كما ي�ضتفيد كثريا من جن�س ال�ضعر 

من حيث ا�ضتخدام الأ�ضطر واجلمل والتقدمي 

على  والرمزية  املجازية  وال�ضور  والتاأخري 

غرار ق�ضيدة التفعيلة اأو ق�ضيدة النرث، ويتاأكد 

هذا التوجه بجالء باعتماده التكرار ال�ضوتي 

واللفظي ومو�ضقة املقاطع الق�ض�ضية.

الق�ض�ضي  الكاتب  هذا  يعتمد  برطال:  ح�صن   o
 2006 �ضنة  ال�ضادرة  »اأبراج«  جمموعته  يف 

يف ترتيب ق�ض�ضه الق�ضرية جدا على الرتتيب 

الدللة  بني  يزاوج  اأن  حاول  اإذ  الفلكي، 

الثور،  برج  احلمل،  برج  مثل:  والأبراج، 

الأ�ضد،  برج  ال�رسطان،  برج  اجلوزاء،  برج 

العقرب،  برج  امليزان،  برج  العذراء،  برج 

الدلو،  برج  اجلدي،  برج  القو�س،  برج 

النف�ضية  الأبعاد  فاإن  وهكذا  احلوت.  برج 

هذه  تخرتق  التي  والجتماعية  والأخالقية 

الفلكي  الرمز  لها  يختار  ما  غالبا  الن�ضو�س 

فربج  دلليا.  معها  ويتقاطع  ينا�ضبها  الذي 

يقرنه  والوداعة(  بالهدوء  )املعروف  احلمل 

اإذ  الهزمية،  وقبول  ال�ضت�ضالم  بعنوان: 

فاإن  الأقوياء  وت�ضلط  الأ�ضياد  بالرغم من جترب 

ويقبل  والأمل  املرارة  يكابد  احلمل  الإن�ضان/ 
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o  عبداهلل املتقي: يف جمموعته »الكر�ضي الأزرق« 
2005م  �ضنة  الأوىل  طبعتها  �ضدرت يف  التي 

الجتماعية  التناق�ضات  يعري  اأن  حاول 

فتناول  والثورة،  والنقد  ال�ضخرية  من  مبزيد 

ق�ضايا املراأة، واجلن�س، والأحوال ال�ضخ�ضية، 

واملجون، واحلب واجل�ضد، واحلرب وال�ضلم 

والعامل  ال�رسية،  والهجرة  والإرهاب، 

الفنية  الناحية  من  ق�ض�ضه  ومتتاز  الرقمي.. 

وتوظيف  احلذف،  عالمات  من  بالإكثار 

التكرار  اإىل  واللجوء  ال�ضتفهام،  عالمة 

ال�ضوتي واللفظي والرتكيبي ق�ضد خلق اإيقاع 

والتماثل،  بالتوازي  يت�ضم  وخارجي  داخلي 

اإذ  ق�ض�ضه  مي�رسح  الأحيان  بع�س  اأنه يف  كما 

وحل  وعقدة  بداية  من  امل�رسح  عنا�رس  حت�رس 

فاإن  اللغة  جانب  ومن  و�ضخ�ضيات،  حوار 

ال�ضطح يف  اإىل  يطفو  واجلن�س  اجل�ضد  معجم 

امل�ضا�س  دون  للنظر  ملفت  ب�ضكل  ق�ض�ضه 

بجمالية اللغة، فعلى حد تعبري حممد رم�ضي�س 

فـ: »اإن �ضبكة العالقات اللغوية املتفاعلة على 

ل  احلواري  املبداأ  وفق  املجموعة  هذه  منت 

لهيمنة  بق�ضدية  املجال  ف�ضح  فر�ضة  تفوت 

اخلناق  وت�ضييق  الق�ضة،  للغة  اجلمايل  البعد 

على بعدها البالغي الأمر الذي يجعل الوظيفة 

اخلطاب  بوؤرة  املجموعة  هذه  للغة  ال�ضعرية 

الق�ض�ضي من خالل تو�ضل القا�س انحرافات 

توتر  وم�ضافة  دللية  فجوة  تخلق  اأ�ضلوبية 

.
)12(

معنوي على خلفية التلميح والإيحاء«

العموم فاإنه ي�ضيع اإن�ضانية الإن�ضان، ويقر باأن 

ال�رس اأقرب اخلري ليرتك املجال ف�ضيحا لل�ضيطان 

لي�ضود ويبقى. ويف اجلانب الفني فاإنه يعتمد 

املعقدة  الإ�ضكالت  لإثارة  والتلغيز  التنكيت 

التي لي�س من الهني اإيجاد احللول والإجابات 

النهائية لها، وال�ضخرية وال�ضتهزاء من الواقع 

الإن�ضاين، كما تتحول الكائنات وال�ضخو�س 

عنده اإىل كائنات ممت�ضخة وم�ضتهجنة ب�ضبب 

خبثها وان�ضالخها من اإن�ضانية الإن�ضان.

»حب  جمموعته  �ضدرت  املاعزي:  الدين  عز   o
اأن  2006، وحاول  �ضنة  الكبار«  على طريقة 

املتقابلة  والأمور  املتناق�ضات  بني  فيها  يجمع 

وعامل  ال�ضغار،  عامل  مقابل  يف  الكبار  كعامل 

الق�ضوة العنف يف مقابل عامل ال�ضالم واخلري، 

وي�ضعى من وراء ذلك حث النا�س على تبني 

قيم اخلري والف�ضيلة واحلب والأمل يف مواجهة 

الت�ضور املثايل  اأن هذا  اإل  قيم ال�رس والف�ضاد، 

للحياة ل ميكن اأن يتحقق اإل يف عامل ال�ضغار. 

ال�ضخرية  يوظف  القناعات  هذه  ولإي�ضال 

انتقاد  يف  والتلغيز  والتنكيت  الكاريكاتورية 

الأو�ضاع وتعرية الواقع املوبوء، كما مييل اإىل 

الف�ضحى  للغة  كا�ضتعماله  والتهجني  الأ�ضلبة 

كما  الأجنبية  اللغة  وحتى  بل  العامية  واللغة 

يف ق�ضته la vache qui rit، اأ�ضف اإىل ذلك 

بال�رسعة  يتميز  �رسيع  �رسدي  اإيقاع  توظيف 

والت�ضل�ضل والتعاقب ب�ضكل ان�ضيابي.
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تكون حدثية اأوف�ضائية اأو و�ضفية، بالإ�ضافة 

اإىل النزياح والتنا�س..كل هذا مل مينع الناقد 

بقوله:  الكاتب  على  ماآخذات  ت�ضجيل  من 

اأنه  ال�ضاوي  بن  ه�ضام  على  ماآخذنا  »ومن 

ي�ضقط اأحيانا يف الإ�ضهاب والإطناب وتكرار 

الق�ضة  �ضمات  من  لأن  تفاديه،  ينبغي  ما 

الق�ضرية جدا القت�ضاب والتلميح والإدها�س 

الأحداث  يف  للتف�ضيل  داعي  فال  والوم�س، 

النعوت  من  والإكثار  فيها،  والتو�ضيع 

ال�ضتغناء  ينبغي  التي  الثانوية  والأو�ضاف 

 .
)14(

عنها«

VI - العـمل الببليـوغـرافـي:

الدكتور  داأب  بالق�ضرية  لي�ضت  مدة  منذ 

ما  كل  وت�ضنيف  جمع  على  حمداوي  جميل 

اإبداع  من  باملغرب  جدا  الق�ضرية  بالق�ضة  يتعلق 

عالقة  لها  وملتقيات  واأن�ضطة  ودرا�ضات  ونقد 

اجلانب:  هذا  يف  يقول  الأدبي،  اجلن�س  بهذا 

للقراء  نقدم  اأن  الدرا�ضة  هذه  يف  »و�ضنحاول 

الق�ضة  حول  متوا�ضعة  ببليوغرافيا  الأفا�ضل 

طيبولوجية  و�ضتكون  باملغرب،  جدا  الق�ضرية 

ن�ضبية �ضتتغري ب�ضكل م�ضتمر ودائم - اإن �ضاء اهلل 

- كلما تو�ضلنا باجلديد يف جمال الق�ضة الق�ضرية 

من  العمل  هذا  يتطلبه  مما  وبالرغم   .
)15(

جدا«

ولج  الناقد  فاإن  متوا�ضلة  ومتابعة  وعناء  جهد 

هذا امليدان بعزمية �ضديدة ورغبة اأكيدة تعك�ضان 

للقراء  لتقدميه  و�ضعيه  الفن  بهذا  اهتمامه  مدى 

اإىل  و�ضولهم  وت�ضهيل  واملهتمني  والدار�ضني 

جميل  الدكتور  ير�ضد  ال�صاوي:  بن  ه�صام   o
عند  الق�ض�ضية  الكتابة  خ�ضائ�س  حمداوي 

الثقايف  بامللحق  ن�رسه  مقال  يف  الكاتب  هذا 

تفتح  ل  »بيت  يف  بعنوان:  املنعطف  جلريدة 

وقد   ،
)13(

ال�ضاوي بن  له�ضام  نوافذه..« 

�ضنة  الأوىل  الق�ض�ضية  املجموعة  هذه  اأ�ضدر 

اإىل  اأتى  الذي  وهو  �ضفحة،   91 يف  2007م 

الق�ضة  جرب  اأن  بعد  جدا  الق�ضرية  الق�ضة 

الق�ضرية ومار�ضها بطقو�ضها الفنية واجلمالية. 

من ناحية الق�ضايا التي يطرحها الكاتب تكاد 

امل�ضاهد  ال�ضبقية وا�ضتدعاء  الروؤية  تنح�رس يف 

الغرامية  والذكريات  والإيرو�ضية  اجلن�ضية 

م�ضاكل  على  والرتكيز  املاجنة  واملغامرات 

املراهقة، كما يوظف اخلطاب احللمي حيث 

خالل  من  الال�ضعور  م�ضتوى  على  الغياب 

ا�ضتح�ضار العا�ضقات اجلميالت، ويف الواقع 

وينقلب  اجل�ضدي  وحرمانه  مكبوتاته  تظهر 

احللم اإىل �رساب. ول يفوت الكاتب اأن ينتقد 

واقع املراأة التي تبيع ج�ضدها وتنتقل من هذا 

اإىل ذاك من اأجل تاأمني لقمة العي�س. فالكاتب 

يحاول من خالل هذه ال�ضور وامل�ضاهد التي 

يلتقطها من الواقع اأن يدين كثريا من الظواهر 

الجتماعية ال�ضلبية كالدعارة والفقر والت�ضول 

والبحث يف قمامات الأزبال..اأما اخل�ضائ�س 

مثل  الكاتب  يوظفها  التي  واجلمالية  الفنية 

الن�س  التي حتدث يف  الق�ضرية  الفعلية  اجلمل 

التي  ال�ضتهاللية  والبدايات  �رسيعا،  اإيقاعا 
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o »كيف ت�ضلل وحيد القرن«، حممد تنفو، 2005م.

o »مظلة يف قرب«، م�ضطفى لغتريي، 2006م.

o »اأبراج«، ح�ضن برطال، 2006.

o »حب على طريقة الكبار«، عز الدين املاعزي، 
2006م.

o »اأج�ضاد..وقربة«، ر�ضيد البو�ضاري، 2007م.

اأني�س  اجلر�س«،  �ضطح  فوق  الفرا�ضة  »ثقل   o
الرافعي، 2007م.

o »مرييندا«، فاطمة بوزيان.

o »ت�ضونامي«، م�ضطفى لغتريي، 2008.

o »ق�ض�س ق�ضرية جدا«، وفاء احلمري، 2008.

o »ال�ضفة الأخرى«، الب�ضري الأزمي، 2007م.

....

ن�رسها  مت  التي  الأعمال  اإىل  بالإ�ضافة 

الثقايف  كالعلم  الثقافية،  واملالحق  اجلرائد  يف 

واملجلة  ثقافية  وروافد  الثقايف  واملنعطف 

العربية..

2 - خمتارات من الق�صة الق�صرية جدا:

وهي ن�ضو�س اإبداعية يف الق�ضة الق�ضرية 

جدا ينتمي اأ�ضحابها للمغرب اأو العامل العربي اأو 

العموم  اأو عاملية على  اإ�ضبانيا  اأو  الالتينية  اأمريكا 

مثل:

من  خمتارات  وهي  الدينا�ضور«،  عن  »بحثا   o
الق�ضة الق�ضرية جدا يف اأمريكا الالتينية.

اأن  الإ�ضارة  وجتدر  الأدبي.  اجلن�س  هذا  م�ضان 

الدكتور جميل حمداوي لي�س من ذلك ال�ضنف 

اأرقام  الذي يقدم لنا بيليوغرافيا جافة عبارة عن 

اأرفق   - دائما  عودنا  كما   - بل  واإح�ضائيات، 

واأبحاث  بدرا�ضات  البليوغرايف  العمل  هذا 

وجمالت  كتب  يف  من�ضورة  ومتنوعة  عديدة 

ورقية ومواقع رقمية على �ضبكة الإنرتنيت، �ضعى 

باملغرب  جدا  الق�ضرية  الق�ضة  تعريف  اإىل  فيها 

واملجموعات  الأ�ضمومات  وحتليل  وخارجه، 

بلدان  من  واآخرين  مغاربة  لكتاب  الق�ض�ضية 

عربية �ضقيقة، بالإ�ضافة اإىل الإ�ضهاب يف ت�رسيح 

املو�ضوعية  اجلوانب  واإبراز  الأدبي  اجلن�س  هذا 

حلة  يف  للقارئ  وتقدميها  فيه،  اجلمالية  والفنية 

ال�ضهل املمتنع لتقريبها اإىل اأكرب �رسيحة من القراء 

املجال  هذا  يف  جهده  فاإن  وهكذا  واملهتمني. 

ي�ضمل ما يلي:

1 - ببليوغرافيا املجموعات:

املجموعات  جلمع  الكاتب  عمد 

جدا  الق�ضرية  الق�ضة  جمال  يف  والأ�ضمومات 

باملغرب، ومن هذه الأعمال التي اأح�ضاها:

بوطيب،  جلمال  ال�ضتاء«،  »زخة..ويبتدئ   o
2001م.

o »عناقيد احلزن«، ملحمد العرتو�س، 2002م.

o »الهنيهة الفقرية«، �ضعيد بوكرامي، 2002.

o »جزيرة زرقاء«، �ضعيد منت�ضب، 2003م.

o »الكر�ضي الأزرق«، عبد اهلل املتقي، 2005م.
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التجريد والغمو�س يف ق�ض�س �ضعيد  o )�ضعرية 
بوكرامي الق�ضرية جدا(، جملة املثقف.

جريدة  ال�ضعرية(،  املتقي..ال�رسدية  اهلل  )عبد   o
املنعطف الثقايف.

امللمح  بني  الكبار«  طريقة  عل  )»حب   o
املنعطف  البدوي(،  والنف�س  ال�ضريذاتي 

الثقايف.

o )�ضجيج و�ضمات الق�س اخلاطف(، الدكتور 
خالد اأقلعي.

الق�ضرية  الق�ضة  يف  قراءة  التخييل  )حقائق   o
املتقي(،  اهلل  لعبد  الأزرق«  »الكر�ضي  جدا 

البويحياوي اإ�ضماعيل. ...

جدا  الق�صرية  الق�صة  كتاب  مع  حوارات   -  4
باملغرب، واجلوائز التي ح�صل عليها:

مثل احلوار الذي اأجرته املنعطف الثقايف 

عدد  يف  املن�ضور  برطال،  ح�ضن  القا�س  مع 

فهي  التقديرية  اجلوائز  اأما   .2008 يناير   20/19

كثرية معديدة مثل امل�ضابقة الإبداعية التي اأ�رسفت 

الرقمية و)جريدة  ثقافة بال حدود(  عليها )جملة 

يف  اجلوائز  توزيع  ومت  العراقية(،  ال�ضوت 

2007/11/1، وقد فاز فيها من املغاربة كل من: 

الأوىل،  اجلائزة  على  ح�ضلت  التي  رميج  زهرة 

الثالثة،  اجلائزة  نال  الذي  لغتريي  وم�ضطفى 

التقديرية.  باجلائزة  �ضو  الفتاح  عبد  فاز  بينما 

الذي  املغرب  يف  الأدبي  ال�ضالون  ي�ضهر  كما 

يرتاأ�ضه  واأ�ضبح  لغتريي  م�ضطفى  يرتاأ�ضه  كان 

الق�ضة  من  خمتارات  وهي  النار«،  »ندف   o
الق�ضرية جدا باملغرب واإ�ضبانيا.

o »ق�ض�س ق�ضرية جدا جلربان خليل جربان.
o ق�ض�س ق�ضرية جدا لنجيب حمفوظ«.

o »خمتارات من الق�ض�س الق�ضرية جدا العاملية«.
3 - مقالت ودرا�صات نقدية:

اأعمال  من  اإليه  تو�ضل  ما  فيه  و�ضنف 

ككتاب  والتنظري،  والتحليل  بالدرا�ضة  تتعلق 

»�ضعرية الواقع يف الق�ضة الق�ضرية جدا: ق�ض�س 

للباحث  لغتريي«  وم�ضطفى  املتقي  اهلل  عبد 

»الق�ضة  وكتاب  ال�ضالمي.  الدامي  عبد  التون�ضي 

الق�ضرية جدا باملغرب: امل�ضار والتطور« للدكتور 

جميل حمداوي...اأما املقالت فهي اأكرث من اأن 

حت�ضى، من قبيل التمثيل نذكر منها:

�ضعرية  منت�ضب:  ل�ضعيد  زرقاء«  »جزيرة  )يف   o
ال�رسد ال�ضذري(، اإبراهيم احلجري.

وروؤى(،  مواقف  جدا:  الق�ضرية  )الق�ضة   o
عبداهلل املتقي.

o )�ضعرية الق�ضة الق�ضرية جدا(، الدكتور ح�ضن 
املودن.

جديد(،  اأدبي  جن�س  جدا  الق�ضرية  )الق�ضة   o
الدكتور جميل حمداوي.

»اأبراج«  يف  جدا  الق�ضرية  الق�ضة  )مقومات   o
حل�ضن برطال(، الدكتور جميل حمداوي.

واإ�ضارات(،  مقدمة  جدا:  الق�ضرية  )الق�ضة   o
مالكة ع�ضال.
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والن�رس والتوزيع، الطبعة الأوىل: 2008، �س: 24. 

ن�ضية(،  )مقاربة  ال�ضعودية  يف  جدا  الق�ضرية  الق�ضة    )7(

اأ�ضامة حممد البحريي، الراوي: دورية تعنى بال�رسديات 

مار�س  1430هـ/  الأول  ربيع   ،20 العدد:  العربية، 

2009، �س: 25.
)8(  الق�ضة الق�ضرية جدا: اإ�ضكالية البناء والدللة، د. �ضعاد 

العدد:  العربية،  الثقافة  جملة  العربية:  املجلة  م�ضكني، 

382، ذو القعدة 1429هـ/ نوفمرب 2008م، �س: 7.
)9(  ما معنى اأن اأكتب ق�ضة، اأحمد بوزفور، روافد: ثقافية 

مغربية، العدد: 15، مار�س- اأبريل 2009، �س: 15.

)10( بني الرتباط بال�رسط الإن�ضاين واخلطاب املنفلت:  قراءة 

يف املجموعة الق�ض�ضية الق�ضرية جدا »اأبراج« للقا�س 

املنعطف   ،4/4 برطال، ركاطة حميد،  املغربي ح�ضن 

2009، �س:  يوليو   25/26 الأحد  ال�ضبت/  الثقايف: 

.11
)11( اللغـة ال�ضـعريـة يف ق�ضــ�س عبـداهلل املتـقي.. جممـوعة  

رم�ضيـ�س،  حممد   ،- منوذجا  الأزرق  الكر�ضـي   -

نوفمـرب   17/16 الأحد  ال�ضبـت/   ،219 العـدد: 

2008، �س: 6.
)12(  يف »بيت ل تفتح نوافذه..« له�ضام بن ال�ضاوي، جميل 

ال�ضبت/   ،241 العدد:  الثقايف،  املنعطف  حمداوي، 

الأحد 09/10 ماي 2009، 13/14 جمادى الأوىل 

1430، �س: 10.
)13( نف�ضه، �س: 10.

)14( الق�ضة الق�ضرية جدا باملغرب: امل�ضار والتطور، الدكتور 

للطباعة  التنوخي  موؤ�ض�ضة  النا�رس:  حمداوي،  جميل 

والن�رس والتوزيع، الطبعة الأوىل: 2008، �س: 34.

* * *

اإبراهيم  تفعيل جائزة  على  بوكرامي  �ضعيد  الآن 

بوعلو للق�ضة الق�ضرية جدا، وهي جائزة �ضنوية 

تعطى لكتاب الق�ضة الق�ضرية جدا املتميزين يف 

كانت   2007 �ضنة  ففي  الإبداعي،  املنتوج  هذا 

والثانية  ال�ضجعي،  مليكة  للكاتبة  الأوىل  اجلائزة 

من ن�ضيب لبنى اليزيدي، بينما الثالثة فقد ح�ضل 

عليها �ضامي الدقاقي.

الهوام�س

الق�ضة الق�ضرية جدا باملغرب: قراءات يف املتون، الدكتور     )1(

جميل حمداوي، النا�رس: مقاربات )جملة العلوم الإن�ضانية(، 

الطبعة الأوىل: 2009، �س: 82.

خ�ضائ�س الق�ضة الق�ضرية جدا عند الكاتب ال�ضعودي    )2(

ح�ضن علي البطران، تاأليف: الدكتور جميل حمداوي، 

دار ال�ضمطي للطبع والن�رس والتوزيع والإعالم القاهرة، 

الطبعة الأوىل 2009، �س: 8.

عبد  )ق�ض�س  جدا  الق�ضرية  الق�ضة  يف  الواقع  �ضعرية    )3(

الدائم  عبد  اأمنوذجا(،  لغتريي  وم�ضطفى  املتقي  اهلل 

القرويني،   املطبعة: دار  اأجرا�س،  ال�ضالمي، من�ضورات 

الطبعة الأوىل 2007، �س: 7/6.

)4(  جمالية الختزال: قراءة يف »كيف ت�ضلل وحيد القرن« 

ملحمد تنفو، عبد الرحمن التمارة، املجرة: جملة ف�ضلية 

الق�ضرية جدا،  الق�ضة  ممتاز حول  عدد  نقدية،  اإبداعية 

خريف 2008، �س: 51.

)5(  الق�ضة الق�ضرية جدا: اإ�ضكالية البناء والدللة، د. �ضعاد 

العدد:  العربية،  الثقافة  جملة  العربية:  املجلة  م�ضكني، 

382، �س: 8.
)6(  الق�ضة الق�ضرية جدا باملغرب: امل�ضار والتطور، الدكتور 

للطباعة  التنوخي  موؤ�ض�ضة  النا�رس:  حمداوي،  جميل 
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تطور متخيل

الرواية الن�سائية 

العربية

متهيـــد:

للتعليم  �ملر�أة  ممار�سة  منذ  �لن�سائي  �لأدبي  الإبد�ع 

و�ل�سحافة، و�قتحامها �ملجال �لن�سايل بف�سل جمهود�تها

تطور�ت  �لتا�سع ع�رش  �لقرن  �لعربية خالل  �لنه�سة  رو�د  و�أفكار 

متالحقة، وخا�سة يف جمال �لإبد�ع �لرو�ئي. فقد �أ�سبحت �لرو�ية 

�لن�سائية و�سيلة تعرب �ملبدعة من خاللها عن توقها �إىل �لتحرر و�إثبات 

�لذ�ت، فحملت بذلك ق�سية �ملر�أة ومعاناتها ونظرتها �إىل �لوجود 

من خالل ذ�تها، و�سورت �لو�قع ومو�طن �خللل �لتي �ساهمت يف 

وحالتها  و�آلمها  �آمالها  عن  وعربت  بها،  �لالحق  �لظلم  تر�سيخ 

بال�سدق  عموما  �لرو�ئية  كتابتها  فات�سمت  و�لنف�سية،  �لعاطفية 

و�للتز�م وطرح ق�سية �ملر�أة، وتقدمي �لن�سائح و��ستخال�ص �لعرب، 

�إىل جانب حتقيق �ملتعة �لفنية.

�نطالقتها  �أن  �لعربية  �لن�سائية  �لرو�ئية  �لكتابة  م�سار  تتبع  ويظهر 

ن�سجها مع مناذج من  ثم عرفت  �لنه�سة،  �لفعلية كانت يف ع�رش 

كتابات �جليل �لثاين، �لذي هو جيل �لحتجاج و�لرف�ص و�لتمرد، 

خ�سو�سية  فيه  تعمقت  وفري  بنتاج  �لالحق  �جليل  يف  وحظيت 

�لتجربة �لرو�ئية عند �ملر�أة �ملبدعة.

1 - �لرو�ية �لن�سائية �لعربية: �لبد�يات

�لعو�قب«  »ح�سن  رو�ية  باأن  و�لناقد�ت  �لنقاد  من  �لعديد  يقر 

لزينب فو�ز تعترب �أول رو�ية ن�سائية عربية، وقد كان لها تاأثري بالغ 

يف �لكتابة �لرو�ئية للمر�أة فيما بعد، لأنها عدت مبثابة د�فع قوي 

نــــورة اجلـرمـونــي

عرف
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القارئ  يجعل  الذي  الأمر  متعددة،  �صخ�صيات 

ل يدرك فيها الكائنات الورقية اإل اإذا �صفها على 

ورقة اأمامه ح�صب منظور الدار�س عبد املح�صن 

من  هامة  جوانب  للقارئ  ي�صيء  الذي  بدر  طه 

توافر  يوؤاخذ عليها عدم  فهو كان  الرواية،  هذه 

ال�رسدي، هذا  خيط واحد ي�صد عنا�رس املحكي 

.
)3(

مع اجلمع بني اأحداث متعددة دفعة واحدة

حد  اإىل  �صعبان  بثينة  الناقدة  ذهبت  وقد 

اعتبار رواية »ح�صن العواقب« اأول رواية عربية 

على الإطالق حيث تقول يف كتابتها »100 عام 

من الرواية الن�صائية العربية«: اإن »�أول رو�ية عربية 

)من�سور�ت  فو�ز  زينب  للكاتبة  �لعو�قب  ح�سن  هي 

فو�ز  زينب  1899(. وكانت  �لقاهرة،  �لهندية،  �لد�ر 

ت�سمى »درة ع�رشها« وموهبة فريدة، �كت�سبت �أعمالها 

.
)4(

�سهرة و��سعة يف خمتلف �أنحاء �لعامل �لعربي«

ومهما يقال عن الزمن التاأ�صي�صي للجن�س 

ومهما  العربية،  الثقافة  يف  الن�صائي  الروائي 

لي�س  املهم  فاإن  ال�صاأن،  هذا  يف  الآراء  تعددت 

حتديد اأول ن�س �صمحت بنائيته الفنية - اجلمالية 

الروائي«،  »الـجن�س  م�صطلـح  داخل  بتاأطـريه 

 - يظل  عـام  ب�صكـل  الأدب  تاريخ  مـادام 

تقف  التي  القراءات  على  منفتحا   - با�صتمرار 

كل مرة عند حلظات م�صكوت عنها يف التجربة 

تتجه  اأن  ميكن  النظرة  واإمنا  تاريخيا،  الإبداعية 

نحو �رسوط ت�صكيل �صياق اإنتاج اجلن�س الروائي 

بذلك  واملق�صود  احلديثة،  العربية  التجربة  يف 

من  وخروجها  الأخرية،  هذه  �رسخة  لإطالق 

الإبداعية  حياتها  و�صمت  التي  ال�صمت  بوتقة 

بنم�صعود  الناقدة ر�صيدة  ب�صكل ق�رسي. وتوؤكد 

امل�رسق،  يف  الروائيات  الكاتبات  جتربة  اأن  مثال 

تعد »�متد�د� لتجربة �نبثقت يف �أو�خر �لقرن �لتا�سع 

ع�رش، بريادة زينب فو�ز �لتي كتبت �أول رو�ية ن�سائية 

لبيبة  وتلتها   ،1895 �سنة  �لعو�قب«  »ح�سن  عربية 

�سنة  �لرجل«  »قلب  رو�ية  لها  �سدرت  �لتي  ها�سم 

.
)1(

»1904

وقد ركزت املبدعة يف هذه الرواية على 

فعر�صت  بلبنان،  عامل  بجبل  تاريخية  اأحداث 

الأمري  بني  ال�رساعات  من  ل�صل�صلة  خاللها  من 

�صكيب اأحد اأمراء الدروز وابن عمه تامر ب�صبب 

وتنتهي  فارعة،  عمهما  ابنة  حب  يف  تناف�صهما 

املغامرات  من  العديد  بعد  �صعيدة،  نهاية  الق�صة 

القائمة على ال�صدفة اهتمت فيها الكاتبة بت�صوير 

احلياة وال�صهامة العربية والأ�صالة ال�صيا�صية التي 

املبدعة  وظفت  وقد  العرب.  بها  يتمتع  كان 

وهو  وامل�صجوع  الب�صيط  النرث  بني  ميزج  اأ�صلوبا 

الب�صتاين. كما  �صليم  اأ�صلوب  كبري  اإىل حد  ي�صبه 

من  بعيد،  حد  اإىل  الروائية  بكتابته  تاأثرت  اأنها 

اخلطف  وحوادث  املغامرات،  اعتمادها  حيث 

.
)2(

والتحايل

»ح�صن  رواية  فاإن  �صبق،  ما  اإىل  اإ�صافة 

العواقب« ات�صمت بكرثة موادها العجيبة، وهي 

وتوظيف  الأحداث  تراكم  اقت�صت  حوادث 
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كانت  واإن  ال�رسد،  حمكمة  قوية  احلكاية  باأن 

املبالغات  فيها  ال�صدفة وتكرث  تعتمد على عن�رس 

يف  وفقت  ذلك  على  عالوة  وهي  امليلودرامية، 

جميل،  فاأ�صلوبها  العميقة،  العواطف  معاجلة 

يف  الق�ص�صية  الأ�صاليب  اأجمل  من  وهو  متقن، 

هذه الفرتة، وقد تخل�صت فيه الكاتبة من الوعظ 

 .
)6(

وال�صتطراد اإىل الن�صائح والإر�صادات

وميكن اأن ندرج روايتي زينب فواز ولبيبة ها�صم 

التاريخية،  الن�صائية  الكتابة  قائمة  يف  ال�صابقتني 

من  اخلام  مادتها  ا�صتمدت  راأينا  كما  فالأوىل 

التاريخ وقدمتها يف قالب اجتماعي يعالج ق�صة 

حب، اأما الثانية فقد متيزت ببنائها الفني املتطور 

ن�صبيا.

