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ا�ستهـــــــــــــــالل

الراوي..
بني ما�ضيها
وم�ستقبلها
رئي�س التحرير

ح�ســن النعمـــي
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�أود �أن �أتوجه بال�شكر لقراء الراوي على توا�صلهم
يف البدء
واحتفـائهم باخلـط اجلـديـد الـذي اختطـته الراوي يف
�أعدادها الأخرية .وقد �أرج�أنا يف الراوي الإ�شارة لهذا االحتفاء
من قبل القراء حتى تت�ضح �صورة التغيري لهم ولنا .فبعد  17عدداً
اهتمت فيها الراوي بتقدمي الق�صة الق�صرية يف اجلزيرة العربية دون
االقرتاب من الدر�س النقدي لظاهرة الق�صة ،ورغم ما �أبرزته هذه
اال�سرتاتيجية من جدوى يف ت�سليط ال�ضوء على جتارب ق�ص�صية
مل يكن معظمها معروفاً للقارئ العربي خارج بيئة اجلزيرة العربية
الثقافية ،ف�إننا ن�شعر وخا�صة بعد �أن فتحت املجلة يف فرتتها ال�سابقة
�صفحاتها لإطاللة عربية من خالل ن�رش ق�ص�ص من خارج نطاق
بيئة اجلزيرة العربية الثقافية� ،أن جتربة الراوي حتتاج خطوة �أخرى
من �أجل مواكبة ت�صاعد االهتمام بال�رسديات العربية يف الأعوام
الأخرية .من هنا جاءت خطوة تغيري م�سار املجلة من االهتمام بن�رش
الق�صة يف اجلزيرة العربية �إىل االهتمام بالدر�س ال�رسدي والنقدي
يف الدرا�سات العربية ال�رسدية املعا�رصة.
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وعليه تتقدم الراوي بال�شكر لكل الباحثني
الذين دعموا هذا التوجه ،ور�أوا فيه توجه ًا
يخدم الدرا�سات ال�رسدية العربية التي نعتقد �أن
الراوي هي املجلة الوحيدة غري الأكادميية التي
تعنى بالدرا�سات ال�رسدية احلديثة .ومع كل
ما تقدم حافظت الراوي على ن�رش الق�صة يف
اجلزيرة العربية والق�صة يف العامل العربي ،ولكن
عند حيز �أقل ،وا�ستثمرت معظم �صفحاتها
لتقدم قراءات جادة على امل�ستويني النظري
والتطبيقي لل�رسديات العربية ،مع التفاته عميقة
لل�رسديات العربية القدمية .ويف هذا العدد هناك

حيز ملجموعة من الأبحاث التي ا�شتغلت على
الرتاث ال�رسدي ،حيث ا�ستجاب جمموعة من
الباحثني لدعوة الراوي لتخ�صي�ص مادة نقدية
نظرية وتطبيقة عن واقع ال�رسديات الرتاثية.
ون�ؤكد �أن الراوي ماتزال ت�رشع �صفحاتها يف
الأعداد القادمة ملو�ضوع ال�رسديات العربية يف
�شقها الرتاثي ،النظري والتطبيقي من �أجل �إثراء
هذا املنحى النقدي املهم.
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ح ـوارات

الناقد العراقي عبداهلل
�إبراهيم يف حديث جريء
للراوي عن:

موقف الإ�سالم من ال�رسد،
والثقافات ال�شفوية

موقف اإلسالم من السرد ،والثقافات الشفوية

الناقد العراقي عبداهلل
�إبراهيم يف حديث
جريء للراوي عن:

موقف اال�سالم
من ال�رسد،
والثقافات ال�شفوية
ء

�أجرى احلوار يف الدوحة:

�إياد الدليمي
و�أبو طالب �شبوب

أجرى احلوار في الدوحة :إياد الدليمي ،وأبو طالب شبوب

مدينة كركوك العراقية جاء عبداهلل �إبراهيم حامال �أكرث
مــــن
من وجهـة نقدية �سـاعيا بها �إىل �إعـادة قراءة املوروث
متو�سال بالن�ص للو�صول �إىل
ال�رسدي العربي القدمي واحلديثّ ،
الأن�ساق الثقافية الكربى� ،سالكا طريق حتليل ذلك املوروث مبن�أى
عن �أية وجهة نظر م�سبقة قد ت�ؤدي �إىل وقوعه يف �رشاك التحيز
الأيدلوجي �أو الديني .مل يقر�أ عبداهلل �إبراهيم الن�صو�ص كما قر�أها
�آخرون ،ومن هنا جاء متيّزه ،لقد فهم الن�ص فهما خا�صا مل ي�شاركه
فيه �إال القالئل من النقاد العرب ،وعلى الرغم من ذلك فقد وقف
حذرا ،فهو يرف�ض ،رغم كل ما �أوتي من قوة حجة وفهم لتلك
الن�صو�ص� ،أن ي�صدر عليها �أية �أحكام ،لأنه يعتقد ب�أن مهمة الناقد
هي تقدمي الن�ص وتفكيكه وحتليله بعيدا عن الأحكام اجلاهزة .وقد
خ�ص�صنا حوارنا معه ملوقف الإ�سالم من ال�رسد ،وللن�سق ال�شفوي
يف الثقافة العربية.
 من �أفكاركم الالفتة القول ب�أن الإ�سالم حت ّول �إىل معيار قيمةيف احلكم على املوروث ال�رسدي القدمي ،فما وافقه ا�ستبقي
وما خالفه �أتلف ،هل تعتقد ب�أننا خ�رسنا جزءا مهما من ذلك
املوروث؟
* �إذن نحن نبد�أ بق�ضية مهمة جدا ،ق�ضية �إ�شكالية بكل معنى
الكلمة ،فحينما ت�صبح العقيدة الدينية دعامة للم�ؤ�س�سة
ال�سيا�سية ،ف�إنها تقوم باجتثاث املوروث الروحي والعقلي
واخليايل الذي �سبقها ،وهو �أمر ين�سحب على امل�ؤ�س�سات
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حــــــــــــــــــوارات
القائمة على الإيديولوجيات �أي�ضا ،وجند له جتليات
ال حت�صى يف الع�صور القدمية واحلديثة .يو�صف
املا�ضي عند الأديان والأيدلوجيات كافة ب�أنه مرحلة
«فو�ضى» فيما تكمن احلقيقة املطلقة يف العقيدة �أو
الأيدلوجية اجلديدة .وبظهور الإ�سالم على �أنه
جلب ما قبله من
م�ؤ�س�سة دينية � -سيا�سية فقد �سعى ّ
العقائد والأخالقيات ،وكانت املرويات ال�رسدية
اجلاهلية متثل ما امتلكه العرب من عقائد وثقافات
و�أ�ساطري ،نق�ض الإ�سالم احلامل(املرويات ال�رسدية)
واملحمول (العقائد القابعة فيها) ،وبذلك اقرتح
وظيفة دينية للق�ص ،ونفي ما يتناق�ض معها.
 كيف وقع ذلك؟* تلك حكاية طويلة ومريرة ،فقد �أ ّدى
التاريخي ،الذي مثله ظهور
االنعطاف
ّ
الإ�سالم� ،إىل �إق�صاء اجلانب الأ�سا�س من
اجلاهلية؛ لأنها ا�ستثمرت
املرو ّيات ال�رسد ّية
ّ
وقامت بتمثيل العقائد القدمية� ،أي �أنها عبرّ ت
اجلاهلي� .أ ّما
الدينية للمجتمع
عن البطانة
ّ
ّ
الأجزاء التي و�صلتنا ،فم ّثلت اجلانب الذي
فتكيف
�أذعن ل�ضغوط الدين ،وا�ستجاب لهّ ،
معه ب�أن انطوى على مواقف اندرجت يف
العملية املزدوجة
الدينية .وهذه
خدمة الر�سالة
ّ
ّ
من اال�ستبعاد واال�ستحواذ ّ
عطلت �أمر البحث
اجلاهلية،
املو�ضوعي يف �أ�صول املرويّات
ّ
ّ
وطبيعتها ،بو�صفها مرو ّيات كاملة ال�صياغة،
اجلاهلي ،بل يف
يخ�ص الع�رص
لي�س فيما
ّ
ّ
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الثقافات ال�شفو ّية كافّة ،ولعل �أكرث املداخل
عملية وفائدة يف فح�ص طبيعة املرو ّيات
ّ
اجلاهلية� ،أن ي ّتجه البحث �إىل ال�سمات
ال�رسد ّية
ّ
ين
والرتكيبية،
أ�سلوبية،
ال
والداللية ،للنرث القر�آ ّ
ّ
ّ
ّ
والنبوي باعتبارهما �صورة ممّا كان �شائ ًعا من
ّ
نرثي �آنذاك.
تعبري ّ
التحوالت �إىل انك�سار �شديد
أ� ّدت تلك
ّ
يف زاوية الر�ؤية� ،إذ انتقل املوروث الثقا ّ
يف من
إ�سالمي
جاهلي كثيف» �إىل «و�سط �
«و�سط
ّ
ّ
�شفاف» .وكانت «درجة االنك�سار» كبرية
بني الو�سطني ،الأمر الذي أ� ّدى �إىل �إعادة �إنتاج
امل�أثورات القدمية �أو �إق�صائها مبا يوافق الو�سط
اجلديد الذي اقت�ضت ر�ؤيته للعامل ب�أن ينتخب ما
ميتثل لتلك الر�ؤية ،وي�ستبعد ما ي�ؤثر �سلبا فيها.
ة-الدينية مظاهر
التاريخي
طبعت التناق�ضات
ّ
ّ
ال�رسدي بطابعها املتحول؛ لأنه كان حامال
التعبري
ّ
إ�سالمية
قيمية مغايرة ،فجاءت الر�سالة ال
ّ
ملنظومة ّ
ال�ستبعادها� ،أو امت�صا�صها ،ف�أق�صي احلامل كما
�أق�صي املحمول.
 هل توافق الر�أي القائل ب�أننا خ�رسنا جز ًءا هائال مناملوروث الثقايف؟
* لكي نعرف ما ا�ستبعد ينبغي �أن نعرب حاجزين
�صار من املتعذر علينا عبورهما من ناحية
واقعية ،هما القر�آن الكرمي ،والتدوين .جاء
القر�آن على وفق التف�سري الر�سمي بديال
للفو�ضى ال�سابقة ،فحجز بيننا وبني معرفة
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موقف اإلسالم من السرد ،والثقافات الشفوية

أجرى احلوار في الدوحة :إياد الدليمي ،وأبو طالب شبوب

حقيقة ما كان قبل ذلك ،ثم بد�أ ع�رص التدوين
يف ظل امل�ؤ�س�سة الدينية فا�ستبعد ما ال يتوافق
و�رشوط الإمرباطورية الإ�سالمية .قام التدوين
بعملية تنقية للموروث القدمي ،و�صفّاه من
العقائد والأديان .ومعلوم ب�أن عقائد الأولني
و�صفت ب�أنها �أ�ساطري ،وجاء القر�آن على ذكر
نُبذ منها يف �سياق الذ ّم واالنتقا�ص .متركزت
داللة «�أ�ساطري ال ّأولني» حيثما وردت يف
حمدد،
�سياق اخلطاب القر آ� ّ
ين ،حول معنى ّ
هو»�أحاديث ال ّأولني ،و�أخبارهم الكاذبة
التي ّ
�سطروها ،ولي�س لها حقيقة ،و�أباطيلهم،
و�أ�سمارهم التي ُكتبت للإطراف والت�سلية».
حيثما ورد ذكر لأ�ساطري ال ّأولني ارت�سم �أفق
الذ ّم� ،إنها �أباطيل ينبغي حموها ،والتخ ّل�ص من
�رضرها ،لأنها ّ
تاريخية انتهت.
تذكر بحقبة
ّ

اجلاهليني الوثنية ،ومنها
منها حوامل لعقائد
ّ
الكتابية ،ومنها �سيادة التقاليد
ق�صور الو�سائل
ّ
ال�شفو ّية.

 بكم تقدر تلك اخل�سارة؟ق�صا�ص
* يقول الف�ضل الرقّا�شي ،وهو �أ�شهر ّ
مت
الب�رصة يف القرن الهجري الثاين» ما تك ّل ْ
به العرب من جيد املنثور �أكرث ممّا تك ّلمت
به من جيد املوزون ،فلم يحفظ من املنثور
ُع�رشه ،وال �ضاع من املوزون ُع�رشه».
ال ي�ؤكد الرقا�شي قدم املرو ّيات ال�رسدية،
املرة ،وهي �ضياع
فح�سب� ،إمنا ي�ؤكد احلقيقة ّ
ت�سعة �أع�شارها ،وباملقابل جرى حفظ ت�سعة
�أع�شار املرو ّيات ال�شعرية .تال�شت املرو ّيات
ال�شفوي الوا�سع لأ�سباب
ال�رسدية يف الف�ضاء
ّ