من   )1941-1866( زيادة  مي  وتعترب 

الفكرية  النه�صة  يف  �صاهمن  اللواتي  الكاتبات 

اأدبي  ل�صالون  اإن�صائها  خالل  من  والأدبية، 

اعترب يف مرحلته التاريخية ظاهرة ثقافية متميزة 

جمال  يف  وموؤثرة  فعالة  مكانة  املراأة  فيه  تبواأت 

حيوي تلتقي فيه نخبة من اأ�صماء املجتمع الثقايف 

�صادق  وم�صطفى  ال�صيد،  )كلطفي  الفكري 

احلوار  فيه  ويتفاعل  العقاد...(  وعبا�س  الرافعي 

الأدب،  جمال  يف  لمعة  ذكورية  اأ�صماء  بني 

ال�صمت  دائرة  من  تدريجيا  تخرج  واأخرى 

والتهمي�س التاريخيني، ومع ذلك تبقى م�صاهمة 

جمرد  ومتثل  حمدودة  و�لق�س�سية  �لرو�ئية  زيادة  »مي 

وقفات ب�سيطة �أمام ذخر �إنتاجها �لثقايف )...( وقد متيز 

�أ�سلوبها �ل�رشدي عموما مبو�سيقى �لعبارة �لتي عك�ست 

وال�صفوية  املكتوبة  التعبريية  الأ�صكال  خمتلف 

العام  املناخ  تهيئة  يف  برتاكمها  �صاهمت  التي 

اعتبار  ميكن  ال�صدد،  هذا  ويف  الرواية،  ل�رسوط 

اأو  املكتوبة  ال�رسدية  �صواء  املراأة  كتابات  معظم 

املذكرات  اأ�صكال  جانب  اإىل  ال�صفوية  املحكية 

اأ�صكال  وغريها  الرحالت  وكتب  واليوميات 

اجلن�س  تاأ�صي�س  جدل  خلق  يف  �صاهمت  تعبريية 

الروائي مادامت الرواية تظل جن�صا منفتحا على 

.
)5(

باقي الأ�صكال التعبريية الأخرى

ويف هذا ال�صياق، ميكننا القول اإن القرن 

التا�صع ع�رس عرف يقظة فكرية ن�صائية، من خالل 

امل�صاهمات الإبداعية للعديد من املبدعات اأمثال 

وردة اليازجي يف لبنان وعائ�صة تيمور يف م�رس، 

وفريدة  �صوايا  ولبيبة  ها�صم  ولبيبة  فواز  وزينب 

ممن  كاتبات  برزت  كما  زيادة،  ومي  عطية 

اأمثال  من  ن�صوئها،  اإثر  امل�رسية  باجلامعة  در�صن 

القلماوي يف »اأحاديث جدتي« )1935(  �صهري 

امل�رسي«  »الريف  يف  الرحمن  عبد  وعائ�صة 

...)1937(

فالكاتبة لبيبة ها�صم مثال ا�صتهرت يف جمال 

ال�صحافة  والق�ص�صية عن طريق  الروائية  الكتابة 

ترجمة وتاأليفا، وكتبت رواية »قلب الرجل« التي 

 .1904 �صنة  والرتفيه  والت�صلية  التاريخ  بني  جتمع 

وقد لقيت هذه الأخرية  بع�س ال�صتح�صان من 

يرى  الذي  جنم«  يو�صف  »حممد  الدكتور  قبل 
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لها  خولت  املراأة،  عند  الأدبي  للن�صاط  الأوىل 

جل  اأن  غري  بحقوقها،  واملطالبة  التعبري  فر�صة 

كاتبات هذه املرحلة، بقني عاجزات عن امتالك 

�صورن  لأنهن  الن�صائي،  بالواقع  حقيقي  وعي 

املراأة متاما كما �صورها الرجل، اإذ ا�صتعرن نف�س 

القوالب النمطية، فظلت بذلك الن�صو�س الروائية 

مما  الذكور،  الأدباء  ر�صمها  التي  احلدود  حبي�صة 

الن�صائية،  التجربة  خ�صو�صية  عن  تبتعد  جعلها 

خالل  املبدعة  املراأة  جتربة  مييز  ما  اأهم  ولعل 

اإ�صماع  ال�صديد على  املرحلة، هو حر�صها  هذه 

يف  ح�صورها،  يتجاهل  جمتمع  داخل  �صوتها 

الوقت الذي يفر�س عليها اأن تتحمل م�صوؤوليتها 

كاملة جتاه الآخر، للنهو�س بر�صالتها الأنثوية.

2 - مرحلة �لرف�ص و�لتحدي:

املراأة  لكتابة  ال�صابقة  املرحلة  كانت  اإذا 

الروائية مبثابة �رسخة اأخرجتها من زمن ال�صمت 

من  املمتدة  الثانية،  املرحلة  فاإن  وال�صتكانة، 

الع�رسين،  القرن  �صبعينيات  اإىل  خم�صينيات 

تتميز بتمرد املراأة على القيود املوروثة واحلقائق 

لالأنوثة  وبرف�صها  حريتها،  تكبل  التي  اجلاهزة 

طاقاتها  اأمام  حاجزا  يقف  ما  ولكل  التقليدية 

الروحية والفكرية.

بكتابات  املرحلة  لهذه  التمثيل  وميكن 

ولطيفة  خوري  وكوليت  بعلبكي  ليلى  من  كل 

الزيات واإميلي ن�رس اهلل ومنى جبور وغريهن ممن 

رف�صن القهر الجتماعي والظلم واجلهل.

�لعربية و�لغربية، وحريتها وطموحها، وقوتها  ثقافتها 

.
)7(

وقدرتها على �حلديث عن �ملجتمع �ل�رشقي«

لف�صاء  زيادة«  »مي  اقتحام  وبحجم 

تزال  ما  التي  للعقليات  ك�صفها  بقدر  الثقافة 

التي  ال�صائدة،  الثقافة  منطق  لقواعد  مت�رسبة 

�صاذا  و�صعا  الثقايف  املراأة  و�صع  لها  يراءى 

يتم  اأن  دون  متتع،  اأو  فرحة  للحظة  ي�صلح  قد 

جند  ل  لذلك  ومو�صوعية.  بجدية  معه  التعامل 

مل�صطلح  اإ�صارة   - املرحلة  هذه  م�صتوى  يف   -

»الإبداع الن�صائي«، لأن واقع املراأة اخلارجة من 

فر�س  الكتابة  عامل  يف  واملندجمة  ال�صمت  زمن 

كامراأة  بالكاتبة  وان�صغل  اخلروج،  هذا  �صوؤال 

الثقايف وطرحت واقعا جديدا  حررت املجل�س 

ين�صب  اأن  دون  والرجل  املراأة  بني  العالقة  يف 

كذات  الكاتبة  على   - كبري  ب�صكل   - الهتمام 

.
)8(

منتجة ملعرفة

على  املمار�س  التعتيم  جو  اإىل  اإ�صافة 

اإبداعات املراأة عموما، فاإن ن�صو�صا كثرية خالل 

هذه املرحلة، قد ن�رستها ن�صاء ات�صلت اأ�صماوؤهن 

مبجال الن�صال الن�صائي مثل: ملك حفني نا�صف 

وهدى �صعراوي ومنرية ثابت، ودرية �صفيق... 

اإ�صالحي،  اجتماعي  طابع  ذات  كتابات  لكنها 

مبعناها  الأدبية  الكتابة  م�صتوى  اإىل  ترقى  ل 

العميق، اإنها بالأحرى، تندرج يف اإطار اخلطاب 

ال�صيا�صي العام للمجتمع.

الإرها�صات  اإن  القول  ميكننا  وعموما 
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اخلم�صينيات  منذ  تقريبا  معريف  و�صوؤال  نقدي 

وخا�صة مع رواية »اأنا اأحيا« انطالقا من الت�رسيح 

الذي يعرب - عالنية -  الأنثوي  بال�صمري  املبا�رس 

ال�صيء  واحلياة،  والكتابة  القول  يف  حقه  عن 

فيما  عليه  املتعارف  خلرق  حماولة  يعني  الذي 

تاريخيا  للكتابة  ال�صانعة  الذات  يخ�س 

)الرجل( والذات احلا�رسة مو�صوعا يف الكتابة 

)املراأة( وانتقال املراأة من مو�صوع اإىل ذات، اأي 

من منظور اإليها اإىل فاعل يف املعرفة ومنتج ل�صيغ 

اأن  خ�صو�صا   .
)11(

املتداولة للمفاهيم  جديدة 

رواية »اأنا اأحيا«، جنحت عرب التخييل وا�صتثمار 

عنا�رس الواقع يف اأن ت�صخ�س اأدبيا عقم الو�صاية 

الذكورية، وب�صاعة احلرمان وبوؤ�س الالتوا�صل، 

اأي ت�صخي�س كل ما يهدد حياة الإن�صان ويجعله 

م�صلوب الإرادة واحلرية والكرامة.

وعلى غرار ليلى بعلبكي، حاولت العديد 

من الروائيات خالل هذه املرحلة، خرق الذاكرة 

الإبداعية  الفعالية  بغياب  ات�صمت  التي  الثقافية 

للمراأة يف الغالب الأعم، اإذ جند الأديبة ال�صورية 

كوليت خوري تقول يف الإهداء الذي �صدرت 

»اأيام معه« )1959(: »�ساأهب  الأوىل  به روايتها 

وعبدي  ورفيقي  �إلهي  منه  �ساأجعل  للحرف،  حياتي 

.
)12(

فاآمره �ساجدة، و�أعبده �سيدة...«

ق�صية  الكاتبة  عاجلت  الرواية  هذه  ويف 

ق�صايا  باقي  عن  تف�صلها  اأن  دون  بهدوء،  املراأة 

التي  الذكورية  الروؤية  زيف  لتك�صف  املجتمع، 

ففي رواية »اأنا اأحيا« مثال �صتحاكم ليلى 

الهوية  واقع  »لينا«  البطلة  ل�صان  على  بعلبكي 

الأنثوية التي جتعل املراأة دائمة العطاء دون مقابل 

يذكرها  ما  كل  طريقها  عن  تزيح  لو  وتتمنى 

ل�سماع  جاحمة  برغبة  �أح�ص  »�أنا  ال�صلبية:  باأنوثتها 

باأ�سابع قا�سية جبارة  للتحديق  �أ�سالء،  دمار، مل�ساهدة 

.
)9(

ل ترحم...«

اإن هذه الرواية تعد تعبريا �صادقا وعفويا 

عن �صخط البطلة لينا على تقاليد جمتمع ل ي�صمح 

على  ويعمل  بل  احلياة،  يف  دورها  مبمار�صة  لها 

الأنثوية  هويتها  حقيقة  وتنا�صي  �صوتها.  اإقبار 

على خالف المتيازات املخولة للرجل: »ذلك 

�لإن�سان،  يو�جهه  �أن  ميكن  �لذي  �لكبري  �لإ�سكال  �أن 

�أيا كان جن�سه، هو �ملوت باعتباره فقد�نا لالأنا، ون�سيانا 

.
)10(

للما�سي«

�رسختها  اأطلقت  حني  بعلبكي  فليلى 

كل  على  متردت  اأحيا«  »اأنا  الأوىل:  الروائية 

املراأة  �صمت  تقد�س  التي  والتقاليد  الأعراف 

وتكر�س ا�صتكانتها ور�صوخها لالأعراف والقيم 

لذلك  املت�صلط،  الأبوي  املجتمع  يف  الرائجة 

�صهدت هذه الرواية اأعنف ردود الفعل، والقهر، 

فتاأرجحت هاته الأخرية بني اآراء حتاكم الإبداع 

اإبداعية  زاوية  من  واأخرى  اأخالقية  زاوية  من 

الثقايف  اإفرازات هذا املخا�س  اأهم  وفنية، ولعل 

توؤكد  اإذ  الن�صائية«،  »الكتابة  بروز م�صطلح  هو 

الناقدة زهور كرام باأن هذا الأخري ظهر كان�صغال 
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القائم بني  لنا، وب�صكل لفت، ال�رساع  م�صورة 

الدور الأنثوي القدمي، ودور املراأة اجلديد الذي 

لتقاليد  ور�صوخها  البطلة  حما�س  بفتور  انتهى 

املجتمع، فبعد اأن كانت تفي�س حيوية، اأ�صبحت 

ج�سمها  جتر  ثقيلة،  ب�سال�سل  مقيدة  وكاأنها  »مت�سي 

خلفها وكتفاها منحنيتان ور�أ�سها ممدودة �إىل �لأمام... 

.
)14(

يف حركاتها ثقل وخوف«

الزيات  لطيفة  املبدعة  اأن  نرى  وهكذا 

قدمت من خالل هذه الرواية منوذجا م�صتحدثا 

والتمرد  العرتاف،  اأدب  بني  فيه  جمعت 

التي  النف�صية  والرواية  والجتماعي،  ال�صيا�صي 

اأن  دون  الأفراد  م�صتوى  على  ال�رساع  فيها  دار 

الذي  ال�صدق  التزام  مع  ال�صيا�صية  اخللفية  ت�صيع 

الفني، وهي خطوة هامة خطتها  ال�صدق  يدعم 

هذه  اأن  غري  العربي.  الن�صائي  الأدب  جمال  يف 

الرواية كانت هي ال�رسخة الوحيدة التي اأطلقتها 

الكتابة  اإىل  ان�رسفت  اإذ  الروائي،  املجال  يف 

النقدية والبحث الأدبي فرتة طويلة قبل اأن تكتب 

.
)15(

روايتها الثانية »ال�صيخوخة

ن�رس  اإملي  روايات  بخ�صو�س  اأما 

الن�صاء،  من  بطالتها  جميع  اأن  فاملالحظ  اهلل، 

 )1981( الزمن«  عن  »الإقالع  رواية  با�صتثناء 

الدفلى  و�صجرة   )1962( اأيلول  روايتي  فاأبطال 

)1968( ن�صاء، وت�صوران عامل الن�صاء يف القرية: 

تتميز  كما  همومهن...  اأ�رسارهن،  اأحاديثهن، 

باإبراز  الن�صني  هذين  يف  الذكورية  ال�صخ�صيات 

ت�صتهني بقدرات املراأة وطاقاتها اخلالقة، اإذ منذ 

على  الروائية-  تربز  للن�س،  الأوىل  ال�صفحات 

ل�صان البطلة رمي - عمق الوعي الن�صائي بحجم 

»�أملجرد  املبدعة:  املراأة  تواجه  التي  ال�صعوبات 

�أنني �سابة و�رشيحة و�أكتب �ل�سعر يجب �أن �أحاكم يف 

هذ� �لبلد. حتى �أنني كنت يف بع�ص �لأحيان �أ�سك يف 

تخلق  �لتي  �لفتاة  تلك  فعال  �إذ� كنت  �أت�ساءل  نف�سي، 

�مل�ساكل لأ�رشتها، ل�سبب وحيد، هو �أن نف�سها ل تخلو 

�أن  تريد  كاإن�سانة  بكر�متها  تطالب  و�أنها  �لطموح  من 

. فالبطلة منذ البداية، ت�صعى اإىل اإثبات 
)13(

حتيا«

والإبداع،  ال�صعر  عامل  ولوج  طريق  عن  ذاتها 

من  جعلت  التي  ال�صائدة  الثقافية  الأمناط  لتغيري 

ال�صوت الن�صائي �صوتا تابعا ويف مرتبة اأدنى من 

�صوت الذكر، اأو �صوتا خافتا ل يكاد يتكلم اإل 

�صمتا.

لطيفة  امل�رسية  الكاتبة  اأ�صدرت  كما 

�صنة  املفتوح«  »الباب  الرائدة  روايتها  الزيات 

ال�صخ�صية  اأ�رست  الرواية  هذه  ويف   .1960

الف�صاء  من  النتقال  على  »ليلى«  الرئي�صية 

)اجلامعة(  املفتوح  الف�صاء  اإىل  )البيت(  املغلق 

يف  امل�صاركة  خالل  من  اجلماعي  الفعل  اإىل  ثم 

التظاهرات �صد الإجنليز، وقد كثفت الكاتبة يف 

امل�رسي،  املجتمع  يف  الفتاة  ق�صية  هذه  روايتها 

الثالثي  العدوان  حتى   )1946( �صنة  من  بدءاً 

الرئي�صية  الق�صايا  جميع  وذكرت   )1956 )�صنة 

التي  وال�صغوط  باملراأة  تت�صل  التي  والفرعية 

تتعر�س لها من اأجل اإثبات وجودها يف املجتمع، 
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يف   - املرحلة  هذه  يف   - الـن�س  ا�صرتاتيجية 

تفكيك واإعادة تركيب ال�صور املوروثة للمراأة، 

يف  متزقا  يعانني  ن�صائية  �صخ�صيات  تقدمي  مبعنى 

هويتهن الأنثوية، فال هن قادرات على اأن يقطعن 

التهمي�س  ثقافة  اأورثهن  عامل  مع  لهن  �صلة  كل 

اإىل  ينتمني  اأن  على  قادرات  هن  ول  والإق�صاء، 

اأنوثتهن الإن�صانية  اأنه يكفل  العامل الذي يعتقدن 

اخلالقة.

املتكلم  ل�صمري  املبدعة  ا�صتعمال  ويعود 

يف كثري من الأحيان، اإىل رغبتها القوية يف  تاأكيد 

ذاتها داخل الأ�رسة واملجتمع اللذين عمال دائما 

ومن  �صاأنها  من  والتقليل  وقمعها  حب�صها  على 

قدراتها، ومن ثم، تغدو كتابة املراأة مبثابة  جواز 

داخلها  البطلة  ت�صتطيع  اإن�صانية  حياة  اإىل  مرور 

بناء  واإعادة  يتجاهلها،  تراث  وهدم  الحتجاج 

تراث اآخر يعيد العتبار لذات املراأة ولكينونتها 

يف  املمتدة  املا�صي  روا�صب  بفعل  املهم�صة 

احلا�رس، والتي جتعل من املراأة، يف الغالب، �صلعة 

والأعراف  العائلي  ال�صوق  ملوا�صعات  خا�صعة 

التي حددت التعامل معها يف قوالب وم�صارات 

منطية متوارثة.

روائيات  اإن  القول:  ميكننا  وعموما 

والتحدي(  الرف�س  )روائيات  الثانية  املرحلة 

والتحول  التغيري  عملية  يف  بدورهن  �صعرن 

الظلم  لأ�صكال  اإدانتهن  خالل  من  الجتماعي، 

بال�صعوب  تلحق  التي  وال�صطهاد  وال�صتغالل 

اأو  نف�صه  املتزوج  الرجل  تغادر  ل  التي  ال�صهوة 

العنف الذي ي�صلطه على املراأة املقموعة ج�صديا 

.
)16(

ونف�صيا

ذاع  التي  الروايات  اأغلب  اأن  واملالحظ 

با�صتخدامها  ات�صمت  املرحلة،  هاته  يف  �صيتها 

ل�صمري املتكلم وتعبريها ال�صادق عن روح املراأة 

املبدعة ومعاناتها، اإذ ي�صعب يف كثري من الأحيان 

املكتوبة،  و�صخ�صياتها  الكاتبة  املراأة  بني  التمييز 

ا�صتخدمت »�صمري  التي  الرائدة  الروايات  ومن 

املتكلم« وجنحت يف النتقال بالقارئ من حيز 

العرتافات الذاتية اإىل »الرواية الفنية« نذكر رواية 

ورواية   )1961( م�صرتجلة«  امراأة  »اعرتافات 

حيث  زهري،  ل�صعاد   )1969( يوم«  بعد  »يوم 

الرئي�صية،  ال�صخ�صية  يف  تن�صهر  ال�صاردة  جند 

ومن خالل وعي هذه ال�صخ�صية تعر�س الكاتبة 

يقدم  ذاتي  منظور  من  وال�صخ�صيات  لالأحداث 

فيهما  ي�صطهد  فا�صد  ونظام  جمتمع  �صد  �رسخة 

الرجل واملراأة معا. ومنظور ال�صخ�صية الرئي�صية 

»�صمري  وي�صبح  ال�صاردة،  منظور  عن  يعرب  هنا 

املتكلم« )املعرتف( هو البوتقة التي تن�صهر فيها 

.
)17(

الراوية والكاتبة واملو�صوع الروائي معا 

يف  الرئي�صية  الأنثوية  ال�صخ�صيات  فعرب 

الن�س اإذن، تقوم الكاتبات بعر�س قلقهن وعدم 

من  بدائل  خلق  يحاولن  ثم،  ومن  ا�صتقرارهن، 

املر�صومة  لل�صور  املراجعة  فعل  حتقق  اأن  �صاأنها 

تتـبلور  اإذ  الذكوري،  الأدب  يف  للمراأة  م�صبقا 
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كتلك املتطرقة للعالقة القائمة بني املراأة والرجل. 

فمع اأخذ املراأة زمام املبادرة على م�صتوى الكتابة 

اأ�صبح  الكتابة،  ب�صوؤال  وعيها  وتطور  ال�رسدية 

وميثل  قيمة خا�صة،  ي�صكل  عندها  الإبداع  فعل 

و�صيلة توؤهلها اإىل اإثبات وجودها وتاأكيد هويتها 

وجت�صيد  ذاتها  حتقيق  من  تتمكن  حتى  الأنثوية، 

�صورتي:  لتجاوز  الجتماعية  الأدوار  خمتلف 

داأب  التي  املدن�صة  وال�صيطانة  الطاهر،  املالك 

الأدب الذكوري على ح�رس املراأة يف اإطارهما.

و ميكننا القول اإن الكتابة الن�صائية غدت 

ت�صكل اأفق خال�س للمراأة عموما من حيث اإنها 

مو�صعة لتجاربها وت�صوراتها واأحالمها واآمالها 

وتخرتق  النمطي،  عن  تبتعد  مو�صعة  واآلمها، 

جديدة،  لغة  اإنتاج  بهدف  واملاألوف  ال�صائد 

النظر فيها  ت�صيع فيها مفردات وتركيبات يزول 

اإىل املراأة كمو�صوع. بل اأ�صحت هذه الأخرية، 

ومن خالل فعل التخييل، طرفا اأ�صا�صيا يف عملية 

الرتكيب  ويرتاوح  الرتكيب،  واإعادة  التفكيك 

اأطروحاته  وجذرية  وعمقه  متا�صكه  يف  اجلديد، 

من  لدرجات  الكاتبة  الذات  اكت�صاب  بقدر 

اأدوات  وامتالك  الت�صكيل  على  والقدرة  الوعي 

.
)18(

ال�صناعة الفنية

ذلك اأنه اإذا كانت بنية الرواية ل تن�صاأ من 

الجتماعية  الواقعية  للبنية  ثمرة  هي  واإمنا  فراغ 

والثقافية على حد �صواء، فاإنها ثمرة بلغة التخييل 

اأي  املبا�رس.  والنعكا�س  ال�صتن�صاخ  بلغة  ل 

والأفراد، فكثريا ما نتلم�س يف كتاباتهن جتان�س 

الإجناز الفني مع املوقف الثوري. فلم تكن هـوؤلء 

الذي  الواقع  اأحداث  عن  منعزلت  الكـاتبات 

يكن  ومل  الظل،   يف  وركنهن  وجودهن  األغى 

واحلياة  العميقة  الكتابة  ين�صدن  وهن  اأمامهن، 

تخطي  لذلك حاولن  الواقع،  هذا  الكرمية، غري 

بق�صايا  بربطها  للمراأة  الذاتية  التجربة  حمدودية 

عامة لالمتداد يف الواقع الإن�صاين الرحب.

3 - مرحلة �نفتاح �لتجربة �لن�سائية:

خ�صائ�س  بع�س  املرحلة  هذه  ورثت 

الكتابة  فكرة  وطورت  ال�صابقتني  املرحلتني 

الن�صائية املتميزة، فهي مرحلة وعي املراأة ون�صج 

الق�صايا  خمتلف  على  والنفتاح  الن�صائي،  الفكر 

فلم  الواقع.  م�صتوى  على  احلا�صلة  والتحولت 

خمزن  جمرد   - الأعم  الغالب  يف   - الرواية  تعد 

لالنفعالت ال�صخ�صية، بل حتولت اإىل عمل فني 

تعمل املراأة على اكتناف حدوده وموارده.

اإن مزاوجة املبدعة، خالل هذه املرحلة، 

كتاباتها  وتطرق  اخلا�س،  املراأة  بعامل  البوح  بني 

مراعاة  مع  املجتمع  بها  يحبل  التي  للق�صايا 

التطور  نتلم�س  يجعلنا  واجلمالية،  الفنية  الأبعاد 

ال�رسدية  الكتابة  ولغة  م�صامني  يف  احلا�صل 

اخل�صو�س.  وجه  على  منها  والروائية  عموما، 

ذلك اأن املبدعة اأ�صبحت توظف مفاهيم جديدة 

من قبيل: احلرية واجل�صد الأنثوي كما اأن كتابتها 

اأ�صبحت تنفتح على ت�صورات وموا�صيع جادة، 
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�سوؤ�ل  تعمق  �أنها  كما  جديدة،  وطرقا  خمتلفة  �أ�سكال 

.
)20(

�لإبد�ع ومن خالله �سوؤ�ل �لنقد«

العربيات  الروائيات  ثقة  تنامي  فمع 

بداأن  اأنف�صهن،  عن  بها  عربن  التي  والطريقة 

لروؤاهن  والن�رس  املا�صي  يف  عميقا  بالتنقيب 

األفة  فكانت  الوطني.  تاريخهن  عن  اخلا�صة 

املغرب،  اأبو زيد من  الإدلبي من �صورية، وليلى 

واأحالم م�صتغامني من اجلزائر، وعالية ممدوح من 

ور�صوى  الكويت،  من  العثمان  وليلى  العراق، 

على  ركزن  قد  وكلهن  م�رس...  من  عا�صور 

املحرمة  املوا�صيع  من  يعترب  كان  ما  تقييم  اإعادة 

وقد  وال�صيا�صي.  الجتماعي  امليدانني  يف 

بني  اجلدل  تقبل  ل  �صلة  رواياتهن  يف  و�صحن 

امل�صاكل  جذور  اإىل  م�صريات  واحلا�رس،  املا�صي 

احلا�رس  اأن  ووجدن  الآن.  حلد  تعالج  مل  التي 

اآن  يف  له  ونتيجة  ا�صتمرار  وهو  املا�صي  يعك�س 

.
)21(

واحد

وقد حاولن من خالل املوا�صيع املتطرق 

اإليها اإبراز ق�صايا املراأة دون النعزال عن م�صاكل 

الكاتبة  طرحت  فقد  وق�صاياه.  العربي  املجتمع 

املغربية »ليلى اأبو زيد« من خالل روايتها »عام 

الفيل« مثال، عدة اأ�صئلة حول العالقة بني اأو�صاع 

املراأة والتقاليد اخلرقاء التي تتحكم يف م�صريها.

اإدوار  الناقد  يوؤكد  ال�صياق،  هذا  ويف 

اخلراط باأنه من »اأوىل مهام الرواية العربية احلديثة 

كلها،  الق�صايا  وو�صع  م�صاءلة  بالتحديد  هو 

وممار�صة  وموقف  موقع  عن  اإبداعي  تعبري  هي 

وخربة حية وثقافية يف قلب هذه البنية الواقعية، 

تعرب  الواقع  هذا  اإىل  متخيلة  اإ�صافة  فهي  ولهذا 

ثم  ومن  عنه وتنفعل به وتتجاوزه يف اآن. 

اأ�صبحت الرواية احلديثة - مبا يف ذلك الن�صائية 

- تاريخا متخيال ذا زمنية متميزة خا�صة داخل 

التاريخ املو�صوعي، فهي لي�صت جمرد �رسد اأدبي 

للتاريخ املو�صوعي يف بنيته احلدثية اخلارجية، بل 

اأ�صحت، بالأحرى، التاريخ الإبداعي الوجداين 

العميق املتخيل لهذا التاريخ احلدثي الذي يجاوز 

هذه املظاهر احلدثية اخلارجية ليغو�س يف اأعماق 

ما يدور، فيما وراء، ويف باطن، وفيما بني الأفراد 

والوقائع  والأحداث  والطبقات  واجلماعات 

م�صاعر  من  واجلماعية  والذاتية  والعامة  اجلزئية 

واإيديولوجيات  وتطلعات  ورغبات  وهواج�س 

ومواقف ولغات وتناق�صات و�رساعات واأزمات 

.
)19(

واأو�صاع نف�صية واجتماعية...

تغدو  ل  الت�صورات،  لهذه  ووفقا 

النف�صي  لواقعها  مبا�رسا  انعكا�صا  املراأة  كتابة 

والجتماعي، لأنها تنطلق من التجربة الإبداعية 

التحرر  م�رسوع  ومن  ال�صمويل،  مفهومها  يف 

حني  املراأة  اإن  ثم  واملراأة.  الرجل  ي�صمل  الذي 

�لف�ساء�ت  وعن  �خلا�سة  »ف�ساء�تها  عن   تكتب 

عليه،  �ملتعارف  عن  يختلف  باأ�سلوب  بروؤيتها  �لعامة 

فمعنى هذ� �أنها حترر �لإبد�ع من �إيقاعه �لرتيب وتفعل 

بها  �ملتعامل  �للغة  لنف�ص  تعطي  حني  �ملعرفة  نظرية  يف 
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و�قع  على  يفيق  غد�  تدوم.  كاأنها  �ل�سعفاء.  �إل  تغري 

يف مر�رة و�قعي وينهار. هل كنت �أعا�رش عدو� ؟ لول 

�ملن�سب ملت و�أنا ل �أعرفه.

وو�سلت �لورقة وما يخوله �لقانون. �أخطرين 

�لربيد فذهبت و�نتظرت يف طابورين حتى ت�سلمتهما، 

�لورقة فاحلو�لة.

هل يوجد يف �لدنيا �إذلل �أكرب ؟ عندي �أنا ل 

يوجد. مالأين �لعنف حتى �سعرت باأمل يف ر�أ�سي وطلبت 

�لليلية؟  �لدرو�ص  �لكتابة يف  �أتعلم  �أمل  حو�لة ومالأتها. 

حاربنا �لأمية عند من يجهلون �لكتابة و�لقر�ءة وتركنا 

.
)24(

�ملثقفني«

ن�س  يف  يح�رس  ل  الطالق  ومو�صوع 

التعبري  اأ�صكال  من  �صكال  باعتباره  الفيل«  »عام 

ذلك  اإىل  اإ�صافة  بل  فقط،  الن�صائي  ال�صجن  عن 

لتاأخذ  الديني،  م�صتواها  عن  تنزاح  دللته  جند 

دللت اأخرى توحي بطالق رمزي بني حلظتني 

املقاومة  حلظة  املغرب،  تاريخ  يف  حا�صمتني 

اجلميل،  واحللم  والت�صامن  بالآمال  الطافحة 

وحلظة ال�صتقالل التي ا�صتغلها البع�س من اأجل 

�صعبية  فئات  ح�صاب  على  الجتماعي  ال�صعود 

عري�صة، متثل »زهرة« جت�صيدا رمزيا لها، بالرغم 

التي  النبيلة  والأعمال  الكبرية  الت�صحيات  من 

.
)25(

قامت بها

اإىل جانبه  البطلة ن�صالها  فقد ن�صي زوج 

اإخفاء املقاومني الذين كانوا متبوعني  عن طريق 

للمقاومني  ال�صالح  ومترير  الفرن�صيني،  باجلنود 

انتهى  �صواء  احلرية،  مو�صع  يف  ا�صتثناء،  دون 

بالعتناق  اأو  والإنكار  بالنق�س  امل�صعى  ذلك 

.
)22(

والن�صواء، واإمنا عن م�صوؤولية واختيار«

لقد �صورت لنا الروائية ليلى اأبو زيد من 

ال�صخ�صية  معاناة  الفيل«  »عام  روايتها  خالل 

من  التقليدي  زواجها  ب�صبب  »زهرة«  الرئي�صية 

»معلم الفرن�صية« دون اأخذ راأيها. تقول ال�صاردة 

هذه  »من  احلزينة:  ذكرياتها  ا�صرتجاع  �صياق  يف 

�لطريق مر موكب عر�سي و�نتهى يف ذلك �لبيت، بيت 

�لعبودية �لذي ح�سدوين عليه. ح�سدوين على �لعري�ص 

ذلك  يف  بال  له  �سيء  �لفرن�سية  �للغة  معلم  �أي�سا. 

�أما هو فقد ر�آين يف باب بيت جدي  �أعرفه،  مل  �لعهد. 

بنى  يخطبني.  فاأر�سل  مو�سيقي  موكب  على  �أتفرج 

�ختياره على طول �سعري و�سو�د عيوين. عر�سو� عليه 

طول،  ق�رش،  عيبا.  منهن  لكل  ووجد  قبلي  �لكثري�ت 

نق�ص يف �ل�سمنة، كرثة �لأهل ... قال لهم �أبي: »�لبنت 

بنت جدها« وزوجوين دون �أن يطلبو� ر�أيي. وجاءت 

هد�ياه يف �لأعياد، حتى قيل �لعر�ص بعد �أ�سبوع فلفني 

.
)23(

�خلوف«

يوؤخذ  اأن  دون  ال�صاردة  تزوجت  وكما 

تعرف  اأن  دون  اأي�صا  زوجها  طلقها  براأيها، 

تتذكر  وت�صرتى.  تباع  ب�صاعة  وكاأنها  ال�صبب، 

زوجها  كالم  الثالث  الف�صل  مطلع  يف  ال�صاردة 

اجلارح رغم الت�صحيات التي قدمتها من اأجله:

�لقانون«.  يخوله  وما  ورقتك  »»�ست�سلك 

ل  و�ملنا�سب  بالفجاجة  تاأتي  �ملر�كز  �لنا�ص!  �أوقح  ما 
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ا�صتخدام  عن  بعيدا  املنا�صبة،  التخييلية  الآليات 

اجلاهزة،  ال�صعارات  اأو  الإيديولوجية  البيانات 

فهي ت�صور لنا بب�صاطة وعمق ق�صة امراأة مغربية 

متحدية  وبعده،  ال�صتعمار  قبل  كثريا  عانت 

عالقة  ل  الن�صاء  باأن  القائلة  التقليدية  الأ�صطورة 

نف�صها،  زهرة  تكون  حيث  بال�صيا�صة،  لهن 

من  الوطني  الن�صال  يف  بعمق  م�صتغرقة  البطلة، 

فر�صة  بذلك،  للقارئ  وخمولة  ال�صتقالل.  اأجل 

بكل  الإبداعي  املتخيل  عوامل  على  النفتاح 

الن�رس  اأن  النهاية  لي�صتنتج يف  اأبعاده وم�صتوياته، 

ال�صيا�صي ل يعني دائما انت�صار الن�صاء على اجلور 

والظلم.

املغاربي  الروائي  الأدب  يف  والتخييل 

يعد  اخل�صو�س  وجه  على  منه  والن�صائي  عموما 

كل  مادام  املجتمع،  يف  فاعال  ثقافيا  مك�صبا 

حديث عن الرواية املغاربية احلديثة يظل مت�صال 

ومتعلقا بقيم احلداثة والرتاث والتاريخ وال�صيا�صة 

واحلرية والدميوقراطية، والتي جتعل يف املح�صلة 

للعامل  خمياليا  معادل  الروائي  العامل  من  النهائية 

.
)27(

املو�صوعي الجتماعي القائم هنا اأو هناك

ومن الروايات املغاربية التي عملت على 

�صخ�صياتها  من  انطالقا  الن�صائي  الوعي  حترير 

املواقع  املراأة  فيها  تت�صدر  والتي  الرئي�صية، 

الأمامية، نذكر روايتي »ذاكرة اجل�صد« و«فو�صى 

وترية  ترتفع  حيث  م�صتغامني  لأحالم  احلوا�س« 

الكلف بالذات املوؤنثة، اإذ اإن �صخ�صية »حياة« اأو 

باأموالها  �صحت  كما  امل�صتعمر.  �صد  اأجل  من 

وجواهرها ا�صتجابة لنداء الوطن. تقول: »)...( 

�أخرى.  حكاية  تلك  ولكن  �ملقاومة  جاءت  ذلك  بعد 

وكل  و�جلو�هر  �لزيتون  �سجري�ت  بعت  �أجلها  من 

�سيء، عن طيب خاطر. كان �لن�سال قد حل يف قلبي 

حمل �لزمرد و�لياقوت. �لآن �سلوتها، �أعني �ملجوهر�ت 

.
)26(

ل �ملقاومة ومل يعد لها يف نف�سي �إل �لنفور«

وهذا املقطع يربز لنا بجالء كيف اأن البطلة 

تتحدى املوا�صعات التقليدية التي جتعل من املراأة 

الوطنية  بال�صوؤون  له  �صلبيا ل عالقة  تابعا  عن�رسا 

البطلة على  فاإن حر�س  وال�صيا�صية، ومع ذلك، 

الن�صال الوطني بغية حتقيق ال�صتقالل والنت�صار 

اجلور  على  الن�صاء  انت�صار  يعني  ل  العدو  على 

زيف  جراء  بهن  يلحق  الذي  والقهر  والظلم 

الروؤية الذكورية املت�صلطة، ف�رسعان ما انطفاأ نور 

مبا�رسة  الآفاق  وان�صداد  اخليبة  وعو�صته  الأمل 

بالتيه  ت�صعر  البطلة  فاأ�صبحت  ال�صتقالل.  بعد 

وال�صياع نتيجة عزلتها وابتعاد زوجها واأ�صدقاء 

الأم�س عنها لأنهم مل يعودوا قادرين على حتمل 

النبيلة  قيمه  ول  وانك�صاراته،  املا�صي  ذكريات 

الالم�رسوع،  ت�صلقهم،  بعد  خ�صو�صا  اأي�صا، 

ل�صلم الرثاء الفاح�س.

لنا، من  اأبو زيد« تر�صد  فالروائية »ليلى 

الفيل«،  »عام  لرواية  �صخ�صياتها  متخيل  خالل 

وال�صيا�صي  الجتماعي  بالواقع  املراأة  عالقة 

على  بالعتماد  حمددة  زمنية  فرتة  خالل  القائم 
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هذه  يف  نقاوم،  ل  فنحن  بك.  �لآخر  �نبهاري  يومها 

�حلالت، جنون �لإعجاب بقاتلنا!

�أن  �لكاتب يف  �لرو�ية طريقة  �أن  �أعتقد  كنت 

يعي�ص مرة ثانية ق�سة �أحبها.. وطريقته يف منح �خللود 

ملن �أحب.

وكاأن كالمي فاجاأك فقلت وكاأنك تكت�سفني 

�سيئا مل حت�سبي له ح�سابا:

يف  فنحن  �أي�سا،  �سحيحا  هذ�  كان  ورمبا 

تعوي�سا  ومننحهم  �أحببنا.  من  �سوى  نقتل  ل  �لنهاية 

�ألي�ص   .. عادلة  �سفقة  �إنها  �أدبيا.  خلود�  ذلك  عن 

.
)28(

كذلك؟!«

�صذرات  يت�صمن  الذي  املقطع  هذا  فعرب 

روح  لنا  تربز  والبطلة  ال�صارد  بني  هادئ  حوار 

ت�صطلع  لأن  الراف�صة  اخلالقة  املبدعة  الأنوثة 

دوما بدور ال�صحية امل�صتلبة التي ر�صختها قوانني 

بالناقد  حدا  ما  هذا  ولعل  الذكوري،  املجتمع 

»ذاكرة  رواية  اإن  القول  اإىل  عقار  احلميد  عبد 

الوقت؛  نف�س  يف  وللبناء  للهدم  هي  اجل�صد« 

يبدو حم�صنا  ما هو عام وما هو مطلق وما  هدم 

�صخ�صي وذاتي. وحتى  ما هو  وبناء  النقد،  عن 

الرواية  تف�صل �صخو�س  والذاتي  ال�صخ�صي  هذا 

م�صحة  الن�س  على  تغلب  ولذلك  امتالكه.  يف 

فاإن  ذلك،  ورغم  ال�صعرية،  واملرارة  احلزن  من 

لغوي  نزوع  اأي  من  بخلوها  ات�صمت  الرواية 

انفعايل، كما متيزت بدقة توظيفها للغة من اأجل 

»اأحالم«، والتي يطابق ا�صمها ا�صم الكاتبة، تبدو 

الكتابة والقراءة، مراهنة على  مهوو�صة مب�رسوع 

ق�ص�صية  لأو�صاع  وخمتلقة  ال�رسدي  الأداء  تنويع 

معقدة.

اجل�صد«  »ذاكرة  الأوىل:  الرواية  ففي 

اإىل حترير الأنوثة  تنزع الكاتبة عرب فعل التخييل 

يقول  اإذ  واخل�صوع،  ال�صتكانة  �صمات  من 

ال�صارد موجها كالمه اإىل البطلة:

�ل�سدق  ن�سبة  �أدرك  مل  بابت�سامة  يومها  »قلت 

من  �سيئا  �أ�سع  �أن  بد  ل  كان  �لتحايل:  ن�سبة  من  فيها 

�لقدمي.  �لأثاث  بع�ص  من  و�أتخل�ص  د�خلي  �لرتتيب 

�أي�سا يف حاجة �إىل نف�ص كاأي بيت ن�سكنه  �إن �أعماقنا 

�أكرث من  �أبقي نو�فذي مغلقة هكذ� على  �أن  ول ميكن 

جثة..

غري،  ل  �لأبطال  لنقتل  �لرو�يات  نكتب  �إننا 

عبئا  وجودهم  �أ�سبح  �لذين  �لأ�سخا�ص  من  وننتهي 

على حياتنا. فكلما كتبنا عنهم فرغنا منهم.. و�متالأنا 

بهو�ء نظيف...

و�أ�سفت بعد �سيء من �ل�سمت:

ما  جرمية  هي  ناجحة،  رو�ية  كل  �حلقيقة  يف 

نرتكبها جتاه ذ�كرة ما. ورمبا جتاه �سخ�ص ما، نقتله على 

مر�أى من �جلميع بكامت �سوت. ووحده يدري �أن تلك 

�لكلمة �لر�سا�سة كانت موجهة �إليه...

يوما  توجهني  قد  �أنك  يومها  �أتوقع  �أكن  مل 

ر�سا�سك نحوي. ولذ� �سحكت لكالمك، ورمبا بد�أ 
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ل  �لتي  و�لكتابة  �لإ�سكالية،  و�لكتابة  �لأزمة،  كتابة 

من  �ل�سوؤ�ل،  من  تبد�أ  بل  و�لإذعان،  �ليقني  من  تبد�أ 

حلظة �ل�سك يف نف�سها، وما حولها)...( وهي حني تبد�أ 

ذلك   .
)31(

�لوجود« ل�سوؤ�ل  توؤ�س�ص  �لهوية  ب�سوؤ�ل 

اأن الكتابة الن�صائية يف اأب�صط جتلياتها هي حركة 

دائمة ومتجددة نحو هدم وتثوير الواقع املادي، 

وهي حركة نحو ابتداع واختالق واقع متخيل 

النف�صي  التوازن  فيها  يتحقق  افرتا�صية  وحياة 

»اأحالم  ت�صوغ  وهكذا  الإن�صاين.  والتكامل 

وولدة  جديدة  حياة  الكتابة،  ،عرب  م�صتغامني« 

جديدة وزمنا جديدا للمراأة لتتمكن من المتداد 

األغى  الذي  الواقع  الرحب،  الإن�صاين  الواقع  يف 

وجود املراأة وركنها يف الظل.

فمن خالل ن�س »فو�صى احلوا�س«، تن�صاأ 

عالقة حميمة بني ال�صاردة واللغة، عالقة تكون 

الن�س،  مقادير  على  املهيمن  الفاعل  هي  فيها 

يتاأخر  ويكون الآخر/ الرجل هو املفعول الذي 

البطلة/  اأن  ذلك  املعتادة.  ال�صدارة  مواقع  عن 

الراوية تقرر، بفعل التخيل، اأن حتول الواقع اإىل 

اأو  جماز  اإىل  الن�س  الرجولة يف  واأن حتول  خيال 

ون�سفه  حرب،  ن�سفه  »رجل  تقول:  حربي.  كائن 

ي�سحبني  وجزر،  مد  بني  �أ�سئلتي،  من  يجردين  بحر، 

نحو قدري.

يجتاحني  �إغر�ء،  ون�سفه  حياء..  ن�سفه  رجل 

يدي  يلغي  ي�سمني.  و�حدة  بذر�ع  �لقبل.  من  بحمى 

ويكتبني. يتاأملني و�سط �رتباكي. يقول:

تاأدية معان انتقادية و�صور روائية اأثارت اهتمام 

.
)29(

الدار�صني والقراء على ال�صواء

بامتياز،  اجل�صد«،  »ذاكرة  رواية  وتظل 

وكوابي�صه،  الواقع  مفارقات  فوق  تعلو  ملحمة 

وفوق اأنقا�س الروح واجل�صد، هي امللحمة التي 

»خالد«،  ور�صوم  »حياة«  بكتابة  العامل  جتابه 

الرواية  اأبطال  جميع  وكاأن  »زياد«،  واأ�صعار 

الإن�صانية  اخليارات  كاأحد  الفن  اإىل  يلجاأون 

الت�صدع  عن  يكف  ل  الذي  عاملهم  لرتميم 

والنهدام والت�صقق.

فنجد  احلوا�س«  »فو�صى  رواية  يف  اأما 

بتوقها  الإقرار  اإىل حد  البطلة تذهب   / ال�صاردة 

الدوؤوب اإىل تاأنيث اللغة واإعادة هيكلتها ب�صكل 

تقول:  اخلالقة.  الأنثوية  واإرادتها  هويتها  يالئم 

»كنت �أنثى �لقلق، �أنثى �لورق �لأبي�ص، و�لأ�رشة غري 

�ملرتبة، و�لأحالم �لتي تن�سج على نار خافتة، وفو�سى 

�سيقة،  كلمات  عباءتها  �أنثى  �خللق.  حلظة  �حلو��ص 

تلت�سق باجل�سد، وجمل ق�سرية، ل تغطي �سوى ركبتي 

�لأ�سئلة.

منذ �ل�سغر كنت فتاة نحيلة باأ�سئلة كبرية. وكانت 

.
)30(

�لن�ساء حويل ممتلئات باأجوبة ف�سفا�سة...«

اأحالم  بلورتها  التي  الأ�صئلة  �صيل  وعرب 

م�صتغامني من خالل روايتيها »فو�صى احلوا�س«، 

و»ذاكرة اجل�صد« نكون اأمام تاأ�صي�س نوع جديد 

من الكتابة: »كتابة �لوعي �ل�سدي �لتي تطرح �ل�سوؤ�ل 

�إنها  على نف�سها يف �لوقت �لذي تطرحه على غريها، 
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هياأة  مينحني  كان  ما  �لأنوثة، وهو  ��ستد�ر�ت  وير�سم 

»ممثلة �إيطالية« ح�سب و�سف ذلك �لرجل �لذي كان 

به:   ر�آين  كلما  ويقول  بالذ�ت..  �لف�ستان  هذ�  يحب 

»�لأ�سود يليق بك«.

فاأجيبه بنربة غائبة:

- جميل قولك هذ�.. �إنه ي�سلح عنو�نا لرو�ية 

قادمة ! قطعا، مل �أكن �أرتدي �لأ�سود حد�د�. كنت باذخة 

�حلزن ل �أكرث، باذخة �لإغر�ء، مفرطة �لتحدي.

مل �أذهب �إليه متنكرة يف عباءة �لعفة: حماقة �أن 

.
)33(

نو�جه �لـموت يف مثل هذ� �لثوب...«

وهذا امل�صهد يبلور �صورة ت�صبيهية متثيلية 

ت�صجل  دللية  بوؤرة  اأدواتها  ت�صكل  م�صفرة. 

تفا�صيل التوحد بني الن�س الآخر ال�صاج بحركة 

كليوباترا امل�صحنة بالفجيعة واملتخمة باحلداد على 

اأمام مراآتها الأثرية  الذات وهي تقف لآخر مرة 

وبني حياة »بطلة الرواية« وهي تتجمل وتتعطر 

بعطر من اأحبت كي ت�صهد ت�صييع جثمانه. فهذا 

التلقي  ذاكرة  يحفز  لكليوباترا  الدال  ال�صطفاء 

يف اأن يتحرك حركة ارتدادية باجتاه اإزاحة غبار 

الفاتنة وهي  ال�صخ�صية  املا�صي عن مالمح هذه 

تتاأمل واعية حركة الأفعى ودبيبها على ج�صدها 

تعود  اأن  الدللية  تلبث هذه احلركة  الغ�س. ول 

بطلة  ا�صتعداد  توؤثر �صمنا على  اإذ  باجتاه احلا�رس 

مع  كليوباترا  مالمح  فتتداخل  للموت  الرواية 

مالمح حياة وهي ترقب اأفعى الأقدار تدب على 

ج�صد اأحالمها، وهي تعك�س رغبة عارمة جتتاح 

�ل�سفحة  نافذة  من  فيها  �أطل  مرة  �أول  �إنها   -

لأتفرج على ج�سدك - دعيني �أر�ك �أخري�.

عتمة  يف  �إليك  �أنظر  �أنا  ب�سيء.  حتتمي  ل   -

�حلرب، وحده قنديل �ل�سهوة ي�سيء ج�سدك �لآن. لقد 

.
)32(

عا�ص حبنا د�ئما يف عتمة �حلو��ص...«

الواقع  بني  املتخيل  التوحد  فعرب 

روائيا  ن�صا  م�صتغامني  اأحالم  تن�صج  والكلمات 

احلوار  خالل  من  الآخر  مع  ومت�صاحلا  منفتحا  

القائم على منطق الإقناع.

احلوا�س«  »فو�صى  رواية  وتنفتح  هذا، 

الأنثى  �صلطة  لنا  لتربز  التاريخ  على  كذلك 

وخ�صو�صيتها، ولي�س اأدل على ذلك من ا�صتدعاء 

ذاكرة الرواية ل�صخ�صيات ن�صائية متباينة الـدللة، 

وجوزفـني  واخلنـ�صاء  بوحريد  جميلة  فثمة 

وجـورج �صائـد وكليوباترا وغريهن.

»حياة«  الرواية  بطلة  وعي  خالل  فمن 

مقارنة  ال�صاردة  تعقد  املتوتر  مونولوجها  وعرب 

بينها وبني »كليوباترا«. تقول: »وكما كليوباتر� - 

�لتي و�سعت كل زينتها، وتعطرت، و�رتدت ��ستعد�د� 

ملوتها، ذلك �لثوب �لذي ر�آها فيه �أنطونيو لأول مرة، 

ماليني  بني  �سيلتقيان  حيث  هناك..  عليها  يتعرف  كي 

�لرجل  ذلك  عطر  و�سعت  جتملت،  مثلها،   - �لب�رش 

ذلك  و�رتديت  �لق�سة،  هذه  به  بد�أت  �لذي  نف�سه، 

�لف�ستان �لأ�سود نف�سه ذ� �لأزر�ر �لذهبية �لكبرية، �لتي 

متتد على طوله من �لأمام، و�لذي تعودت �أن �أترك زره 

�خل�رش  ي�سد  �أ�سود  زنَّار�ً  معه  و�أ�سع  مفتوحا،  �لأخري 



نورة اجلرمونيتطور متخيل - الرواية النسائية العربية

الراوي ، ج 22 ربيع األول 1431هـ - مارس 2010
103

البدوية واأهلها ومبثلهم  النربة بع�صريتها  ال�صادق 

بح�س  تقدم  فهي  الأ�صطورية،  ومعتقداتهم 

بيئة  خ�صو�صية  مرهف  وميثولوجي  �صاعري 

بدو منطقة ال�رسقية وخبائها، كما ت�صائل مفاهيم 

.
)35(

اجلن�س والذكورة والأنوثة

الطحاوي على  يكن ح�صول مريال  ومل 

الروائي  الإبداع  يف  الت�صجيعية  الدولة  جائزة 

الروائيني  ناف�صها من  2000 - متخطية من  عام 

الرجال - وليد امل�صادفة، واإمنا هو تتويج لتاريخ 

ملحوظ،  بدور  املراأة  فيه  اأ�صهمت  الإبداع  من 

ومتميزة،  ثرية  مبادة  الرجال  امل�صنفني  واأمدت 

هذه  ولكن  خا�صا.  مذاقا  لأعمالهم  جعلت 

الرجل،  اختيارات  من  منطلقة  كانت  الأعمال 

الأدبي  العطاء  عيناه من خ�صو�صية يف  تراه  وما 

تلك  عن  ومادته  مو�صوعه  يف  املغاير  الن�صائي، 

الأعمال التي يهتم بها الرجل مبا فيها من ق�صايا 

.
)36(

مغايرة لهتمامات املراأة

لر�صوى  الروائي  الإجناز  ويتميز  هذا، 

النتماء  ق�صايا  على  بالرتكيز  كليته  يف  عا�صور 

بالق�صية  والوعي  ال�صيا�صي  املوقف  وبروز 

ومبعنى  والإيديولوجية،  والقومية  الجتماعية 

وال�صياق  بالتاريخ  الرواية  عالقة  حتديدا  اأكرث 

اأعمالها يف �صوء  ال�صيا�صي والجتماعي، واأبرز 

وقائعها  تر�صد  التي  غرناطة  ثالثية  الفهم  هذا 

ملعاهدة  الالحقة  الدامية  القلقة  الفرتة  واأحداثها 

التي  الأندل�س  العرب يف  ت�صليم غرناطة وهزمية 

الذات الأنثوية )كليوباترا( / )حياة( يف النتحار 

.
)34(

املهيب

احلوا�س«  »فو�صى  رواية  فاإن  وبكلمة، 

م�صتوى  على  نوعية  قفزة  اأي�صا  هي  �صكلت 

الإبداع الروائي املغاربي، حيث انت�رست لالأنوثة 

مبفهومها الإيجابي وذلك من خالل �صياغة اأ�صئلة 

وجودية ترف�س الأحكام اجلاهزة، واحلقائق التي 

كر�صتها الإيديولوجية الذكورية عرب الزمن.

قد  املغاربيات،  الكاتبات  كون  ورغم 

الن�صائي  الروائي  اإثراء احلقل  �صاهمن عموما يف 

العربي، فاإن ن�صبة م�صاهمتهن تظل جد حمدودة 

اأحالم  غرار  فعلى  العربي.  امل�رسق  اإىل  قيا�صا 

م�صتغامني وليلى اأبو زيد، ونافلة ذهب وغريهن، 

ت�صتوقفنا كتابات العديد من الروائيات امل�رسقيات 

اأنوثة املراأة،  اإبداعاتهن  اللواتي اأبرزن من خالل 

الطحاوي  كمريال  اأي�صا،  الإيجابي  مبفهومها 

ور�صوى عا�صور و�صلوى بكر ونورا اأمني ومي 

التلم�صاين وحنان ال�صيخ وليانة بدر و�صحر خليفة 

وغريهن كثريات.

فعلى �صبيل الذكر ل احل�رس، تعد الرواية 

»باخلباء«  واملعنونة  الطحاوي  ملريال  الأوىل 

دليال حيا على ن�صج الرواية امل�رسية اجلديدة يف 

الت�صعينيات من ناحية الروؤية والدللة والتجريب 

والأ�صلوب  ال�صكلي  البناء  يف  والتجديد 

املكان،  يربز  حيث  ال�رسد.  وتقنيات  التغيريي 

احلميم  الكاتبة  التحام  لتاأكيد  واملوت  واجل�صد 
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التجربة ال�رسدية 

والعالمة 

الق�ص�صية

مدخل يف 

املفهوم

مركـزي  ورافـد  ممّول  واأخطر  اأهم  بو�صفها  التجربة 

للن�ص الإبداعي، واإذا كـان مفهوم التجربة بالغ التنوع

النقاد  من  الكثري  عند  اأحياناً(  )والغمو�ص  والختالف  والتعدد 

والدار�صني  والباحثني يف خمتلف �صوؤون املعرفة، فاإن التجربة احليّة، 

جتربة احلياة املتوهجة تعتلي قّمة هرم اأنواع التجربة، ملا تتميّز به من 

حرارة ودفق وحيوية وقلق وحما�صة واندفاع، رمبا متثّل املمهدات 

املركزية ل�صوغ عمل اإبداعي يرتفع اإىل م�صتوى التاأثري والإدها�ص 

وانتزاع الإعجاب .

والرا�صد  واملتفّح�ص  القارئ  بال  على  يخطر  ما  اأول  ولعّل 

ماهية  واإجرائي - عن  �صوؤال مركزي - نظري  هنا هو  وامل�صتغل 

التجربة وهويتها وروؤيتها - تعريفاً وحتديداً  مفهوماً وم�صطلحاً -، 

اإذ اإنها ترتدد على الكثري من األ�صنة امل�صتغلني يف الكثري من حقول 

املعرفة وميادينها، لكنها تظّل يف الأحوال كّلها منطوية على نوع 

الفهم،  التنّوع يف  اأو  التف�صري والتحديد،  التعدد يف  اأو  الغمو�ص، 

وذلك ل�صعة حجمها املفهومي وا�صتمالها على خ�صب يف الروؤية 

بعموم  الأدبي  احلقل  ومنها  معريف،  حقل  من  اأكرث  يف  ل�صتغالها 

اأجنا�صه وبالأخ�ص اجلن�ص الق�ص�صي ال�رسدي.

الكاتب  يعي�صها  حيّة  من دون جتربة  ق�صة  احلديث عن  ميكننا  هل 

وتنعك�ص ب�صورة اأو اأخرى على ف�صاء ق�صته؟ هل بو�صعنا العتماد 

ل  اخليال  وحي  من  ق�ص�ص  ل�صناعة  ال�رسف  التخييل  عن�رس  على 

اأن تكون التجربة وحدها  اأية جتربة واقعية؟ وهل ميكن  ت�صتند اإىل 

كفيلة باإجناز ق�صة ق�صرية ناجحة؟ وما عالقة التجربة باخلربة بكّل 

اأ�صنافها وم�صتوياتها و�رسوبها؟ وكيف تت�صّكل احلكاية من وحي 

اخلربة والتجربة؟

حممد �صابر عبيد

م تتقدَّ
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نظرية  يف  حافل  تاريخ  له  تداوليته،  يف  �ضاربًا 

الأدب العاملية املعا�رصة.

قيمة  يحّدد  الذي  هو  التلقي  جمتمع  اإن 

مو�ضع  تكون  اأن  على  وقدرتها  املنتجة  الق�ضة 

ميثل  املجتمع  هذا  لأن  وقراءة،  واحتفاء  اهتمام 

التي  التداول  لفعالية  احلقيقية  الختبار  منطقة 

يتقّرر  ذلك  وعلى  الق�ضة،  بها  تتمّتع  اأن  ميكن 

هذا  اإىل  النتماء  يف  وكفاءتها  �ضالحيتها  مدى 

من  جزءاً  متّثل  كونها  الإبداعي  الأدبي  احلقل 

التي  املهمة  الإجرائية  العتبة  فهو  الفني،  تاريخه 

ميكن اأن متّر الق�ضة �ضاملًة من خاللها اأو ل متّر.

واجلوهري  الأ�ضا�س  امليدان  هي  التجربة 

عليها  ي�ضتغل  التي  باملاّدة  القا�س  يزّود  الذي 

ل�ضناعة ق�ض�ضه، وكّلما كانت هذه التجربة على 

م�ضا�س قوي وفّعال يف �ضخ�ضية القا�س وذاتيته 

والذهنية،  امليدانية  وخربته  النفعالية  وعاطفته 

مبزيد  الق�ضة  �ضّخ  على  اإيجابيًا  ذلك  انعك�س 

احلركية  لها  ت�ضمن  التي  احلياة  قّوة وحرارة  من 

ت�ضكيل  عنا�رص  واكت�ضبت  والإقناع،  والن�ضاط 

بالفن  رفدها  يف  كبري  نحو  على  ت�ضهم  جديدة 

حاجته  مع  الق�س،  فن  يحتاجه  الذي  العفوي 

اإىل اللعب التخييلي الذي ينقل احلادثة الق�ض�ضية 

اإىل  احلّية،  التجربة  يف  الواقعية  مرجعيتها  من 

ف�ضاء احلكي الفني القائم على مقت�ضيات اجلن�س 

اأدبي  اإجناز ن�ّس  اإىل  ال�ضبيل  الأدبي وقوانينه، يف 

يو�ضف اأجنا�ضيًا بالق�ضة الق�ضرية.

الإن�ضانية  املعرفة  جدلية  ا�ضتقراء  يف 

بني  العالقة  ذات  واإدراك خ�ضو�ضياتها  ووعيها 

ميدان  هو  الذي  الواقع  ومبعرفة  ـ  والفن  احلياة 

متامًا  نعي  اأن  علينا  امل�ضمار،  هذا  يف  ـ  اخلربة 

خطورة ح�ضا�ضية وقيمة هذا اجلدل وهو ي�ضّكل 

نبني  »لكي  فـ  احلياة،  �ضور  من  راقية  �ضورة 

مناذج موؤّثرة يف احلياة علينا درا�ضة احلياة، فالفن 

ويتقّرر  بالواقع،  الإملام  بدون  م�ضتحيل  �ضيء 

الطابع املمّيز للمعرفة بالغاية العملية للفن، فالفن 

موقفه  و�ضياغة  الإن�ضان  �ضياغة  اإىل  يهدف  اإذ 

احلياة  ظواهر  بال�رصورة  يعك�س  فاإنه  الواقع  اإزاء 

الظواهر،  بهذه  النا�س  عالقات  مع  بالرتباط 

ويدرك الفن هذه العالقات ذاتها، حماوًل ك�ضف 

ملختلف  اأو  ما  لفئة  اخلا�ضة  العالقات  تلك 

وحماوًل  الب�رصية،  وللنماذج  الجتماعية  الفئات 

واجتاه  ومنابعها  جوهرها  عن  الك�ضف  اأي�ضًا 

.
)1(

تطورها«

ثمة اأ�ضئلة كثرية ميكن اأن تندرج يف هذا 

التجربة  �ضوؤال  على  الإجابة  اأجل  من  الإطار 

عمومًا و�ضوؤال التجربة والق�ضة خ�ضو�ضًا، وهي 

التبا�س  من  تخلو  ل  اأ�ضئلة  �ضك  اأدنى  دون  من 

يف  ذلك  من  بالرغم  وهي  واختالف،  وتعقيد 

اإدراك  اإىل  �ضعينا  ما  اإذا  واخلطورة  الأهمية  غاية 

والأجنا�ضي  التاريخي  مبعناها  الق�ضة  فل�ضفة 

وال�ضعبي، وقّوة ح�ضورها يف جمتمع التلقي على 

هذا الأ�ضا�س، واأهميتها يف نطاق كونها فنًا �ضعبيًا 
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، وهذا 
)3(

املوؤلف كتجربة يح�ّضها لأجل ذاتها«

ال�رصط هو �رصط تقاين بالدرجة الأ�ضا�س لأن املادة 

امل�ضتقاة من الواقع ت�ضلح نظريًا لأن تتحول اإىل 

اأدب، لكّن ال�رصط امللحق بهذه ال�ضالحية يتعّلق 

بتحّول املادة اإىل جتربة اأدبية، يكون بو�ضعها متّثل 

ًا  الروؤية الأدبية وعالقتها باملادة املهيئة لت�ضبح ن�ضّ

اأدبيًا.

اإن عبارة »كتجربة يح�ّضها لأجل ذاتها« 

يف  تتدّخل  حا�ضمة،  بوؤرية  فكرة  على  تنطوي 

التجربة من خالله  تتبلور  الذي  الت�ضّكل  جوهر 

والتمظهر  وال�ضريورة  للتحّول  قابلة  بطريقة 

عن  فيه  تنف�ضل  الذي  النحو  على  والت�ضّكل، 

جمتمعها الواقعي وتتمحور حول ذاتها وت�ضتغل 

على ممكناتها، ويجري الإح�ضا�س بها من طرف 

الكاتب على هذه ال�ضورة التي تتمظهر يف مراياه 

قبل اأن تتحّول اإىل ن�س مكتوب قابل للتلقي.

التجربة  مفهوم  فاإن  الأ�ضا�س  هذا  على 

مبفهوم  وجوهريًا  عميقًا  الت�ضاقًا  يلت�ضق  يكاد 

اأدبيات  يف  �ضاع  الذي  ال�ضعور،  اأو  الإح�ضا�س 

الوطيدة  العالقة  لفرط  القدمية،  النقدية  املدار�س 

بني املادة املنقولة من الواقع والإح�ضا�س وال�ضعور 

�ضعوريًا  يتداخل  بحيث  القا�س،  لدن  من  بها 

وح�ضيًا وخربويًا معها، على النحو الذي يحّولها 

من جتربة واقعية عادية لي�ضت حمّط اهتمام ور�ضد 

نوعي يف احلياة، اإىل جتربة اأدبية نوعية يف املخيال 

يت�ضّكل املفهوم الأدبي للتجربة من خالل 

العالقة العميقة بني عامل الأدب وجتربة الكاتب 

الواقعية يف احلياة، على النحو الذي ميكن و�ضف 

يعر�س  ما  وهي  جتربة،  عن  »تعبري  باأنه  الأدب 

، اإذ 
)2(

لالإن�ضان من فكر اأو حادث اأو اإح�ضا�س«

كتجربة  الفكر  عرب  هنا  التجربة  مفهوم  يت�ضّكل 

خللق  وتوظّفها  ال�ضابقة  املعرفة  تختزن  فكرية 

الذي ميالأ )امل�ضّورة  جتربة ذهنية، وعرب احلادث 

ال�رصدية( للكاتب مب�ضهد مرئي ي�ضاعد يف خلق 

الإح�ضا�س  وعرب  وولدتها،  الق�ض�ضية  احلادثة 

ويزاوجها  املرئية  احلادثة  على  ي�ضتغل  الذي 

بحوادث اأخرى م�ضابهة، لي�ضنع منها جتربة اأدبية 

قابلة للتحّول اإىل ق�ضة مكتوبة.

اإن العنا�رص الأ�ضا�ضية التي ت�ضهم يف حتقيق 

التجربة واإن�ضاج روؤيتها ال�رصدية، وقد متّثلت هنا 

بالفكر واحلادث والإح�ضا�س واخلربة وال�ضتعداد 

الفطري للحكي وال�رصد، تعمل جمتمعة يف خمترب 

لت�ضنع  التخييل  منطقة  يتو�ّضط  وهو  الت�ضكيل 

اأن  تلبث  ما  التي  الأدبي،  �ضكلها  يف  التجربة 

تتحّول اإىل ن�س حني تت�ضّدى الآليات والتقانات 

واخلربة الكتابية لدى القا�س من اأجل حتويلها اإىل 

ق�ضة مكتوبة معرو�ضة للقراءة والتلقي .