�ص احلديث باملرو ّيات ال�رسد ّية
و�إذا خُ ّ
اجلاهلية ،فالأمر يزداد التبا�سا ،ب�سبب التداخل
ّ
ين بو�صفه ن ًرثا ،و�رضوب
الن�ص القر�آ ّ
الالنهائي بني ّ
ّ
النرث الأخرى التي ُعرفت �آنذاك من جهة ،وبني
وخطيبا وطائفة
وحمد ًثا
نبيا
ّ
ً
الر�سول بو�صفه ًّ
والق�صا�ص واخلطباء ،ويزداد
كربى من املتنبئني
ّ
ً
ا�شتباكا �إذا �أخذنا يف احل�سبان
ذلك التداخل
النرثي
الديني والتنب� ّؤي يف الأدب
�شيوع الروح
ّ
ّ
عمو ًما يف تلك احلقبة ،كما ّ
يدل عليه القر�آن،
واحلديث ،وال�شذرات املتناثرة التي و�صلت �إلينا
من النرث املن�سوب �إليها .ي�ضاف �إىل ّ
كل ذلك،
إ�سرتاتيجية الإق�صاء واال�ستحواذ املزدوجة التي
�
ّ
الديني جتاه مظاهر التعبري
مار�سها اخلطاب
ّ
النرثي املعا�رصة له� ،أو تلك التي �سبقته ،ففي
ّ
اجلاهلي ،تزداد
�شفوي الرتا�سل كالع�رص
ع�رص
ّ
ّ
احتماالت التداخل بني اخلطابات ال�شفو ّية،
ويذوب بع�ضها يف بع�ض ،وتتمازج ،ومتتثل لن�سق
ثقا ّ
يف واحد ،ويعاد �إنتاجها يف �صور خمتلفة طبقًا
ملقت�ضيات الرواية ال�شفو ّية ،وحاجات التلقّي،
و�أيدلوجيا الع�رص الذي تظهر فيه املرو ّيات� ،أو
تعاد فيه روايته .ما و�صل �إلينا ومت تداوله هو
ذلك الذي توافق متاما مع امل�ؤ�س�سة الوليدة� ،أو
اختلق ليعطي للأ�صول الدينية م�رشوعية دينية،
ف�إذا كانت الرواية الر�سمية �أن الع�رص ال�سابق
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ل بالتنب�ؤات الداعمة للظهور
للإ�سالم قد امت أ
الإ�سالمي ،فقد اختلقت املرويات لتوافق هذه
الرواية الر�سمية للتاريخ.
 لكن الدرا�سات التاريخية تقول �إن �أقدم الن�صو�صاملكتوبة تعود �إىل قرنني فقط قبل الإ�سالم ،كما �أن
هذه املنطقة مل تكن تتحدث �أ�صال بعربية قري�ش،
فكيف نح ّمل املرحلة الإ�سالمية وزر �إعدام �شيء
غري موجود؟
* ي�صح هذا الكالم لو اعتربنا �أن الن�سق الكتابي
هو الوحيد الذي يعطي امل�رشوعية لل�رسد ،لكن
الن�سق الكتابي مل يبد�أ �إال بعد قرون من ظهور
الإ�سالم ،فال ينبغي اعتباره ال�شكل ال�ضامن
مل�رشوعية ال�رسد .ما و�صلنا مت تدوينه ح�سب
�رشوط امل�ؤ�س�سية اجلديدة .ينبغي احلذر من
الظن ب�أن عدم وجود كتابة يعني عدم وجود
موروث ،ثمة موروث هائل ا�صطلح عليه
القلق�شندي «�أوابد العرب» وهي جمموع
جبها
عقائدهم وخياالتهم وخرافاتهم التي ّ
الإ�سالم .لكل �أمة �أو جماعة عقائد ومتخيالت
متثلها �رسدياتها ،وبها ت�صوغ هوياتها ،وما
ت�رسب من الإ�رسائيليات ،والأخبار ،و�أيام
العرب ،فقد كبحها الإ�سالم بو�صفه م�ؤ�س�سة،
ولكن �أعيد �إنتاجها بعد قرون �ضمن �رشوط
امل�ؤ�س�سة اجلديدة� .إن املدونات التاريخية
الكربى التي تركها الطربي ،وامل�سعودي،
وابن الأثري ،وكربيات مدونات التف�سري التي
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خلفها ابن كثري ،والطرب�سي ،تعوم فوق
ال�رسديات الإ�رسائيلية.
تطور الثقافات ال�شفو ّية ظروفا ت�سهم
مل ّ
أدبية ،وهي ال ت�ستطيع
يف حماية ن�صو�صها ال ّ
ذلك؛ لأن تلك الن�صو�ص رهينة التداول
يتعر�ض النزياحات ،و�إق�صاءات
ّ
ال�شفوي الذي ّ
كثرية .وغالبا ما تُدمج النبذ املتبقية من ن�صو�ص
متماثلة يف املو�ضوع والأ�سلوب ،فتظهر من
تلك الأم�شاج ن�صو�ص جديدة ت�سهل ن�سبتها �إىل
هذا �أو ذاك ،وتخ�ضع لروح الع�رص الذي تُعرف
فيه .ويظهر الراوي بو�صفه و�سيطا بني جملة
من الن�صو�ص ومتلقّيها ،والن�صو�ص القدمية ،مبا
(النبي /الراوي) مكانة
الدينية ،متنح الو�سيط
فيها
ّ
ّ
الن�ص-
مهمة ،فهو يو�صل بني قطبني :م�صدر ّ
الدينية
وغالبا ما يكون جمهو ًال ،ويف الن�صو�ص
ً
ّ
إلهيا  -ومتلقّيه ،وهذا املتلقّي يكون جمهورا
� ّ
دينية� ،أو نخبة يف جمل�س� ،أو فردا
قبليا� ،أو طائفة ّ
ّ
ال�شفوي بني الو�سيط
خم�صو�صا ،فقوة التوا�صل
ّ
ً
واملتلقّي هي التي �أك�سبت املرويّات ال�رسد ّية
اجلاهلية دالالتها ،و�أهميتها ،ووظائفها؛ لأنها
ّ
�أدرجتها �ضمن �سياق تداو ّ
�شفوي ،فال ميكن
يل
ّ
نهائية للمرو ّيات ال�شفو ّية لكونها
تثبيت �صورة ّ
اخلا�صة
نهبا للأل�سن ،وتتغيرّ تب ًعا للإ�سقاطات
ّ
بالراوي وبيئته وع�رصه ،والظروف املرافقة
لروايته.
 -كيف �إذن ي�ستقيم القول ب�أن املرويات ال�سابقة
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جرى �إعدامها بينما لدينا ن�ص نبوي بخ�صو�ص
الإ�رسائيليات يقول بعدم ت�صديقها وال تكذيبها؟

كانوا على عقيدة ،ودخل بع�ضهم الإ�سالم،
فتخلوا عن عقائدهم وتبنوا العقيدة اجلديدة،
لكنهم مل يتخلوا عن ذاكرتهم اجلماعية التي
اعتربت ر�صيدا رمزيا لهم .ما و�صل هو �أخبار
جردت من �أبعادها الداللية وغ ّلفت مبعانٍ
ّ
ودالالت داعمة وممهدة للعقيدة الإ�سالمية.

«حدثوا عن
* ت�شريون �إىل حديث الر�سول
ِّ
بني �إ�رسائيل وال حرج» .وهو احلديث
الذي اختلف الفقهاء واملحدثون حول ق�صد
ويرجح جواز رواية الإ�رسائيليات
الر�سول فيهّ .
التي تعنى ب�أخبار اخللق ،واجلنة ،والطوفان،
والأنبياء ،والر�سل ،وقد ا�ستفحل �أمرها عند
خ�صاها بكتب
الثعلبي ،والك�سائي ال ّلذين ّ
تطورت من
�سميت بق�ص�ص الأنبياء ،وكانت ّ
ّ
�أخبار ق�صرية ،من�سوب معظمها �إىل كعب
منبه ،وعبد اهلل بن �س ّ
الم،
الأحبار ،ووهب بن ّ
�إىل مرويّات م�ستفي�ضة حول بدء اخلليقة،
والنزول من الفردو�س ،وما جرى للأنبياء
من م� ٍآ�س يف �أقوامهم .جردت الإ�رسائيليات
من حمموالتها ،ف�أ�صبحت داعمة للم�ؤ�س�سة
الإ�سالمية ،ومد�شنة لها ،ولي�س على �أنها
كيان م�ستقل يخت�ص بعقيدة �أخرى.
م�س
 ولكن لدينا ن�ص نبوي وا�ضح بعدم ّالإ�رسائيليات؟
* ال ميكن ا�ستنباط حكم نهائي من احلديث
املذكور ،ومل يتفق القدماء على الإطالق
أرجح اجلانب االعتباري فقط
ب�ش�أنه ،و�أنا � ّ
من روايته .ولكن ال ينبغي �إغفال ال�سياق
التاريخي لظهور الإ�رسائيليات يف الثقافة
الإ�سالمية .يرى ابن خلدون �أن بني �إ�رسائيل

 لكننا نالحظ �أن ما كان مت�صال باجلاهلية قد مت�إعدامه� ،أما ثقافات �أهل الكتاب فكانت النظرة
الإ�سالمية �إليها قائمة على االحرتام؟
* يت�صل ذلك فقط مبفهوم التوحيد يف اليهودية،
وعقائد ال�رشك يف �شبه اجلزيرة العربية ،ومل
يتعاط الإ�سالم بالدرجة نف�سها بني االثنني.
ففيما يخ�ص التوحيد مل ينظر الإ�سالم نظرة
عمياء �إىل املا�ضي ،ولكنه مار�س عنفا مفرطا
أ�رص على اجتثاثه.
بحق مبد�أ عبادة الأوثان ،و� ّ
فكرة التوحيد ،التي مثلها �أهل الكتاب،
كانت موجودة يف الديانات ال�سابقة ،ففي
الديانة املو�سوية كان الإله جم�سدا ،ف�إله اليهود
«يهوه» تراءى للم�ؤمنني بالتوراة على �أنه
ملك عاب�س منحاز لبني �إ�رسائيل ،ومبجيء
امل�سيحية ارتقى التوحيد درجة ف�أ�صبح الإله
مزيجا من التجريد والتج�سيد ،فعي�سى عا�ش
و«قتل» يف فل�سطني ،لكن الالهوت الكن�سي
بت�أثري الفل�سفة اليونانية ،ومبد�أ «اللوغو�س»
و�ضعه يف م�صاف الإله ،ف�صار مزيجا من �إله
و�إن�سان يف املعتقد امل�سيحي الر�سمي ،وبذلك
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ارتقى التوحيد درجة عن الت�شخي�ص القدمي،
ومبجيء الإ�سالم مت الو�صول �إىل التوحيد
املطلق حيث ال ميكن �أن يج�سد اهلل ب�صفات
عيانية� ،أ ّمت الإ�سالم فكرة التوحيد التي انبثقت
يف الأديان الطبيعية الأوىل ثم ارتقت درجة
مع اليهودية ثم امل�سيحية ،و�أخريا الإ�سالم ،
كل ما يت�صل ب�أهل الكتاب يندرج يف هذا
ال�سياق.
 �أال ترى ب�أن عدم تبنّي الإ�سالم للكتابة �أدى �إىلالق�ضاء املوروث القدمي؟
* الر�سالة الإ�سالمية يف جوهرها ر�سالة �شفوية،
وكالم اهلل هو �أكرث جتليات ال�شفاهية يف
التاريخ ،كالم اهلل منت �شفاهي �أوحي به من قبل
ا�ستقر يف امل�صحف.
جربيل للنبي ،وبالتدوين
ّ
لعبث الكتابة دور احلافظ للكالم ال�شفوي،
والفكرة ذاتها انتقلت للحديث النبوي.
و�أ�صبح الإ�سناد داعما مل�رشوعية امل�شافهة،
في�ؤكد على هيمنة الن�سق ال�شفوي يف التعبري
والتفكري .ال ميكن القول �إن الإ�سالم جاء
لنق�ض املكتوب ،لأنه ،املمثل الأكرب للحالة
ال�شفوية.
�أورد الأ�شعري تعريفا للكالم ،ب�أنه «معنى
قائم بالنف�س» وملا كان القر�آن كالم اهلل ،فهو �إذن
معنى قائم بنف�سه ،و«الكتابة ر�سوم ّ
تدل عليه،
ولي�س مبوجود معها» .نفي الكتابة عن القر�آن،
وتخريج مفهوم كالم اهلل ا�ستنادا �إىل الف�صل بني
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املعنى القدمي اجلاهز ،واملبنى املُحدث املتلفّظ
أ�صوليني ،فالكتابة،
ق�ضية جوهر ّية عند ال ّ
بهّ ،
ب�رشي حمدث ،والقر�آن معنى قدمي
ا�صطالح
ّ
كامن يف نف�س اهلل ،وال يجوز �إحلاقه بها؛ لأنها
ر�سوم حتيل عليه؛ ما ت�ؤ ّديه الكتابة �أنها تعمل على
«تقييد الألفاظ بالر�سوم ّ
اخلط ّية» لأنّ «مادتها
الألفاظ» .الكتابة حتيل على لفظ ،وهذا اللفظ
يحيل على ملفوظ هو املعنى اخلالد يف النف�س
إلهية .وقع ف�صل حا�سم بني الكتابة وحممولها
ال ّ
�رشعيتها
ال�شفاهية
املعنوي اخلالد .انتزعت
ّ
ّ
ّ
ال�شفوي
الثقافية من الدين؛ فالرتابط بني الرتا�سل
ّ
ّ
الدينية ظهر يف ع�رص الر�سول.
واملمار�سات
ّ
 �إذا كان هذا االفرتا�ض �صحيحا ،فكيف نتعامل معحتث على القراءة وتع ّلم الكتابة،
الأحاديث التي ّ
بل �إن هنالك تكليفات نبوية لبع�ض �أ�صحابه بتعلم
لغات معينة ،هل يتفق هذا كله مع قولكم �إن
كر�س ال�شفوية؟
الإ�سالم ّ
* �إذا �أردنا �أن ننب�ش يف اال�ستثناءات ف�سوف
نح�صل على �أدلة تثبت دعاوى متناق�ضة يف
كل الن�صو�ص الدينية� ،أتكلم يف هذا ال�سياق
عن ن�سق �شفوي كلي مهيمن على بنية الثقافة،
ال عن معرفة �أفراد معدودين للكتابة والقراءة.
ورد عن الر�سول قوله «ال تكتبوا عني �شيئا
�سوى القر�آن ،و َمن كتب عني غري القر�آن
يدون حديثه ،قال
فليمحه» ،وملا ا�ست�ؤذن �أن َّ
م�ستنكرا «�أكتابا غري كتاب اهلل تريدون؟ ما
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� ّ
أ�ضل الأمم من قبلكم �إ ّال ما اكتتبوا من الكتب
مع كتاب اهلل» ،وورد عنه قوله «�إمنا ّ
�ضل
من كان قبلكم بالكتابة» .هذه باقة خمتارة
تغ�ص بها الكتب
من الأحاديث التي تكاد ّ
القدمية� ،صحيحة ومو�ضوعة ،وهي تر�سم �أفق
انتقا�ص للكتابة التي ب�شيوعها ينتهك ما ينبغي
�صونه :وهو كتاب اهلل ،حيث حتظر املناف�سة.
الكتابة تف�ضي �إىل ظهور مناف�سة حتول دون
التفرد؛ فالأمم ال�سابقة �ض ّلت لأنها كتبت.
ّ
كتب الب�رش ت�سبب ال�ضاللة لأنها توهم النا�س
ب�أنها نظري كتب ال�سماء .ولتج ّنب ذلك ينبغي
وقف �أية حماولة .ملاذا �ض ّلت الأمم من قبل؟
لأنها خلطت بكتبها املن ّزلة كتبها امل�ؤلّفة.
إ�سالمية ،تكرار
ال ي�سمح ،يف التجربة ال
ّ
مرة �أخرى .ينبغي التحذير الكامل من
اخلط�أ ّ
إمكانية الوقوع يف �ضاللة جديدة .هذا ما
�
ّ
ميكن ا�ستخال�صه من تلك الأحاديث .وما
أمية
تكر�س موقف
الهوتي يقول ب� ّ
لبث �أن ّ
ّ
الر�سول در ٌء لتهمة الأخذ عن كتب ال�سابقني
أمية بجهل القراءة
من الر�سل ،فتقرر معنى ال ّ
الدينية
وجرد معناها من الدالالت
ّ
والكتابةّ ،
التي كانت �شائعة يف ع�رص النبوة.

اللفظ كتابة .وتزامن ذلك ،ممار�سة وجدال،
أمية الر�سول ،وذ ّم الكتابة ،و�إعالء
مع ت�سويغ � ّ
�ش�أن ال�سمع واحلفظ .هذه هي ال�صورة
تكر�ست بها ال�شفاهية ،وهي تو�ضح
التي ّ
دينية ،فمنحت �سمة �شبه
�أنها نفحت بقوة ّ
مقد�سة� ،أ�صطلح عليها �شخ�صيا «القدا�سة
ّ
باملجاورة».