بكفاءة  يتعّلق  مهم  �ضوؤال  يتبادر  هنا  من 

التجربة احليوية الإن�ضانية يف عامل الواقع لت�ضبح 

جتربة اأدبية تتحّول فيما بعد اإىل ن�س، فـ »كل �ضيء 

اأن يتناوله  �ضالح لأن يكون مادة لالأدب ب�رصط 



مقـــــــــــــــــاالت

الراوي ، ج 22 ربيع األول 1431هـ - مارس 2010
110

وا�ضح  مفهوم  بلورة  �ضياق  يف  ولبّد 

بهذا  »التجربة  باأن  ندرك  اأن  للتجربة  وعميق 

املعنى تنطبق على كل فرد، اأما التجربة اجلمالية، 

جتربة ال�ضاعر والفنان، فلي�ضت يف راأي رت�رصدز 

متتاز  العادية،  للتجربة  تطوراً  اإل  اآخرين  ونّقاد 

قابلة  وبكونها  وتركيبها  تنظيمها  برفعة  عنها 

الذي  النحو  على   ،
)6(

الآخرين« اإىل  النتقال 

كّل  فيها  ي�ضرتك  التي  العادية  التجربة  بني  يفّرق 

بها  يخت�ّس  التي  اجلمالية  والتجربة  الأفراد، 

موهبتهم  مع  يتالءم  نحو  والأدباء على  الفنانون 

وثقافتهم وروؤيتهم للعامل والأ�ضياء .

بـ »اجلمالية« يحيلها  التجربة  اإن و�ضف 

من  فيه  تخرج  خاّلق  اإبداعي  مناخ  على  فوراً 

يف  وتندرج  بالواقع،  �ضلة  ذات  جتربة  كونها 

ت�ضكيل  يف  تنه�س  التي  الفنية  التجربة  �ضياق 

هذا  يف  تتحّلى  اإذ  التخييل،  ف�ضاء  على  روؤيتها 

امل�ضمار ب�ضل�ضلة من ال�ضفات الفنية التي توؤّهلها 

لكت�ضاب ال�ضفة اجلمالية املميزة .

جوهرها  اجلمالية  التجربة  ت�ضتمّد 

والف�ضائي  والروؤيوي  وال�ضطالحي  املفهومي 

الواقع،  يف  املتاحة  العادية  التجربة  اأعماق  من 

ري عليها �ضل�ضلة حتويالت فنية تكت�ضب  لكنها جتجُ

فيها �ضفات وخ�ضائ�س جديدة، هي ما و�ضفه 

النقاد - تقانيًا - بال�ضفات الفنية، »اأما �ضفات 

الفكرية  العنا�رص  جمموعة  )اأعني  الفنية  التجربة 

اأوًل:  فهي  الفني(  لالإنتاج  ال�ضاحلة  والعاطفية 

قابلية  و�ضحن  الهتمام  اإثارة  بو�ضعها  يكون 

الر�ضد من اأجل الك�ضف.

املعا�رص  الناقد  يقول  ال�ضدد  هذا  ويف 

رت�رصدز »م�ضرياً اإىل هذا املو�ضوع : اإذا ا�ضتبدلنا 

لفظة الإح�ضا�س اأو ال�ضعور التي �ضاعت يف ع�رص 

لفظة  هي  مدلوًل  واأدّق  اأعّم  بلفظة  تول�ضتوي 

عليه  اأطلق  ما  تقابل  راأيه  يف  فالتجربة  التجربة، 

 ،
)4(

مدلوًل« واأدق  اأعم  لكنها  »�ضعور«  قباًل 

والإح�ضا�س  ال�ضعور  مفهومي  من  تاأخذ  اإنها  اإذ 

الالزم  والنفعايل  واحل�ّضي  العاطفي  بعدهما 

ذاته  ال�ضياق  يف  تنفتح  لكنها  ال�رصدية،  للكتابة 

يف  واأبعد  اأو�ضع  وم�ضاقات  م�ضارات  على 

املخ�ضو�س،  النوعي  الروؤيوي  ف�ضائها  ت�ضكيل 

داخل و�ضع اآخر قابل للتحّول اإىل اأثر اأدبي موؤّثر 

ومده�س يف �ضاحة القراءة والتلّقي.

بهذا املعنى فاإن التجربة ل تكتفي بح�ضور 

اأ�ضا�ضني  مكّونني  بو�ضفهما  والعاطفة  ال�ضعور 

للن�س ال�رصدي، بل ت�ضتمل ف�ضاًل عن ذلك على 

عنا�رص اأخرى تتوافر على الأهمية ذاتها من اأجل 

بلورة مفهومها، فالتجربة مبعناها العام على هذا 

والعواطف،  وال�ضور  امل�ضاعر  »ت�ضمل  الأ�ضا�س 

العقلية  حالتنا  على  يطراأ  ما  اإليها  ي�ضاف  وقد 

البعد  يت�ّضع  بحيث   ،
)5(

لواعية« تطورات  من 

اجلوانب  من  ب�ضبكة  ليحيط  للتجربة  املفهومي 

املو�ضوعية والفنية ذات ال�ضلة بح�ضا�ضية القا�س 

ووعيه وكفاءة تقاناته.
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التي  واملكّثفة  اخل�ضبة  ال�ضغرية  التجارب  خالل 

يقّدمها كتاب الق�ضة يف كّل مكان وزمان، ومن 

خالل احلفر النقدي اجلمايل يف خ�ضو�ضية هذه 

التعبريية وال�ضيميائية والرمزية، بو�ضعنا  الق�ض�س 

اإذ  الإن�ضانية،  جتربة  عن  الك�ضف  اإىل  ل  التو�ضّ

اإل  الأمر،  حقيقة  يف  الق�ض�س،  ميدان  »لي�س 

على  تتوزع  وهي   ،
)9(

كّلها« الب�رصية  التجربة 

توؤّلف  وحكايات  وق�ض�س  ق�ض�ضية  جتارب 

والروحية  اجلمالية  الإن�ضان  جتربة  مبجموعها 

والفكرية والفل�ضفية يف احلياة.

نف�ضه يف  القا�س  براأي  ا�ضتاأن�ضنا  ما  واإذا 

هذا املجال �ضنجد اأنه ينظر اإىل امل�ضاألة من زاوية 

نظرية علمية يف حتليل م�ضادر الإبداع، لكنه يف 

ال�ضخ�ضية  الإن�ضانية  جتربته  على  يحيل  النهاية 

الكتابة  لتجربة  املركزي  املمّول  بو�ضفها 

الق�ض�ضية عنده، اإذ يقول: »اأح�ضب اأّن امل�ضادر 

وجه  على  الأدبي  والعمل  عمومًا  للفّن  الرئي�ضة 

واخليال،  والتجربة،  املعرفة،  ثالثة:  اخل�ضو�س 

فهو خلطة من هذه املراجع، ولكن هذه اخللطة 

اعتمادها  من حيث  اآخر  اإىل  مبدع  من  تختلف 

غريه،  من  اأكرث  الثالثة  امل�ضادر  هذه  اأحد  على 

والكاتب اجليد هو الذي ميتح من هذه امل�ضادر 

تاأخذ  �ضحرية  خلطة  خلطته  من  جتعل  مبقادير 

اطالعي  من  الرغم  وعلى  وقلبه،  القارئ  بلّب 

فاأنا  عام،  ب�ضكل  العاملي  ال�رصدي  الأدب  على 

اأف�ضل اأن ا�ضتمّد ما اأكتب من جتربتي ال�ضخ�ضية 

عمقها وات�ضاعها، فالعامل والفنان كالهما يدرك 

�ضواه،  يدركه  ل  ما  الأ�ضياء  بني  ال�ضالت  من 

واختيار  املا�ضي  اإحياء  على  بقدرته  ميتاز  كما 

كّل  واإدراج   ،
)7(

بالإحياء« اجلديرة  التجارب 

ذلك يف مرجل التجربة اجلمالية حيث تخو�س 

ال�ضفات الواقعية والفنية خما�ضًا خ�ضبًا يقود اإىل 

اإنتاج الن�س الإبداعي باأمنوذجه الكتابي. 

احلادثة  بالتجربة  املق�ضود  لي�س  اأنه  كما 

جمموعة  بل  ال�ضتقاليل،  و�ضعها  يف  الواحدة 

احلوادث التي تتداخل فيما بينها وتتماهى على 

الفنان جتارب  عند  تكررت  »اإذا  فـ  غزير،  نحو 

باحلديثة  القدمية  التجربة  اآثار  تختلط  مت�ضابهة 

وتت�ضاعف   ،
)8(

الفني« الإنتاج  حافز  ويقوى 

اإىل  بالتجربة  الو�ضول  اأجل  الت�ضكيلية من  قيمته 

اأق�ضى درجاتها اجلمالية، بحيث تتاأهل لالنتقال 

حقل  يف  ي  الن�ضّ والتبنني  التكوين  مرحلة  اإىل 

الكتابة.

الفل�ضفي  منظورها  يف  التجربة  اإن 

الإن�ضاين ل ميكن لها اأن تتوقف عند حّد، فهي يف 

كل اأحوالها جتربة �ضغرية يف حلقة اأكرب، وهذه 

احللقة الأكرب تنتمي اإىل حلقة اأكرب منها، وهكذا 

حتى ن�ضل يف خامتة الأمر اإىل معاينة جتربة كربى 

بو�ضعها  يكون  اإذ  جمعاء،  الإن�ضانية  جتربة  هي 

الإجابة عن �ضوؤال الإن�ضان واحلياة.

الق�ضة الق�ضرية و�ضيلة نوعية وجمالية من 

من  الكربى،  التجربة  هذه  الك�ضف عن  و�ضائل 



مقـــــــــــــــــاالت

الراوي ، ج 22 ربيع األول 1431هـ - مارس 2010
112

التي توفرها اللغة، ويعني ذلك اأن تقطيعنا للعامل 

تقطيع ل�ضاين يف جوهره، اإذ ل تتكّون املعاين ما 

مل تكن هناك لغة، اإذ هي املنطلق وال�ضند، وعليه 

فاإن اأّي �ضيء ل ي�ضري داًل اإل بالإحالة على الن�ضق 

الدال الأول لأن ال�ضيء لي�س �ضوى مراآة للن�ضق 

.
)11(

اللفظي«

بني  العالقة  هنا  بارت  رولن  يعيد  اإذ 

ميكن  ل  ل�ضاين  اأ�ضا�س  اإىل  والعالمة  التجربة 

اإغفاله اأو جتاوزه بو�ضفه ن�ضقًا اأّول، من اأجل اأن 

ي�ضهم الن�ضق هنا يف ترتيب العالقة الأ�ضلية بني 

حدود التجربة وحدود العالمة الن�ضّية، ويزّودها 

وال�ضريورة  والتبنني  للتكّون  الالزمة  بالآليات 

ال�ضيميائية، التي ت�ضاعدها يف النتقال من النظام 

اإىل  الأول،  الن�ضق  حدود  يف  القاعدي  الل�ضاين 

النظام العالمي التوا�ضلي يف الن�ضق الثاين.

)التحّويل( من احلدود  النحو  وعلى هذا 

»اأن  بارت  يرى  ال�ضيميائية  احلدود  اإىل  الل�ضانية 

الدللة العينية احلقيقية هي العالمة عند م�ضتوى 

اأما  الأول(  ال�ضيميائي  )الن�ضق  الأول  النظام 

تتحّول  حني  فيتولد  الدليل  الظالل  اأو  الإيحاء 

عالمات من امل�ضتوى الأول اإىل دوال حم�س يف 

عنها،  ينجم  مداليل  اإىل  فت�ضري  الثاين،  امل�ضتوى 

وهذا  جديدة،  دللت  مبداليلها  تتوّحد  حني 

النظام اجلديد هو الذي جنده يف الأدب والإبداع 

.
)12(

اجلمايل«

اإن النظام اجلديد الذي يحّول العالمات 

بوهج  حرويف  لتحتفظ  الداخلية  واأحا�ضي�ضي 

.
)10(

املعاناة وحرارة ال�ضدق«

هي  ذلك  مع  ال�ضخ�ضية  التجربة  اإن  اإذ 

اخليال  وجتربة  املعرفة  لتجربة  مبا�رصة  غري  نتيجة 

وجتربة الوعي وجتربة اخلربة وجتربة الثقافة، لأن 

ت�ضامن هذه امل�ضادر يف الكتابة الق�ض�ضية تعمل 

يف ن�ضق واحد وحتت �ضلطة واحدة.

تتحّول التجربة يف �ضياق انتقالها اإىل ن�س 

وم�ضاعر  اأحا�ضي�س  �ضبكة  من  مكتوب  ق�ض�ضي 

وهي  اللغة  وهذه  لغة،  اإىل  وقيم  واأفكار  وروؤى 

لها  ن�س  اإىل  لتحّولها  ال�ضبكة  هذه  ت�ضتقبل 

الذي  النحو  واأعرافها، على  وقواعدها  قوانينها 

تقوم فيه باإخ�ضاع �ضبكة العالقات الكثيفة هذه 

على  بناًء  وحتدث  ال�ضيميائي،  العالمي  ملنطقها 

ذلك حتولت عديدة يف منطقة التجربة ومنطقة 

التداخل والتمازج  ا�ضتيعاب هذا  اأجل  اللغة من 

وال�رصاع.

ح�ضا�ضية  حتمل  لغة  وجود  دون  فمن 

التجربة رهينة  الن�س املكتوب تبقى  اإىل  التجربة 

الت�ضّور املعّلق يف ف�ضاء الذاكرة املجّردة، واللغة 

حدود  عند  تتوّقف  ل  ممّيز  اإن�ضاين  طابع  ذات 

وبهذا  اأ�ضا�ضه،  هي  »واإمنا  ح�ضب،  املعنى  اإنتاج 

اللغة  بو�ضاطة  اإل  تدّل  ل  الأ�ضياء  فاإن  العتبار 

الإن�ضانية التي متّدنا باملعنى، ومعناها هو النموذج 

واملثال، اأما معاين الأ�ضياء فهي ل تعدو اأن تكون 

النموذجية  املعاين  من  القرتاب  اإىل  ترمي  معاين 
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)3(    م . ن : 32 .

)4(    متهيد يف النقد احلديث، روز غريب، دار املك�ضوف، 

بريوت، ط1، 1971: 90 .

)5(    م . ن : 90 ـ 91 .

)6(    م . ن : 91 .

)7(    م . ن : 92 .

وليزيل  اأولتبنريند  لني  الق�ض�س،  درا�ضة  يف  الوجيز     )8(

لوي�س، ترجمة د. عبد اجلبار املطلبي، من�ضورات دائرة 

 ،)137( ال�ضغرية  املو�ضوعة  �ضل�ضلة  الثقافية،  ال�ضوؤون 

بغداد، 1983: 5 .

)9(  الأ�ض�س النف�ضية لالإبداع الفني يف ال�ضعر خا�ضة، م�ضطفى 

�ضويف، دار املعارف مب�رص، 1951 : 261 .

)10(  حوار مع القا�س علي القا�ضمي، اأجراه اإبراهيم اأوحليان، 

جملة عمان، العدد 158، عمان، 2009 : 34.

عيا�ضي،  منذر  ترجمة  بارت،  رولن  اللغة،  ه�ضه�ضة    )11(

مركز الإمناء احل�ضاري، حلب، ط1، 1999 : 102 . 

تياراً  خم�ضني  من  لأكرث  )اإ�ضاءة  الأدبي  الناقد  دليل    )12(

و�ضعد  الرويلي  ميجان  معا�رصاً(،  نقديًا  وم�ضطلحًا 

البازعي، املركز الثقايف العربي، بريوت، الدار البي�ضاء، 

ط2، 2000: 113 .

* * *

اإىل عالمات حم�س يف امل�ضتوى الثاين هو النظام 

ال�ضيميائي العالمي الذي يت�ضّمن التجربة مبداليلها 

اجلديدة، وي�ضهم يف اإنتاج املادة الأدبية مبنظورها 

ل  حيث  الن�ضّية(  البنية  حدود  )داخل  اجلمايل 

تتوقف عند عتبة اإثارة املعنى وبعثه وح�ضد الن�س 

فر�س  خلق  يف  امليداين  الفعلي  الإ�ضهام  بل  به، 

لإجناز  طبيعية  نتيجة  هي  م�ضافة  اأخرى  جمالية 

عالقة مثالية بني التجربة والعالمة.

من هنا ن�ضتنتج اأن التجربة هي التي تتحّول 

الثاين بعد مرورها يف  اإىل عالمات يف امل�ضتوى 

هذا  على  وتكت�ضب  الأول،  الل�ضاين  امل�ضتوى 

التوا�ضلي  النظام  وهو  اجلديد،  نظامها  الأ�ضا�س 

حيث  والتلّقي  القراءة  منطقة  يف  يتحّرك  الذي 

يخ�ضع للتحليل والتف�ضري والتاأويل، انطالقًا من 

مثابة الن�ضق يف نظامه الأول وو�ضوًل اإىل النظام 

املادة  فيه  تكمن  الذي  املقروء  النظام  الثاين، 

اجلمالية وهي حتيل على التجربة واللغة معًا.
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ترجمة  الفني،  الإبداع  يف  والجتماعي  البيولوجي 

والتوزيع،  للن�رص  ر�ضد  ابن  دار  م�ضية،  �ضعيد  حممد 

عمان، ط1، 1986 : 15 .

)2(    قواعد النقد الأدبي، لآبر كرومبي، ترجمة حممد عو�س 

القاهرة،  والن�رص،  والرتجمة  التاأليف  مطبعة  حممد، 

. 25 : 1926
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االحرتاق بنار 

الكتابة

ر�ؤية يف 

ق�ص�ص هيام 

املفلح

 1989 من�سية(  ذاكرة  من  )�سفحات  جمموعتها 

وجمموعتــها )الكتابـة بحـــروف م�سـروقة( 1998 ،

 م�ضاحة وا�ضعة من الن�ضج والرتميز والتقاط املفارقات والإدها�ش 

وال�ضخرية  الكاريكاتوري  والر�ضم  النف�ش،  وتعرية  والتكثيف 

ال�ضعري  والإيقاع  وال�ضرتجاع  واحلوار  والتهكم  اجلارحة 

الآخر،  عن  الغرتاب  اأ�ضري  ظل  الذي  الأنثى،  لعامل  والإخال�ش 

موؤطرة  وامل�ضتلبة،  املحرومة،  امللغاة  امل�ضادرة  ت�ضظياتها  را�ضدا 

ي�ضي بعالقة غري  ، مما  للرجل، متعالية عليه، �ضاخرة منه  ب�ضدامية 

�ضوية معه - و�ضل بها لالغرتاب عن ذاتها وحميطها .

فتئت  ما  التي  امل�ضامني  على  خروجا..  اأرى  اأن  متنيت  …كم 
تتزحزح،  معها، ول  تتوقف   ، معينها  من  تنهل   ، الن�ضوية  الكتابة 

رغم التطور الذي نقلنا لعتبات القرن احلادي والع�رشين .

والتذمر،  ال�ضكوى  اأ�ضرية   ، الن�ضائية  الكتابة  ف�ضاءات  مازالت 

يطاردها اإح�ضا�ش بالقهر والإذلل، رافعة �ضعار خ�ضومة متوهمة 

اأبا واأخا وزوجا، وحتى حبيبا، وهي دوما يف �ضورة  مع الرجل، 

فمتى   ، عليها  املجني   ، املقموعة  وال�ضحية   ، الظلم  حتت  الواقع 

وتظل حتاكم   ، املت�ضخمة  )اأناها(  اأ�رش  من  الن�ضائية  الكتابة  تخرج 

الواقع  اآليات  عن  العني  مغم�ضة  ي�ضيبها،  عما  م�ضوؤول  الرجل، 

)رجال  الإن�ضان  جتعل  والفكرية،التي  والجتماعية  ال�ضيا�ضية 

وامراأة( م�ضتباح الهوية ، فاقد اخل�ضو�ضية، مطحونا حتت عجالت 

واقع لئيم؟ متى تنظر املراأة للرجل ن�ضفا مكمال، وبدل اأن حتاكمه ، 

حتاكم الواقع الذي اأفرز �ضلبياته وحملها الرجل على كتفيه؟

�سمري اأحمد ال�رشيف

ما بني
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تنظر  جعلها  لها،مما  املحيط  نظرها،ا�ستقبال 

،�سعور  وعيها   ال  يف  وي�ستقر  بدونية،  لنف�سها 

بالتفاهة والت�سيوؤ :

املقطبة  الوجوه  اأخربتها  اأمي  ولدتني  حني   :-

فيه،  مرغوب  »�سيئا«غري  ولدت  اأنها  حولها 

اأنني  اكت�سفت  حويل…  ما  وعيت  وحني 

جمرد �سيء خمتلف.

كانت  التي  االأم  ،كّر�ستها  النظرة  هذه 

االأم  �سورة  لكن   ، االإن�ساف  منها  تاأمل  بنتها 

بني  ميزت  عندما  ابنتها،  �سمري  يف  ان�رشخت 

اأوالدها الذكور واالإناث.

مطرزة  بي�ساء،  ورقة  يدي  بني   ..…
ب�سهر الليايل واإرهاق ال�سنني، م�ست اأمي �سفتها 

متح�رشة:

الردة  النجاح الأخيك… قطرات  ليت هذا   :-

ح�سدت  التي  البنت  الوعي  يف  تتجمع 

النكران من اأخيها واأمها وحميطها، و�سورتها 

امل�رشوخة تت�سكل يف الوعيها وتر�سم لنف�سها 

بذاتها،  الثقة  فاقدة  ال�سائعة،  االأنثى  �سورة 

جمرد �سلعة تباع وت�سرتى.

-: كما يلمع اأثاث البيت…كانت اأمي تلمعني 

يف  ن�سائية…حتملق  وفود  باإتقان…تاأتي 

وعر�سي…ت�سم  طويل  تقي�س  ت�ساري�سي، 

رائحتي…. تعدد اأنفا�سي ثم ترحل.

تت�رشف  اأن  االأنثى  حتاول  اأن  غرابة  ال 

متعالية،  فتبدو  لنظرة حميطها،  معاك�س  فعل  برد 

رف�س  من  تنطلق  املفلح(  )هيام  ن�سو�س 

الرجل وال�سخرية منه والتهكم عليه، تريده خامتا 

اإ�سبعها ، بال مالمح ، نعال يف قدمها وكرة  يف 

تقذفه، كيفما �ساءت ومتى »ق�سة اإ�ساعة«. 

للحرا�سة  كلبا  تريد  اإنها  قال  من   .…
مبداأ..  بال موقف وال  ولقب زوجة؟…الرجل 

» في�سان«.

ق�سة  يف  وا�سحا  الرجل  رف�س  يتج�سد 

)ظله(: »ت�رش اأمي ب�سذاجة على قول )ظل رجل 

وال ظل حيطة(، تعكر �سفو جناحاتي ، مترر بني 

احلني واالآخر جملتها )الغبية(….: غراب….

لظل  بحاجة  اأين  قال  من  بقاذوراته…  يلقي 

حائط، حتى اأ�ستعي�س عنه بظل رجل؟ 

راتبها  من  له  تدفع  رجل  من  تزوجْت 

تغيري  �سوى  �سيء  عليها  يتغري  البيت،مل  اأجرة 

ومن  بنف�سها  حاجاتها  ت�سرتي  واالأهل،  البيت 

راتبها..ال ف�سل له �سوى االإجناب.

من املدان هنا ؟ هل هي املراأة التي فتحت 

بتميز ، وتر�سب يف  ُيعامل  اأخا  عينيها فوجدت 

وعيها كراهيته!!

…..بيني وبينه، تعاركنا…جتادلنا..

-: اأنا اأختك الكربى.

-: لكنك بنت ، واأنا الولد..

�ساغت   - الأخته  االأخ  من  النظرة  هذه 

يف  الواقع  قتامة  من  زادت  التي  االأنثى  وجدان 
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االأبناء،  نظرة  تتغري  اأن  تاأمل  ومازالت  الزوج، 

فا�سطدمت بجبال جليد، وتبخر احللم، وظلت 

وجود  مع  حتى  االآخر،  �سلبية  اأ�سرية  االأنثى 

االأبناء.

اإحداهما  خادمتان،  اأوالدي  لدى 

اجلافة  !نداءاتهم  باملجان!  واالأخرى  باالأجر، 

االآمرة ال تنتهي، حاولت اأن اأن�سج بيني وبينهم 

�سبكة من العواطف واحلوارات التي اأحلم بها، 

طبق  ن�سخا  تكون  اأن  اإال  اأبت  الرخ  فراخ  لكن 

االأ�سل عن ب�سمات خمالب والدها.

عالقاتها  توازي  اأن  مت�سظية  الأم  كيف 

باأبنائها، وهي ترف�س اأن تكون حا�سنة لهم؟ 

نالت  درا�ستها،  يف  املراأة  جنحت 

جتد  فلم  العائلة،  وكربت  تزوجت  �سهادتها، 

اأن متد يدها للزوج ،دفعا لعربة احلياة،ظانة  غري 

اأدراج  توقعاتها  فذهبت  �سرتيحها،  �سهادتها  اأن 

الرياح ، ووقعت �سحية االبتزاز من زوج اأملت 

منه الكثري.

وعلى  عليِك  �ساأنفق  اأنا  راتبِك،  اأعطني   :-

البيت…تت�ساوى املذلة حني اأمد يدي الآخذ 

راتبي.  من  اأو  راتبه  من  ال�سخ�سي  م�رشويف 

هل �ساعدتها كل هذه الت�سحيات اأن تك�سب 

لها  نظرته  تغيري  يف  وت�ساهم  جلانبها،  االآخر 

وتعامله معها؟!

… منزيل  يف  يقيم  املتجمد  القطب   ..

معه…اأنكفئ  اأنام  معه…  اأ�رشب  معه…  اآكل 

متهكمة ،�ساخرة من االآخر،كمعادل مو�سوعي 

للنظرة ال�سالبة لها من املجتمع، واإن كنا ال نوافق 

هذا الطرح الذي ينظر للرجل م�سوؤوال عما اآلت 

اإليه اأو�ساع االأنثى!! لقد و�سعت اأمي بيني وبني 

ال�سم�س غربا ال لتحميني…الرجل جمرد غربال 

بال ظل.

املراأة  حتاول  نف�سي  تعوي�س  النظرة  هذه 

اأن جتد نف�سها، وت�ستعيد �سياعها ، فتظهر لالآخر 

اأ�سوارها دائما عالية، اأعلى من قامة الرجل  ،اأن 

واأعلى من هامته ومن كل �سالمله.

امل�سبق  االأهل  مبوقف  املحا�رشة  االأنثى 

مرة  ب�سخرية  الن�سو�س  ،تر�سمه  وجودها  من 

بيتي…. �سحراء  يف  ولدي  متهكمة:..زقزق 

حب  وبطاقات  ر�سا  واأو�سمة  تقدير  �سهادات 

تقاطرت على تهنئني….قوائم الطعام حافلة مبا 

يفيد الولد….الن�سائح عامرة مبا ينفع الولد…. 

املال يبذل ب�سخاء مل�سلحة الولد…متنيت اأن األد 

ينريها  التي  ال�سوء  دائرة  ،الأدخل  ولدا  يوم  كل 

مقدمهم.

اأن  ع�سى  للرجل،   تهرب  اأن  اأملْت 

االأم   - فقدها  يعو�سها  الذي  االأمن  لديه  جتد 

واالأهل-، فماذا وجدت يف الزوج؟

…غربل  دمعي  عناقيد  ابتلعُت   …
�سدري بكلماته….؛ اإذا مل حتملي هذا ال�سهر.. 

�ساأتزوج.

غرور  اأر�ست  اأجنبت،  املراأة،  حملت 
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جمرد ظنون، فهي عندما جتل�س مع ذاتها 

وحتدق يف مراآة الفطرة وتقيم حوارا �سادقا مع 

مكنوناتها  عن  وت�سف  عباراتها  ترق  االآخر، 

الدفينة التي ال ت�سمح لها بالظهور عالنية.

�سفاءها،  يعيد  الذي  البل�سم  هو  االآخر، 

واملطر الذي يروي اأر�سها، والكفة التي توازن 

بدونه  وجود  ال  الذي  ذاتها  اإنه  �سياعها،  بها 

لها، معه تتحول لفرا�سة حملقة، ويف غيابه تفقد 

اإن�سانيتها ون�سغ وجودها، فتنقلب اإىل لبوؤة. 

منها،  الهروب  حتاول  مرة،  حقيقة 

باالحرتاق بنارها بالكتابة .  

 

* * *

ال�سمت  بركة  علّي  اأن حتل  راجية  نف�سي،  على 

ونعمة التجمد.

هذه االإرها�سات، و�سلت باالأنثى اأن ال 

تعرتف لالآخر اإال بف�سيلة قدرته على االإجناب. 

يف  فتهيم  يطاردها  مر�س  االأنثى  �سعف 

قا�سية،  مريرة  جتربة  من  هربا  االأمنيات،  خيال 

على  للخروج  وحماولة  مت�سلط،  لواقع  ورف�سا 

فطري  �سعف  عن  تعوي�سا  احلياة،  اأعراف 

بنجاحات متوهمة فا�سلة بتكبري )اأناها( وت�سغري 

االآخر واالنتقا�س منه.

؟هل  بالكتابة  واقعها  من  تهرب  هل 

تتخل�س من اأو�ساخ واقعها بها؟!



�ســرديـــات

احلنـــــــــــــــــــــــــني درب   ●
اجلارحــــــــــة الــ�ــراحــــــــــــــــــــــــــــــــة   ●
اجلــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــجـــ اأ�ــش  ●
الــزيــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ●
ـــا ـــه ـــارج خ ــــي..  ــــفــــ�ــــش ن داخـــــــــل  مـــــكـــــان   ●
الــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــــــــــــــــرث   ●
قــ�ــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ــص  ●
احلفلـــــــــــــــــــــــــــــــة  ●
بــــالــــبــــحــــر ـــــحـــــلـــــم  ن عــــــنــــــدمــــــا   ●
مــار�ــشــــــــــــــــــــــــــال نــزهـــــــــــــــــــــــة   ●
ـــد ـــي وح ــــر  ــــائ ــــط ل ـــــــــــرى  اأخ ـــــزة  ـــــف ق  ●
ــرة واحــــدة �ــشــاحلــة لــلــدور الأر�ــشــي ــك ● ف
الإ�شبــــــــــــــــــــــــــــــع  ●
ــرة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي اأخ مــتــــــــــــــرو  عــربــــــــــــــة   ●
ــع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرف ال ــط  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي اخل  ●
ـــور ــــ ـــف ــــ ــــ ـــش ـــ� ـــع ال ـــق  ــــ ــــ ــــ ـــي ـــه ـــش �  ●
حظـــــــــــــــــــــــــــوظ  ●
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درب احلنـــيـــــن

�أيوب.  �صرب  فاق  �صرب  مرير،  وفقد  �نك�صار  وح�صة. 

هكـذ� فّكـر وهو يخطــو على �لدرب �لطــويل. كان 

ي�رسع �خلطى، وهو ي�صمع موؤذن �جلامع �لكبري يعلن �أن »�لدفنة« 

�جلامع  ناحية  �صموتاً،  كابياً،  مي�صي  وهو  فكر  �لع�رس،  �صالة  بعد 

�أن يخطف رجليه، وهو يف  �إنه كان يف ح�صابه - مثاًل -  �لكبري. 

طريقه �إىل �أخته »�أم �صامل«، �ملحطة �لثانية، �أن ي�صري على هذ� �لدرب 

قريته، يقف هناك،  �إىل  فيها  تعود يف كل مرة يرجع  للزيارة، كما 

معها  ت�صكن  �لتي  �إليه روحه  تعود  بالدفء.  يتزود  �لوقت،  بع�ض 

عن  �لكا�صفة  �ملحددة  �لأوقات  ذ�ت  �حل�صابات  من  بعيد�ً  هناك 

ينتظره،  ه�صام«  »�أم  �أخته  عند  �ل�صاي،  كوب  فاإن  �لوقت،  �صيق 

فهي باتت �ملحطة �لأوىل للرثثرة. مع ر�صفات �ل�صاي حتكي له عن 

�لذي يجب �أن يعرفه، �أو ل يعرفه.

�صحن  �إىل  »�ملي�صة«  حاجز  �لو�صوء،  مباء  �ملبللتني  بقدميه  خطا 

�جلامع، ليو�جه تلك »�خل�صبة« �لتي تطارده دوماً بخطف �لأحبة، 

فاأدرك حتمية �ملو�جهة، رفع �صبابته �ليمنى، نطق �ل�صهادتني: تر�جع 

خطوتني، لي�صلي ركعتي حتية �مل�صجد. خطا بقدميه، عتبة �جلامع، 

تتناف�ض  �لقلقة، �لأيدي  �لعيون  �ل�صاخنة و�حلزينة،  ليقابل �لأنفاق 

على حمل »�لأمانة«، ليبد�أ �مل�صو�ر على �لدرب �ملثقل بالأحز�ن.

وهو  �أيقن  مر�ت،  ثالث  �لنع�ض،  حمل  من  ن�صيبه  �أخذ 

بني  مي�صي  عظيماً،  ثو�باً  لينال  يكفي  ذلك  �أن  للدرب  ي�صت�صلم 

�لنا�ض �ملهرولة، ينظر لل�صماء، و�صاعة يده مرة ثانية، قال يف نف�صه، 

خلـيـــل اجليـــزاوي

ثمــــة
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متى  لها،  زيارة  كل  يف  نف�سه  ي�ساأل 

نتيجة احلائط  الأيام فوق  تتوقف يده عن قطف 

حتى يراها ثانية!

يف كل مرة يدخل ال�سقة، ي�سم رائحتها، 

اخلبيز،  فرن  حلق  من  اخلارج  طعامها  رائحة 

واخلبز  املعمر،  والرز  باللحم،  البطاطا  �سينية 

الطري املعجون باللنب الرايب. 

ال�سجادة  على  يتمدد  �سوف  بالتاأكيد، 

راأ�سها  تهز  وهي  قلياًل  بجوارها  احلمراء، 

�ساحكة، تردد:

- اآه اتغدى وامتدد!

النظر  ُيطيل  حتى  طوياًل،  النوم  �سيقاوم 

اإليها، ويدها الدافئة تتخلل �سعره وهي توؤكد:

- اإيه يا �سيب! م�ستعجل قوي كده ليه!

لي�سع راأ�سه  ي�سحك وهو يزحف قلياًل، 

املجهدة فوق رجلها، ُيزيح م�ساكل العمل، تعب 

ال�سفر، غالء الأ�سعار، ثم يرتفع �سوته وهو يلعن 

قرارات احلكومة الأخرية مثل مواطن حر!

على  تنحني  وهي  فرحًا،  قلبه  يقفز 

جبينه، ُتقبِّله. حتت�سن راأ�سه بيديها. ب�رسعة يلتقط 

يف  تتاأرجح  احلارة  الدمعة  طوياًل.  يقبِّلها  يدها، 

ي�ساألها:  اأن  يود  معاتبًا.  اإليها  ينظر  وهو  عينيه، 

فكر  هذا؟  كل  به  تفعل  اأن  لالأيام  �سمحت  ملاذا 

اأطرافه  تقيد  اأن  عليها  اأكان  جتيبه؟  كيف  دامعًا 

حتى ل يكرب؟ اأن حتتوي راأ�سه بني يديها، ت�سمه 

وهو يفكر كيف ُيقلِّب اهلل هذه الدنيا! اأم�س بعد 

بعد  الب�سيوين،  �سوقي  عليه  اأقبل  الع�رس  �سالة 

النار  و»راكية«  عامًا،  وع�رسين  خم�سة  غياب 

البيت اجلديد - تدمدم حتت »الرباد«  - خلف 

الأزرق وال�ساي املطبوخ!

وهو يحكي عن اأهمية التم�سك بالهوية، 

تت�سع  دائمًا  العناق،  ي�ستد  �سامل،  بكري  يهل 

دومًا  ال�ساخن  ال�ساي  وكوب  للقادم،  احل�سرية 

يف النتظار.

�ساي  الثاين من  الدور  يدور احلديث مع 

يتاأمل  ق�رساً.  تفر  التي  ال�سنوات  يلملم  الع�رسية، 

يتدارك  الأربعني،  قبل  �سابت  التي  الروؤو�س 

الوقت، ال�سم�س تنحني للمغيب، تدمع العيون، 

التفرق  قبل  الأج�ساد،  تتعانق  الأيدي،  تتالم�س 

والدخول من بوابة ال�سفر.

ناحية دربها بخطوات واهنة، مل  يخطو 

يكد ينتهي من قراءة الفاحتة، حتى وقف اأمامها، 

يواجه ال�سبارة التي طالت مثل �سجرة، انحنت 

حتت�سن بيتها، وهي التي زرعتها، روتها، اأو�سته 

بنقلها اأمام بيتها الأخري، طالع اللوحة الرخامية، 

عليها  من  )كل  القراآنية  الآية  الثالثة  للمرة  يقراأ 

يبحث  نف�سه،  يف  اأوغل  والتاريخ،  ا�سمها  فان( 

عنها، يلم�سها!

على  معلقتني  عيناه  كانت  ال�سقة  يف 

نتيجة احلائط. مل يعد قادراً على ح�ساب كر وفر 

الأيام!



خليل اجليزاويســـرديـات

الراوي ، ج 22 ربيع األول 1431هـ - مارس 2010
123

�سرب  مرير.  وفقد  انك�سار  وح�سية.  ثمة 

خمدت؟  التي  النار  ُي�سعل  من  له.  حدود  ل 

متى  الرماد؟  تنام حتت  التي  يوقظ اجلمرات  من 

تتمدد الأر�س، تهتز �سبقة حتت ال�سماء املمطرة؟ 

ها هي الليايل الباردة ترتى، وراكية النار هامدة، 

والفر�سان غلبهم النعا�س فلم يقفزوا فوق ظهور 

اخليول التي تخرج من �رساديب احلكايات؟ لأن 

دفرته  طوى  الذكريات،  تراب  ردمها  ال�رسايب 

واأجل �رسد بقية التفا�سيل مل�سهد اآخر.

* * *

فيكرب  ال�سم�س،  تن�سجه  ل  حتى  �سدرها  اإىل 

اأن  عليها  اأكان  قمح؟  �سنبلة  مثل  راأ�سه  وتطيب 

به  اإىل جوارها، ول تدفع  اأو  تبقيه يف حجرها، 

ناحية درب وجع الراأ�س الطويل؟ علمته الكتب 

جمنون  بكائيات  �سوى  حفظ  وما  القلب،  وجع 

نرج�سيتهم  املقاهي،  على  الأدباء  ونزق  ليلى، 

املت�سخمة دومًا، ت�ستعل راأ�سه كل �سباح، وهو 

حرائق  املطابع،  بنار  ال�ساخنة  ال�سحف  يطالع 

الف�ساد، هروب رجال الأعمال، زحام املرتو.

اأمامها  يقف  وهو  لنف�سه  التفت  فجاأة 

يحبو  ترتكيه  األ  عليك  كان  احلل!  ما  ي�ساألها: 

وراء  يجري  ثم  الباحة،  يف  الكتاكيت  خلف 

عليك  كان  نعم  البيت.  اأمام  والكالب،  القطط 

اأن تغلقي البوابة احلديد، وتبقيه يف حجرك حتى 

ل تراه ال�سم�س وتطوله الأيام!
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ق�صتان 

ق�صريتان جدًا

بحر و�أنثى

خيوطـها  بدت  �لغروب  على  �أو�شكت  قد  �ل�شم�س 

�لذهبيــة متتـزج بزرقـة �لبحـر وكاأنها قناديـل �شغـرية

ت�شيء من بعيد. �قرتبت �ملر�أة نحو �ل�شاطئ، حدقت عرب �لف�شاء 

�لرثة  �أ�شمالها  تركت  حجاب،  �لبحر  وبني  بينها  يكن  مل  �لرحيب 

كنجمة  وهوت  �لبحر  نحو  عميقاً  توغلت  �ملقفر،  �ل�شاطئ  قرب 

م�شيئة.

مكابدة

على قمة جبل �شاهق، ��شتفاق �ل�شقر من �إغفاءة ق�شرية. 

يف  جتري  بالربوق  مكللة  �شحابة  ر�أى  �لأ�شودين،  جناحيه  نف�س 

هذه  �أن  �أدرك  بالهزمية،  �شعر  وعندما  ملطاردتها،  هب  �ل�شماء. 

قمة  على  �ل�شحابة  غيث  من  قليل  تدفق  طريدة.  ولي�شت  �شحابة 

�جلبل، �أ�شدل �ل�شقر جناحيه وعاد لغفوته من جديد. 

* * *

فهــد اخلليـــوي

كانــت





محمد حسن غامنســـرديـات

الراوي ، ج 22 ربيع األول 1431هـ - مارس 2010
127

الـــ�صــــــراحـــــــــة 
اجلــــــــارحــــــــة

طبيعة  بحكم  املكان  هذا  على  اأتردد  واأنا  �سنوات 

درا�ســتي واأبحـــاثي، وعندما كنــت اأدخــل اإىل هـذا

كنهه،  اأعرف  ال  خوف  ويحتويني  رهبة،  ت�سملني  كانت  املكان 

اإال  يعرف  ال  املكان  هذا  بالعبا�سية،  العقلية  االأمرا�ض  م�ست�سفى 

باألوانها  نظري  لفتت  حتى  باالنك�سار،  اإال  ينطق  وال  ال�سدق، 

الك�ستنائي  وال�سعر  الفرو،  من  امل�سنوع  االأ�سود  البالطو  الفاقعة، 

امل�ستعار، حقيقة ده�ست، ولعلها ملحت ده�ستي، اأعطتني �سيجارة، 

الطويل  املوح�ض  الطريق  يف  ن�سري  ونحن  و�ساألتني  يل  واأ�سعلتها 

واملو�سل اإىل الباب اخلارجي.

- ما الذي اأتى بك اإىل هنا.

وقبل اأن اأجيب، انطلقت تتحدث وكاأنها تعرفني منذ األف عام. 

النا�ض  هوؤالء  الظروف.  ت�سنح  كلما  هنا  اإىل  اآتي  اأن  تعودت  لقد 

ع�ست  و�سقائهم.  بوؤ�سهم  مدى  جيداً  اأعرف  واأع�سقهم،  اأحبهم 

معهم ما يقرب من الثالثة اأ�سهر، عندما حتطمت يف يوم ما.

قلت لها برباءة و�سدق:

- ماذا تعملني؟

ب�رصاحة مطلقة انطلقت:

واأنام  الليل  اأ�سهر  املالهي..  اأحد  يف  راق�سة  »اأعمل   -

والنفاق  امللل  من  مللت  لقد  ومرهقة.  متعبة  جفوين  النهار، 

والكلمات ال�سخيفة املعادة، ولكن تيار احلياة ينطلق ومي�سي دون 

حممد ح�سن غامن

ثــالث
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منهما  لكل  ا�ستاأجرت  اأنني  كما  الزيجة،  هذه 

�سقة خا�سة به.

زوجها  مع  �سافرت  هذا  كل  بعد  اأختي 

دون اأن تاأتي لت�سلم علّي اأو حتى ت�سكرين لأنها 

اأعمل راق�سة وفتاة  باخت�سار غا�سبة مني لأنني 

ليل.

�رشكات  اإحدى  يف  حما�سبًا  يعمل  اأخي 

ال�ستثمار يترباأ مني، والف�سل يف العبدة هلل التي 

ا�ستطاعت عن طريق معارفها اأن جتعله يعمل يف 

الوقت الذي يت�سكع زمالوؤه على املقاهي ونوا�سي 

ال�سوارع، ولكنه غا�سب مني ول يتحدث معي، 

انهرت  يخ�ساه.  الكل  اأجرب  كلب  وكاأنني 

قد و�سلنا  الوقت  اإىل هنا، وكنا يف هذا  واأتيت 

�سامل،  �سالح  طريق  حيث  اخلارجي  الباب  اإىل 

بيدها،  اأم�سكت  ب�سهولة،  تن�ساب  وال�سيارات 

فاأردت  كالمها،  و�سدق  ب�رشاحتها،  هزتني 

ولكنها  اأكرث،  نتحدث  لكي  معي  تاأتي  اأن  منها 

رف�ست برقة متناهية واأنها تعبة ومرهقة من �سهر 

الأم�س، واأ�سارت اإىل اإحدى ال�سيارات املالكي 

بطريقة: الأوتو�ستوب، فتوقفت. مدت يدها يل 

الرمادية،  ال�سيارة  داخل  واختفت  مودة  بكل 

اأخذت اأتابع ال�سيارة وهي تنطق يف الطريق حتى 

اختفت و�سط الزحام املتكد�س، واأ�سعة ال�سم�س 

حارقة جتعل الكل يهرب وينكم�س، ولكن متى 

ننكم�س داخل ذواتنا ولو للحظات؟

اأن يتوقف ليعي ماأ�ساتي«. قلت لها ب�سدق واأنا 

اأنفث دخان ال�سيجارة واأتابعه:

- اأمل جتد عماًل اأف�سل من هذا؟

توقفت عن ال�سري، ودقت كطفلة �سغرية 

الأر�س بحذائها و�رشخت:

�سيء  ل  واأختي،  اأخي  كالم  نف�س   -

يا  باخت�سار  ق�ستي  ال�سعارات،  �سوى  تعرفونه 

واأخي  اأنا  الأيام  اأحد  يف  عدت  اأنني  هي  اأ�ستاذ 

واأختي من املدر�سة.. كنت اأكربهم ويف ال�سف 

الأول الثانوي لنجد العمارة التي كنا نقطن اأحد 

بالكامل،  العمارة  انهارت  تهدمت،  قد  �سققها 

اأثر ل لأبي ول  اأي  اأمل ت�سمع عن ذلك! مل جند 

لأمي، اإىل اأحد اأقاربنا ذهبنا. ولكني ملحت امللل 

و�سمعنا كلمات واأوامر �سخيفة، ولكني حتملت 

على م�س�س، العيون حتا�رشين، تلتهمني، تغريني، 

ل يحنون علينا من اأجل اهلل اأو اخلري، ولكن من 

اإنهم يحا�رشونني ويريدون مني  اأجل ج�سدي، 

اأن اأنحرف، وبطبيعتي ال�رشيحة رف�ست.

املالهي،  اأحد  يف  ر�سميًا  انحرفت 

اأخذين  اإذ  الهرم  �سارع  يف  �سقة  يف  وبالتحديد 

من  انتهيت  اأن  بعد  �سقته  اإىل  عربي  زبون 

»النمرة«، اأكره الكذب والكالم امللون، قذفت 

اأن  على  وحر�ست  قدمي،  كحذاء  بالدرا�سة 

اأنهت  عام  منذ  الدرا�سة،  واأختي  اأخي  يوا�سل 

اأختي درا�ستها اجلامعية وتزوجت باأحد الأثرياء 

اإمتام  يف  كثرياً  �ساعدتها  وقد  و�سافرت،  العرب 
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اأ�شـــــــــجان اجلبــــل

املظلم  كهفه  يف  يتحول  الذي  الأ�صم  الأعمى  الكائن 

البارد الرطب، ي�رضب فيه على غري هدى هو ل يعرفني

اأنا اجلبل املبدع ل اأعرفه. كل ما اأقوله  ول اأعرفه، اأو للدقة اأقول 

تنتابني  به  غام�ض  اإح�صا�ض  على  بنيته  تخمني،  فرط  هو  ب�صاأنه 

مرة، هذا  تعا�صة  ثم  رائعة  ن�صوة  ال�صكري  تنتاب  ما  ت�صبه  رع�صات 

يحدث عندما ياأخذ يف التخبط على غري هدى يف كهفه ال�صامت 

لي�ض لديه زمن، ت�رضب ي�رضاه يف اأعماق املا�صي ال�صحيق بينما ميناه 

تلج يف امل�صتقبل.

عارمة،  فو�صى  يف  والأمكنة،  الأزمنة  قدميه  حتت  تت�صاقط  هكذا 

لكنه قادر على اأن ينحني رغم عماه، ليلتقط من الركام ما يريده، 

الأ�صود  احلرير  خيوط  من  كومة  و�صط  يف  ق�صة  يلتقي  كالذي 

املت�صابكة. كل هذا يحدث يف دياجري كهفه، اأدنى حركة يتحركها 

�صاكن الكهف، تنعك�ض علّي.

يف  كهفه  اأن  يعرف  الكهف  �صاكن  هل  يناو�صني.  الذي  ال�صوؤال 

اأعماقي؟ اأم هو يجهلني، ول يعنيه اإل كهفه. هل يعرف اأن خبطاته 

متلأين  اجلنون،  حافة  اإىل  الأحيان  بع�ض  تدفعني  هذه  الع�صوائية 

باإح�صا�ض امراأة جاءها املخا�ض وهي وحيدة مقرورة يف الربية.

وميلي  ميلكني،  اإذاً  فهو  يح�ض  لو  اأعانيه،  مبا  يح�ض  هل 

علّي قد يخمد ل�صهور، فاأ�صك يف وجوده، لكن يف خموده اأخمد 

قمتي  اأما  وجوده.  موؤكداً  قاهرة  بقوة  يداهمني  فجاأة  اأي�صاً،  اأنا 

العزيزة التي تتوج راأ�صي، حتى عندما يلفها اجلليد، معجب اأنا بها، 

وجيــــــه القا�ضــــــي

هـــذا
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�إىل  �سعادتي  قلبت  كارثة  حدثت  �أخري�ً 

قمتي  �إىل  مهند�سوه  ومعه  م�رشوع  جاء  تعا�سة. 

غريبة،  �سلبة  مو�د  من  �أعمدة  غر�سو�  �لعزيزة، 

�آذنة بدمار قمتي. �أز�لو� بادر�ت �ساكن �لكهف، 

�أ�ستطيع  ال  الأين  �أعرفها.  ال  بادر�ت  ليغر�سو� 

وحنقي  جزعي  فرط  ومن  �لكارثة،  �إيقاف 

ظنًا  �سائلة،  مني �سخور  �أجز�ء  متلملت، غمرو� 

على  خوفًا  �أكررها  فلم  لينة،  �أ�سطحي  �أن  منهم 

ما تبقى.

على  خوفًا  يجتاحني  عظيم  رعب 

ت�سحقه  �إليه، ف�سوف  لو و�سلو�  �لكهف  �ساكن 

�خلو�زيق.

على  تنت�رش  بد�أت  ملونة  علب  من  كثري 

ج�سدي كبثور موؤملة. كل �آمايل كانت تتعلق باأن 

نف�سه  ينقذ  �أن  �لكهف  �ساكن  مقدور  يكون يف 

مبناورة �خلو�زيق �إذ� و�سلت �إليه.

�أي قدر من �لقهر ت�سببه روؤية عزيز تهوي 

على ر�أ�سه �سخرة، ولي�س يف ��ستطاعتك حتذيره، 

فاأنت ال تعرف مكانه، كذلك هو �أ�سم �أعمى.

�لقمة  �أنات  كانت  �لعمل  تقدم  كلما 

ت�سلني، ولكن مل يكن لدينا �إال �ل�سرب يف �نتظار 

معجزة.

�أفقد  مل  �لكهف.  �ساكن  حركة  �سكنت 

�الأمل بعد، فقد تكون فرتة خمود كالتي �أعرفها، 

يفاجئني بعدها بحركة جتعلني �أرجتف ولو حتت 

�سم�س �لهجري.

�أالعبها  �أي�سًا،  بي  معجبة  وهي  واأعرفها،  تعرفني 

�أكذب  �أخاتلها.  �الأحيان  بع�س  وتالعبني. 

�أطرح  مل  �ن�سجام.  يف  ولكننا  علّي.  وتكذب 

عليها يومًا ق�سية �سكان �لكهف. لدّي �إح�سا�س 

�أجتنب �حلديث  �أنا  �أنها عرفته،  لو  لن حتبه،  �أنها 

يوؤدي  بينهما، فقد  �أريد �سد�مًا  ب�ساأنه. ال  معها 

�إىل  للود ق�سية،  يف�سد  �أن  ينبغي  �لذي ال  �حلو�ر 

بهذ�  �أحتفظ  �أن  �أمتنى  �سحيته.  �أنا  �أكون  عر�ك 

�أدري  ال  �ملعرفة.  تف�سده  ال  فر�غًا  بينهما  �لبون 

هل ينبغي علّي �أن �أحب �ساكن �لكهف؟ لي�ست 

له لغة �أ�ستطيع �أن �أتو��سل معه بها. ولكنه كثري�ً 

�ملق�سود  �أنا  �إن كنت  �أدري  بهد�يا، ال  يبعث  ما 

بها، �أم ببعثها �إىل قمتي وهو غري �آبه.

يريد،  ما  و�الأمكنة  �الأزمنة  من  يلتقط 

�لرطب  كهفه  يف  يزرها  بذور�ً  منها  في�سنع 

�سغرية  بادر�ت  �لقمة.  �إىل  ت�سل  حتى  فتنمو 

�لقمة  بها  فتفرح  و�الألو�ن،  �الأ�سكال  متعددة 

بالرعاية حتى ت�سبح  و�ل�سفوح. تتعهدها تربتي 

�مل�سادة.  �لعو�مل  من  حتميني  با�سقة،  �أ�سجار�ً 

كذلك ياأتي خلق كثري لروؤيتها و�لتمتع باأريجها، 

�أ�سل  �أن  مرة  نف�سي  ر�ودتني  فخور�ً  �أنا  و�أغدو 

�إىل �لبذور، �لتي قد تقودين �إىل �لكهف و�ساكنه، 

هذ�  يوؤدي  فقد  �ال�ستمر�ر،  عن  عجزت  لكن 

باالأر�س. نك�ست بع�س  فاأت�ساوى  �نهياري  �إىل 

لي�س  لكن  لهد�يا،  ر�ق�سة  قمتي  تبدو  �الأحيان 

�ساكن  من  �لقادمة  �لنبتة  رعاية  �إال  خيار  لديها 

�لكهف.



وجيه القاضيســـرديـات

الراوي ، ج 22 ربيع األول 1431هـ - مارس 2010
131

ال �أدري ما جعلني متاأكد�ً �الآن من مقتل 

�ساكن �لكهف، للمرة �الأوىل ت�ساألني قمتي عنه، 

ودموع تن�سال على �سفوحي، �ساألتني عن �ساكن 

�لكهف �لذي كان يهديها �لبادرة، عندها عرفت 

�أنهم قد بنو� عليه بنيانًا.

* * *
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كـــلـــــب الزيـنــــــــة

اأول الأمر فكان م�ضحكاً، وبدا �ضوته �ضعيفاً  النباح 

وم�ضطــرباً، كنـت اأه�ضـه فيفـر خمتبئـاً خلــف املقاعـد

والنباح.  الظهور  فيعاود  ابتعادي  من  يتاأكد  وي�رصخ،  املتناثرة 

كان  باملكان.  فه  ويعرِّ �ضعره  ومي�ضط  يداعبه  �ضاحبه،  به  ان�ضغل 

طويل ال�ضعر، جمياًل ومرتهاًل حني يتقافز على الأر�ض خلفه ببطء، 

فيما مل يعد �ضاحبه ي�ضب اخلدم اأمامي اأو يب�ضق على الأر�ض ناظراً 

اإيّل اأو يجل�ض وا�ضعاً �ضاقاً على �ضاق اأثناء مروري كما كان يتعمد 

اأن يفعل.

ملحني على الطريق فوا�ضل نباحه واحتد حتى بعدت منه، ه�ض�ضته 

ب�ضاقيه.  الأر�ض  وخرب�ض  يجفل  ومل  زيله  فربم  اأفعل،  كنت  كما 

�ضدره  يف  القوة  معامل  ات�ضحت  القا�ضية،  نظراته  فبدت  اقرتب 

ل اجلذع والبطن، وبدا اأن �ضعره لي�ض طوياًل،  و�ضيقانه واختفى ترهَّ

يعد  مل  اأنه  اإهانة خ�ضو�ضاً  املتوا�ضل  نباحه  اعتربت  ولي�ض جمياًل، 

الآخر  اجلانب  األزم  وبداأت  جتاهله،  فاعتدت  بالتهوي�ض  يرتدع 

للطريق. اعتاد النباح على األ يتخطى الأ�ضفلت، وا�ضتبعد جرياين 

اأن يكون ل�ضاحبه دور يف حتري�ضه.

حني فاجاأين قاطعاً الطريق ومتجهاً هذه املرة اإىل �ضاقي. مل 

اأدر هل كانت خطوة واحدة هي التي قفزتها اإىل الأمام تفادياً لأنيابه 

اأم اأنني هرولت، لكنني �ضمعت رمبا يف هذه اللحظة �ضحكة قبيحة 

املتناثرة،  املقاعد  اأحد  على  هناك  جال�ضاً  فراأيته  التفتُّ  ومتهكمة. 

ي�ضع �ضاقاً على �ضاق ويحرك �ضبابته. داخلني ال�ضك يف اأنه يحرك 

حممد اإبراهيم طـه

حــاول
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ناعمًا �أكرث مما توقعت، وكان كلبه م�ستكينًا حتت 

خبث  يف  ت�ساءل  �لزينة.  كالب  بر�ءة  يف  قدميه 

وكان �ل�سكني م�رشعًا يف يدي:

- �سكني �ملرحوم؟

�أوماأت بر�أ�سي و�أدخلته، قال بارتياح

- �أعرفه.

يف  حباًل  فناولني  بعينه،  للخادم  غمز 

حتت  فارمتى  �لكلب  �إىل  و�أ�سار  د�ئرة،  طرفه 

قدمي و�أدخل ر�أ�سه. كان م�ساملًا ود�معًا وكنت 

�أحكم �حلبل حول رقبته. ناولني حجر�ً ربطته يف 

و�خلادم  و�لطبيب  بجانبي  �سار  �لآخر.  �لطرف 

خلفنا حتى حافة �لبئر، فب�سط ذر�عه على طوله 

وفرد كفه، قال وهو يحاول �لبت�سام:

- تف�سل!

تابعت  �لبئر،  �لكلب و�حلجر يف  دفعت 

�ملت�ساعدة  �لفقاعات  ثم  و�ل�رش�خ  �ل�سقوط 

�خلا�ص  �عتذ�ره  �لباردة وحّملني  �لقهوة  ناولني 

�لطريق.  �أول  �إىل  و�أو�سلني  �لكبرية  �ل�ست  �إىل 

�أ�سعر  ومل  توؤملني،  �ساقي  وكانت  �لكلب  مات 

بالر�سا �إذ تكرر جميء �أبي - �لذي علمني �أ�سول 

�ملبارزة - على مقعده �ملحرك �سامتًا، يغرز �سكينه 

�أغلقت  ويبكي.  �إيّل  ينظر  ثم  فخذيه  يف  �حلاد 

�لنو�فذ  �إغالق  �أحكمت  �لد�خل،  من  حجرتي 

حتى �لثقوب �ل�سغرية. �أرتعد، ل �آكل ول �أ�رشب 

ول �أنام، �أب�سق �سيئًا عالقًا يف حلقي ل يخرج. 

�لكلب ب�سبابته. يفردها فيهجم، ويلمها فيرت�جع 

�أو  �ل�سامة، تلدغه  مثلما كان ير�سل لأبي تعابينه 

ن  هوَّ تبني.  رفيعة ل  بخيوط  ي�سحبها  ثم  تخيفه 

جري�ين �لأمر، فهو جمرد كلب للزينة، ل ي�ستحق 

ر�سا�سة  �أو  م�سمومة  ولقمة  �أمامه،  �أهرول  �أن 

�أبي غا�سبًا على  باإنهاء �لأمر، فيما جاءين  كفيلة 

مقعده �ملتحرك، يغرز �سكينه �حلاد يف �سدر دمية 

�أو و�سادة.

على  مروري  �أثناء  عقرين  حني  �رشخت 

�جلانب �لآخر للطريق من دون �أن �أثريه �أو �ألتفت 

�إليه �ستمت �أ�سدقائي وجري�ين وجريت �إىل د�رنا 

�سكينه  و�أخرجت  �أبي  حجرة  �إىل  و�سعدت 

�لالمع. حاولو� منعي لكنني �أق�سمت باأن �أقتله. 

طعنات  يتجنب  كان  با�ستماتة.  �لكلب  منعني 

�ملتالحقة ويهجم يف �رش��سة. تقدمت،  �ل�سكني 

بر�عتي  و�كت�سفت  وخميفًا  حاد�ً  �ل�سكني  كان 

يحرك  هناك  جال�سًا  ر�أيته  �ملبارزة،  يف  �لقدمية 

�لكلب  ك�ص  و�قفًا  و�نت�سب  �ساقًا  �أنزل  �سبابته. 

مبت�سمًا ومرحبًا،  فا�ستكان خلفه، وفرد ذر�عيه 

�أين  حائال يف �لوقت نف�سه بيني وبني �لكلب. هدَّ

ثم جذب مقعد�ً ونادى:

- قهوة يا ولد.

»تع�سم« �أل يزيد �حلادث من كر�هيتي له، 

وعر�ص �ساقي على طبيبه �خلا�ص، فقال ب�سيطة، 

قال �إنه كلب للزينة ول يدري �سببًا لتغريه هكذ�. 

بد�  ر��سيًا.  عنده  من  �أخرج  باأن  و�أق�سم  �عتذر 
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نهايتي  �أنتظر  كالنباح.  متو��ساًل  �رش�خًا  �أ�رشخ 

�أرى  لكنني  و�أب�سق،  �أرتعد  �ملظلمة.  �لغرفة  يف 

وناعمًا،  خمادعًا  �أر�ه  و��سحة وحقيقية.  �لأ�سياء 

كلبه لي�ص للزينة، ي�سري يف جنازتي د�مع �لعينني 

مقدمًا  يديها  على  ينحني  �أمي  �إىل  ي�سل  وحني 

�لعز�ء.

* * *
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مكان داخل 

نف�سي.. خارجها

باحلبل  يت�شبث  جنيناً،  يحتويني..  رحمه  يف  �شمٍت 

تال�شي  يبارك  �شوتي،  ت�شـور  جدرانــه  ال�رسي.. 

وجودي يف اأ�شطورة جمودي.

اآهات  ميت�ص  خميلتي،  يف  تعرب  حلظة  يتو�شل  دافئاً  حلماً  لكن 

وجعي..

اأفتقد  ال�شدى..  بكريات  تلهو  جدرانه  دفئك،  يفتقد  كهفي 

املكان داخل نف�شي، بيد اأن ال�شجيج خارج الكهف يهدد �شكينة 

اأتو�شل نايات ال�شمت يف قلبي اأال تقطع احلبل ال�رسي،  روحي.. 

اأال تطردين اإىل مكان داخل نف�شي.

على  ع�شياً  الوهم  يل  �شوره  وقد  احلب،  ع�شقت  اأنا  امراأة  اأي 

التمزق يف حلبات احلرب واحلياة؟!

- احلرب لعبة..

- احلياة خدعة..

- احلرب خدعة..

- احلياة لعبة..

واحلب واأنت واأنا.. �شحية اخلدعة واللعبة..

للحلبات طقو�ص ال ت�شبه طقو�ص �شغفي.. �شخبي.. بنائي مدر�شة 

للع�شق..

لذا اأطاح ع�شف للريح بحلمي.. ظـاًل للحزن تركني..

�أ�صماء حممد م�صطفى

كهُف



الراوي ، ج 22 ربيع األول 1431هـ - مارس 2010
138

�ســــــــــرديــــــات

فقط، �منحني وقتًا كيما �أعرف �أي �لأجنة �أنا.

٭

باأ�ساطري �جلزر �لنائية، هل �أحلم معك؟..

هل �أت�سبث، وبي �حللم يت�سبث، يف بلٍد م�سفوح 

�سظايا  فوق  يرت�ق�ص  �لرماد  ونثار  �لأحالم، 

�لأج�ساد؟!

ما عاد يت�سع للحلم؛ هذ� �لزمن!.. ما عاد يعرف 

عناوين ت�ساري�سي، ذلك �لفرح!

فاأعجب لهم�ٍص حتت ظالل �ل�سجر.. لختال�ص 

حلظة ع�سق من زمٍن للحرب ُنِذر..

حتى جموح �لفرح، يعجز عن �أ�رسي..

يغلب �سوؤ�ل حلوُح جموح �حللم:

يتعكز  �أم  خ�سية،  بال  طليقًا  ي�سرُي  �حلُب  �أماز�ل 

خائفًا مثلي؟!

�لالزورد  و�سو�طئ  �ملخيلة  ف�ساء�ت  �أماز�لت 

جفاف  حا�رسها  �أم  بالغرق،  �لقلب  تغري 

�حلروب؟!

�إن  بيد  خجول..  حلٍب  ب�سمًة  يل  ت�رسق  حلظة 

�للحظة،  متحو  وجودي،  جتتاح  هدوٍء  �أ�سطورة 

�أيقونة  تتك�رس  �إذ  نف�سي،  خارج  �إىل  تعيدين 

قريبًا  تتناثر  �أج�ساد  ثمة  قنبلة..  بدوي  �أحالمي 

من مكاين!!

ج�سد  من  ر�أ�سي  ي�سحب  �مل�سعور  �لربكان 

زمنًا  �لعقرب  يلدغ  حمر�بي..  باجتاه  ذكرياتي 

د�خل نف�سي وقتك ل يت�سع حلٍب �أو حلم!!

وتعرت  فر�غاتي،  من  �لذكرى  ظالل  فرت 

�أر�سفة مدن �حلب من خطو�تي.. فغد� وجهي 

للطرقات �لنائية رماد�ً، وعلى طفل �حلب تناثرت 

�سظايا قلبي.. 

�إحدى  �أذكر..  ما  على  ��سمه  ذ�ك  قلبي..كان 

عطايا �حلرب �أن ُتفقد �حلب ذ�كرته، �أو حُتر�ص 

على تنا�سيه.. حتيل �حلياة �إىل خفقات خر�ساء ل 

تذكر..

قلبي بعد �أيام �لنزف �أ�سبه باألبوم غطاه غبار �للعبة 

�أق�سى  من  �لعودة  ت�ساألني  و�أنت  و�خلدعة.. 