تكر�ست ال�شفاهية؟
 �إذن كيف ّإلهي
* ّ
تدرجت مبرور الزمن ،ابتداء من الكالم ال ّ
الذي هو معنى يف نف�س اهلل ،مرورا باللفظ
الذي يحيل عليه ،و�صوال �إىل تقييد ذلك

 لو كانت الأمية �رشفا لتباهى بها اخللفاء الرا�شدون،وهم الأقرب �إىل فكر النبي ،لكن ه�ؤالء جميعا
كانوا كتبة .فهل �أخط�أوا جميعا �رشف االقتداء
بالنبي؟
معني بالأن�ساق
* �أتكلم عن �أمة ال عن �أفراد ،ف�أنا ٌّ
الكربى لتداول الأفكار ،و�ضمن الن�سق
ال�شفوي وقع تداول الإ�سالم ،ولطاملا رف�ض
يدون القر�آن على اجللود وال�صخور لأن
�أن ّ
مكانه القلوب امل�ؤمنة الطاهرة ،والأل�سنة التي
تتداوله م�شافهة ،وظل هذا التقليد را�سخا �إىل
ع�صور مت�أخرة ،مبا يف ذلك احلديث النبوي.
 �أنت تتحدث عن ا�ستثناء يف التاريخ الإ�سالمي؛باملرة ،فالدين
ذلك �أن الأمية مل تكن �رشفا �إ�سالميا ّ
يحث على القراءة والكتابة؟
الإ�سالمي ّ
* ال متكننا ال�شذرات املنتزعة من �سياقاتها على
ت�أكيد هذا القول �إال بو�صفه دعوة للتعلم،
لكن بنية العقيدة ،وطريقة نزولها ،وكيفية
ن�رشها ،وتداولها ،وتدوينها �أخريا يف
م�صحف باعتباره حافظا لكالم اهلل ال�شفوي،
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يظهر لنا اخللفية ال�شفوية للحدث الإ�سالمي
ب�أجمعه .لي�س من املفيد للثقافة الإ�سالمية
اختزلها بقول �أو قولني ،فحينما ن�ستعيد
تلك التجربة الثقافية الكبرية ،وكيفية تبلور
مالحمها ،جند �أنها عامت كلها على ن�سق
�شفوي من التداول ،وال �سبيل لإنكار ذلك،
ال ي�صبح ال�شذوذ قاعدة ،وال ينبغي.
 هل هنالك ما هو �أو�ضح من ابتداء القر�آن الكرميبلفظ «اقر�أ»؟
علي �إذن �أن �أو�ضح هذا الأمر بالتف�صيل
* ينبغي ّ
لأن ال ّلب�س قائم فيه حيثما �أثري هذا املو�ضوع.
خرج الغزا ّ
أمية الر�سول على �أنها عدم
يل � ّ
لقد ّ
الب�رشي ،ملكنته
القدرة على قراءة الكتاب
ّ
إلهي ،ال مقارنة �إذن
من قراءة الكتاب ال ّ
بني االثنتني ،فاحلقائق اخلالدة ال توجد يف
كتب الب�رش الفانية� ،إمنا يف كتاب اهلل ،وذلك
كتاب يعرف الر�سول وحده قراءته� .أمر
َ
الر�سول �أن يقر�أ يف الآية الأوىل من
جربيل
�سورة «العلق» قائ ً
ال «اقر�أ با�سم ربك الذي
خلق» ،فاعتذر الر�سول «ما �أنا بقارئ».
فهم املف�سرّ ون ذلك بعدم قدرته على القراءة.
ترجحه �سياقات
وهذا معنى مبا�رش للكلمة ال ّ
ذلك الع�رص ،فمراد جربيل هو �أن تتوىل
التب�شري بالقر�آن� ،أي ا�ستخراج الوحي من
القلب وقراءته بال�صوت با�سم اهلل� ،أي نيابة
عن اهلل .ولدينا ت�أكيدات قر�آنية على ذلك فقد
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َ
الر�سول يف �سورة «الأعراف»
و�صف القر�آن
بـ�أنه
ين يَتَّ ِب ُعونَ
أمي» ،قال تعاىل }الَّ ِذ َ
«النبي ال ّ
ّ
الر ُ�س َ
ول النَّب َِّي الأُ ِّم َّي الَّ ِذي يَجِ ُدونَ ُه َم ْكتُوباً ِعن َد ُه ْم
َّ
ْ
وف َويَ ْن َها ُه ْم َع ِن
ِيل يَ�أ ُم ُر ُهم ِبالمْ َ ْع ُر ِ
فيِ التَّ ْو َرا ِة َوالإِنجْ ِ
المْ ُ َ
ات َويُ َح ِّر ُم َع َل ْيه ُِم الخْ َبَ�آ ِئ َث
نك ِر َويُ ِحلُّ لَ ُه ُم ال َّطيِّبَ ِ
َويَ َ�ض ُع َع ْن ُه ْم �إِ�صرْ َ ُه ْم َوا َلأ ْغال ََل الَّ ِتي َكانَ ْت َع َل ْيه ِْم
ين �آ َمنُواْ ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه َونَ�صرَ ُو ُه َواتَّبَ ُعواْ النُّو َر
َفالَّ ِذ َ
الَّ ِذ َي �أُن ِز َل َم َع ُه �أُ ْولَـ ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ { .لكن
الآية الثانية من �سورة «اجلمعة» �أو�ضحت
الق�صد العا ّم من ذلك الو�صف ،حينما دفعت
داللية ال يفهم منها معنى اجلهل
به �إىل منطقة ّ
بالقراءة والكتابة .قال تعاىل } ُه َو الَّ ِذي بَ َع َث
ني َر ُ�سو ًال ِّم ْن ُه ْم يَ ْت ُلو َع َل ْيه ِْم �آيَا ِت ِه َويُ َز ِّكيه ِْم
فيِ الأميِّ َ
اب َوالحْ ِ ْك َم َة َو ِ�إن َكانُوا ِمن َق ْبلُ لَ ِفي
َويُ َع ِّل ُم ُه ُم الْ ِكتَ َ
َ�ضاللٍ ُّم ِبنيٍ{.

نبي بـ�أنه
ال يخفى الفرق بني �أن يو�صف ّ
أميني»،
أمي» و�أن يو�صف قومه كافّة بـ»ال ّ
«� ّ
ّ
الكل يف�سرّ اجلزء،
فذلك من املحال� ،إمنا
فالو�صف يحمل داللة �أخرى� ،إذ هو نعت لذلك
النبي الذي بعث لغري بني �إ�رسائيل ،لأنه ،وطبقا
ّ
نبي من غري بني
للمرو ّيات التوراتية ،مل يظهر ّ
�إ�رسائيل .معنى «�أمي» و«�أميني» و«�أمم» ،ي�شري،
ين� ،إىل ّ
كل الأمم ما خال اليهود،
يف الرتاث العربا ّ
نبي من
أمي» يف القر�آن حتيل على ّ
فداللة «ال ّ
العرب �أر�سل �إىل قوم من غري اليهود ،فلم يكن ال
هو وال قومه من بني �إ�رسائيل ،كما كان �شائعا من
قبل يف تقاليد ظهور الأنبياء والر�سل .وال ير�شح
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أجرى احلوار في الدوحة :إياد الدليمي ،وأبو طالب شبوب

من ّ
كل ذلك معنى اجلهل بالقراءة ،كما �شاع يف
إ�سالمية.
العربية  -ال
الثقافة
ّ
ّ

ي�صح �إ�سقاط
بعد قد ر�سخت �أهميتها ،وال
ُ
ّ
تاريخية الحقة
ثقافية تعود ملرحلة
مفاهيم
َ
ّ
ّ
على مرحلة �سابقة.

 �إذن ،هل ثمة خالف حول مو�ضوع �أمية الر�سول؟* لي�س الق�صد هو نق�ض الفكرة الالهوتية
أمية الر�سول� ،إمنا تعديل النظرة
ال�شائعة حول � ّ
�إىل مفهوم «الأمية» الذي كان يحيل على
معان غري املعاين ال�شائعة يف الع�صور احلديثة،
فالتطور الدال ّ
يل للألفاظ ترك خلفه �سرية
ّ
�شبه جمهولة من املعاين املطمورة ،لكثري من
العربية مبعجم دال ّ
يل يتتبع
تعن
الكلمات .ومل َ
ّ
معاين الألفاظ ،وحتوالتها ،ويك�شف املرتوك
منها ،ويبينّ املهجورُ ،فيظن ب�أن املعنى ال�شائع
هو املعنى الأ�صل منذ ظهور الكلمة .على
أمية ،باملعنى احلا ّ
يل ،مل تكن َمنق�صة يف
�أن ال ّ
فخرا،
ع�صور امل�شافهة الأوىل ،بل كانت
ً
ال�شفوي �صاغ الثقافة
ومباهاة ،فالن�سق
ّ
�صوغا �شفو ّيا ،وال يعرف عن كثري من كبار
اجلاهلية معرفتهم القراءة والكتابة،
�شعراء
ّ
والق�صا�ص،
وهم و�سواهم من اخلطباء،
ّ
العربية ،و�أقاموا �رصح
�سبكوا ن�سيج اللغة
ّ
ف�صاحتها ،وكانوا ينهلون من ذخرية الألفاظ
يف ع�رصهم ،ويتداولون بها �أفكارهم،
ويعبرّ ون عن �أنف�سهم ،فطوروا �أ�ساليبها،
النبي يف و�سط هذا املحيط
ودالالتها ،وظهر ّ
ال�شفوي ،فال َمنق�صة ،ب� ّأي معنى من املعاين،
ّ
�إ ّال يكون قد عرف القراءة والكتابة ،فلم تكن

بطاقة �شخ�صية
الدكتور عبداهلل �إبراهيم
ناقد ،ومفكر ،و�أ�ستاذ جامعي من العراق،حا�صل
على جائزة �شومان للعلوم الإن�سانية عام 1997

متخ�ص�ص يف الدرا�سات ال�رسدية والثقافية.

�شارك يف مو�سوعة Cambridge history of

 Arabic literatureويف ع�رشات امل�ؤمترات،
وامللتقيات النقدية والفكرية .عمل �أ�ستاذا

للدرا�سات الأدبية يف عدد من اجلامعات العراقية،

والليبية ،والقطرية .يعمل حاليا خبريا ثقافيا يف
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث بدولة

قطر ،ومن�سقا جلائزة قطر العاملية.
من م�ؤلفاته:

 .1املطابقة واالختالف ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش.2004 ،

 .2املركزية الغربية ،بريوت ،املركز الثقايف
العربي 1997 ،وط 2بريوت ،امل�ؤ�س�سة

العربية للدرا�سات والن�رش.2003 ،

 .3املركزية الإ�سالمية ،املركز الثقايف العربي،
بريوت.2001 ،
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 .4الثقافة العربية واملرجعيات امل�ستعارة ،بريوت،
املركز الثقايف العربي.1999 ،

 .11حتليل الن�صو�ص الأدبية ،بريوت ،دار
الكتاب اجلديد املتحدة،.1999

 .5التلقي وال�سياقات الثقافية ،بريوت ،دار
الكتاب اجلديد املتحدة ،2000 ،وط2
الريا�ض ،دار اليمامة ،2001 ،وط 3اجلزائر،
من�شورات االختالف.2005 ،

 .12النرث العربي القدمي ،الدوحة ،املجل�س
الوطني للثقافة.2002 ،

 .6ال�رسدية العربية ،بريوت ،املركز الثقايف
العربي ،1992 ،وط ،2بريوت ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش .2000
 .7ال�رسدية العربية احلديثة ،بريوت ،املركز
الثقايف العربي.2003 ،
املتخيل ال�رسدي ،بريوت ،املركز الثقايف
.8
ّ
العربي.1990 ،
 .9معرفة الآخر ،بريوت ،املركز الثقايف العربي،
 ،1990ط .1996 ،2
 .10التفكيك :الأ�صول واملقوالت ،الدار
البي�ضاء ،دار عيون.1990 ،
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 .13الرواية والتاريخ ،الدوحة ،املجل�س الوطني
للثقافة.2006 ،
 .14عامل القرون الو�سطى يف �أعني
امل�سلمني(جملدان)� ،أبو ظبي ،املجمع
الثقايف ،2001 ،وط 2بريوت ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش.2007 ،
 .15الرواية العربية :الأبنية ال�رسدية والداللية،
الريا�ض ،دار اليمامة.2007 ،
مو�سوعة ال�رسد العربي ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�رش ،2005 ،وط.2008 ،2

***
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مق ـاالت

● ال��ت��راث ال�����س�ردي ل��ع��ب��دال��ف��ت��اح كيليطو
● ال����سرد ال��ع��رب��ي ال��ق��دمي وال��غ��راب��ة املتعلقة
● �أث����ر ال��ل��ي��ايل يف ���ص��ن��ع��اء م��دي��ن��ة مفتوحة
● ال��ت��راث ال�����س�ردي وال����ق����راءة ال��ع��ا���ش��ق��ة
● جماليات ال�رسدية العربية ..من امليثولوجيا �إىل فن احلكي
● املقاربة النقدية للق�صة الق�صرية جداً باملغرب
● ت��ط��ور متخيل ال���رواي���ة الن�سائية العربية
● ال��ت��ج��رب��ة ال����سردي��ة وال��ع�لام��ة الق�ص�صية

التراث السردي لعبدالفتاح كيليطو

الرتاث ال�رسدي
لعبدالفتاح كيليطو:
قراءات جديدة
للموروث الثقايف

ه�شــام بن�شـــاوي

هشام بنشاوي

يحر�صون على متابعة جديد الناقد والباحث املغربي
كثريون
د.عبد الفتـاح كيليطو  ..لأنه اعتاد �أال يبخـل عليهم
 للموروث الثقايف  -باكت�شاف جوانب/جماليات �أخرى ،كانتمهملة ومن�سية ،كما الرتاث عادة .و�أمام ده�شة تلك االكت�شافات
الرتاثية بعيون كيليطو ،ندرك فداحة جتاهل تلك الن�صو�ص
الف�صو�ص التي مل نكن نبايل بها ،مف�ضلني قراءة الأدب املعا�رص
عامليا وعربيا ،حتى ال نرمى بالعته ..حني ن�ضبط متلب�سني بجرم
قراءة كتب ت�آكلت حوا�شي �أوراقها ،يف زمن يتباهى فيه النا�س
بحداثتهم املزعومة ،ونوقن �أنه من حقنا �أن نفتخر بذلك ال�رسد
العربي القدمي.
***
يف الف�صل الأول من كتابه الأخري «من �رشفة ابن ر�شد»،
واملو�سوم بــ «كيف نقر�أ كليلة ودمنة؟» ،ي�شري د .عبد الفتاح
كيليطو �إىل �أن كتاب «كليلة ودمنة» يعلمنا �أن احليلة تعمل حني
تعوز القوة ،وترتبط �أ�سا�سا بالكائن الأدنى ،الأ�ضعف ،وتفر�ض
خطابا مزدوجا ،مثل ل�سان احلية امل�شطور ،لكن الأ�سد �أقل تلك
احليوانات كالما ،وحني تواجهه �أية �صعوبة يفو�ض القول حلا�شيته،
�أو ي�أذن به� ،أو يطالب به� .إن اخلطاب يف «كليلة ودمنة» ي�ستميل
املخاطـَب ب�رسد حكاية ،فالإثبات وحده ال يكفي .هكذا يغدو
ال�رسد خطابا غري مبا�رش� ،إ�ضافة �إىل �أن «ال�رسد �سالح الأعزل».
الأ�سد لي�س بحاجة لأن يروي حكاية �أو يبحث عن �إقناع ،مثلما
علمتنا «�ألف ليلة وليلة» �أن اخلليفة ال يروي حكاية �أبدا� ،إال �إذا
كان خليفة خملوعا.

(*) من �رشفة ابن ر�شد» ،عبد الفتاح كيليطو ،ترجمة عبدالكبري ال�رشقاوي ،دار توبقال للن�رش ،الطبعة الأوىل.2009 ،
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ويعترب كيليطو الرتجمة فعل حب وعالمة
انفتاح وت�سامح ،لكن كثريا من ال�شعوب ال تقبل
�أن ترتجم ن�صو�صها املقد�سة ،لأنها تعترب العبور
من لغة �إىل �أخرى اعتداء ،وحتى ال يفقد الن�ص
املقد�س روحه ويتحول �إىل جثة ،يجب �أال يغادر
لغته وبيته ،لكن يف حالة رف�ض الفيل�سوف بيدبا
النت�شار كتابه ،فلي�س خوفا مما قد يطر�أ على
الن�ص من ت�شوهات الرتجمة ،و�إمنا كان يخ�شى
�أن يتملكه الفر�س ،ويتمثلوا م�ضمونه وي�ستمدوا
منه القوة واملجد ،ولأن «الرتجمة غزو» ح�سب
نيت�شه ،فرغم كل االحتياطات ترجم الكتاب �إىل
الفهلوية ،و ّمت االحتفاء بالرتجمة مثلما مت االحتفاء
بت�أليفه ،ومل يلتم�س وزير ملك الفر�س حظر
الو�صول �إليه ،ففر�ضت الرتجمة العربية نف�سها
بقوة بلغت �أن ال �أحد اهتم بالأ�صل الهندي �أو
الفار�سي .واعترب الباحث «كليلة ودمنة» يت�ضمن
كتابني متمايزين� ،أحدهما ظاهر و�آخر خفي،
لذا فهو كفيل بقراءتني ،ولن يبلغ مداه الرمزي
�إال بقراءة جيدة« :لكن من �سي�ستطيع ذلك ،هل
�سيبقى يف حاجة لهذا الكتاب؟».
يف ف�صل «الكالم �إىل ال�سلطان» يتوقف
املطل من �رشفة ابن ر�شد عند �صفحة خ�صها
«اليو�سي» يف «املحا�رضات» البن �أبي حملي،
ويورد م�شهدا يتلقى فيه ال�سلطان (ابن �أبي
حملي) خطابني خمتلفني ،خطاب مديح تنطق به
اجلماعة ،وخطاب ت�أنيب ينطق به فرد ..ي�صري
الرجل متهما ،ويبدو كمنغ�ص لالحتفال ،بعد
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�أن �أثار �صمته ال�سلطان ،ومل يتحدث �إال بعد
�أن طلب الأمان ،مما يعني �أن الآخرين نطقوا
ب�أكاذيب ،و�أن احلقيقة كريهة والنطق بها
جمازفة ...يخاطبه بطريقة ملتوية ،دون ا�ستعمال
�ضمري املتكلم �أو املخاطب ،وتغدو دموع ابن
�أبي حملي هي نف�سها تلك الدموع التي ذرفها
يف طفولته حني كان والده يعاقبه بعد �أن يوثقه
باحلبل ،وك�أن حياته غري امل�ستقرة بعد �سن الر�شد
امتدادات لإفالتات الطفولة ،ثم يورد اليو�سي
حادث ر�سالة �سفيان الثوري �إىل هارون الر�شيد
والذي �أ�رص على �أن يرد على ظهر القرطا�س،
على يد �أحد تالمذته راف�ضا مل�س القرطا�س.
�إن الوعظ يثري بكاء ال�سلطان ،والوعظ املوجه
لل�سلطان ،يت�أثر به وحده ،بخالف الهجاء الذي
قد يجد �ضحية واحدة وم�ستمتعني كرث.
ويرى كيليطو �أن �سلطة اخلطاب وال�سلطة
ال�سيا�سية عند اليو�سي منف�صلتان ،توجدان يف
ف�ضاءين خمتلفني ومدعوتان �إىل التقارب (عالقة
اليو�سي بال�سلطان موالي �إ�سماعيل) ،لكنه
يكتب �إليه بطريقة ماكرة ،وك�أن وعظه لل�سلطان
قد كتب ا�ستجابة لرغبة عميقة منه (ال�سلطان)،
واعيا بجر�أته ،مثلما يعلم �أن
وكان اليو�سي
ّ
«ال�سلطة ال ميكن �أن تكون مطلقة �إال باقرتان
املحبة بالهيبة».
يف «عزيف اجلن» يتطرق الناقد لكتاب
«مروج الذهب» للم�سعودي ،ور�ؤية الثقافة
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التراث السردي لعبدالفتاح كيليطو
العربية للجن ،مفتتحا مقاله باملقارنة بني بيداء
املعلقات وبيداء ال�شعراء ال�صعاليك ،ويف «تلك
اجلنة اخل�رضاء» يقارب منمنمة الوا�سطي،
وامل�ستوحاة من �إحدى مقامات احلريري� ،سابرا
�أغوارها ،ملتقطا رموزها ،حيث اخلطيئة مرتبطة
مبيالد الإن�سان ،دون �أن يفوته التنبيه �إىل �أن جنة
عدن تكتفي بذاتها ،وت�ستغني عن كل خملوق!.
ويفرد د .كيليطو ف�صل «برييك
واحلريري» للمقارنة بينهما ،واللذين ي�شرتكان
يف التالعب بالألفاظ ،و يرى �أن احلريري
و�أمثاله ،وب�سبب «بهلوانياتهم اللغوية» كانوا
وراء االنحطاط الذي �شهده الأدب العربي.
ويف مقالته املعنونة بــ «بارت والرواية» يكتب
عن قراءات بارت الروائية ،حيث روايات تقر�أ
بالنهار ،و�سط �ضجيج الف�ضاءات العمومية ،و
قراءات ليلية بالبيت ،حيث الوحدة والفرا�ش
والنوم واحللم ،وال يتوانى بارت عن املجاهرة -
وب�شجاعة نادرة  -ب�أن قراءة بع�ض الكتب جمرد
دين ُيدفع بالتق�سيط �أو عقوبة �أو واجب ،بعدها
يعود للكتاب احلقيقي .بيد �أن م�رشوع بارت
احلقيقي مل يتحقق ...فقد كان يحلم بكتابة
رواية ودرا�سة يف �آن واحد �أو لي�ست ال هذه
وال تلك .هي رغبة مزدوجة -والعهدة على
الناقد -يف �أن يكتب كتابة حقيقة ،و�أن يحيا
حياة حقيقية ...رغبة �صيغت عام 1978م ،وبعد
عامني ،وافته املنية.

هشام بنشاوي
لن جنازف �إن اعتربنا «لغة القارئ» �أكرث
ف�صول هذا الكتاب �أهمية ،لأنه يتطرق لإ�شكالية
قلما ينتبه �إليها الكتاب ،ال�سيما من يكتبون
للآخر .فبعد مقاربة رواية �أحمد ال�صفريوي،
(التي تقدم ر�ؤيتها للعامل بعيون بطلها الطفل/
�سيدي حممد ،الذي مل يتجاوز ربيعه ال�ساد�س،
را�صدا طبيعة تلك العالئق امللتب�سة داخل وخارج
البيت) ،واملكتوبة بالفرن�سية/لغة الن�صارى بتعبري
�أم �سيدي حممد .يطرح كيليطو هذا ال�س�ؤال :هل
الكاتب املغربي يكتب بلغة واحدة؟
ال�صفريوي  -بالن�سبة �إليه  -يكتب
بلغتني ،ويتوجه قبل كل �شيء �إىل قارئ فرن�سي
�أو فرنكفوين ،ويت�ساءل مرة �أخرى عن هوية
ولغة ذلك القارئ ال�ضمني..
�إن ال�صفريوي مثلما يكتب بلغتني،
يتعامل مع منطني من القراء ،ورمبا مع ثالثة :
الأول ال يعرف الفرن�سية ،وهو خارج اللعبة،
الثاين يعرفها ويجهل العربية ،ومن �أجله يوقف
ال�رسد ليف�رس بع�ض الكلمات العربية املتناثرة يف
الن�ص ،ويالحظ الناقد �أن بع�ض املفردات قد
تربك القارئ الثاين ،لكن القارئ الثالث (ثنائي
اللغة) يكت�شف دون و�سيط داللة �أ�سماء العلم،
وما وراء �أية كناية ،ويف هذه احلالة ف�إن وجود
بع�ض املفردات العامية ،جتعل ترجمة رواية
ال�صفريوي �صعبة بالن�سبة ملن لي�س على دراية
تامة بالعامية املغربية من املرتجمني العرب،
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ويورد الباحث مناذج من احلوارات ملمحا
�إىل وجود تعابري ال ي�ستعملها الرجل و�أخرى
تتجنبها الن�ساء ،ويخل�ص �إىل �أن الروائي يرتجم
احلوارات من العربية �إىل الفرن�سية ،بينما يقوم
القارئ بالعك�س« .القراءة احلقيقية ،التي تتطابق
مع فرادة الكتابة ،يبدو �أنها امتياز خم�صو�ص به
القارئ الذي يتقن لغة امل�ؤلـف» ،بيد �أن قراءة
غري ثنائي اللغة لي�ست خاطئة ولكنها خمتلـفة
فقط� .إن رواية ال�صفريوي  -ح�سب كيليطو
 ال تت�ضمن رواية واحدة بل روايتـني ،وهوما يحتم على الكاتب املغربي �رضورة اعتبار لغة
القارئ ،فــ «ال�س�ؤال :ب�أي لغة تكتب؟ لن يكون
له معنى �إال �إذا ا�ستكمل بهذا ال�س�ؤال الآخر،
املهمل با�ستخفاف :ب�أي لغة تقر�أ؟».
يف الف�صل الذي يحمل ا�سم الكتاب،
حلم �أ�شـبه مبتاهة بورخي�سية
يرى الكاتب يف ٍ
ابن ر�شد ومرتجمه �إىل العربية (ع.ك) ،وهو
نف�سه عبدالفتاح كيليـطو ،لكنهما خمتلفان،
فكيليطو ال يوافق على ترجمات ع.ك ،بينما
يتهمه املرتجم ب�أنه يكره اللغة العربية .ويفكر يف
تلك اجلملة احللمية امللغزة « :لغتنا الأعجمية»
التي ين�سبها �إىل ابن ر�شد ،ويت�ساءل عن اللغة
التي يحلم ويفكر بها مزدوج الل�سان مثله:
«حني نتكلم لغة� ،أو عن لغـة ،فنحن نلحق
ال�ضيم بالأخرى ،وامل�ؤكد املعـلوم �أن هذه
الأخرية ال تنتظر �سوى حلظة القتل» ،و«اللغتان
 -على ل�سان اجلاحظ  -مثل ال�رضتني ،بينهما
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حرب �إبادة ،بدون رحمة!» .ولأن عبد الفتاح
كيليطو يجيد لعبة التفرعات ال�رسدية املده�شة،
يتناول احلديث عن الكتب التي مل نقر�أها،
م�ستح�رضا كتاب جان بيري بايار بعنوان «كيف
نتكلم عن الكتب التي مل نقر�أها» ،وطبعا قلة من
يعرفون كيف يدارون جهلهم بكتب مل يطلعوا
عليها ،مثل الأ�ستاذ الذي ا�ستف�رسه عن ابن ر�شد
و�أين كتبت تلك اجلملة امللغزة ،فالذ بابن �سريين
و �أوالده الثالثني ...يف اخلتام ،يدرك �أن تلك
العبارة البن منظور ،ومل يق�صد بها �سوى اخلطر
الأزيل الذي واجهته لغة ال�ضاد� ،أي �ضعفها يف
زمنه.
***
ب�أ�سلوبه ال�سهل املمتنع  -واملمتع �أي�ضا
 ،وبلغة مكثفة ،يوا�صل عبدالفتاح كيليطوتوغالته يف اجتاه �أحرا�ش الرتاث ال�رسدي...
بحثا بني نفائ�سه ،مت�سلحا مبناهج نقدية حديثة
وبثقافته العاملية ،مما يخلق متعة متفردة للمتلقي،
متعة م�ضاعفة ..متعة قراءة ه�ؤالء الكتاب ومتعة
قراءة كيليطو .لقد اعتاد القارئ العربي النفور
من الكتب النقدية ،فهي تبدو له متجهمة وممقوتة
ب�سبب لغتها املتخ�شبة ،ف�ضال عن تعايل النقاد
على القراء العاديني ،لكن مبجرد �أن تت�صفح �أي
كتاب لكيليطو� ،ستت�سارع بالتهامه من الغالف
�إىل الغالف ،و�ست�سعى للبحث عن بقية م�ؤلفاته
النقدية التي ال تخلو من �إبداع .لهذا ي�شكل
الباحث – وعن جدارة وا�ستحقاق  -حالة
ا�ستثنائية يف النقد العربي.
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السرد العربي القدمي والغرابة املتعلقة

الـ�س ــرد ال ـع ــربي
القدمي والغرابة
املتعلقة

محمد مشبال

يف هذه الدرا�سة �أن ن�سهم يف مقاربة ال�رسد العربي
غايتنـا
القدمي وتف�سري تكوينه البالغي عند �أحــد �أبرز ُ�صنّاعه
يف تراثنا الأدبي القدمي وهو اجلاحظ .فقد خ ّلف هذا امل�ؤلف
املو�سوعي ر�صيدا غنيا من الن�صو�ص ال�رسدية تك�شف �أن تاريخ
الأدب العربي ن�سيج مركب من �أنواع اخلطاب و�صيغه و�أمناطه
املختلفة ،و�أن قيمة اجلاحظ ال تكمن يف �إ�سهامه يف البالغة النظرية
�أو يف القدرة على البيان واحلجاج ،بل تظهر كذلك يف قدرته على
الت�صوير ال�رسدي للعامل من حوله .وقد كان له �أ�سلوب متميز يف
ال�رسد نتوخى الإ�سهام يف اكت�شاف بع�ض �سماته هنا.