حمر�بي؟!

هناك مع �ل�سمت يعقد حزين هدنة..

قلبي  تاأرجح  يحريه  �ل�سمت،  يتبناه  فمي.. 

موجوعًا بني �ملكانني..

ل تلح علّي بال�سوؤ�ل..

�منحني زمنًا �أتاأمل نف�سي يف مر�يا �ملكانني..

�سوب  يحملني  �سمتي،  يو�جه  �سمتي  دع 

جنني  يطلقها  �رسخة  رمبا  حا�سم..  قر�ر 

�أو.. باحلبل �ل�رسي تت�سبث  �لكهف باجتاهك.. 

�أ�سابعي..

�أو  نف�سي  ت�ساحلني  �تركني،  �لكهف  يف 

ند�ئك..  بهدير  �حلبل  �أقطع  قد  تخا�سمني.. 

يهرع �لر�سيع يّف �إىل ذر�عيك؛ �إىل د�خل نف�سي، 

�أو �أمنح �حلرب وجودي، و�لذكريات.. و�أت�سور 

�ملكان خارج نف�سي..
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�ملقابر  وبني  ذوت،  �لأدخنة  �أثري  يف  ذكرياتنا 

تاهت..

�ملحيطات  �أ�ساطري  تو�قون نحن حللٍم جديد يف 

�لالزوردية و�جلزر �لبلورية..

ن�رس�ت  جدر�ن  يف  ت�سمرك  زمِن  رهُن  وتوقي 

�لأخبار..

قل: �إن �مل�سمار �سيهبط قمر�ً على و�سادة حلمي.. 

عندئٍذ �أقول: �إّن �أفقًا للحياة قد يت�سع..

�إّن  �لأحمر..  �ملوت  هدير  يعلو  ب�سوٍت  يل  قل 

غري  مكانًا  �إّن  �أقول..  عندئٍذ  �أنت..  هو  مكاين 

مكانك، غري مكان �أنا�سي..  لن يحتل نف�سي.

* * *

و�أنت..

ر�أ�سك م�سمار يف جد�ر ن�رسة �أنباء..

غ�سب �جلرح و�خليبة ي�سلبك حق �حلب..

هذ� وقت �لغ�سب..

طقو�ص �حلب و�حللم.. ترف وبطر..

تعلن  �ل�ساعة  عقرب:  لك  قال  كما  بي:  ت�رسخ 

�لبكاء عن �لوطن!!

ل  مطر�ً  �لوقت  زجاج  على  �حللم  دموع  تتناثر 

يبلل �ل�سعفات �لياب�سات، فال يتغنج �لثمر..

و�سادتي،  على  �لف�سية  كرتها  �ل�سماء  تلقي 

تعزيني.. تهجو �غرت�بي..

ويحه.. زمن �لغدر �أيب�ص �لغيث فينا، ف�سار دمعنا 

كر�ٍت تتنا�سل بني عقاربه..

ويحه.. �خلنجر �مل�سموم يف ج�سد �لوطن..

ويحه.. �حلب ما عاد هو..

ويحه.. �حللم ما عاد هو.. ما عاد نحن..

�حلياة  طقو�ص  تغريت..  �لوطن  ت�ساري�ص 

��سُتبدلت..
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حـــــــــرث النـــــــــــار

منري  وهج  من  وروداً  فت�صري  تكرب  ال�صغرية  اللهب 

اأبيـ�ض م�صـوب بحمرة، وت�صــتطيـل فتغـــدو ثعـــابني 

باأجنحة تطري، وتتحول - بنهم واجتياح - اإىل �صياطني نارية ترتدي 

العباءات امل�صتعلة، اأ�صنان النار تطقطق وهي تق�صم ما تاأكله.

مت�صغ يف عجلة وتبتلع وتكرب ومتتد وت�صبح نهراً من اللهب الهائج 

واجلامح، اأده�ض لهذه العجلة، كاأن املوعد قد اأزف والبد من اأن 

تعلو  وباط�صاً.  ثقياًل  عقاباً  تلقى  ال  املقد�صة حتى  املهمة  من  تنتهي 

النار وتفرخ، تعدو وتطقطق، تلتهم كل ما تلقاه. االأحرا�ض وعيدان 

البال�صتيك،  واأوعية  الورق  الكاوت�ض،  عجالت  الكثيفة،  الغاب 

بقايا  والِعر�ض..  والفئران  الدجاج  والقطط،  الكالب  جثث 

اأخ�صاب وقلوب  معطلة.  اأجهزة  قدمي.  م�صتنقع  �صفادع حمللة يف 

منها.  �صئموا  اأطفال  األعاب  حديثاً.  مولودة  اأجنة  خال�ض  حمطمة. 

اململوءة  ن�صف  البويات  ودالء  البامربز  لفات  مع  متعفنة  �صفائر 

وماء الوجوه املراق، ع�صائر اخلجل املتخرث. زيوت �صيارات األقاها 

اأ�صحابها يف هذا املقلب عرب �صور متهدم لبقعة كانت حلماً مل�رشوع 

مل يتم.

وهو  �صنة  ع�رشة  خم�ض  قبل  اجلثة،  امل�رشوع  اأمام  �صكنت  منذ 

واال�صتياء..  باخلزي  اأ�صعر  ال�رشفة.،  اإىل  خرجت  كلما  يجابهني 

هنا.  يقام  اأن  كان يجب  املتوطنة  االأمرا�ض  لعالج  م�صت�صفى كبري 

اأوقف  واملقاول  احلكومة  بني  خالفاً  لكن  الرئي�ض،  اأ�صا�صه  و�صع 

العمل.. اأ�رشعت النار ت�صقط الالفتة وتاأكل حروفها التي تت�صمن 

تفا�صيل امل�رشوع.. خم�ض ع�رشة �صنة!!

فـــ�ؤاد قنديـــل

بذور
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بالأع�شاب �ل�شوكية و�لظالم، تتناثر يف �أعماقي. 

�جل�شد  وتاأوهات  و�لأوهام  �لأحالم  فتات 

�ل�شائخ، لدغات �شامة ل تاأتيني �إل ممن �رشبو� من 

يزرعها  �شغرية  موؤ�مر�ت  �ملهدر..  �لعمر  عرق 

جمانية  دماء  عن  تع�شة  �أخبار  �لأدعياء،  حقد 

للتخبط  مدوية  �أ�شو�ت  مكان،  كل  يف  ت�شيل 

�لتي تخلى  �لكر�مة و�ملبادئ  و�لرتطام. دموع 

عنها �لكثريون.

و�شاخط  وحائر  عاجز  عامل  د�خلي  يف 

باأعماقي  كثرية  �أحر��ش  لالنفجار..  وموؤهل 

لالأعمال  قر�ء�تي  تفلح  مل  لالنفجار..  تتاأهب 

بهذه  �أ�شبهني  ما  �أو حتركني.  تلهمني  �أن  �ملتاألقة 

حم�شو�ً  م�شتنقعًا  �إل  ل�شت  �خلربة..  �لأر�ش 

و�لرو�ئح  �ملجنون  و�لعبث  و�لنفايات  باجلثث 

�ملتوطنة وطبقات �لقبح و�لعجز و�لبو�ر. 

�أنباأين جاري �لو�قف يف �ل�رشفة �أن �لأولد 

�لنارية.. مبب  �ألعابهم  �إليها و�ألقو� عليها  ت�شللو� 

كانت  �أنها  �أنباأين  و�أطاليا.  حب�ش  و�شو�ريخ 

ومهربًا  و�ل�شمامني،  �ملخدر�ت  ملدمني  مرتعًا 

لي�شت  يتوقف،  �أن  متنيت  لل�شو�ش.  �أحيانًا 

�أ�شنان  �أن  �ملهم  �ملا�شي،  يف  حالتها  �لآن  مهمة 

لتز�ل  وتنظفها.  �لأر�ش  حترث  �لن�شطة،  �لنار 

تبحث عن  و�ملفزعة  �ملختبئة  �ل�شغرية  �لكائنات 

�شبيل للفر�ر. ما �أروع �لنار!

مكاين،  يف  جتمدت  �ملغادرة،  �أ�شتطع  مل 

تعريفًا حمدد�ً  �أبلور يف خيايل وعقلي  �أن  �أحاول 

�مل�شهد ر�ئع.. �ل�شعود �ملدوي و�ل�شامخ 

بيوتهم  من  �لع�رش�ت  خرج  �ملهيمنة..  للنار 

ليباركو� �أياديها �لبي�شاء �لتي تعتزم �أن ت�شوي كل 

�شيء بالأر�ش وترحمنا من تالل �لقبح �لتع�شة.. 

لقد  و�لنبيل..  �مل�رشق  �لنار  تاريخ  يف  فكرت 

�شنعت �حلياة حتى حني كانت تهدم، وعلمت 

�لإن�شان وقادت �لتعمري و�ل�شناعة. 

لفتت �نتباهي حركة غريبة. تاأملت جيد�ً 

ما يجري.. ثمة �أولد يخرجون من �أل�شنة �للهب 

�لأر�ش  يف  يفعلون  كانو�  ماذ�  يهللون..  وهم 

عليهم  تزحف  �لنري�ن؟  بني  ظلو�  وملاذ�  �خلربة؟ 

يبلغني  �شهدها  �ملتعالية،  عباءتها  وت�شملهم 

وتو��شل  ج�شارتها  تزد�د  �لتا�شع،  بالطابق  و�أنا 

�للتهام.

كميات هائلة من �لدخان �لأ�شود، غطت 

و�قفًا  بقيت  �ل�شماو�ت،  وبلغت  �لعمار�ت 

كنت  �أعماقي  يف  �مل�شهد  �أغر�ش  وم�شتمتعًا، 

�لو�قفة  �لعمار�ت  له.  بالن�شبة  �لبحرية  �جلهة  يف 

جنوبه �أغلقت �لنو�فذ باإحكام، و�أ�رشعت كل من 

لها غ�شيل برفعه من �ل�رشفات.

طو�ل �لأ�شهر �ملا�شية جل�شت يف �ل�رشفة 

وبينها  بيني  �أن  �أح�ش�شت  �ملارقة،  �لبقعة  �أتاأمل 

من  غريبة  حالة  ت�شملني  ن�شبيًا..  ومتاثاًل  عالقة 

�لكاآبة و�جلفاف و�لياأ�ش. روحي جرد�ء خربة، 

ل �أمتلك روؤية �شافية لأي ق�شية، �ل�شماء ملبدة 

ومناظريي عقيمة وجامدة، كيان فارغ يحت�شد 
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تقل�شت وتقل�شت. �ختفت تقريبًا بالونة �لدخان 

�ل�شخمة �لتي �شملت �حلي كله. 

ها هي �لأر�ش �جلديدة �شود�ء من تفحم 

ف�شيحة  �لروؤية  لكن  و�لف�شالت،  �لأخ�شاب 

حمدودة  م�شادر  �إل  تبق  ومل  مت�شع،  و�ملدى 

من  عليها  ي�شبون  �لإطفاء  رجال  للدخان، 

رو�ئح  كبح  يف  ذلك  يوؤثر  �أن  دون  �خلر�طيم 

�لحرت�ق �لنفاذة.

�لقعقعة �ل�شخمة جلمهور تلهف مل�شاهدة 

�نتهت  �لتفكك..  �رشعت يف  �مل�شلية  �لأحد�ث 

ي�شيق  �مل�رشح.  ملغادرة  �لنظار  و��شتعد  �للعبة 

�ملكان وتتفتح قيعان �أعماقي �ملنقب�شة.

�خلالية  �ل�شمات  لبع�ش  �لفر�شة  �أتيحت 

من ر�ئحة �لقمامة �ملحروقة �أن مت�ش وجهي مبودة 

تاأملت  ي�رش..  يف  �لتنف�ش  من  متكنت  وحنان، 

حو�ر  ثمة  و�لأ�شو�ء.  و�ملباين  �ملفتوح  �ملدى 

مما  تخل�شت  �أن  بعد  �لكائنات  بني  يرتدد  عميق 

و�أن  للحو�ر،  م�شتعد  مثلها  �أين  �شعرت  يكبلها. 

يت�رشب  �شئيل  ثقب  به.  �لبوح  يتعني  ما  لدي 

�لظلمة  و�شط  بثقة  مي�شي  نافذ  رفيع  �ل�شوء.  منه 

�أم�شك  �أن  �لآن  �أود  ثقب يف روحي،  �ملحدقة. 

بالقلم و�أنرث به كلمات متحفزة تتقدم يف طابور 

للعناق  �شوقًا  �ملتلهفة  �لعبار�ت  بع�ش  نهاية  بال 

�ملتجمع يف ن�شق �أثري.

* * *

�ملجنون،  �لأ�شطوري  عملها  يف  �لنار  لفل�شفة 

�ملثايل يف �لكت�شاح. هل حقًا يرى  و�إخال�شها 

�لبع�ش �أن �ملاء �أقوى من �لنار!

�أحيانًا  �لهدم  لكن  ويعمر،  يبني  �ملاء 

فاجتثي  �ملبدعة  �لنار  �أيتها  تقدمي  �أعظم.  يكون 

وياأ�ش.  وتخلف  وخمول  قبح  كل  �جلذور  من 

�قتحمي �لعامل و�قتحميني. �جتثي كل ملل وعجز 

وتعا�شة. �ك�شفي كل �ملخبوء من �أحر��ش �لنف�ش 

ودعيه يعانق �لنور و�لف�شاء �لطازج �جلميل.

�لإطفاء.  مبرفق  �ت�شل  �أنه  جاري  �أنباأين 

متنيت �أل ت�شل �شيارته.. �شوف تتاأخر بالتاأكيد. 

�لطرق مزدحمة يف هذه �لفرتة �ملبكرة من �مل�شاء، 

�ملاهر�ت  �لنار  لر�ق�شات  �لفر�شة  تتاح  و�شوف 

كي يقدمن عر�شهن �ملثري. 

�ل�شيار�ت  �شل�شلة  بلغتني  ثو�ن  بعد 

قدومها  معلنة  تنبيهها  و�آلت  �ل�شخمة  �حلمر�ء 

�ملتحم�ش للنجدة. �أ�رشع �جلنود بالهبوط وخالل 

ثو�ن قليلة كانت خر�طيم �ملياه و�ملو�د �لكيمياوية 

تبدو  و�إ�رش�ر.  �رش�وة  بكل  �لنار  تالل  تهاجم 

فيها  تذوب  كاأنها  �لنار  على  ت�شقط  وهي  �ملياه 

�ل�شفاف  �ل�شائل  بهذ�  و�لنار ل حتفل  وتختفي. 

�لنار،  �إىل جذور  يتجه  �لذكي  �ملاء  لكن  �لرقيق، 

�للهب فيخنقها ويكتم  �لتي تطعم  �لأر�ش  و�إىل 

�أنفا�شها. 

�لنار  �أل�شنة  قلياًل  هبطت  تدريجيًا 

ثم  تناق�شت ومتزقت.. غدت جزر�ً،  �ل�شاطعة. 
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ق�ص�ص

اليزال يف الوقت مت�سع

على  ليدلقها  فمه  من  تتاأرجح  خرجت  عبارة  اأول 

م�سـمـعي، فـكـرت بعبارتـه تلـك وحتركت من ذهنـي 

�سباحات  من  نن�سج  كنا  كيف  نن�سى  هل  ترى  االأ�سئلة  من  قافلة 

الفجر اأغنية اأو نن�سى كيف كنا ن�سنع من �سعاع ال�سم�س اأ�رشعة؟ 

القرى، ومازال يف  ببيا�س  اأنت مازلت ملتحفاً  ثم �سمت وقال: 

الوقت مت�سع الكت�ساف هذا العامل من حولك... و�سمت.

عدل من وقفته، واأخذ ي�سلح غرتته وقال يل: املو�سوع قد يطول 

نقا�سه فاأنت مدعو غداً لوجبة ع�ساء، �ساأكون يف انتظارك يف متام 

ال�ساعة الثامنة م�ساء. قفل راجعاً نحو �سيارته واأدار اأحد االأ�رشطة 

عامل  يف  جديد  كل  ب�رشاء  مغرم  فهو  اختيارها،  يف  يتبجح  التي 

الكا�سيت.

اإنني  تن�س.  ال  اأنتظرك،  �سوف  يل:  وقال  للخلف  �سيارته  اأرجع 

اأعرفك دائم الن�سيان، وحتى ال تذهب تكاليف الع�ساء هباء. قالها 

مازحاً وابت�سم.

بادرين قائاًل... اأنت كما اأنت مل يطراأ عليك اأي تغيري منذ 

االآخرين. كل  املرح مع  اأ�سلوبك  ابت�سامتك..  افرتقنا. هدوءك.. 

هذه االأ�سياء حاولت اأن اأكت�سبها لكنني ف�سلت. ال اأدري ملاذا؟ هل 

هذا راجع اإىل نف�سيتي املحطمة جتاه االأ�سياء من حويل حتى احلارة 

التي ع�ست فيها كنت نادراً ما األعب مع االأطفال من اأقراين، فهم 

�أحمـــد حديـب

هـــذه
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�شاردة  كل  تلتقط  فاأعينهم  الطريق  قارعة  على 

وتكلمي  تتاأخري  ال  تذهبني  وحني  وواردة، 

حولك،  من  ي�شمعك  ال  حتى  خافت  ب�شوت 

واإن اأتاك اأول اخلاطبني ال ترتددي واحذري اأن 

ي�شبقك الزمن فال جتدي من يوؤن�س لياليك.

�شعرها  جتدل  طوياًل،  املراآة  اأمام  جتل�س 

الب�س  وج�شدها  وجنتيها  تورد  تتاأمل  الليلي. 

وجه  يف  حدقت  فجاأة  الف�شتان.  ذلك  داخل 

املراآة:

ترى ملاذا و�سعت هذه املراآة؟

بوجهها  متيل  ثم  الطويلة،  وقفتها  تتذكر 

فكرت  هو؟  ما  تدري  ال  �شيء  عن  تبعث  لكي 

والتي  م�شامعها،  على  نرثت  التي  الكلمات  يف 

ت�شحك  ملاذا؟  ترى  ذهنها.  يف  عالقة  مازالت 

ميينًا  براأ�شها  متيل  مت�شمرة.  وجتل�س  داخلها،  يف 

و�شمااًل كاأنها تراق�س تلك املراآة. حينها ترمدت 

الكلمات على �شفتيها، فاأورقت اإغفاءة عميقة.

* * *

معهم  وفو�شويًا  عنيفًا  كنت  الأين  مني  يخافون 

هذه  وتر�شخت  بالـ...  ي�شمونني  كانوا  حتى 

املقولة يف اأذهان االأطفال ال�شغار حينها �شقت 

بهم، وخرجت متنقاًل اإىل حارة اأخرى. جدتي 

امل�شكينة تخاف عليَّ كثرياً. مازلت اأذكر حينما 

جئتها وقد �شجت جبهتي، وكيف اأقامت الدنيا 

اأن  واأخاف  اأحبها  اإنني  اأجلي.  من  واأقعدتها 

اأفقدها يف اأية حلظة فعندما اأهم باخلروج تودعني 

الطريق  يف  ت�رسع  ال  يل  وتقول  وتقبلني.  كثرياً 

وهي التزال على ذلك احلال حتى ينفر الدمع من 

عيني. جدتي هي كل �شيء يل فاأنا دائمًا اأحدثها 

عنك، واأ�شفك لها واأقول اإين �شوف اأ�شطحبك 

واأنتحل  وعدي،  اأخلف  ما  ودائمًا  لرتاك،  معي 

جدتي  ذلك.  يف  تبارك  وهي  االأعذار،  كل 

بقدومك  احتفاًء  بنف�شها  الع�شاء  وجبة  �شتعمل 

يف  اليزال  يل:  قال  �شيارته  حرك  حينما  اإلينا. 

الوقت مت�شع.

تــــــورد

فتورق  �شفتيها  على  الكلمات  تنبت 

والب�شي  وحيدة،  تخرجي  اأن  احذري  خوفًا. 

ف�شتانك الطويل، واجعليه ي�شرت ج�شدك كاماًل، 

االأر�س،  اإىل  امل�شرت�شلة  الثقيلة  عباءتك  والب�شي 

يحن  مل  التورد  فاأوان  تتعطري  اأن  واحذري 

بعد وال تن�شي اأن تاأخذي اأخاك ال�شغري لكي ال 

يعرت�س طريقك اأحد، واحذري الذين يجل�شون 
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احلــــفــــــــلــة

ح�ضوري هذه الليلة حللفة زفاف ابنتي ترى خمتلفاً عن 

ح�ضــور اأي اأم لليــلة كهذه.. اإذ كان ح�ضـوري كاأي

�ضيفة  �ضوى  اأكن  مل  باأين  �ضعور  خاجلني  اأخرى.  مدعوة 

�رشف حتمل لقب اأم وب�س.

اأ�ضطحب معي اإىل هذه املنا�ضبة ابنتي ال�ضغرى �ضارة، فهي 

التي ال تفارقني، بل اإنها متنحني يف هذا امل�ضاء �ضعوراً ال باأ�س به من 

�ضوى  اقرتفته  لذنب  اإياه  �ضلبت  الذي  االإح�ضا�س  هذا  ال�ضعادة.. 

اأنني اأ�ضبح مطلقة.

انتابتني  والزغاريد  بالفرح  العابق  املكان  هذا  و�ضط 

هواج�س املا�ضي: مل اأكن وحدي امل�ضوؤولة عما حدث لكنني اأنا من 

حملت هذه الو�ضمة التي ت�ضمح ملن حولنا اأن ميار�س عليَّ �ضلطته 

انهيار  م�ضوؤولية  يحملني  لقب  بكل  نعتي  عن  يتوان  مل  اإذ  اجلائرة 

اأ�رشة كانت يف طور التكوين.. حتى وجد زوجي واأ�رشتي من ذلك 

ابنتّي  بحال  راأفة  اأو  �ضفقة  دون  حقوقي  اأب�ضط  حرماين  اإىل  �ضبياًل 

ال�ضغريتني.

كان عتب من حويل مارداً، و�ضوتهم واحداً: كان عليك 

اأن ت�ضربي. يف هذه الليلة فقط متنيت لو اأنني �ضربت واحتملت كل 

ما اأ�ضابني يف �ضبيل بقائي اإىل جوار ابنتي.. ففرحة �ضارة بوجودي 

معها يف حفل زواج اأختها هذه الليلة تعادل �ضعادة الدنيا وت�ضمد 

بع�س جراحات ال�ضنني.

فاطمــــة الرومــــي

كــــان
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حزن  �شالالت  لتنهمر  عينيها،  يف  الفرح  اأنهار 

ماحلة �شعرت مبلوحتها تن�شكب على جراحات 

قلبي فتدميها.

جثوت على ركبتّي الأ�شبح على م�شتوى 

وقفتها. احت�شنتها بحنان. خيل يل اأثناء عناقنا اأن 

كانت الدنيا مطر.

وافرتقنا..

وم�شينا..

يف تالفيف ال�شحاب..

ولظى.. من دمعِه املن�شكِب..

طبول  �شوت  على  طغت  قلبينا  دقات 

الفرح. خلت اأن الن�شوة يرق�شن على اأوجاعنا.

ال�شخف..  من  �رضبًا  االأمر  هذا  يل  بدا 

كيف لهن اأن يرق�شن بهذا االنت�شاء؟!.

ُترى.. هل رمت كل واحدة منهن بحزنها 

بعيداً هناك قبل اأن تدخل هذه القاعة؟!.

وغمرته  �شارة  وجه  اإىل  راأ�شي  رفعت 

لها:  هم�شت  ثم  بالدموع  املخ�شبة  بالقبالت 

اخلارج  يف  خالك  االآن..  �شاأغادر  حبيبتي 

ينتظرين، ودون اأن تقول اأي �شيء �شمتني وهي 

تن�شج حتى هممت بالوقوف وهي مم�شكة بكفي 

ت�شري بجواري.. قبلتها وم�شحت دموعي.

قبلتها  اخلروج  بوابة  وافيت  عندما 

و�شممتها ثانية بينما اكتفت هي بطبع قبلة على 

٭ ٭ ٭

الفرح  كوؤو�س  ير�شفن  احلا�رضات  فيما 

والعرو�س ترفل بالبيا�س والعذوبة، لت�شتدير نحو 

باب اجلناح اخلا�س بها. اقرتبت منها. �شممتها 

اإىل �شدري ب�شيء من احلر�س حتى ال اأف�شد �شيئًا 

من زينتها، متاأملة ج�شدها الغ�س الذي منا بعيداً 

عني حتى اأ�شبحت عرو�شًا رائعة. دقات قلبها، 

اأن  متنيت  غامرة  ب�شعادة  ت�شيان  عينيها  وبريق 

تدوم، لكنها مل تطل �شوى للحظات لتغادر نحو 

عوامل جديدة.

تلت�شق بي من اخللف  �شارة  بينما كانت 

�شويحباتها  اإىل  تنظر  وهي  با�شمة  اإليها  التفت 

الفرح يف  ومت�شك يدي بزهو وترتاق�س م�شاعر 

عينيها.

اأكرث �شعادة  اأنه مل يكن هناك اأحد  خلت 

منها. متاديت يف تخيالتي ومل اأنتبه اإال وهي تهز 

يدي:

ماما.. ماما.. اجلوال.

ال�شوت من  لياأتيني  نعم..  رددت فوراً: 

الطرف االآخر: هيا.. مل تنته بعد؟ لقد تاأخرنا يا 

امراأة. 

بلى  بلى..  �شارة:  اأتاأمل وجه  واأنا  اأجبته 

�شاأخرج حااًل.

�شعرت  العبارة حتى  بهذه  نطقت  اإن  ما 

بكفها ال�شغرية تقب�س على كفي بقوة.. غا�شت 
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اأح�ش�شت بها طائراً ك�شرياً، وهي ترقب 

لينغرز  اأمهاتهن  اأذيال  يف  يرك�شن  ال�شغريات 

اأ�شعل  من  ُترى  حاد:  كن�شل  قلبي  يف  ال�شوؤال 

حرائق احلزن يف قلب ابنتي �شارة؟!.

اأ�شحت بوجهي خارجة واملغنية ال�شمراء 

التزال تردد: الليلة ليلة فرح.

* * *

يدوم..  لو  تود  بدفء  عليها  ت�شغط  كفي وهي 

من  وعيون  كفيها  بني  من  ببطء  كفي  �شحبت 

حولنا ترقب امل�شهد. ارتديت عباءتي، وناولتني 

ابنتي حقيبتي وهي تودعني: مع ال�شالمة يا ماما. 

ثم ا�شتدارت اإىل الداخل.

فيما تلفعت بال�شواد عابرة �شوب بوابة 

القاعة  نحو  التفاتة خاطفة  مني  اخلروج حانت 

ال�شابحة يف اأ�شواء الفرح ونثار الورد، و�شوت 

املغنية ال�شمراء وهي تردد: الليلة ليلة فرح، كانت 

�شارة يف هذه االأثناء مت�شح دموعها وتغيب و�شط 

الزحام، رمبا تغرق يف بكاء �شامت.
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عنـــدمـا نحلـــــــم 
بالبحــــــر

�أنني �أحب �ل�سمك و�لبحر، لكنني للأ�سف ال �أعرف 

�ل�سيد وال �لعوم، لهذ� بقيـت طـو�ل حياتي �لقـ�سرية 

�أحب �سيئاً �أ�سمع عنه وال �أر�ه ولهذ� �ل�سبب �أي�ساً حلمت بق�س�ص 

عجيبة ت�سبه مغامر�ت �ل�سندباد وجول فرين وموبي ديك. طبعاً مل 

تكن بال�رضورة متو�فقة مع �لو�قع �لربي �أو �لبحري بكل تفا�سيله 

�لتي تعرفونها حق �ملعرفة.

لت�سل  م�سافات طويلة  تقطع  �سمك جممد  عربة  ت�سلنا  كانت  نعم 

كله  �ل�رضدين  ن�سرتي  فكنا  ز�ئدة،  بحفاوة  ن�ستقبلها  وكنا  �إلينا، 

لي�ص ع�سقاً لهذ� �ل�سمك �لرب�ق �ملغفل �جلاحظ �لعينني كم�سدوم، 

و�إمنا كي ال تذهب �ل�ساحنة �إىل قرية �جلزيرة �ملجاورة لنا. ال نحبها 

�أن ت�سرتك معنا يف �أي �سيء. �أحياناً يحمل �أحدنا كمية من �ل�سمك 

وال ي�ستهلك منه �إال ق�سطاً ي�سري�ً، و�لبقية يرميه للقطط و�مل�رضدين. 

�جلري�ن؟ من جارك يف  بني  �لعد�وة  تن�سب   َ ملمِ �أفهم  ال  �سخ�سياً  �أنا 

�لدولة  �إىل  �ملجاورة  �ملدينة  �إىل  �ملجاورة  �لقرية  �إىل  �ملجاور  �لبيت 

�ملجاورة!

�أنه ميت عيونه  �ل�رضدين بدعوى  �أكل  �أمتنع عن  كنت يف �سغري 

يف  الأن  �أكرهه؟  كنت  مل  �أعرف  و�الآن  ترعبني،  كانت  �ملتحجرة 

�أعماقه  يوؤثث  الأنه  كرهته  �أي�ساً  و�لبحر  حلمنا،  من  قطعاً  جوفه 

بهياكلنا �لعظمية

عندما �أ�ستيقظ من نومي �أخرج من �رض�ع قدري مع حيتان 

كانت  �أحلمي.  �إال يف  �أرها  �أ�سمع عنها ومل  �لتي  �لعظمى  �لبحار 

�ســعيـد بوكــرامي

�أعتقد
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رقابنا  على  حتنو  فهي  مبازو�شية  حتبنا  ال�شم�س 

الأر�س لأنها  لن نحب  الالهب. قطعًا  ب�شوئها 

من دون فائدة يف �شهولنا الأفريقية، ولن نحب 

ال�شم�س نتيجة خطاأ  اإىل  اأخرجتنا  اأمهاتنا الالئي 

اآباءنا  نحب  ولن  احلمل.  منع  اأقرا�س  تناول  يف 

لأنهم ل يجدون ما يفعلون.

بهذه  بالك  اأ�شغل  اأن  احلقيقة  اأريد يف  ل 

احلديد كي  تلحيم  تعلمت  اأنني  املهم  الرتهات. 

اأهرب من مدر�شة بعيدة ومعلمني يائ�شني من كل 

ال�رصاع مع  �شيء. ومل تكن احلياة جميلة بعنف 

احلديد والنار، فهربت يف اأول فر�شة اإىل �شهول 

�شاحنات  على  تعرفت  حيث  الأحمر،  الفلفل 

حالة  يف  ي�شلون  الذين  الإ�شبانيني  ال�شائقني 

مزرية من التعب، ينامون نومًا عميقًا يف انتظار 

�شحناتهم اجلديدة.

بقايا  تنتظر  كعقبان  نحوم  حولها  كنا 

للعبور  فر�شة حقيقية  �شنحت يل  وليمة، وحني 

بالنواجد،  الأخرى، ع�ش�شت عليها  ال�شفة  اإىل 

لكن قبل مغادرة ال�شاحنة املوقف �شبطني �شائقها 

فهربت، ولأن التكرار يعلم احلمار فقد تعلمت 

كيفية ح�رص ج�شدي بني دفتني من احلديد تاركًا 

حديدية  قطعة  وكاأنني  بينهما  م�شلوبًا  ج�شدي 

اإ�شافية.

كانت  هذه،  الناجحة  طريقي  يف 

الهواج�س تتالطمني: هنا يلقى عليَّ القب�س. هنا 

ي�شبعونني �رصبًا.

رائحة البحر وال�شمك حتوم حويل كغمامة مالك 

�شغري، وكاأن قدري لن يكون �شوى يف البحر، 

خ�شو�شًا اأن قريتنا عني العميان، مل يعد لهويتها 

منذ  جف  واملعجزات  الأ�شاطري  نبع  معنى.  من 

طريق  عن  القادمني  العميان  بع�س  وبقي  �شنني، 

انتظار  يف  باخلرافة  يت�شبثون  قريتنا  اإىل  اخلطاأ 

املعجزة.

ل  القرية  اإىل  ي�شلون  الذين  العميان 

اأ�شاأل  �شيئًا جديداً. عندما كنت  يحملون معهم 

كانوا  واجلبال  والغابة  العني  خلف  يوجد  عما 

يردون اجلبال والغابة والعني. وعندما اأحتج على 

وكاأنهم  بع�شيهم  يدفعونني  ال�رصيرة  اأجوبتهم 

يدفعون حقيقة موبوءة. 