 - 1الغرابة املتعقلة:

قال اجلاحظ يف تعقيبه على �إحدى النوادر التي جتاوز فيها
الت�صوير حدود ما ميكن �أن يقبله العقل»:وال يعجبني هذا احلرف
الأخري ،لأن الإفراط ال غاية له .و�إمنا نحكي ما كان يف النا�س ،وما
يجوز �أن يكون فيهم مثله� ،أو حجة �أو طريقة .ف�أما مثل هذا احلرف
فلي�س مما نذكره.)1(»..

حممــــد مـ�شـبـــال

�إن اجلاحظ الذي ر�أى يف الغرابة منبعا �آخر من منابع
ال�رسد ي�ضاف �إىل منبع الهزل واتخذ من فن اخلرب ميدانا لعر�ض
الأعاجيب ،كان يرى �أن الغرابة ينبغي �أال تكون يف الأمور املمتنعة
يف الطبيعة()2؛ �أي الأمور التي ال ميكن �أن حتدث يف الواقع
الطبيعي و�إن جازت يف اخليال(.)3ولعل هذا ما دفع �أحد الباحثني
املعا�رصين �إىل القول �إن «اخلرب الأدبي عند اجلاحظ وجه من وجوه
جت ِّلي العقل»(.)4
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مل يكن اجلاحظ يقبل غرابة تتنافى مع
قوانني العقل والتجربة احل�سية( ،)5ولأجل ذلك
ف�إن الوقائع الغريبة التي �صورها يف جمموعة
من الأخبار والنوادر ،لي�ست وقائع غري قابلة
للت�صديق ،بل هي وقائع طبيعية و�إن �أحوجت
الت�أمل والنظر والتفكر حتى تنجلي عما حتمله
من خ�صائ�ص التعجيب والتدبري واحلكمة(.)6
لقد �أراد اجلاحظ ب�إثارة الغرابة يف ن�صو�صه
ال�رسدية �أن يلفت نظر القارئ �إىل ما ينطوي
ال�صنع الذي ال ُيلتفت
عليه هذا العامل من �إتقان ُّ
�إليه عادة ،وهو يعلم �أن للنفو�س كلفا بالغرائب؛
فالنا�س ي�ستجيبون حلكاية الوقائع الغريبة كما
ي�ستجيبون للمواقف الهزلية امل�ضحكة .للغرابة
هنا ،مثل الطرافة �أو الهزل ،وظيفة جمالية مل
تغب عن بال اجلاحظ؛ ي�ستوقف ال�رسد بغرابته
املتلقي لت�أمل العامل من حوله والنظر فيه وتدبره،
على نحو ما ي�ستدعيه لال�ستمتاع مبا يعر�ض عليه
من غرائب .لي�ست وظيفة الغرابة يف النهاية
�سوى ا�ستنفار الذهن لت�أمل الطبيعة واال�ستمتاع
ب�أ�رسارها.
مل يرخ اجلاحظ العنان خلياله ال�رسدي،
ومل يرتكه يجنح خارج حدود العقل الذي
�رضب حوله �سياجا ال ينبغي اخرتاقه؛ فالغرابة
التي توخى بثها يف ن�صو�صه ال�رسدية مل تتعد
«اخليال املتعقل»( .)7وهذا ال�رضب من اخليال هو
ال�سائد يف ت�صور البالغيني العرب القدامى الذين
ا�ستوقفتهم الغرابة يف �إبداع ال�شعراء و�أنزلوها

24

املنزلة الالئقة بها ،غري �أنهم و�ضعوا لها حدودا؛
فعبد القاهر اجلرجاين الذي احتفى بها يف
الت�شبيهات واال�ستعارات ،وامتدح ال�شاعر الذي
يقع على امل�شابهات اخلفية الدقيقة ويحدث بني
املختلفات متاثالت نادرة م�ستطرفة َي ِق ُّل االهتداء
�إليها ،مل يت�صور �أن عالقات الت�شابه يف ال�صور
ال�شعرية ميكنها �أن تتجاوز حدود التفكري العقلي
�أو املنطقي؛ فاخليال ال�شعري مطالب ب�أن يتقيد
مب�شابهات يتمثلها عقل املتلقي ومنطقه ،ولي�س
له �أن يجنح نحو م�شابهات ال ميكن متثلها �سوى
بالتخيل �أو التوهم .لقد َّنبه اجلرجاين القارئ
ب�أن ُمراده من الغرابة و�إيجاد االئتالف بني
املختلفات لي�س �إحداث م�شابهة «لي�س لها �أ�صل
يف العقل ،و�إمنا املعنى �أن هناك م�شابهات خفية
يدق امل�سلك �إليها»()8؛ فال�صورة ال�شعرية الغريبة
ال ت�صبح مقبولة يف اخلطاب البالغي القدمي �إال
�إذا �أمكن املتلقي �أن يجد تف�سريا عقليا منطقيا
لغرابتها؛ �أي �إذا ا�ستطاع «ر ّد البعيد الغريب �إىل
امل�ألوف القريب»(.)9
الغرابة يف اخلطاب البالغي القدمي �ستار
يخفي امل�ألوف واملعهود والطبيعي واملتعارف
عليه ،ولأجل ذلك اعرت�ض البالغيون القدامى
على ا�ستعارات �أبي متام البعيدة التي متتنع على
التف�سري العقلي ،والتي ال ت�سمح غرابتها ب�أن ُت َُر َّد
�إىل امل�ألوف .لي�ست الغرابة �إذن عند اجلرجاين
 وغريه من البالغيني القدامى � -سـوى الألفةنف�سها كما قـال كيليـطـو؛ �إنـها «ال تعني ..ال�شيء
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الذي مل تره العيون ومل ت�سمعه الآذان؛ �إنها على
العك�س متعلقة ب�شيء معروف وم�ألوف� ،إال �أنه
من�سي ومدفون يف �أعماق النف�س»(.)10

فعمد من بقى من املطعونني من �أهل تلك املحلة
ف�سده ،فلما كان بعد ذلك
�إىل باب تلك الدار ّ
فلما
ب�أ�شهر ّ
حتو َل بع�ض ورثة القوم ،ففتح البابّ ،
ب�صبي يلعب مع
�أف�ضى �إىل َع ْر�صة الدار �إذا هو
ٍّ
فراعه ذلك،
�أجراء كلبة ،وقد كانت لأهل الدارَ ،
فلم يلبث �أن �أقبلت كلبة كانت لأهل الدار،
فلما ر�آها ال�صبي حبا �إليها ،ف�أمكنته من �أطبائها
فم�صها ،فظنوا �أن ال�صبي ملا بقي يف الدار و�صار
َّ
وا�شتد جوعه ،ور�أى �أجراءها ت�ستقي من
من�سيا
َّ
ًّ
فلما �س َق ْت ُه َم َّرة
�أطبائها ،حبا �إليها فعطفت عليهّ ،
�أدامت ذلك له ،و�أدام هو الطلب.

احلدث الغريب يف فن اخلرب عند اجلاحظ
فعل طبيعي .ت�ؤول الغرابة هنا �إىل الطبيعة؛
فاحليوان يف ن�صو�ص هذه الأخبار ال ي�ستطيع �أن
ي�صنع غري ما �أودع اهلل فيه من قدرات� .إن فعله
الغريب نابع من طبيعته؛ يثري احلدث ا�ستغراب
املتلقي ولكنه يظل حدثا ممكنا وجائزا.

�ص �إبهامه �ساعة
والذي �ألهم هذا املولود َم َّ
يولد من بطن �أمه ،ومل يعرف كيفية االرت�ضاع،
هو الذي هداه �إىل االرت�ضاع من �أطباء الكلبة.
ولو مل تكن الهداية �شيئا جمعوال يف طبيعته ،ملا
م�ص الإبهام وحلمة الثدي ،فلما �أفرط عليه
َّ
وطلبت نف ُْ�س ُه وتلك
اجلوع وا�شتدت حاله،
ْ
الطبيع ُة فيهَ ،د َع ْته تلك الطبيع ُة وتلك املعرف ُة �إىل
والدنو .ف�سبحانَ َم ْن د َّبر هذا و�ألهمه
الطلب
ّ
()12
و�سواه َّ
ودل عليه!!» .
ّ

يف دائرة هذا الت�صور البالغي للغرابة
�صاغ اجلاحظ ن�صو�صه ال�رسدية؛ ي�ستغرب قارئ
ال�شعر الوجوه اللطيفة التي يهتدي �إليها ال�شاعر
مثل جمعه يف ا�ستعارة �أو ت�شبيه بني مفرتقني
من جهة غري معتادة( ،)11بينما ي�ستغرب قارئ
الأخبار ما ُي�رسد عليه من وقائع مده�شة ،ولكنها
يف الوقت نف�سه وقائع ت�شكل جزءا من الطبيعة
ال تتنافى مع قوانينها.

يروي اجلاحظ اخلرب الآتي:
«وزعم علماء الب�رصيني ،وذكر �أبو عبيدة
النحوي ،و�أبو اليقظان ُ�سحيم بن حف�ص ،و�أبو
احل�سن املدائني ،وذكر ذلك عن حممد بن حف�ص
م�شهور
عن َم�س َل َمة بن حمارب ،وهو حديث
ٌ
يف م�شيخة �أ�صحابنا من الب�رصيني� ،أن طاعونا
َّ
ي�شك �أهل تلك
جارفا جاء على �أهل دار ،فلم
املَح َّلة �أنه مل يبق فيها �صغري وال كبري ،وقد كان
فيها �صبي يرت�ضع ،ويحبو وال يقوم على رجليه،

يت�ضمن اخلرب تف�سريا للحدث الغريب
الذي رواه؛ وقد �أُعلن عن هذا التف�سري بالتحول
يف ال�رسد من �صيغة �ضمري الغائب املفرد �إىل
�صيغة �ضمري الغائب اجلمع (فتح � -أف�ضى -
راعه ...فظنوا)؛ �إنه الأ�سلوب الذي �أعلن عن
االنتقال من غرابة ال�رسد �إىل �ألفة الواقع ،ومن
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احلكاية �إىل التف�سري .يتوىل ال�سارد تف�سري احلدث

يف الظم�أ �أيهما �أ�صرب ،وكان لل�ضفدع ذنب،
ال�ضب �أخذ
وكان ال�ضب مم�سوحا ،فلما غلبها
ُّ
ذنبها .)16(»..وخرب منادمة الديك للغراب(.)17
ونظري هذه الأحاديث ما �أورده املربد يف باب
�سماه «من تكاذيب الأعراب»()18؛ وهي �أخبار
ّ
مفارقة للواقع وال جتري على �سنن الطبيعة ؛ �س�أل
�أحد الرواة �أبا عبيدة عن قائل هذا البيت:

هو م�ألوف وطبيعي ولكنه خفي ودقيق يحتاج

�أَه َّدموا َ
بيتك ال �أبا لَ َك و�أنا �أم�شي ال َّد�أَىل َحوالَ َكا!

الغريب الذي رواه و�إزاحة غرابته �أو ردها �إىل

الألفة .ال�سارد مطالب ب�أال يرتك الغرابة ت�ستويل
على املتلقي فتوهمه �أمورا تتعدى حدود الطبيعة.
يقت�رص ال�رسد عند اجلاحظ على رواية الأحداث

الغريبة القابلة للتف�سري العقلي.

الغرابة يف هذا اخلرب �إذن و�سيلة لإظهار ما

�إىل الت�أمل كما حتتاج �إىل ذلك اال�ستعارات

والت�شبيهات اللطيفة يف ال�شعر .ارت�ضاع ال�صبي
من الكلبة لي�س �إال وجها �آخر لالرت�ضاع من

ور ّدها �إىل �أ�صلها
الأم .تنزاح الغرابة بتف�سريها َ
الواقعي والطبيعي .ال تُقبل الغرابة يف ال�رسد �إال

�إذا كان لها �أ�صل يف الواقع� ،أو جتربة �سابقة
ت�ؤول �إليها ومتاثلها(.)13

وعلى الرغم من �أن �سمة الغرابة القابلة
للتف�سري العقلي ّ
�شكلت معيارا يف �صياغة فن اخلرب
عند اجلاحظ ،ف�إن مدونته ال�رسدية مل تعدم منطا

�آخر من الغرابة املفارقة للطبيعة والتي لي�س لها
�أ�صل يف العقل ،ولكن اجلاحظ قبل االحتجاج
بها وروايتها على �أ�سا�سني:

�أوال� ،إذا كانت من «�أحاديث العرب»()14

�أو «�أكاذيب الأعراب»( ،)15مثل خرب ال�ضب

وال�ضفدع الذي رواه على ل�سان الأعراب:
«وتقول الأعراب :خا�صم ال�ضب ال�ضفدع

26

ال�ض ُّب
ف�أجابه �أبوعبيدة« :هذا يقوله ّ
للح ْ�سل �أيام كانت الأ�شياء تتكلم»(.)19
ِ
ولكن ملاذا قبل اجلاحظ هذا اخلرب الغريب
واحتج به يف كتابه؟
لي�س هناك من تف�سري لقبول اجلاحظ هذا
اخلرب �سوى لأنه ينتمي �إىل منط من الق�ص اخت�ص
بروايته الأعراب الذين كانوا يحاكون به ق�ص�ص
«وحدثني ال ّت َّوزي
العجم ،كما يذكر املربد:
َّ
قال� :س�ألت �أبا عبيدة عن مثل هذه الأخبار
من �أخبار العرب؟ فقال يل� :إن العجم تكذب
فتقول ،كان رجل ثلثه من نحا�س ،وثلثه من
ر�صا�ص ،وثلثه من ثلج ،فتعار�ضها العرب بهذا
وما �أ�شبهه»(.)20
هناك ارتباط  -يف ت�صور اجلاحظ على
الأقل  -بني م�صداقية بع�ض الأنواع وبني من
تن�سب �إليه؛ فالنادرة تزداد حرارتها عندما ت�سند
�إىل �شخ�ص ظريف ك�أبي احلارث جمني ،كما
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السرد العربي القدمي والغرابة املتعلقة
�أن املوعظة تت�ضاعف فعاليتها �إذا ما �أ�سندت �إىل

�شخ�ص زاهد مثل بكر بن عبداهلل املزين(.)21

وبنا ًء على هذا املبد�أ ي�صبح اخلرب الغريب مقبوال

من راو �أعرابي وغري مقبول من راو ح�رضي،
مثلما �أن الألفاظ الغريبة احلو�شية ت�ستح�سن من
�شاعر �أعرابي وت�ستهجن من �شاعر ح�رضي.