اأثرهم وهم  اأقتفي  كنت كل �شباح باكر 

ينزلون اإىل العني باحثني عن �شعرة اأمل، وحني ل 

جوف  يف  الراقد  ال�شاخن  احل�شى  غري  يجدون 

ت�شلني  ل  القا�شية.  ذكرياتهم  اإىل  يرتدون  العني 

وهم  فيها،  املبالغ  اإ�شاراتهم  غري  اأحاديثهم  من 

طواحني  يحاربون  وكاأنهم  بع�شيهم  يلوحون 

الهواء.

ميكنني  حدث،  ما  حدث  ما  وبعد  الآن 

بل  بنا  رحيمة  اأبداً  تكن  مل  الطبيعة  اأن  التفكري 

نحن  بالعظمة.  جمنون  ديكتاتور  كقلب  كانت 

اأيدينا  ل منلك غري الرتاب وال�شماء. الرتاب بني 

متطر،  اأن  رجاءنا  اإليها  مند  عيوننا  يف  وال�شماء 

اأن ترد. ولأن  بزرقتها من دون  تن�شحب  لكنها 
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اأوماأ زميلي يف الغرفة باإ�شارات تدل على 

اأنه فهم حكايتي، لكنه لي�س مبقدوره اأن يتكلم.

وعندما تطلعت اإىل وجهه املتواري خلف 

عمود النور الآتي من النافذة راأيت حفرتي عينيه 

الفارغتني.

ف�شاأله بفزع:

اأين عيناك؟

اأجاب بحزن:

اأكلهما ال�رصدين.

* * *

يف طنجة، كنت اأرى العامل املوبوء وهو 

تده�شهم  اأطفال  مفرت�شة،  كوحو�س  يهاجمني 

بني  يتاأرجحون  املتعة  و�شياح  ال�شاحنات، 

ال�شمال واجلنوب.

موت  عن  عجيبة  حكايات  اأ�شمع  كنت 

البحر،  يف  غرقًا  ال�رصيني  العابرين  من  الكثري 

اأي�شًا عن الذين عادوا برثوات من  اأ�شمع  لكنني 

التهريب واملخدرات وجتارة اجلن�س.

بق�شتي  اأزعجتك  قد  اأكون  األ  اأرجو 

فيها  التي قطعت  هذه. تعرف منذ تلك احلادثة 

�شاقي، مل اأحتدث مع اأي اأحد، حتى عندما جاءت 

وظروف  هويتي  عن  ت�شتعلم  الأ�شبانية  ال�رصطة 

حادثتي مل اأتفوه بكلمة واحدة، لكن معك اأنت 

الأمر يختلف رمبا لأنك )مهاجر �رصي( مثلي.
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نزهة مار�شال

»مار�سال« من نزهته امل�سائية، كعادته، متكدراً تعبان، 

ولكـن، هذه املـرة، بـدا اأن كل �سـيء فيه قد ا�ستـنفد، 

ال�سيد  املزيد، نفخ حرة ونظر يف عيني  واأنه مل يعد مبقدوره حتمل 

وتكور  قائمتيه  وطوى  راأ�سه  وه�س  حجره  يف  وارمتى  بقرف 

واأغم�س خرزتيه الزرقاوين واأغفى.

طاأطاأ اخلادم مقو�ساً عنقاً ناحاًل طوياًل وراأ�ساً مثل الباذجنانة، وقال: 

»اأ�ساًل اجلو يف اخلارج م�س ممكن، حر ورطوبة وال اأحد يتدخل« 

كان  كاأنه  يخرج،  العواء  ي�سبه  الذي  �سوته  وكان  ال�سيد،  قال 

يخرج من مكان اآخر غري فمه: »تعبنا منهم ومن حرهم ورطوبتهم 

كاأنهم اأذن من طني واأذن من عجني، يعني باهلل عليك ما يعرفوا اأنه 

يف خلق حتب تتنزه«.

نفخ ال�سيد، الذي بدا هو االآخر غري قادر على حتمل املزيد، يف حرة 

قائمتيها  تطوي  بقرة  مثل  الكنبة  يرب�س فوق  وياأ�س وهو  وح�رسة 

حتتها، وزرق عينني اأموميتني متعبتني، اإىل �سقف القاعة حيث عنقود 

الرثيا ال�سخم ب�سماريخها الذهبية وملباتها املئة التي ميكنها، بوم�سة 

واحدة، غ�سل الظالم من مدينة باأكملها.

العام،  من  الوقت  هذا  يف  كالعادة  اخلارج،  يف  اجلو  كان 

ال يحتمل لكن اخللق تعي�س، تذهب وجتيء واأحياناً تتنزه وكانت 

وال  هو  ال  الأنه  ذلك  التدخل،  ب�رسورة  الدائمة  مطالبه  لل�سيد 

مار�ساله اأ�سبحوا قادرين على حتمل هذا الف�سل الطويل من الدبق 

اللزج واحلمو�سة الكثيفة، لكن الدوائر املعنية كانت دائماً تتجاهل 

حممــــد اليحيائــي

عــــاد
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خملطة، واحد من �رشق وواحد من غرب وفوق 

رو�شي،  مثل  واحد  عندهم  يكون  يبغوا  هذا 

يعني هاذوال نا�ش ما عارفة وزنها، رو�شي م�ش 

كلب عادي عثمان، رو�شي من �شاللة كاني�ش«. 

�شمت واأغم�ش عيني البقرة املرهقتني و�شحب 

اأمه كانت  نف�شًا عميقًا واأ�شاف »رو�شي لورد، 

يقال  واأبوه  فريداي،  هوارد  اللورد  تخ�ش  كلبة 

اإنه كان يتبع �شاعر م�شهور.

تخيل كيف واحد ينتمي اإىل هذا االأ�شل 

النقي يقدر يعي�ش  و�شط هاذوال البهامي وهذا اجلو 

الذي ي�شبه اللنب الفا�شد«. بدا ال�شيد يف حالة ما 

ف�ش  اخلادم  تدخل  لكن  املكتوم،  ال�شعار  ي�شبه 

حدة �شعاره واأعاد البقرة الراب�شة فوق الكنبة اإىل 

حالة برودها »خف�ش �شوتك، رو�شي نامي« هز 

ال�شيد راأ�شه م�شقطًا نظرة حنان على »مار�شال« 

يف الوقت الذي حرك فيه الكلب قائمتيه مبداًل 

احلجر  لدفء  عميق  ا�شت�شالم  بدا  فيما  بينهما 

بني  من  اندفع  اأ�شفر  �شائاًل  لكن  االأمومي، 

ووركيه،  ال�شيد  ثوب  بلل  »مار�شال«  قائمتي 

خذه  غفي،  باين  »رو�شي  للخادم  ال�شيد  هم�ش 

اإىل �رشيره، وال تن�شى...« اأغم�ش ال�شيد ورف�ش 

برجليه رم�ش بعينيه وقال يف نعومة وتبتل »عثمان 

عثمان  احلليب  حمام  احلليب،  تن�شى  ال  حبيبي 

برفق  »مار�شال«  اخلادم  حمل  نغط�ش«  اأريد 

وهو يلح�ش بل�شان �شحلية �شفته ال�شفلى مر�شاًل 

ال�شيد، ثم �شعد الدرج  اإىل قفا  لئيم  نظرة ذئب 

اللولبي واختفى يف الطابق العلوي. قلب ال�شيد 

مطالب ال�شيد باأذن من طني واأخرى من عجني، 

اإىل  الو�شول  على  قادرين  غري  اأي�شًا  كانوا  واإن 

املقام العايل ببيان اأن االأمر لي�ش باأيديهم واإمنا بيد 

التوتر  هذا  كل  ت�شتحق  ال  كلب  نزهة  واأن  اهلل 

واالنزعاج من جناب ال�شيد.

يغط�ش  وهو  بعمق  »مار�شال«  تنف�ش 

ي�شدر  وراح  �شاحبه  حجر  دفء  يف  ويتكور 

العينان  نظرت  ال�شخري.  كاأنه  خفيفًا  ه�شي�شًا 

االأمومويتان بحنان اإىل احليوان امل�شت�شلم لدفء 

اأنفه،  فوق  وبا�شه  ال�شيد  انحنى  البقرة.  وركي 

الكثيف  ال�شعر  خالل  اأ�شابعه  بخفة  ومرر، 

الذي،  اللون  والبني،  االأبي�ش  بني  الذي  الناعم 

كما يزعم ال�شيد، ال يتح�شل اإال يف �شاللة ذات 

حمتد.

طرف  عند  يقرف�ش  وهو  اخلادم  تنهد 

احل�شد  يف  ميوتوا  »كلهم  وقال:  ال�شجادة، 

قال  رو�شي«،  مثل  واحد  عندهم  لو  ويتمنوا 

اأ�شل  ميوتوا.  »خليهم  خفي�ش:  عواء  يف  ال�شيد 

الكالب  وبعدين  �شاحبه،  اأ�شل  من  الكلب 

»يعني  حدة:  اأكرث  ب�شوت  عوى  ثم  مقامات، 

هذا وال الرعاع يريدوا يكون عندهم كلب مثل 

�شمت  اإي�ش«.  وال  هاذوال  خمابيل  نحن،  كلبنا 

ونك�ش نظرة حب وحنان اأمومي وانحنى وطبع 

تذكر  كمن  ثم  »مار�شال«  اأذين  بني  �شامتة  قبلة 

اأخرج عواء جمروحًا ال ميكن الأحد  �شيئًا مهمًا، 

اأ�شولهم  النا�ش  »هذي  انبعاثه  مب�شدر  التكهن 
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لرام�شكي كور�شكوف، والتي يحبها اأكرث كلما 

فهو  والتميز،  والوجاهة  بالفخر  ال�شعور  انتابه 

اأي�شًا، ينحدر من �شاللة ذات متحد.

* * *

ج�شد البقرة على بطنها ومد قائمتيها على طول 

ثوبه  بلل  الذي  االأ�شفر  ال�شائل  حت�ش�ش  الكنبة، 

ووركيه وابت�شم. مد يده اإىل جهاز التحكم من 

ناعمة من  فانداحت موجات  بعد. دع�ش عليه 

التي يحبها  املقطوعة  ال�شندباد«  »البحر و�شفينة 
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قفـــزة �أخـــرى 
لطـــائــر وحيــد

رفيق؟  عن  الأزل  ومنذ  حممود  يا  تبحث  تائه  وحيد 

وحيداً ت�ســعى ب�سغف للتالقي، خم�سـة وثالثون عاماً

ال�سموات حماوًل  يحلق يف  التائه  والطائر  زمن طويل  منذ  مرت. 

اخرتاق احلجب لي�سطدم بركام ال�سحب فيتهاوى مذبوحاً ويعاود 

الرك�ض للتحليق من جديد ن�سمة عفية تتال�سى يف مهب الريح.. 

ياه..! ياه يا حممود على القيد الفولذي الذي يطوق عنقك. خمنوق 

عبء  الوعي  حدود.  بال  ويقظة  و�سقاء  وحرمان  كبت  حممود  يا 

واأنت مثقل بالأنني دوماً.

لالرتواء  التالقي  قا�سداً  فتتالحم  فت�ستبك  فتع�سق  وتغو�ض  تنهل 

حوا�سك  بعثية  الوهمي  الطفو  لرتى  فت�سطدم  وال�سمو  والتجلي 

وتتبدل  اخلطى  وتتعدد  اأ�سفارك  من  فتكرث  الروؤيا  تت�سع  الفائرة، 

امل�سارات يف املدن والعوا�سم. ع�سقت الرتحال يف املكان والزمـان 

ف�سـاقت الأر�ض فمـاذا اأنـت بفـاعـل؟ حـب مـن جـديـد يا حممود. 

اأع�سق بجد. ع�سقت كثرياً وجتليت يف العا�سمة الأم ودرت ليايل 

املتو�سط  �ساطئ  وعند  الغروب  وقت  ال�ساحلية  املدينة  يف  وليايل 

الثكنات  �سخور  وفوق  البوتاغاز  قرب  نهاية،  بال  املمتد  الطويل 

الع�سكرية جهة ك 3 حر�ض احلدود وجنودها ال�سائرين دوماً فوق 

رمال �سفراء �ساخنة، �سحبت »زينب« من اأناملها وخطوات فوق 

وراقبتك  )دي�سمرب(  الأول  كانون  بدء  من  املبتلة  الناعمة  الرمال 

»رغداء« عن قرب بح�رسة فانفتحت م�سارات احلنني يف الأرواح 

وجتلت احلوا�ض فبكت العا�سقة القدمية عند عتبات اخلريف املبكر 

القدمي،  للفنار  املغلقة  احلديد  البوابة  ر�سيف  فوق  نداه  الداين 

ح�سني عبدالرحيم

كطائر
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�سوت خوليو اغلي�سيا�س يف ليلة راأ�س ال�سنة قبل 

»الب�ست«  فوق  اخلليعة  دورتها  دارت  املا�سية، 

فتمايلت وارتخت اجلفون...  ويف اأعلى طوابق 

تعرب  التي  ماري�سا«  »برن�سي�س  القرب�سية  ال�سفينة 

جهة  الآخر  اجلانب  اإىل  متوجهة  ماحلًا  �ساطئًا 

بحر بورفوؤاد. وي�سعد ابن خلف وراءها مت�سلقًا 

ال�سلم احلديدي... لتزال خمنوقًا يا حممود، اإذن 

غنِّ وارق�س، اللي ق�سى العمر هزار، واللي ق�سى 

العمر بجد، راح اللي راح وما عد�س فا�سل كثري 

الأر�س  امل�سارات،  وبدل  ا�سع  حممود.  يا  ا�سع 

وا�سعة وال�سماء اأرحب، املوىل يحبك واأنت حتبه 

اأكرث، ف�رس ول حتزن، اأحب النا�س واع�سق الفقراء 

وامل�ساكني، ابحث عنهم يا حممود... دار دورته 

وعاد من جديد يلف اأ�سابعه حول عنقه املنتفخة 

عروقه... اأطل على ال�سما�سي املن�سوبة يف العراء 

فراأى الكرا�سي خالية وكل عا�سق يهم�س يف اأذن 

حمبوبته وتتفرج الأقدام يف اخلطل بثقة وتغو�س 

الأ�سابع ال�سغرية يف الرمال الباردة، ا�ستدار فراأى 

الهالت ال�سفيفة وبقع ال�سوء املنثورة الآتية من 

م�سابيح الكريو�سني املعلقة فوق اخلوابري احلديد 

الإ�سمنتية... ربت على  البلوكات  املغرو�سة يف 

خال  طويل  و�ساطئ  و�سهيق  زفري  �سلوعه، 

امل�ستعلة  حوا�سه  تداعب  خريفي  هواء  ودفعة 

لفتة  فيلتفت  الغروب  بعد  ما  هواء  ويتجلى 

فجاأة  حط  الذي  الوحيد،  اخلرايف  الطائر  جهة 

على مقربة من �سخرة غارقة مباء رمادي حتجز 

الأمواج عن املم�سى الرملي املت�سع.. انكفاأ يفرد 

تركتك لتكمل غزواتك حملقًا مع النوار�س حتى 

غرورك  على  لي�سهد  الطابية  فوق  نقطة  اأعلى 

وقاعدته  املخلوع  »ديلي�سب�س«  متثال  وارجتالك 

لياليك  اأين  يا حممود:  والليايل  املثقوبة،  البازلتية 

مع زينب ونهى ومنى؟! 

ق�سمات »املارون غال�سيه« ال�سائل ت�سبح 

وجيانول  »ملفاي«  �سوب  كويف  رخام  فوق 

اأعلى  املت�سع  اخلالء  يجوب  امل�ستدير  والقمر 

و�سكون  الرماد  على  مطاًل  املتو�سط  ف�ساءات 

التي  الطرية  والأج�ساد  الربجوازيات  �رسفات 

بخجل  الأنامل  فتتوهج  بذعر  اأ�سابعها  تتمدد 

م�سطنع اأ�سفل اخليام الوردية املرتا�سة، قرب نادي 

ال�سيد ع�سقت كثرياً وخدعت اأكرث فانخدعت، 

للحب  اجلوهري  املعنى  تعرف  ولن  مل  ولكنك 

وخال�س  ن�سوة  بعد  لالكتمال  املوؤدي  احلقيقي 

الأيام  انفلتت  �سمو.  دون  من  حتليق  يف  طامعًا 

مقباًل  و�رست  فتهت  يديك  بني  من  وال�سنون 

باحلنني اجلارف.

اأنت ذاهب وملن كل هذا احلنني  اأين  اإىل 

يا حممود؟

ملاذا الأ�سى على ما فات يا حممود...

منى هل تذكرها يا ابن »البتانوين«؟!

ورغدة ونهى واآمال ودالياتك الآخريات 

التي  الأر�ستقراطية،  وعال  الربجوازيات... 

يف  خلف  بن  حممد  طفولتك  زميل  راودت 

على  تراق�سه  اأن  على  واأ�رست  »الكنج«  مطعم 
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يرجتف  املبلل  وال�سفيف  الوردي  ثوبها  تاركة 

يف  تربق  اجلارف...  الهواء  لتيارات  م�ست�سلمًا 

عبثًا  الفائت  العمر  �سنوات  خرجت  الظلمة، 

تفر من الرياح... خلف طائر النور�س الوحيد، 

هرول راك�سًا لي�سعد درجات ال�سلم املنت�سب. 

جترد من مالب�سه وقفز يف الأعماق الباردة.

* * *

راحتيه يف الظلمة وبداأ مبداعبة النور�س اخلائف، 

حت�س�س بالأنامل فطار بعيداً عند املراكب القدمية 

املحمولة فوق اأحوا�س »الر�سمة« على اإثر �رسخة 

و�سط  الغائ�س  وليدها  على  ملهوفة  امل�ستغيثة 

البحر، هرول يقفز �سوب �ساللت املوج الهادر 

�سابحًا املالب�س الرثة امللقاة على ال�ساطئ.. تاركًا 

الأ�سداف النا�سعة البيا�س تو�سو�س على م�سمع 

املحفورة  الأخاديد  و�سط  الراقدة  اجلعارين  من 

القفزة الأخرية �ساربًا  قفز  ال�سم�س،  منذ رحيل 

يف  العاري  الطفل  ظهر  القوية  اليمنى  وبذراعه 

الظالم، راأيت الأم املكلومة وقد احت�سنت الوليد 
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فكرة واحدة 

�صاحلة للدور 

الأر�صي

عقد   )G( من  يحرره  �صخ�صاً  يجد  مل  عندما  الأوىل: 

امل�صعد ذراعيه ووقف ينتظر.

الفكرة الثانية: فجاأة �صار روائياً يالحقه ال�صحافيون والنقاد، بينما 

اإىل �صارع مرتب اأمام بيته ال�صعبي، يتجه الكاتب ال�صاب ويجل�س 

على طرف الر�صيف كل ليلة بعد العا�رشة يكوي ل�صعات البعو�س 

بجمرة ال�صيجارة فيما ينقب يف راأ�صه عن فكرة مثرية لرواية اأخرى 

تليق با�صم الروائي الكبري.

الفكرة الثالثة: اأدخل عينه يف البنوك واملتاجر وال�رشكات الكبرية، 

اأر�صلها اإىل بيوت الأغنياء، وكبار املوظفني، عادت اإليه بالأخبار، 

يف  الثمينة،  والتحف  واجلواهر  الأموال  من  يُح�صى  ل  ما  راأيت 

وقت حمدد من اإحدى الليايل، اأر�صل يده املغ�صولة بدهن العود اإىل 

اجلميع، قبلوها و�صعوها على روؤو�صهم تربكاً بها، وقبل اأن ينبلج 

ال�صباح، عادت اإليه جتر وراءها األقابه اجلديدة وم�صاريعه القادمة.

الفكرة الرابعة: ملا حانت له الفر�صة كانت قد كربت جداً.

الفكرة اخلام�صة: على اأنقا�صه حط رحاله.

الفكرة ال�صاد�صة: يفكر يف يوم ما يف اأحد الأيام القريبة اإذا 

�صاءت الأحوال، يذهب اإىل منزل �صديقه، ويف يده كي�س ورقي 

يحدث خ�صخ�صة م�صموعة كلما حاول اإخفاءه عن اأعني املارة. يف 

ت�صتمر  اخل�صخ�صة  لكن  ويدخله يف جيبه،  م�صطراً  يطويه  الطريق 

اإليه، ويف  يلتفتون  ي�صمعها عابرون جدد،  الهواء،  على حالها يف 

اإمنا ي�صدر من كي�س ورقي يف  ال�صوت الذي �صمعوه  اأن  اأذهانهم 

عـــوا�ض الع�صـيمـــي

الفكرة
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نداءات من كل الأمكنة تاأتيه كاملطر.

- يا منيف.

فقط ال�شم، ثم ل �شيء اآخر.

يتوقف  عندما  يتوتر،  لكنه  يرد.  ل 

الهاتف عن الرنني، يتاأمل )اجليم( املكتمل متامًا. 

ولكن ماذا يعني يف النهاية؟ �شاأل نف�شه وقد اأطبق 

ال�شمت على املكان، ولي�س ثمة من ينادي.

لإنهاء  الفنيون  ياأتي  ال�شباح،  يف 

العمارة، يتجنبون  املتبقية يف  القليلة  الت�شطيبات 

اإمنا  �شخريه  اأن  معتقدين  الهرم،  احلار�س  اإيقاظ 

حوايل  يف  لكنه  النوم،  يف  تاأخره  ب�شبب  كان 

عن  وي�شاأل  نومه  من  ي�شتيقظ  �شباحًا  ال�شابعة 

احلار�س ال�شاب وا�شفًا اإياه باملت�شيب.

اأذنيه التقط  اأغاين البعو�س قرب  رمبا من 

احلار�س ال�شاب فكرته املعتربة. 

* * *

فارغتني،  يديه  يرون  عندما  اأنهم  غري  العادة، 

هو،  داخله  من  ي�شدر  ال�شوت  اأن  يعتقدون 

الذي جعله يحدث  يت�شاءلون: ترى ما  وعندئذ 

�شوتًا كهذا؟

الفكرة ال�شابعة: اأ�شارت اإىل املكان الذي 

خباأت فيه جـ.. وبينما الهاتف يرن، ياأتيه �شوت 

من الداخل.

- يا منيف.

حرف  اإىل  ويعود  ال�شوت،  يتجاهل 

)اجليم( الذي تركه يف اللوح معلقًا.

يتطفل عليه �شوت من اخلارج:

- يا منيف. �شخ�س يقول باأنه روائي اأو 

�شيء من هذا القبيل، يريدك على الهاتف.

مل  �شيئًا  وكاأن  النداء،  عن  اأذنيه  ي�شم 

يحدث.

فوق  مكان  من  فوقه  من  �شوتًا  ي�شمع 

غرفته تقريبًا.

لقد  الهاتف؟  على  ترد  األ  منيف،  يا   -

قرروا اأن يت�شلوا بك اأخرياً، األي�س كذلك؟

يحول  اأن  دون  من  تاأفف  �شوت  يطلق 

معامله  بداأت  الذي  )اجليم(،  حرف  عن  عينيه 

ف�شاء  توازنه يف  ا�شتعاد  يديه، وكاأنه  تقرتب من 

املخيلة اأوًل، وبدا جمياًل على �شطح اللوح مثل 

�شلع منحن من ال�شوق.
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اال�صبــــــــــــــــع

التالميذ اأمام باب املدر�صة ال�صخم امل�صنوع من جذوع 

النخـــل، يفـرت�صـــون الأر�ض، يحمـــلـون حقائبهــم

املتباينة ال�صكل واملظهر مثل وجوههم متاماً.. هناك وجوه لطيفة، 

يظهر عليها �صيء من اأثر النعمة، واألب�صة ل باأ�ض بها.. وهناك وجوه 

بائ�صة عليها اآثار الفقر، والفاقة اإىل درجة اأنك ت�صتطيع اأن تق�صم اأن 

بع�صها مل مي�صه املاء هذا ال�صباح.

ويفتتح الفرا�ض الباب الذي يحدث �رصيراً مهيباً، ويت�صلل التالميذ 

يف رزانة مفتعلة لأنهم يخافون من خيزرانة املراقب اجلالد، الذي 

ل يتورع يف اأن ي�رصبهم يف كل اجلهات، واملواقع.

املر�صو�ض  واملاء  الكن�ض  عبق  ت�صم  املدر�صة  فناء  اإىل  تدلف  حينما 

يف فنائها املفرو�ض باحل�صباء النا�صعة البيا�ض، وحينما ت�صري ت�صعر 

بوخز حبات احل�صباء حتت بطانة حذائك فتدرك اأنه ما كان حذاًء 

جيداً.

ال�صبورة  ال�صوء..  وال�صعيف  التهوية،  ال�صعيف  الف�صل  وتدخل 

اآثار خرابي�ض الأم�ض باقية، وقطعة القما�ض  غري مم�صوحة ولتزال 

املهرتئة التي مي�صح بها العريف متدلية من حافتها.

منهكة  برغبة  يتحركون  الذين  التالميذ  مع  حم�صن  يدخل 

مقعده  فوق  يجل�ض  واأخرياً  الف�صل.  فراغ  يف  يعومون  وكاأنهم 

ومكانه  لطالبني،  تت�صع  طويلة  من�صدة  اأو  »ما�صة«  وهو  املعتاد 

دفرتاً  الواجب..  دفرت  ويخرج  اجل�ض،  املتهتك  احلائط  بجانب 

غالفه اأ�صفر وقد طبع على ظهره جدول ال�رصب، وعلى الواجهة 

عبداللـــه النا�صـــر

يتكوم

ء
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�أذنه  على  �صفعه  ويتوقع  بالدموع،  وتغرورقان 

�لي�رسي، ثم �أخرى على �أذنه �ليمنى، يهيئ نف�صه 

�ملدر�س  يهمهم  وكتفيه،  رقبته  في�رس  لل�صفعة 

�إىل  �ل�صوت  فيتوغل  ومرعب  مربك،  ب�صوت 

�أعماق نف�صه كذبذبة كهربائية، فيخرج ماء من 

من  فيتزحزح  �ملاء،  خرير  زميله  وي�صمع  حتته.. 

يبتعد  يقطعك«..  �هلل  »�أخ  يقول:  وهو  مكانه 

نهر�ً  م�صكاًل  ويجري  ين�صاح  و�ملاء  �ملدر�س، 

دقيقًا متعرجًا يف �ملمر بني مقاعد �لتالميذ. ميتلئ 

�لف�صل بال�صحك و�لولولة، و�لتاأفف. 

�بتعد �ملدر�س ووقف �أمام �ل�صبورة، نادى 

باأعلى �صوته فر��س �لف�صل كي ياأتي ب�رسعة. جاء 

وكان  يديه،  بني  حم�صن  وحمل  مهرواًل  �لفر��س 

ثوبه ير�صح باملاء و�لقطر�ت تت�صاقط.. و�الأطفال 

ي�صحكون و�الأ�صتاذ قد �صد �أنفه بيده.

حلظتها �ن�صد باب �ملدر�صة �أمام حم�صن �إىل 

�الأبد..

٭ ٭ ٭

�خل�صبي  �ملدر�صة  بباب  حم�صن  مر  كلما 

�حلادث.  تذكر  �لنخل  جذوع  من  �مل�صنوع 

و�لتي  �ملعقوفة  �لطويلة  �الأ�صتاذ  �إ�صبع  وتذكر 

�الإ�صبع  �أن هذه  تذكر  �رس�س..  ثعبان  رقبة  ت�صبه 

حرمته من �لعلم و�ملعرفة.. وجعلته يتخبط كثري�ً 

يف دروب �جلهل.. كلما ر�أى قلمًا، كلما ر�أى 

تذكر  حقيبة  يحمل  طفاًل  ر�أى  كلما  كر��صة، 

�الإ�صبع ففزع، وفر بعقله وذهب بعيد�ً.

حينما  �ملدر�صة.  و��صم  �ملادة  و��صم  ��صمه  كتب 

ت�صليمه  قبل  �حلل  �صالمة  من  ليطمئن  فتحه 

لالأ�صتاذ ر�عه منظر �الأور�ق �لتي �متالأت بالبقع 

�الأ�صابع  و�آثار  �ملتقطعة،  و�ل�صخبطات  و�لنقاط 

من  حالة  ودخل  عيناه،  جحظت  �مللوثة..!! 

�لذهول و�لرعب..!! فكل �صيء كان يتوقعه �إال 

نتيجة  كانت  و�لتي  �ل�صارة،  غري  �ملفاجاأة  هذه 

عبث �أخيه �ل�صغري..!!

وكاأنه  �ملاأ�صاة  لرييه  زميله  �إىل  �لتفت 

�أي  يعره  مل  زميله  لكن  به،  وي�صتنجد  ي�صتغيث 

مع  ويعبث  يت�صاحك  وظل  �هتمام  �أو  تعاطف 

�لورقة  خلع  فطرية  وبتلقائية  �لو�قف..  �صديقه 

بطريقة  عليها  ويكتب  حتتها  �لتي  ي�صطر  ور�ح 

و�تكاأ  لزميله،  ظهره  �أد�ر  فقد  وعاجلة،  �رسيعة 

و�صار  �لدفرت،  �إىل  ر�أ�صه  و�أرخى  مرفقه،  على 

يف  يحك  ومرفقه  و��صطر�ب،  ب�رسعة  يكتب 

�لر�صا�س  قلم  ور�أ�س  �لباهت،  �جلد�ر  طالء 

�لرب�ية  فيدخله يف  و�ل�صغط،  �ل�رسعة  من  يتك�رس 

ثوبه  على  �لن�صارة  فتتناثر  �رسيعًا  بريه  يف  وياأخذ 

وطاولته ويديه، فيكتب ويد�ه مرتع�صتان ملوثتان 

�لورقة  على  �لتلوث  فيظهر  و�لن�صارة،  بالعرق 

كان  �الأخري  �ل�صطر  نهاية  وقبل  �الأ�صطر،  وبني 

يده  مد  ثم  و�قفًا  �لثقيل  �لفاره  بج�صده  �ملدر�س 

�إ�صبعه فوق �ل�صطر �الأخري، �صاد�ً بذلك  وو�صع 

جريان �لقلم ورك�صه نحو �لنهاية.

تتجمد�ن  عيناه  مكانه..  يف  يت�صمر 
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وذ�ت ليلة كان طفل يتهجى كتابه ويغلط، 

�الأب بوجهه  في�صيح  �أبيه م�صتنجد�ً..  �إىل  فينظر 

لكي  �إحلاح  يف  يتابعه  وطفله  طفله،  عيني  عن 

وينخرط  بيديه  وجهه  �الأب  يدفن  ي�صاعده..! 

بالدموع..  �لبكاء.. بكى حتى ثملت عيناه  يف 

ال  قر�ر�ً  ينتقم، وقرر  �أن  و�أق�صم  و�قفًا  ��صتتم  ثم 

�أمتعته ويف حقائبه  رجعة فيه. ذهب وفت�س بني 

تفتي�س  �مل�صوؤوم.. وبعد  �لدفرت  �لقدمية عن ذلك 

وتنبي�س عرث عليه.. حدق يف مكان �الإ�صبع �لتي 

�رسع  ثم  قلبه..  فوق  �أو  �لورقة  فوق  �نغر�صت 

ذلك  من  مبتدئًا  �لكتابة  على  و�إ�رس�ر  بكل عزم 

�ملكان، من ذلك �ل�صطر �الأخري.

* * *

و�حلجارة..  �لطني  وحمل  كثري�ً  ت�رسد 

�الغرت�ب  من  قا�صى  �الأر�صفة..  على  نام جائعًا 

تغيري  يف  عمل  �ألفة..  وبينها  بينه  لي�س  مدن  يف 

�لبنا�رس،  و�أماكن  �ل�صيار�ت،  وت�صحيم  �لزيوت، 

وعمل �أعمااًل لي�س بينه وبينها مودة.. ولكنه ظل 

يقاتل.. يقاتل �صبح ذلك �الإ�صبع �مللعون.

�نت�رس يف  �ل�صنني و�الأيام  وبعد عر�ك مع 

معاركه من �أجل ك�صب �ملال، وحقق �لكثري مما 

يريد، ولكن عقدة �الإ�صبع ظلت تالحقه، ومتنى 

يف  يتخيلها  كان  فينتقم.  �الإ�صبع  ذلك  يرى  �أن 

وكانت  ب�صع.  �أ�صطوري  ك�صبح  ويقظته  نومه 

�لعدو  ذلك  من  �النتقام  فكرة  عليه  ت�صيطر 

�إ�صبعًا  �خل�صب  من  جنر  �أنه  درجة  �إىل  �لكريه، 

�الأ�صتاذ.  ذلك  باإ�صبع  �صبيهًا  وجعلها  �صخمة 

�لدماء  عليها  ويريق  بالفاأ�س  يقطعها  ياأخذ  ثم 

وغليله..  غيظه  ي�صف  مل  ذلك  ولكن  �نتقامًا.. 

و�صاورته �أفكار �نتقامية كثرية، ولكن ذلك �أي�صًا 

لن يكون عالجًا م�صمونًا الأزمته.
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عربـــــــــة متــــــرو
�أخيـــــــرة

يتحول �ل�شك يف �أنها تركت �لدو�ء �إىل يقني �إال عندما 

ر�أيــت هـذ� �ل�شــباح �الأقــر��ص �لبي�شـاء ت�شـتقـر يف

فارتديت  �ل�شيدلية،  �إىل  �لتوجه  من  البد  كان  �لتو�ليت.  جوف 

مالب�شي على عجل وخرجت فور�ً.

- »ر�يحة فني ع �ل�شبح، �لرجالة م�شتنينك ع �لنا�شية وال �إيه؟

كان �رص�خها يالحقني حتى �نحناءة �ل�شلم �الأخرية، ونظرة �إ�شفاق 

يف عيني �لبو�ب و�أنا �أعرب �لطريق.

- »��شحي يا حاجة«.

تلفت، مل تكن غريي تعرب �لطريق ن�شف غائبة، و�شبي على در�جة 

ي�شيح  بينما  بذر�ع  يقودها  �لتي  بدر�جته  متلوياً  باأعجوبة  يتفاد�ين 

بذر�عه �الأخرى نحوي ويلتفت بج�شده كله للخلف.

- ركزي يا حاجة!

كان يرتدي جلباباً على �للحم، لكنه يبدو �شعيد�ً ومبت�شماً وخفيفاً، 

بينما كنت �أ�شري كعجوز متعبة.

�ل�شيديل �لذي كان يعرف طلبي من �الأقر��ص منذ �شنو�ت، كان 

يجهزه منذ �جتزت باب �ل�شيدلية، لكنني قلت يف ح�شم »ال.. ال« 

فاأعارين �أذنه م�شتفهماً، فقلت:

- ري�شربيد�ل �شوليو�شن.

�ل�شيديل �لعجوز فهم من طلبي دو�ء بديل عدمي �للون على هيئة 

حملول �إنها توقفت عن تعاطي �لدو�ء، فاأز�ح ما �أعده جانباً، وهز 

�أنها  للع�شري من دون علمها، وحذرين  �إ�شافته  على  موؤكد�ً  ر�أ�شه 

حنــــان الدنا�صـــوري

لـــــم
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املرة، فانتابتني خفة، وقفزت يف عربة املرتو يف 

اللحظة الأخرية. ابت�سمت لنف�سي واأنا اأنهج من 

مل  متى  منذ  اأعتدها.  مل  التي  ال�رسيعة  خطواتي 

اأركب املرتو؟ ومنذ متى مير يف ال�سارع من دون 

اأن اأحلظه؟ رمبا منذ كنت اأم�سي �سنة المتياز يف 

الدمردا�ش. كانت العربة فارغة يف ذلك الوقت 

اأفا�سل  واأنا  باحلرية  �سعرت  اجلمعة.  �سباح  من 

بني الأماكن: مقعد يف اجتاه حركة املرتو حتى ل 

اأ�سعر بالدوخة اأم عك�سها؟ بجانب النافذة اأم ل؟ 

حتى دعاين الكم�ساري للجلو�ش »واقفة ليه ده 

كله فا�سي«.

العربة.  حركة  عك�ش  النافذة  بجوار  جل�ست 

بني  الأعمدة  لأعد  �سغرية  واأنا  اأفعل  كنت  كما 

اأخطاأت و�سعرت  العد  بداية  حمطة واأخرى. يف 

الوقت  مبرور  اأ�سعر  مل  اأكملت.  لكنني  بدوار، 

ورجال  بن�ساء  الأخرية  العربة  ازدحمت  وقد 

وي�سيحون.  وي�سحكون،  يتكلمون  واأطفال 

رفعت  ثم  اخللف  اإىل  فملت  فجاأة  املرتو  توقف 

راأ�سي، فوجدتني اأمام �رسفته متامًا. ل�سنوات واأنا 

اأمر اأمام منزله، ول اأرفع وجهي لأواجه ال�رسفة 

كل  ينتظرين  كان  اإليه.  واأ�سعد  اأ�سعف  ل  حتى 

اجلامعة  اإىل  نذهب  املحطة.  تلك  على  �سباح 

كانت  الدرا�سة،  �سنوات  وطوال  �سويًا.  ونعود 

احلياة جميلة بطريقة تدعو لل�سك، لكننا مل نكن 

�سوى �سغار اأبرياء، فلم نفهم.

ظهرت اأعرا�ش مر�سها منذ ماتت اأمي، ف�ساندين 

ازدادت  الأمور  لكن  ل�سنوات،  عني  وخفف 

نوبة  يف  وتدخل  فرتة،  بعد  الأمر  تكت�سف  رمبا 

من  حدث  كما  امل�سحة  يف  ل  تنتهي  لن  هياج 

اإىل  اأنتقل بها من م�سحة  اأعوام، واأنا  قبل ع�رسة 

معها  واأخرج  البيت،  يف  ب�سدة  اأراقبها  اأخرى، 

العجوز  ال�سيديل  وكان  الهدوء،  اأوقات  يف 

قال  لكنه  يل،  العالج  اأن  على  اأمامها  يكلمني 

اليوم: »األف �سالمة عليكي يا حاجة، ومل يقل: 

هو  ولحظ  ين�سى،  بداأ  اأنه  خمنت  دكتورة.  يا 

انزعاجي، فرتاجع عن كالمه، وقال األف �سالمة 

ال�سبه  العذر فقد كان  له  التم�ست  على احلاجة. 

يف زجاج ال�سيدلية اخلارجي يقرتب كثرياً بيننا: 

ا�ستطالة الوجه، وانطفاء العينني، وانحناء الظهر، 

فقد جتاوزت الأربعني، ومازلت مثلها بال زوج 

 - املاج�ستري  ر�سالة  حتى  اأطفال،  ول  بيت  ول 

التي مازلت اأحتفظ باأوراقها - مل اأكملها.

عند مدخل العمارة حيتني اجلارة العجوز بنظرة 

توا�سل  ال�رسفة  وكانت هي لتزال يف  موا�سية، 

تلك  يف  جداً  كرهتها  و�ستائمها.  �سياحها 

اللحظة، وجتاهلت نظرات املارة التي تنتقل بينها 

وبيني وقررت األ اأعود. حني خرجت لل�سارع 

الرئي�سي، بداأ �سوتها يتال�سى، ولم�ست �سم�ش 

خريفية هادئة وجهي وغاب �سوتها. نظرت اإىل 

ال�سماء، بدت زرقاء وا�سعة وخالية اإل من �سحب 

�سئيلة كندف قطن نا�سع البيا�ش. غمرين دفء 

كاأنني  ال�سارع  اأبهجني عر�ش  بعمق.  فتنف�ست 

اأراه للمرة الأوىل، راأيت املرتو يو�سك اأن يتحرك، 

والولد بالدراجة ميرق بجواري تاركًا املقود هذه 



حنان الدناصوريســـرديـات

الراوي ، ج 22 ربيع األول 1431هـ - مارس 2010
171

ال�سلم.  درجات  على  بخطواتي  اأح�ش  حني 

ع�سفور وطار على حافة نافذة ال�سلم، ورفرف 

توقفت  قريبة،  ال�سماء  بدت  مبتعداً.  بجناحيه 

وداخلني يقني اأن باب ال�سقة املواجه �سيفتح عن 

وجه اأعرفه قبل اأن اأ�سع اإ�سبعي على اجلر�ش.

* * *

اأية حلول ممكنة. �سنتان  �سوءاً ومل تلح يف الأفق 

اأخرج  اأن  �رساحة  مني  طلب  ثم  التخرج،  بعد 

فيها.  نف�سي  اأغرق  ول  الدوامة،  هذه  من  قلياًل 

فرثت عليه، واأنهيت العالقة معه، وتخل�ست من 

كل ما يذكرين به. ال�سور، والر�سائل، والهدايا. 

تذكرت الآن وردة حمراء جمففة ترقد بني اأوراق 

توقفت  متى  اأعرف  ل  التي  املاج�ستري  ر�سالة 

لكنها  ال�سعادة  عن  �ساذجة  كلمات  مع  عنها، 

مفاجئة  رغبة  الآن  اجتاحتني  وب�سيطة،  �سادقة 

لروؤيته، نزلت من املرتو. �رست يف الطريق الذي 

غام�سة.  اأغنية  حلن  يراوغني  معه،  كثرياً  قطعته 
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اخليــــــــط الرفيـــــــع

�شوء تختفي يف ثناياه الأ�شياء! عادت من النافذة التي 

مل تفارق زجاجها طوال النهار، يف ذهنها يعـلق �شوؤال

 �شامت! يعيث يف نف�شها حزناً واأملاً، خماوف �شكوك ملتاثة حتيك 

يف �شدرها. ارمتت بثقل همومها على املقعد، حترتق بنار.. تتلظى 

يكن  مل  الغ�شى!!  ب�رشر  ترمي  جزيئات  يف  تت�شظى  داخلها،  يف 

ممكناً اأن تتجاهل �رش �شدمة تلك اللحظة بينها وبني اخلوف الذي 

اأوهن من خيوط  هو  رفيع،  راودتها خيط  التي  والأحالم  متلَّكها، 

العنكبوت.

�شماوؤها ملبدة بالغيوم، ل تتذكر كم هي ال�شنوات والأيام والليايل 

التي م�شت وهي معه، كانت له خاللها ج�شداً ل روح فيه، ووعاء 

اأنثى  كاأي  �شيقت  اأح�شانه،  يف  بالدفء  ينعم  قلباً  ل  عابرة!  للذة 

على  اجلانية  وت�شبح  بحقها..  الأنثى  تخطئ  املحتوم،  لقدرها 

نف�شها، حني تخ�شع.. وت�شمت، ول جتروؤ على قول ل! عا�شت 

والقبلة  ي�شدها،  الذي  القيد  تعودت  الظماأ.  واأنهكها  جفاف  يف 

التي ل حت�س بها، والأح�شان الباردة التي ت�شعر يف كنفها بالقرف 

وال�شمئزاز! كما تعمقت يف �شرب اأغوار عينيه الغام�شتني، اأيقنت 

اأن العمر ي�شيع..، واأن اأحالمها تذوب كال�رشاب.

اأرادت  بركان هادر.  بالقهر..! يف داخلها حمم  اأح�شت 

ول  اأحا�شي�شها  يف  �شادقة  لي�شت  فهي  له،  خيانتها  عن  تكفِّر  اأن 

متيل نحوه بالهوى، قلبها مو�شد دونه، ول ت�شاطره احلب بع�شق 

تبحث  من  ل�رشخات  ت�شتجيب  اللية  لكنها  واحدة،  و�شادة  على 

حممد علي قد�س

ب�شي�س
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كنه  تعلم  ال  بنار  حترتق  والوحدة،  وال�صمت 

ها! كيف ال تطيقه وال مييل اإليه قلبها، وهي  حرَّ

برية  اأنثى  كاأنها  قلق و�صبق!  وتنتظره يف  ت�صتاقه 

ت�صبل  مبخاوف  اأح�صت  الفطري.  بظمئها  تنوء 

الباب  قلبها، حني �صمعت �صوت  اأهدابها على 

وهو يغلق برفق.. مع وقع خطوات متعرثة تك�رس 

�صمت الليل!!

يف  طوياًل..!  اأح�صانه  يف  ت�صتقر  مل 

اأيقنت  املرتاجفة،  قلبه  دقات  �صمعت  حلظات 

اأنها وجدت ما يربر �صوؤالها العالق يف �صمت!! 

مل يعد هناك ما يدعو للندم واحلزن، و.. �صتغفر 

لنف�صها خيانة قلبها له.

يف تلك اللحظة ومن خالل ب�صي�ص �صوء 

بدفء  اأح�صت  وقد  اأح�صانه،  من  ت  فرَّ �صيق، 

غريب،  عطر  رائحة  وبقايا  فيه،  اأخرى  امراأة 

امتزج بعرقه الذي طاملا نفرت منه.

* * *

عن رومان�صية �صائعة، عن ن�صوة مفقودة! وحلم 

ت�صيع يف متاهاته احلياة.

مل  ب�صوق  الليلة،  تلك  عودته  انتظرت 

منه. مل  نفورها  اإليه رغم  تعهده! كانت بحاجة 

كانت جتد يف  بل  اأهمية،  وغيابه  يكن حل�صوره 

ال�صائعة.  ونف�صها  حريتها  عنها،  وُبعده  غيابه 

بل  حتبه،  ال  الأنها  ال..  بالندم،  اإح�صا�ص  انتابها 

الأنها تكره اخليانة.. وتكره اخلداع!.

عن  واحدة،  ملرة  ولو  ب�صوؤاله  تبال  مل 

ي�صعر  ال  حتى  عتابه  يف  تفكر  ومل  تاأخره، 

تلوذ  قاتلة  باأ�صئلة  طافح  ذهنها  باهتمامها. 

بال�صمت هربًا من اأجوبة منتحرة!!

بح�رسة  الحظت  كاد،  اأو  الليل  انت�صف 

كيف تبلَّل قمي�صها االأحمر بدموع القهر.

يتملكها  الذي  اخلوف  وبني  بينها 

رفيع  خيط  راودتها،  التي  القدمية  واالأحالم 

كخيط العنكبوت.

ب�صرب  النافذة  بزجاج  وجهها  األ�صقت 

نافد، اأغم�صت عينيها وكاأنها تدور و�صط دوامة 

غمامة  فوقه  من  موج..  فوقه  من  ُلي  بحٍر  يف 

الليل  كرتابة  ورتابة،  ببطء  يخفق  قلبها  �صوداء. 
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�شهــــيـــــق

الع�شـــــفــور

براعم   تتفتح  حتى  ت�أخرت  اأو   ، عيد  ي�  اأبداً  ت�أت  مل 

عدت  مل�ذا  عيد،  ي�  اآه   ، اجل�سد  م�س�كب  يف  الفتوة  

بهذا ال�سكل ي� عيد؟

عيد متعب ، يزيد  التوتر  توتراً، يغطي الأج�س�د الب�ردة مبع�طف 

اأم�سك الطفل  الذي  مل  يتج�وز  اخل�م�سة  من  ليلته ،  الأنني، يف 

عمره بيد اأبيه واأخذ يهزه� ويبكي :

- ب�ب�.. خذين اإىل م�م�.. اأريد  م�م�...

اأم�سك الأب ب�سبحة من الهم  ل  ينتهي  العد  فيه�،  ثم  دخل  يف 

مغ�رات ال�سمت الرهيب، وقبل اأن ترتفع  راية  الهو�س ،  �سمه  اإىل 

�سدره ، م�سح دموعه ، قبّله ، ويف داخل حقل الك�آبة الذي دخله 

�سي�سرتيه�  التي  الكثرية  الألع�ب  ، حدثه عن  ، هدهده  عنه  رغم� 

له، عن ال�سوكول والفواكه اللذيذة ، عن العيد والزي�رات الكثرية 

التي �سيقوم�ن به� ، عن  فرح  ق�دم ك�لربيع ، وعن املدر�سة عندم� 

كل  ورف�س  للهدوء،  ينتمي  اأن  رف�س  الطفل  لكن   ، قلياًل  يكرب 

الإغراءات وظل يط�لب بحقه ككل الأطف�ل ، عندئذ اأخرج من 

جيب ذاكرته حك�ية جميلة مثل  �سحكة  طفل  ونرثه�  فوق  اأذنيه،  

ولكن  حني  حتولت الكلم�ت اإىل ع�س�فري تطري نحو البعيد خرج 

من دائرة املنطق و�رصخ وهو ي�أتي حرك�ت ع�سوائية: 

- متى �س�أحلق به� واأرت�ح؟

لكنه م� لبث اأن هداأ نف�سه وهداأه ، م�سد �سعره بحن�ن ووعده اأن 

ي�أخذه اإليه� يف ال�سب�ح.

ب�سام الطعان

ليتك
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ثم قال وهو ي�شري اإىل القبور:

- ملاذا كل هذه البيوت �شغرية؟!

واأعلن     ، بالدموع  عيناه   اغرورقت 

هزميته  اأمام  الأ�شئلة،  وحـني  طال �شمته �شاح 

الطفل:

- ماما..ماما.. انه�شي يا ماما.. ماما..

ي�شمع  مل  حني  اأ�شاف  ؟  ترد  ل  ملاذا   -

جوابًا.

- اإنها نائمة يا بني ..ل تبكي و�شاأحكي  

لك  حكاية  جميلة. قالها حني دخل الطفل يف 

حقل البكاء.

اأن حمله  اإل  رف�ض ومترد ، فما كان منه 

بني  ذراعيه وعاد  به اإىل البيت رغما عنه.

منذ اأن فقد �رشيكته يف احلياة وهو ياأرق 

من ال�شباح اإىل ال�شباح، ميتطي �شهوة العذاب ، 

ويدق باب  الن�شيان ،  فريجعه الرتاج  ،  ومع  

اأمامه وجهها الذي  �شداه  الذي ي�شدمه، ينبثق 

طاملا هدهده يف الليايل.

  ، هدف  بال  معنى،   بال  اأ�شحت  حياته 

ال�رشمدي،  كال�شمت  كالوباء،  حياة  روح،  بال 

باألف  وم�شحونة  م�رشوخة،  مفجوعة،  ونف�شه، 

منك�رش  دائمًا  فهو  وجهه  اأما  ورغـبة،  رغبة 

و�شاحب كلون اأوراق اجلرائد القدمية.

 ، البكاء  من  ميل  ل  والطفل  عدة  اأيام 

نومه،  م�شح   ال�شبح من   ينه�ض  اأن  قبل 

يف  بنظراته  دار  عينيه،   عن   النعا�ض   الطفل  

على  املعلقة  اجلديدة  ثيابه   اإىل   تطلع  الغرفة، 

احلائط، فلم ي�شعر بالبهجة ، اقرتب من اأبيه الذي 

كان ي�شطنع النوم:

- بابا.. انه�ض يا بابا لنذهب اإىل اأمي.

فتح عينيه ببطء  ونظر  اإليه  باأ�شى  وكاد  

يجه�ض  ببكاء  حاد م�شحوب بتوجعات اآلمه، 

غري اأنه متالك نف�شه ، داعبه قلياًل ، ثم األب�شه ثيابه 

اجلديدة، وحاول اأن يجلب له من �شماء العذاب 

�رشب حمام ، حدثه عن اأ�شياء  كثرية لعله ين�شى، 

لكنه رف�ض الن�شيان ،  واأمام  الإ�رشار  واحلرائق 

بيده  اأم�شك  ودمه،  روحه  على  ا�شتندت  التي 

ترقد  حيث  اإىل  اجلراح  قنديل  برفقة  به  وم�شى 

الأم.

فوقها   ترتفع   تراب   كومة   اأمام  جل�ض 

 ، ح�شنه  يف  الطفل  اأجل�ض    ، حجرية  �شاهدة  

اأ�شبه  ب�شوت  ، وقال  ب�شمت  ينتحب  قبّله وهو 

اإىل الهم�ض:

- هذه هي اأمك يا ولدي.. اإنها تنام هنا 

منذ اأ�شبوع.

تطلع الطفل  بده�شة  اإىل  كومة  الرتاب ،  

ثم اإىل  القبور  الكثرية وطرح اأ�شئلته الربيئة:

تنه�ض  ل  ملاذا  هنا؟  نائمة  هي  ملاذا   -

وتاأتي اإىل البيت؟!
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تعال يا »عبودي« و�شّلم على ماما.

بعينني   اإليها  ونظر  ال�شغرية   طائرته  ترك 

وفجاأة  غريب،  كائن  مثل  له  فبدت   ، جمهدتني 

ان�شاب الهلع اإىل قدميه ال�شغريتني ويف  ال�شارع 

الوا�شع كان قلبه ع�شفوراً حتّول غناوؤه اإىل �شهيق 

خافت.

* * *

يريد اأن يكون كابن اجلريان ، يذهب مع اأمه اإىل 

احلديقة ،  يعانـقها  وتعانقه،  يغني  لها  وتغني  

له، يلثم وجهها وت�شمه اإىل ح�شنها الدافئ.

الأب   كان    ، الليايل  ت�شبه   ل  ليلة  يف 

يتقلب  يف  فرا�شه ،  وحني  وقعت نظراته على 

الطفل  النائم  يف  اجلهة  املقابلة ، اأ�شعل �شيجارة 

: »يجب   نف�شه  نف�شا طويال وقال يف  ، �شحب 

�شين�شى  عندها   ، اأخرى  اأم  له  عن  اأبحث   اأن  

و�شيعود الدفء اإىل هذا البيت«.

مل يتاأخر كثرياً عما اأراد ، دخل اإىل البيت  

ومعه امراأة مر�شحة لأن تكون اأما وزوجة.

قال مبرح:
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حــــظـــــــــــــــوظ

�شم�س  تن�رصف  حتى  وميكث  �شباح،  كل  مبكراً 

الع�شـية، يغرق يف الروتيـن ويعــب منه حتى اأخمـ�س

واإىل  من  العابرين  ير�شد  قدمي  اأثاث  من  كقطعة  مهمل  قدميه، 

املكتظ  ال�شخم  التجاري  للمجمع  وال�شفلية  العلوية  الأدوار 

اأنحاء مكتبه الزجاجي  باأن�شطته املتنوعة وجن�شياته املتعددة، ومن 

جذلة  بني  ما  وترتد  اأطرافه  على  النا�س  اأعني  تنزل  بقف�س  الأ�شبه 

و�شكاواهم  الآخرين  لف�شول  هامته  ي�رصع  و�شاخرة.  وحزينة 

وا�شتف�شاراتهم وحتى بذاءاتهم اأحياناً.

اأ�رصف على  ذات �شباح وعلى غري عادته ح�رص متاأخراً، وعندما 

املكان  عنه  وحجبت  اليا�شمني  رائحة  البعد  على  هاتفته  مكتبه 

اأفرع عمالقة لت�شكيلة ورود مو�شمية تنبثق كحلم من اإناء زجاجي 

ا�شتوى على طاولة املكتب واأغرق املكان بطيف من  �شفاف، قد 

اأو  ا�شم  عن  الندية  الأعطاف  يف  يبحث  �رصع  املبهجة.  الألوان 

عنوان اأو اإ�شارة جتلو طال�شم ما تراه عيناه. كانت العبارة وا�شحة 

وريقة  على  رقيقة  بحروف  كتبت  التحية(  مع  �شعد  )اإىل  وجلية 

�شغرية، ر�شم يف طرفها وردة ون�شبت كعلم بني الورود. �شمها 

تلو الكرة وت�شاءل متعجباً  اإليها الكرة  النظر  يف راحة يده واأعاد 

حينه.  غري  يف  اخل�شب  بها  نبت  التي  املتفائلة  ذاته  يحدث  وهو 

بالورود!  امل�شمخ  هواه  اأتنف�س  الذي  هذا  بهي  �شباح  اأي  قائاًل: 

ل  باأنها  وراغباً  موقناً  جدل  اأي  ذاته  يف  ح�شم  ما  �رصعان  ولكنه 

اأعوام  ورمبا  خال  لعام  بل  فح�شب  ال�شباح  هذا  لي�س  هديته  حمالة 

عبدالله �ساعد املالكي

يـاأتــي
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كان بكلمة طيبة ودعوة قد ال تبارح فم قائلها. 

و�أ�صاف ب�صوت ما بني هم�س وجهر و�أ�صابعه 

تعبث بوريقات �صقطت على �الأر�س يقربها من 

د�كنة  �إىل  �الخ�رض�ر  �صدة  �أحالتها  وقد  ناظريه 

�أن  �لرب  و�حمد  �صعد  يا  بالورد  ��صتمتع  قائاًل: 

وله  �صاأن  له  �صيئًا  يعتربك  اليز�ل  من  �الأر�س  يف 

قيمته وو�صط بهجته وهيجان م�صاعر �لر�صا بني 

جو�نحه وقف على بابه، ظل ثم دلف دون �صالم 

تن�صح من جو�نبه:  يقول و�ل�صعادة  �بتدره وهو 

�أنت ال �صك �لذي �أح�رض �لورد �إىل مكتبي.  �إنه 

وجهه  وعلى  جو�ب  دون  �الآ�صيوي  �نحنى 

بعناية  �لورد  �صلة  وحمل  باهتة  �صفر�ء  �بت�صامة 

و�ن�رضف بها وهي تتمايل بني يديه كطفل �نتزع 

من ثدي �أمه. عاد �صعد يتاأمل جمدد�ً �لوريقة �لتي 

�لكرة  هذه  �صاهد  �لوردة.  و�صورة  ��صمه  حتمل 

وينت�صب  ��صمه  يتقدم  �الألف  حرف  بو�صوح 

ك�صاهد قرب.

* * *

ذ�  ت�صاءل ولكن من  قادمة..  و�أخرى  قد خلت 

فحياته  جو�بًا  يجد  مل  ياترى؟  )�فتكرين(  �لذي 

ثم  �جلحود.  �أطر�فها  يعربد يف  قاحلة  ك�صحر�ء 

�رضع يتق�صى باجلو�ر �إن كان �أحد قد �صاأل �أو �أتى 

�أو ذهب؟ �أتته �إجابات من �صاألهم وكلها متطابقة 

يف تعجبها وطريقة �إلقائها و�صخريتها من حما�صن 

�صخ�س  �إنه  له،  قائلني  و�أ�صافو�  كهذه.  �صدف 

�إليه  و�أر�صدناه  �صاأل عن مكتبك  �ملالمح  �آ�صيوي 

يف  يبحث  عاد  �ن�رضف.  ثم  �لورد  �صلة  فو�صع 

زو�يا �لذ�كرة لعل وع�صى �أن يجد وم�صة ت�صفي 

�ل�صباح  ذلك  مفاجاأة  على  �ملنطق  من  قلياًل 

ثم  �الأ�صئلة  ذ�ته  على  يطرح  و�رضع  �ملختلف، 

يجيب متهكمًا، فقال لعله عيد ميالدي؟ ولكن 

من �صيحفل بعيد ميالدك ياترى؟ بل من يعلم به 

قلب  �أي  ولكن  حب؟  ر�صالة  لعلها  �أو  �أ�صا�صًا؟ 

قد يرى يف جتاعيد وجهك �صبحًا جديد�ً وحبًا 

�أر�صلته  كطل  هكذ�  فتهطل  �لورود  ي�صتثري  قد 

ذ�ت  �أي  ولكن  وظيفتي  رمبا  �أ�صاف  غمامة. 

�أجترعها  �لتي  �لتعب  تقا�صيم  ترى يف  قد  و�همة 

ل�صخ�صيتي  �لتزلف  على  يحفزها  ما  يوم  كل 

�لهام�صية يف هرم �لوظائف ذ�ت �ل�صول و�حلول 

و�تبع،  �ل�صاخطة  ذ�ته  معاتبًا  �نتف�س  و�الأو�صمة. 

حتفل  و�حلياة  �ملندبة  وهذه  �لت�صاوؤم  ملاذ�  ولكن 

�حلياة،  �صحقته  من  يقدرون  �لذين  باخلرييني 

و�أعطى بال كم �أو كيف ويجلون �صغائر �الأفعال 

ب�صخاء  �أمثايل  �لب�صطاء  يهبها  عندما  وعظيمها 

�ملحبني دون �نتظار لرد جميل قانعني حتى ولو 
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�سلْني حاجتك

 فقال له: 
)1(

قيل: كان اأبو ُدالمة واقفاً بني يدي اخلليفة

د به،  �صلني حاجتـك؟ قال اأبو دالمـة: كلٌب اأت�صيَـّ

قال:  اأعطوه،  قال:  عليها،  اأت�صيَّد  ودابٌة  قال:  اإياه،  اأعطوه  قال: 

وجاريٌة  قال:  غالماً،  اأعطوه  قال  ويقوده،  بالكلب  ي�صيد  وغالٌم 

هوؤالء  قال:  جارية،  اأعطوه  قال:  منه،  وتطعمنا  ال�صيد  لنا  ت�صلح 

يا اأمري املوؤمنني عبيُدك فالبد لهم من داٍر ي�صكنونها، قال: اأعطوه 

داراً جتمعهم، قال: فاإن مل تكن لهم �صيعة فمن اأين يعي�صون؟ قال: 

 عامرة، ومائة جريٍب غامرة، قال: وما 
)2(

قد اأعطيتك مائة جريٍب

الغامرة؟ قال: ما ال نبات فيه، فقال: قد اأقطعتك اأنا يا اأمري املوؤمنني 

ف�صحك  اأ�صد،  بني   
)3(

فيايف من  غامرًة  جريٍب  األف  خم�صمائة 

وقال: اجعلوها كلها عامرة، قال: فاأذن يل اأن اأقبِّل يدك، قال: اأما 

هذه فدعها، قال: واهلل ما منعت عيايل �صيئاً �رضراً عليهم منها.

الهوام�ش

العبا�س  اأبو  اآخرون:  وقال  املن�صور،  جعفر  اأبو  اخلليفة  هو  قيل    )1(

ال�صفاح.

)2(   اجلريب: من االأر�س ثالثة اآالف و�صتمائة ذراع، وقيل: ع�رشة اآالف 

ذراع.

)3(   القفار: االأر�س القاحلة.

)*(   من كتاب نوادر اأبي دالمة، النوادر والظرف، دار الفكر اللبناين.

* * *

من كتاب

نو�در �أبي دالمة

قيـــل:
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هـــديـــــــــــــــــة)*(

�أبو �لفرج �لأ�صبهاين: قال �أخربين حممد بن خلف بن 

�ملرزبان قال حدثنـا حماد بن �إ�صـحاق )�ملو�صلي( عن

�أبيه، ووجدت يف بع�س �لكتب باإ�صناد غري هذ�، لي�س يل ب�صماع 

فجمعت بني �خلربين، على �أمت �للفظ، قال: جرى بني �لأمني، وبني 

�لأمني  فوجد  �لنبيذ،  على  وهما  كالم،  �ملهدي،  بن  �إبر�هيم  عّمه 

على �إبر�هيم، وبانت لإبر�هيم �لوح�صة منه، فان�رصف �إبر�هيم �إىل 

منزله قلقاً، وحجبه �لأمني عنه.

وبلغ �إبر�هيم ذلك، فبعث �إىل �لأمني باألطاف، ورقعة يعتذر فيها، 

فرد �لأمني �لهدية، ومل يجب �إبر�هيم عن �لرقعة.

فوجه �إبر�هيم �إليه و�صيفة مليحة مغنية، كان رباها، وعّلمها �لغناء، 

 ،
)1(

وبعث معها عود�ً معموًل من �لعود �لهندي، مكلاًل باجلو�هر

 حّلة من�صوجة بالذهب، وقال �أبياتاً، وغنّى فيها، و�ألقى 
)2(

و�ألب�صها

عليها �لأبيات حتى حفظتها، و�أخذت �ل�صوت، و�أحكمت �ل�صنعة 

�إليه. فوقفت �جلارية بني يديه، وقالت له: َعّمك  فيه، ثم وجه بها 

وعبدك يا �أمري �ملوؤمنني يقول لك: و�ندفعت تغني بال�صعر وهو:

مري برّد �لّلطف      وك�ّصْفَت هجرَك يل فانك�صْف هتكَت �ل�صَّ

)3(
  فاإْن ُكنَت تنـكـر �صيئـاً جرى      فهب للعمـومة ما قد �َصَلْف

)4(
  وجد يل بال�صفـح عن زلتـي       فبالفـ�صل ياأخذ �أهد �ل�رصف

فقال لها �لأمني: �أح�صنت يا �صبية، ما ��صمك؟ قالت: هدية. قال: 

�آنفاً،  �صّماين  وبه  كا�صمي،  �أنا  قالت:  عارية؟  �أم  كا�صمك،  فاأنت 

�إبر�هيم  �إىل  وبعث  �لأمني،  بها  ف�رُصّ  �ملوؤمنني.  �أمري  �إىل  �أهد�ين  ملا 

من كتاب

نو�در�أبي دالمة

�أخربين
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)3(    الأغاين: فاإن.. للخالفة. اخلالديان: حتقد... للخالفة.

التحف  يف  موجود  غري  والبيت  ب�صفحك..  الأغاين:      )4(

والهدايا. 

اآلف دينار )وهي رواية بع�ض ن�صخ  الأغاين: بخم�صة      )5(

الفرج(.

)2(    العبارة م�صافة من الأغاين.

* * *

 :
)5(

فاأح�رصه، ور�صي عنه، و�أمر له بخم�صني �ألف دينار

.
)6(

ومتّم يومه معه

�لهو�م�س

الأغاين  وانظر   ،372-371/1 ال�صدة  بعد  الفرج  )٭( 

رواية  ]فيه   20-19 والهدايا  والتحف   ،131/10
اأخرى[.

)1(   اأ�صاف اخلالديان: وعليها قمي�ض و�صي.

)2(     اخلالديان: مكتوب على ذيله بذهب واأوردا بيتني. 
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