ثانيا ،تقبل الغرابة املفارقة للطبيعة والعقل

�إذا قامت على �أ�سا�س ثقايف عقدي ،مثل خرب

املر�أة التي قتلتها احليات يف هجوم مد ّبر؛ فقد

انطوت على ج�سدها حية ،وعندما قررت تنفيذ
العقاب �صفرت «ف�إذا الوادي ي�سيل حيات

عليها ،فنه�شتها حتى نقت عظامها»(� .)22إن

تنق�ض على الإن�سان
احلية حيوان حقيقي قد
ُّ
وتفتك به؛ هذه طبيعتها التي �أودعها اهلل فيها،

غري �أن ال�صفري الذي �أطلقته لال�ستعانة بحيات
و�شن هجوم مد َّبر على املر�أة املذنبة
الوادي
ِّ
ونه�ش عظامها ،يفيد �أن احليوان ا�ضطلع هنا

بتنفيذ العقاب على ما اقرتفته املر�أة من ذنوب،
وهو �سلوك مفارق لطبيعته.

وال �شك �أن قبول هذا احلدث الغريب

يقت�ضي و�ضعه يف �إطار خلقي وثقايف يقر ب�أن
العقاب الذي ينزل مبرتكب اخلطيئة قد ُي َنف َُّذ
بطرق ال تتوافق بال�رضورة مع قوانني الطبيعة.

�إن احلية يف �سياق اخلرب �أقرب �إىل الرمز احلامل
لداللة خلقية ودينية منها �إىل احليوان الذي ينتمي

محمد مشبال
حمله اخلرب وظيفة ثقافية خرقت
�إىل الطبيعة؛ لقد ّ

وظيفته الطبيعية وت�رصفت فيها ،وهذا �أمر نادر يف
ال�رسد عند اجلاحظ الذي ظل فيه احليوان حمتفظا
بطبيعته على الرغم من ا�ضطالعه بدالالت
ثقافية؛ فقد ر�أينا كيف �أن هجوم الذباب على
عبد اهلل بن �سوار واجلاحظ يف اخلربين املذكورين
�سابقا مل يخل من دالالت ،لكنه هجوم مل
يتجاوز احلركة املُ َ�س َّخرة له يف الطبيعة� ،أما احلية
امل�سخرة
فقد ت�رصفت على نحو يتجاوز احلركة
َّ
لها ،وبذلك ات�سم فعلها بالغرابة .ولكي يخفف
ال�سارد من هذه الغرابة وانزياحها عن الطبيعة،
جل�أ �إىل تف�سري عقدي؛ ذلك �أن رد حدث قتل
احليات للمر�أة �إىل بغائها وقتلها لأوالدها ،ال
ي�ستند �إىل حجة عقلية �أو منطقية .فال�سارد الذي
تعمد يف اخلتام
قدم خربا غري قابل للت�صديق َّ
توجيه �س�ؤال للجارية التي كانت ت�صاحب املر�أة
« :فقلت جلارية كانت لها :و ْي َح ِك! �أخربينا عن
هذه املر�أة» وذلك حلملها على تقدمي الإجابة
َت
التي يق�صد تو�صيلها للمتلقي« :قالت :بغ ْ
ثالث مرات ،كل مرة ت�أتي بولد ،ف�إذا و�ضعته
�سجرت التنور ،ثم �ألقته فيه»(.)23
واحلق �أن هذا النمط من الغرابة نادر يف
�رسد اجلاحظ وغريب عن بالغته ،ولوال �صلة
احلدث الغريب يف اخلرب ال�سابق بانتهاك الأخالق
والتعاليم الدينية ملا جازت روايته .ولأجل ذلك
يظل ال�رسد عند اجلاحظ ال يكاد يعرف �سوى
منط الغرابة املتعقلة.
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 - 2الغرابة والت�صوير ال�رسدي:

ورد يف اخلرب ما ي�أتي:

الحظ �أكرث من باحث معا�رص �أن فن اخلرب

«و�أما حديث ثمامة ف�إنه قال :مل �أر قط
�أعجب من قتال الف�أر ،كنت يف احلب�س وحدي،
وكان يف البيت الذي �أنا فيه جحر ف�أر ،يقابله
جحر �آخر ،فكان اجلرذ يخرج من �أحد اجلحرين
فريق�ص ويتوعد ،وي�رضب بذنبه ،ثم يرفع �صدره
ويه ّز ر�أ�سه .فال يزال كذلك حتى يخرج اجلرذ
الذي يقابله ،في�صنع ك�صنيعه .فبينما هما �إذ عدا
�أحدهما فدخل جحره ،ثم �صنع الآخر مثل
ذلك .فلم يزل ذلك د�أبهما يف الوعيد ويف
الفرار ،ويف التحاجز ويف ترك التالقي� .إال
�أين يف كل مرة �أظن الذي يظهر يل من جدهما
واجتهادهما ،و�شدة توعدهما� ،أنهما �سيلتقيان
الع�ض واخلم�ش ،وال واهلل �إن التقيا
ب�شيء �أهونه ّ
قط؟ فعجبت من وعيد دائم ال �إيقاع معه،
ومن فرار ال ثبات معهن ومن هرب ال مينع من
العودة ،ومن �إقدام ال يوجب االلتقاء .وكيف
يتوعد �صاحبه ويتوعده الآخر؟ وب�أي �شيء
ّ
يتوعده ،وهما يعلمان �أنهما ال يلتقيان �أبدا؟ ف�إن
كان قتالهما لي�س هو �إال ال�صخب والتنييب فلم
يفر كل واحد منهما حتى يدخل جحره؟ و�إن
كان غري ذلك ف�أي �شيء مينعهما من ال�صدمة؟
وهذا �أعجب».

البالغية لهذا اخلرب ال تقت�رص على تقدمي احلدث

ت�شكل الغرابة الطبيعية �سمة من �سمات
التكوين البالغي لهذا الن�ص ال�رسدي؛ متثلت يف
ت�صوير �أعجوبة من �أعاجيب احليوان و�سلوكا

�شهد مع اجلاحظ عناية بالوظيفة الأدبية؛ جتلى

ذلك يف الهيمنة الوا�ضحة ملكونات اخلطاب
ال�رسدي على ح�ساب احلكاية �أو حمتوى اخلرب،

كالرتكيز على الو�صف الداخلي واخلارجي
واحلوار واملكان والزمان وغريها من املكونات
وال�سمات التي ينتقل بها اخلرب من وظيفة الإعالم
وتو�صيل املعرفة �إىل وظيفة الإمتاع والتخييل

وت�شكيل معان �إن�سانية وعلمية وخلقية.

ولبيان بروز الوظيفة الأدبية يف فن اخلرب

عند اجلاحظ ميكننا مقاربة �سمة الغرابة وجتلياتها
البالغية ال�رسدية يف بع�ض الأخبار التي ال تكتفي
بتقدمي الأعاجيب ولكنها تتجه �إىل ت�شكيل �صور

و�صفية و�رسدية لهذه الأعاجيب حتى يتحقق
االلتذاذ بال�صور وما يتولد عنها من معان ولي�س

باحلدث العجيب يف ذاته؛ فقد �سبق ل�شكري

عياد �أن الحظ �أن فن اخلرب عند اجلاحظ قام على
�إمتاع القارئ بالت�صوير(.)24

يف خرب ثمامة بن �أ�رش�س عن

الف�أر()25

يروي اجلاحظ �أعجوبة من �أعاجيب احليوان
املتمثلة يف طبيعة قتال اجلرذان ،غري �أن القيمة
الغريب الذي �سبق للجاحظ �أن �أطلع القارئ

عليه( ،)26بل تظهر يف ت�صويره �رسديا.
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السرد العربي القدمي والغرابة املتعلقة
من �سلوكاته الغريبة ،لكن بالغة هذا الن�ص ال
ت�ؤول �إىل هذا احلدث العجيب فح�سب ،ولكنها
ت�ؤول �أي�ضا �إىل عالقة هذا احلدث بال�سارد و�إىل
منط الت�صوير املعتمد.

الإن�سان؛ �أال يفيد قتال الف�أرين وجها من وجوه
احلياة الإن�سانية؟ �أال ميار�س الإن�سان يف حياته
معارك ال طائل منها غري ال�صخب والتنييب
والتوعد؟
ُّ

لي�س الراوي يف هذا اخلرب جمرد �أداة
لنقل احلدث الغريب وتو�صيله ،ولكنه جزء من
امل�ص َّور ُيقدم للقارئ
تكوينه البالغي؛ فاحلدث َ
من منظور �شخ�ص يق�ضي عقوبة احلب�س وحيدا،
وبدهي �أن تكون ر�ؤيته للحدث مو�سومة
بخ�صائ�ص و�ضعه الذي �أ�شار �إليه الن�ص دون
�أن يعمد �إىل تطويره �رسديا ،لكن القارئ يعلم
�أن احلدث �صيغ بر�ؤية راو يعاين وح�شة احلب�س
والوحدة ويتوق �إىل احلرية واخلال�ص ،وهو ما
�سمح له مبالحظة ما يعجز عنه �شخ�ص طليق �أو
يف جماعة.

ومن معاين الغرابة يف الن�ص ما يثريه
واملف�صل حلركات الف�أر والطريقة
الو�صف الدقيق
ّ
التي يتعارك بها يف املتلقي من ت�أثريات .فالغرابة
هنا ناجمة عن الت�صوير باعتباره فعال غريبا يف
ذاته؛ ي�سعى الكاتب �إىل حتقيق ال�شعور بالغرابة
يف متلقيه مبا يظهره من قدرة على حماكاة الفعل
اخلارجي ونقله بوا�سطة اللغة ،على نحو ما �سعى
�إىل حتقيقه بوا�سطة احلدث الغريب يف ذاته .ويف
اجلملة ن�ستطيع القول �إن الغرابة يف هذا الن�ص
ت�ؤول �إىل احلدث وت�صويره معا.

وجد الراوي يف حرية الف�أرين
وحركاتهما ما خفف عنه وط�أة حب�سه ووحدته
وقعوده .هل كان ثمامة يغبطهما على حريتهما
ون�شاطهما الذي ال ُّ
يكل؟ هل كان ر�صده الدقيق
لتفا�صيل املعركة احلامية بني الف�أرين تعبريا عن
رغبة يف ا�ستعادة حريته ون�شاطه؟

مل تكن �أعجوبة قتال الف�أر التي ق�صد
اجلاحظ تو�صيلها للقارئ يف اخلرب� ،سوى
مق�صده ال�رصيح املعلن؛ فقد ك�شف �سياق الن�ص
عن معان �إن�سانية �أثبتت �أن فن اخلرب عند اجلاحظ
مل ينح�رص يف تو�صيل املعرفة �أو املعاين اخللقية بل
ت�ضمن معاين ذات �صلة مب�شاعر الإن�سان ور�ؤيته
للحياة.

�أغلب الظن �أن الراوي كان يف حاجة
�إىل التوا�صل وامل�ؤان�سة ،وقد وجد يف احليوان
وعجائبه ما ي�ؤن�سه يف وحدته ،كما وجد فيه
منا�سبة للتوا�صل مع عامل غريب ال ُيلتفت �إليه،
لتعرف �أعمق لعامل
ورمبا �أي�ضا وجد فيه منا�سبة ُّ

ولزيادة تو�ضيح هذه الفكرة ننظر يف خرب
�آخر( .)27يروي اجلاحظ �أن رجال حب�س مدة
�شهر تاركا وراءه فرخي زوج احلمام املق�صو�ص
من دون رعاية ،فانتابه قلق على م�صريهما ،لكنه
ا�ستغرب بعد عودته �أنهما على قيد احلياة و�أن

الراوي  ،ج  22ربيع األول 1431هـ  -مارس 2010

29

مقـــــــــــــــــاالت
الطيار تكفال برعايتهما .هذه
زوجي احلمام ّ
الأعجوبة التي �أراد بها اجلاحظ تو�صيل فكرة
الإلهام عند احلمام كما قلنا يف مو�ضع �سابق ،ال
تنفي عن الن�ص نزوعه �إىل �صياغة معنى �إن�ساين
يخفف من حدة ح�ضور فكرة الإلهام باعتبارها
ق�ضية معرفية؛ فالراوي �صاحب احلمام ال يكتفي
ب�رسد الفعل اخلارجي ،بل ي�صور دخيلة نف�سه
و�أطوار انفعاالته وم�شاعره؛ يف�رس ما جل�أ �إليه من
تخوف من العوار�ض
و�ضع الرف قدام الكوة ب�أنه ّ
حت�سبا للطوارئ .تتجاوز
واحتياط وجب �أخذه ُّ
�صلة الراوي باحلمام العالقة املادية النفعية؛ ن�سي
يف غمرة العواطف وم�شاعر القلق على م�صري
احلمام ال�ضعيف ،القيمة املادية للزوج الطيار
والفرخني ،بل ن�سي التفكري يف م�صريه؛ فاحلب�س
هم ًا �إال من جهة كونه عائقا
بالن�سبة �إليه مل يعد ّ
يحول دون ا�ستمرار عنايته باحلمام.
يف اخلرب �إذن اعتناء ملحوظ بال�رسد؛
ثمة ت�صوير خلواطر ال�شخ�صية وت�أثري احلدث
فيها ،بالإ�ضافة �إىل قدر من الإ�سهاب يف احلكي
والو�صف .هذا الرتكيز على اخلطاب ال�رسدي
�سمة وا�ضحة يف �أخبار اجلاحظ ،على نحو ما
ميكن �أن نربز ذلك يف حتليلنا خلرب «وفاء الكلب»
نورد ن�صه كامال:
«و�أن�شد �أبو احل�سن بن خالويه عن �أبي
عبيدة لبع�ض ال�شعراء:
يُ َع ِّر ُد عن ُه جا ُر ُه و�شَ قي ُقه
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وينب ُِ�ش عنه ك ْلبُ ُه وهو �ضا ِربُ ْه

قال �أبو عبيدة :قيل ذلك لأن رجال خرج
كلب كان له،
اجلبان ينتظر ِركا َبه ف�أتبعه
ٌ
�إىل ّ
الكلب وطرده ،وكره �أن يتبعه ،ورماه
ف�رضب
َ
الكلب �إال �أن يذهب معه ،فلما
بحجر ،ف�أبى
ُ
�ض
�صار �إىل املو�ضع الذي يريد فيه االنتظارَ ،ر َب َ
الكلب قريبا منه ،فبينا هو كذلك �إذ �أتا ُه �أعدا ٌء
جار له
له يطلبونه بطائلة لهم عنده ،وكان معه ٌ
و�أخوه ِد ْني ًا [الأدنى من القرابة] ،ف�أ�سلماه وهربا
ورمي به يف بئر غري بعيدة
فجرح ِج
ٍ
عنهُ ،
راحات ُ
القعر ،ثم َح َث ْوا عليه من الرتاب ح َّتى َّ
غطى ر�أ�سه
يزجم
ثم ُك ِّمم فوق ر�أ�سه منه،
والكلب يف ذلك ُ
ُ
و َيهِ ّر ،فلما ان�رصفوا �أتى ر�أ�س البئر؛ فما زال
َيعوي وينبث[ينب�ش] عنه ويحثو الرتاب بيده
ويك�شف عن ر�أ�سه حتى �أظهر ر�أ�سه ،فتنفَّ�س
ميوت ومل يبق منه
الروح وقد كاد
ُ
ُ
ور َّدت �إليه ُّ
�إ ّال ُح�شا�شة ،فبينا هو كذلك �إ ْذ َم َّر نا�س ف�أنكروا
مكان الكلب ور�أوه ك�أنه يحفر عن قرب ،فنظروا
بالر ُج ِل يف تلك احلال ،فا�ست�شالوه
ف�إذا هم ّ
حيا ،وحملوه ح ّتى �أَ ّدوه �إىل �أهله،
ف�أخرجوه ًّ
فزعم �أنّ ذلك املو�ضع ُي ْدعى بب ْئر الكلب .وهو
تيامن عن ال َّنجف.
ُم ِ
وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي و�إلف
غريزي وحماماة �شديدة ،وعلى معرفة و�صرب،
وعلى كرم و�شكر ،وعلى َغنا ٍء عجيب ومنفع ٍة
تفوق املنافع؛ لأن ذلك كله كان من غري تكلف
وال ت�ص ُّن ٍع»(.)28
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السرد العربي القدمي والغرابة املتعلقة
وقد �أورد ابن قتيبة هذا اخلرب يف �صياغة
�رسدية خمتلفة .يقول:
«وقد كان �أبو عبيدة يذكر �أن رجلني
�سافرا ومع �أحدهما كلب له ،فوقع عليهما
الل�صو�ص فقاتل �أحدهما حتى ُغ ِلب و�أُخذ
فدفن وتُرك ر�أ�سه بارزا ،وجاءت الغربان و�سباع
ُ
الطري فحامت حوله ،تريد �أن تنه�شه وتقلع
عينيه ،ور�أى ذلك كلب كان معه ،فلم يزل ينب�ش
الرتاب عنه حتى ا�ستخرجه ،ومن قبل ذلك قد
فر �صاحبه و�أ�سلمه.
ّ
قال :ففي ذلك يقول ال�شاعر:

يعرد عنه جاره ورفيقه

وينب�ش عنه كلبه وهو �ضاربه

ولي�س ل�شيء من احليوان مثل حماماته
على �أهله ،وذبه عنهم مع الإ�ساءة �إليه والطرد
وال�رضب»(.)29
ال �شك �أن النظر �إىل هذين الن�صني نظرة
مقارنة تتيح لنا فر�صة �إلقاء �ضوء �آخر على بالغة
الت�صوير ال�رسدي عند اجلاحظ؛ فعلى الرغم
من �أن الن�صني يو�صالن م�ضمونا علميا وخلقيا
واحدا� ،إال �أن ن�ص اجلاحظ يختلف عن ن�ص ابن
قتيبة يف جتاوزه لهذا امل�ضمون؛ فبينما �أورد ابن
قتيبة ن�صه يف �سياق حديثه عن منافع الكالب
وذ َّيله بالإ�شارة �إىل �أخالقها التي تت�سم بالوفاء
مهما تلقت من �إ�ساءة  ،ف�إن اجلاحظ اختتم ن�صه
بالإ�شارة �إىل �أن �سلوك الكلب طبيعي ال تكلف
فيه وال ت�صنع ،وهو ما يفر�ض علينا �أن ن�ؤوله يف

محمد مشبال
�سياق العالقة التي وقفنا عليها �آنفا بني ن�صو�ص
اجلاحظ ال�رسدية وخطابه البالغي؛ فاجلاحظ غري
معني بت�صوير املعاين اخللقية للحيوان والإن�سان
ي�صور جوهر القيمة
فقط ،بل يعنيه �أي�ضا �أن
ِّ
املحددة لل�سلوك عند كل من الإن�سان واحليوان
والذي عبرَّ عنها اخلطاب البالغي مبفهوم الطبع
املقابل ملفهوم التكلف.
ويف�ضي بنا التحليل املقارن بني الن�صني
�إىل تعميق النظر يف ح�ضور الوظيفة الأدبية يف
فن اخلرب عند اجلاحظ:
 يركز ن�ص اجلاحظ على اخلطاب بينما يركزن�ص ابن قتيبة على احلكاية؛ يتوخى اجلاحظ
الوظيفة البالغية ويتوخى ابن قتيبة الوظيفة
الإبالغية.
 ن�ص اجلاحظ �أقرب �إىل الإقناع ال�رسدي؛ فهويت�ضمن تف�سريا للأحداث وحتديدا للأماكن
(اجلبان ،مو�ضع االنتظار ،قريبا منه ،بئر،
ّ
ر�أ�س البئر) وعدم املبالغة يف ت�صوير املوقف؛
فمجيء الغربان و�سباع الطري وهو حي يف
ن�ص ابن قتيبة حدث مبالغ فيه ،كما �أن حدث
�إخراج الكلب للرجل من احلفرة بدل النا�س
�أقل �إقناعا.
 ركز ن�ص ابن قتيبة على �إظهار قيمة الوفاء عندالكلب يف مقابل �إ�ساءة الإن�سان ،ولكنه مل ي�رش
�إىل طبيعة هذا الوفاء ودرجته وخ�صو�صيته.
اكتفى ب�إبراز الوفاء دون �أن ي�صوره يف موقف
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يطور خرب ابن قتيبة �رسديا
متوتر خم�صو�ص .مل ِّ
النواة الداللية الواردة يف البيت ال�شعري
«�ضار ُبه» التي تعمق قيمة الوفاء ومتنحها
بعديها الإن�ساين والدرامي؛ فالن�ص يخلو من
ت�صوير االرتباط العاطفي عند الكلب يف
مقابل جفاء �صاحبه وخ�شونته قبل وقوع
احلادث ،وهو املوقف الذي حر�ص اجلاحظ
على ت�صويره لإ�ضفاء ال�سمة الدرامية على
قيمة الوفاء .من هنا احتفى ن�ص اجلاحظ
بت�صوير �أفعال الكلب وانفعاالته ،على نحو ما
احتفى بتقدمي جمموعة من الإ�شارات امل�سعفة
يف حتديد �شخ�صية الرجل من غنى(خروجه
النتظار الركاب) وق�سوة(�رضبه لكلبه) وعدم
وفاء بالدين(طلب الأعداء له بطائلة لهم
عنده).
 �أكدت هذه املقارنة �أن الن�ص ال�رسدي الإخباريعند اجلاحظ مهما تتناقله امل�صنفات الأدبية
القدمية ،ف�إن ذلك ال يعني �أنه جمرد �شاهد
ُيتم َّثل به يف �سياق معني كما ُيتم َّثل بالبيت
ال�شعري واملثل ال�سائر واحلديث النبوي
والآي الكرمي واخلرب امل�شهور ،وغري ذلك من
�أنواع ال�شواهد التي حتتفظ ب�صورتها الأ�صلية
و�إن اختلفت دالالتها يف �سياقات التمثيل
واال�ستدالل املختلفة ،بل هو ن�ص انبثق من
�صميم ال�سياق الذي جاء فيه ،وك�أن اجلاحظ
عندما تلقَّفه �-إذا كان الأمر يتعلق مب�صدر �آخر
للخرب  -كان حري�صا على �أن ي�سبغ عليه من
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�أ�سلوبه وتفكريه وم�رشوعه ونظرته للحياة ما
ميحو عنه مالمح �صورته الأ�صلية حتى يبدو
وك�أنه ولد من رحم خيال اجلاحظ ور�ؤيته
للعامل.
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عبداحلكيم باقيس

أثر الليالي في صنعاء مدينة مفتوحة

حتفــل

الذخرية احلكائية الرتاثية العربية بعدد وافر من
الن�صــو�ص ال�ســردية ال�شــعـبية ,غـري �أن �أهمــها عـلى

الإطالق هي �ألف ليلة وليلة ،الذي غدا ن�صاً ثقافياً �شام ًال تولدت

�أثر الليايل يف �صنعاء
مدينة مفتوحة
(درا�سة يف العالقة
التنا�صية ب�ألف ليلة وليلة)

عبداحلكيم باقي�س

عنه ن�صو�ص يف خمتلفة الأنواع الأدبية( ،)1هذ الن�ص الرتاثي املهم
قد ا�شرتكت يف ت�أليفه ثقافات خمتلفة الأمكنة والأزمنة ،بحيث ميكن
للباحث املتعمق يف ت�أليفه �أن يثبت ثالث مراحل على الأقل هي
الهندية والفار�سية ثم العربية التي متثل بدورها مرحلتني :بغدادية

وم�رصية( ،)2وما زال ي�ست�أثر بعدد هائل من الدرا�سات النقدية التي
اهتمت ب�أ�صوله وت�شكله ال�رسدي وقراءة العنا�رص الثقافية املكتنزة
م�ستمر على عدد كبري
فيه ويف بنيته احلكائية ،كما مل يزل له ت�أثريٌ
ٌ
من الأجنا�س الأدبية والإبداعية حتى اليوم ،ومل يكن �أمام الرواية
العربية يف رحلة ا�ستلهامها لرتاثها ال�رسدي �إال �أن تت�أثر به وتوظف
بع�ض عنا�رصه وبنياته احلكائية ،ولعل �أهم ما ميكن اال�ست�شهاد به
يف هذا املجال رواية (ليايل �ألف ليلة) لعميد الرواية العربـية جنيب
حمفـوظ ،وعدد غري قلـيل من الروايـات مما ال جمال حل�رصها ،ذلك
با�ستثناء التعالق بالليايل يف فنون �إبداعية �أخرى كامل�رسح من قبيل
(�شهرزاد) لتوفيق احلكيم و(�أحالم �شهرزاد) لعميد الأدب العربي
طه ح�سني و(�رس �شهرزاد) لعلي �أحمد باكثري.
لقد اتخذ التعالق الن�صي بالليايل �أ�شكا ًال خمتلفة ،بني التعالق املبا�رش
امل�رصح به ،ويتم هذا بوعي وق�صدية ،عندما يتعمد بع�ض الكتاب
و�ضع امل�ؤ�رشات الن�صية الدالة على التعالق ،وبني التعالق غري
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املبا�رش ،عرب ا�ستلهام بع�ض عنا�رصه وتراكيبه ،وحماكاة
بنيته ال�رسدية ،و�أهمها توالد �أو تنا�سل احلكايات،
ولعل رواية (�صنعاء مدينة مفتوحة) للروائي
اليمني حممد عبدالويل هي �إحدى هذه الن�صو�ص
التي ت�رسبت �إليها بع�ض العنا�رص احلكائية من
الليايل التي ت�شكل �أحد �أهم روافد ال�رسدية يف
الثقافة العربية ،والتي حتتفظ بها خميلتنا احلكائية
ون�ستلهم يف حكينا بع�ض بنياتها من دون �أن نعي
ذلك يف معظم الأحيان.

فعل (تعلق) ،فالن�ص الالحق ينتقي ويختار الن�ص
ال�سابق الذي يراه ي�ست�أهل �أن يكون مو�ضوع ًا
لـ (التعلق) ملوا�صفات خا�صة مميزة ،متام ًا كما
يختار املرء «احل�سناء» من و�سط احل�سناوات
لتكون مو�ضوع ًا لتعلقه وهواه»( .)3لكن جابر
ع�صفور يحدث تعدي ً
ال على هذه الرتجمة
ويختار «التعالق» بد ًال من «التعلق»؛ لأن
الأخرية حتمل �صيغة �رصفية �أكرث مطاوعة وت�ؤدي
دالالت جديدة وترتبط بالإمكانات التي �أتاحها

وهنا البد من �إ�ضاءة موجزة مل�صطلح
التعالق الن�صي ،وهو ترجمة Hypertextualite
�أحد �أ�شكال العالقات التنا�صية اخلم�س التي
جاء بها جريارجينت يف كتابه الذائع (�أطرا�س
 ،)Palimpseeteوهي التنا�ص ،Intertextualite
الن�ص املوازي �أو املنا�ص  ،Paratexteالن�صية
الوا�صفة �أو املاوراء الن�صية  ،Metatextuliteالن�صية
اجلامعة �أو معمارية الن�ص  Architexualiteالن�صية
املتفرعة �أو التعلق الن�صي ،Hypertextualite
نوع منها حدوده ومدلوله
بحيث �أ�ضحى لكل ٍ
اخلا�ص ،ومن بينها م�صطلح التعالق الن�صي ،هو
يف �أب�سط تعريفاته كل عالقة جتمع ن�ص ًا الحق ًا
�سابق (متعلق به) يلحق به ويتماهى
بن�ص ٍ
(متعلق) ٍ
بن�ص �سابق
معه؛ �أي �أن الن�ص الالحق (يتعلق) ٍ
ينتقيه ويحاول احتذاه وحماكاته �أو معار�ضته،
وقد حدد �سعيد يقطني م�سوغ اختياره ترجمة
امل�صطلح ( )Hypertextualiteبالتعلق قائ ً
ال:
«ننطلق يف ذلك من الإيحاءات التي يحملها

ويف الرواية اليمنية جرت حماوالت
عدة يف ا�ستلهام الرتاث ال�رسدي ،يكفي �أن
ن�شري فيما يت�صل بالتعالق الن�صي فقط� ،إىل رواية
(كمالديفي) ملحمد علي لقمان عام 1947م،
التي �أدجمت يف بنيتها ال�رسدية الب�سيطة حكاية
هندية قدمية ،ورواية (م�أ�ساة واق الواق) ملحمد
حممود الزبريي عام 1960م ،التي تتعالق بن�صو�ص
من �أدب الرحلة �إىل عامل الآخرة ،لكنها ت�ستلهم
ذلك باال�ستفادة على نحو خا�ص من حديث
الإ�رساء واملعراج ،غري �أن �أهم ن�صني يف الرواية
اليمنية حتى اليوم ا�ستطاعا ا�ستلهام الرتاث
ال�رسدي العربي يف �إطار م�ستوى التعالق الن�صي
هما روايتي (�صنعاء مدينة مفتوحة) ملحمد �أحمد
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الكمبيوتر للن�ص( ،)4و�سن�أخذ يف ا�ستخدامنا
بهذا التعديل لرتجمة امل�صطلح ،كونها تت�ضمن
�صيغة املفاعلة ،وهي �إحدى املميزات اجلوهرية
التي يت�ضمنها املفهوم ،حيث ي�صف عالقة
تفاعلية بني الن�صو�ص.
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عبدالويل عام 1978م ،و(ركام وزهر) ليحيى
علي الإرياين عام 1988م ،والأخرية ت�ستلهم
بوعي كبري الرتاث ال�رسدي ال�شعبي ،وتتعالق مع
بنية ال�سرية ال�شعبية يف عدة م�ستويات ،منها:
 م�ستوى قوانني احلكاية. م�ستوى بنية احلدث وال�شخ�صية. م�ستوى املكان والزمان. م�ستوى اللغة ال�رسدية.وقد كانت لنا معها وقفة مطولة يف
درا�سة �سابقة� ،أما رواية حممد عبدالويل (�صنعاء
مدينة مفتوحة) فهي رواية مهمة وحلقة رئي�سة
يف تاريخ ال�رسد الروائي اليمني ل�سببني :الأول
يعود ملكانة كاتبها يف ال�رسد الق�ص�صي والروائي
اليمني عامة� ،إذ ميكن الت�أريخ ب�إبداعه ال�رسدي
ملرحلة جديدة من التطور الفني للرواية اليمنية،
والثاين لأن هذا الن�ص الروائي قد مار�س ت�أثرياً
كبرياً على جمموعة من الن�صو�ص التي جاءت
بعده �أكان على م�ستوى التيمات� ،أو املو�ضوع،
�أم على م�ستوى الت�شكيل ال�رسدي ،وهذا الت�أثري
جنده يف روايات مينية من قبيل (قرية البتول)
ملحمد حنيرب عام 1979م ،و(الرهينة) لزيد مطيع
دماج عام 1984م ،و(ال�سمار الثالثة) ل�سعيد
عولقي عام 1989م .ولبيان مظاهر تعالق رواية
�صنعاء مدينة مفتوحة ب�ألف ليلة وليلة �سنكتفي
بالوقوف عند �أبرز م�ستويني من مظاهر التعالق
هما:

عبداحلكيم باقيس
 :1م�ستوى طريف احلكي ،ال�سارد واملتلقي.
 :2م�ستوى الرتكيب احلكائي القائم على تنا�سل
جمموعة من احلكايات من حكاية رئي�سية،
وقد ا�صطلح نقدي ًا على ت�سميتها باحلكاية
الإطارية� ،أو ال�رسد الإطاري Frame
()5
. Narrative

( )1م�ستوى ال�سارد واملتلقي :

تعتمد البنية ال�رسدية يف رواية (�صنعاء
مدينة مفتوحة) على احل�ضور املبا�رش املعلن عنه
ملتلقي للحكيُ ،يعلن عنه منذ البداية وتتكرر
الإ�شارة �إليه يف �أكرث من مو�ضوع يف ال�رسد
عرب �صيغة النداء املتكررة (يا �صديقي) حني
يتجه �إليه ال�سارد (نعمان) باحلديث عرب �ضمري
املتكلم (�أنا) وك�أنه ٌ
ماثل �أمامه ،فيم�ضي معظم
ال�رسد عرب �صيغة اخلطاب املبا�رش ،التي تتخذ
�شكل الر�سالة املوجهة �إىل �صديق ال�سارد ،ومن
املعلوم �أن وجود املتلقي املبا�رش لل�رسد �أمر تعرفه
معظم الأ�شكال الرتاثية للحكي ومنها �ألف ليلة
وليلة ،حيث تقوم �شهرزاد بدور ال�سارد ،يف
حني يقوم امللك �شهريار بدور املتلقي املبا�رش،
ذلك على م�ستوى احلكاية الإطارية ،بينما
تتعدد ال�شخ�صيات ال�ساردة ب�ضمري املتكلم،
وتتعدد كذلك ال�شخ�صيات املتلقية على
م�ستوى احلكايات الفرعية الأخرى� ،أو ما
ُيعرف باحلكايات املتنا�سلة ،ويف �صنعاء مدينة
مفتوحة� ،إذا اعتربنا نعمان هو ال�سارد الأ�صلي

الراوي  ،ج  22ربيع األول 1431هـ  -مارس 2010

37

مقـــــــــــــــــاالت
للحكاية الإطارية ،يف مقابل �شخ�صية ال�صديق
الغائب كمتلق للخطاب ،ف�إن احلكايات الفرعية
الأخرى املتولدة عنها تت�ضمن جمموعة من
ال�ساردين الآخرين كمحمد مقبل وال�صنعاين
وعلى الزغري ،يف حني يتحول نعمان وبع�ض
ال�شخ�صيات الأخرى احلا�رضة �أثناء احلكي الذي
يجري ب�ضمري املتكلم �إىل الطرف الذي يتلقى
اخلطاب.
ومثلما �أن ح�ضور املتلقي الرئي�س لل�رسد
يظل يف حدود التمهيد ال�رسدي للحكاية �سواء
�أكانت �إطارية �أم متفرعة يف �ألف ليلة وليلة ،يظل
املتلقي الرئي�س وهو ال�صديق الغائب حا�رضاً
يف خطاب ال�سارد يف بنية اال�ستهالل ب�شكل
رئي�سي وعرب جمموعة الإ�شارات الق�صرية له يف
الن�ص ،وحا�رضاً �ضمني ًا عرب ال�صيغة ال�شفوية
للخطاب التي تفرت�ض وجوده املبا�رش �إذ تتخلل
مناداته جميع الوحدات ال�رسدية ،بل ت�صل هيمنة
ال�صيغة ال�شفاهية لل�رسد التي تفرت�ض وجود
املتلقي املبا�رش للخطاب با�ستدراك ال�سارد لبع�ض
الأحداث واحلكايات التي قد يتم جتاوزها �أو
القفز عليها من قبيل�« :آه لقد ن�سيت� ،أنني مل
�أق�ص عليك هذه احلكاية من قبل…» ،فيم�ضي
ال�سارد يف �رسد جمموعة احلكايات �أو التعليقات
التي كان قد جتاوزها.
ومن املعلوم �أن الهدف من ممار�سة
احلكي يف هذا ال�شكل ال�رسدي من �أهم عنا�رص
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ال�رسد ،فاحلكي يف �ألف ليلة وليلة و�سيلة للبقاء
و َدر ٌء للموت ،متار�سه �شهرزاد للهرب من القتل
بوا�سطة تعليق احلكي عرب توالده امل�ستمر ،يقول
�سعيد يقطني« :مت�سك �شهر زاد باخليط الناظم
بني احلكاية الكربى املنتهية ،ومتهد لأخرى
بقولها «�إن ما �س�أحكيه �أعجب مما حكيت»
ويتعجب �شهريار مما ميكن �أن يكون �أعجب مما
�سمع ،ويدفعه �رشه الف�ضول �إىل طلب ال�سماع
من خالل ال�س�ؤال ال�رسدي :كيف كان ذلك؟
وهذا ال�س�ؤال جنده يف حمفزات احلكي القدمي يف
العديد من �أنواع و�أ�شكال ال�رسد العربي ،فيكون
اجلواب حكاية كربى جديدة وهكذا دواليك…
�إىل �أن تنتهي الليايل زمني ًا بانتهاء العجب الذي
يتولد عنه العفو عن �شهرزاد»( ،)6كذلك ي�أتي
الهدف من احلكي يف (�صنعاء مدينة مفتوحة)،
مزيد من الرثثرة مع ال�صديق
فهو لي�س رغبة يف ٍ
الغائب �أو دفع ًا لقدر حمتوم يهدد حياة ال�سارد،
و�إمنا تولده رغبة يف التخل�ص من ال�شعور بالوحدة
واالنقطاع الناجمني عن حالة االغرتاب النف�سي
الذي يعي�شه ال�سارد بعد �أن انقطعت كافة عالقاته
مبن حوله �سواء �أكانوا �أهايل القرية �أم �أفراد �أ�رسته،
�أم رفقاء الغرفة يف املدينة ،وت�صبح ممار�سة احلكي
و�سيلة ال�ستعادة االت�صال بال�صديق الغائب الذي
ترك غيابه فراغ ًا كبرياً يف حياة ال�سارد ،ولأنه
مل يعد هناك من جمال ال�ستعادة الغائب ،ف�إن
احلكي ب�صيغة الر�سالة يتجه نحو الذكريات،
الذكريات امل�شرتكة بني ال�سارد و�صديقه الغائب
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يف ا�ستعادة حكي هذه الذكريات �أو ًال ،لكن
�رسعان ما يتحول ال�رسد �إىل حكي عن ذكريات
الآخرين من زمالء ال�سارد يف غرفة ال�سكن،
ينجم عنه تعليق للحكاية الإطارية عرب ا�ستعادة
ال�شخ�صيات لذكرياتها وتنا�سل احلكي ،وك�أمنا
يخ�شى ال�سارد الأ�صلي نعمان من انتهاء احلكي
وو�صول اخلطاب عند منتهاه ،ولذلك ميار�س
ذات احليلة ال�رسدية التي مار�ستها �شهرزاد،
فيعمد على تعليق ال�رسد و�إيقاف تنامي احلكاية
الإطارية عرب تفتيتها مبجموعة من احلكايات
املتنا�سلة منها.

( )2م�ستوى الرتكيب احلكائي :

يذكر �سيلفيا بافل �أن تودورف هو �أول من
�أطلق «توالد احلكايات» يف درا�سته حول �ألف
ليلة وليلة من خالل الت�ضمني Enchassement
الذي يعني حالة من الرتابط والت�سل�سل لوحدة
ال�رسد الأ�صلية  ،Propositionوانطالق ًا من
هاتني املقولتني يجد تودوروف التوالد احلكائي
يتم «يف كل مرة تظهر فيها �شخ�صية جديدة يف
ال�رسد ف�إن ذلك ي�ستدعي حكاية جديدة يتم
ت�ضمينها مع احلكاية ال�سابقة عليها»( ،)7ورغم
�أهمية ما جاء به تودوروف والإقرار له بالف�ضل
يف درا�سة ظاهرة توالد ال�رسد يف �ألف ليلة وليلة
فبافل يو�سع درا�سة هذه الظاهرة من خالل
حتديده ملجموعة من التقنيات والقواعد التى
عملت على توالد ال�رسد.

عبداحلكيم باقيس
يحدد بافل التقنيات �أهم القواعد العامة
التي ينجم عنها توالد ال�رسد من خالل متييزه
للقواعد الثالث الآتية:
 - 1يتكون ال�رسد يف �ألف ليلة وليلة من جزئني:
ي�صف اجلزء الأول نوع ًا من «عدم التوازن»،
وي�صف اجلزء الثاين «ا�ستعادة التوازن»،
وميثل لها بال�شكل التايل:
�رسد

عدم توازن

ا�ستعادة التوازن

وميثل لذلك مبجموعة من احلكايات منها
على �سبيل املثال – حكاية التاجر والعفريت،
حيث جنم «عدم التوازن» من اجلرمية التي
ارتكبها التاجر عندما رمى بالنواة ف�أ�صابت
ابن العفريت وقتلته ،وقرر العفريت قتل التاجر
انتقام ًا وي�ستمر عدم التوازن حتى يتدخل الثالثة
ال�شيوخ لإنقاذ التاجر ويحكي كل واحد منهم
ق�صة للعفريت حتى يتمكنوا من �إقناعه بالعدول
عن مطلبه ويف هذه احلالة كما يرى بافل يعد
تدخل ال�شيوخ «ا�ستعادة للتوازن»( .)8وي�صبح
احلكي املتولد عن حكاية �إطارية م�سهم ًا يف
�إعادة التوازن للق�ضية �أو مو�ضوع عدم التوازن،
يقول عن ا�ستعادة التوازن يف حكاية (ال�صياد
والعفريت)« :لقد جنحت عملية التوازن نتيجة
خديعة ،و�أي�ض ًا نتيجة عملية «احلكي» حكي
ق�صة حتتوي بدورها على حكايتني �أخريني:
(حكاية الببغاء وحكاية الوزير املعاقب)(.)9

 - 2قبل ظهور عن�رص (عدم التوازن) يف احلكاية
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الرئي�سية تبد�أ معظم احلكايات بتمهيد
يحكي عن بع�ض الأحداث والوقائع
وال�شخ�صيات ذات العالقة مبو�ضوع عدم
التوازن ،بحيث ي�شكل هذا احلكي ن�ص ًا
ميكن ف�صله عن الن�ص الرئي�سي بو�صفه �رسداً
م�ستق ً
ال .ويعيد �صياغة ال�شكل ال�سابق على
النحو التايل:
�رسد

متهيد

عدم التوازن  +ا�ستعادة التوازن

وينجم من القاعدة الأوىل والثانية حكاية
�إطارية تت�ضمن بداخلها جمموعة من احلكايات
املتنا�سلة عنها ذات اال�ستقالل الن�صي ،ال ين�ضمها
�سوى احلكاية الإطارية الرئي�سية ،لكنه مييز بني
التمهيد يف احلكاية الرئي�سية ال�سابقة ،والتمهيد
يف احلكاية الفرعية ويرى «�أن ال�رسد ال�سابق على
ال�رسد الرئي�سي ال ميكن �أبداً �أن يكون م�سبوق ًا
بتمهيد �آخر.
3

 وتت�ضمن القاعدة الثالثة �أن كل «عدمتوازن» يكون م�سبوق ًا مبخالفة كخرق ملنع
�أو انتهاك لتحرمي �سواء �أكان ذلك ب�شكل
معلن.
�ضمني �أم ٍ
ٍّ

وانطالق ًا من هذه القواعد التي يتمخ�ض
عنها توالد ال�رسد ميكننا النظر �إىل الرتكيب
احلكائي يف �صنعاء مدينة مفتوحة ومدى تعالقه
مبجموع القواعد والتقنيات املولدة لتنا�سل ال�رسد
يف �ألف ليلة وليلة ،وغني عن البيان �أن تعالق
الن�ص الالحق بال�سابق ال يعني بال�رضورة �إعادة
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�صياغة ال�سابق واحتذاءه حذو النعل بالنعل،
�إذ �إن من خا�صية التنا�صية �أن تت�ضمن قدراً من
االنزياح ي�سمح للن�ص �أن يحاور وي�ستلهم البنى
الن�صية ال�سابقة ويعيد تركيبها دون �أن يقع يف �أ�رس
ال�سابق.
والرتكيب احلكائي القائم على توالد
وتنا�سل احلكاية الإطارية يف �صنعاء مدينة مفتوحة
ينجم عن تعدد ال�شخ�صيات ال�ساردة ،حيث
تروي كل واحدة منها حكايتها ومغامراتها
ال�شخ�صية وذلك عند اقرتاب اخلطاب من
منت�صفه ،يبد أ� ال�رسد بال�سارد الأ�صلي نعمان وهو
يروي حكايته التي نعلم منها �أنه يعي�ش حالة من
عمن حوله وي�رشع يف �رسد
االغرتاب واالنقطاع ّ
وجانب من
جمموعة من الق�ص�ص عن �أهايل القرية
ٍ
م�أ�ساتهم عند هطول الأمطار واجتياح ال�سيول
ملمتلكاتهم و�سلب �أرواحهم ،وبعد �أن يفرغ من
�رسد ق�ص�ص القرية يتجه �إىل احلديث عن رفاقه
يف املدينة كال�صنعاين وعلي الزغري ،لكن نعمان
ك�سارد �أ�صلي و�صاحب احلكاية الإطارية يرتك
للآخرين �رسد حكاياتهم ب�أنف�سهم ويكتفي
بدور امل�ؤطر للحكايات الفرعية ،يدمج جمموعة
ال�شخ�صيات واحلكايات يف خطابه الأ�صلي
الذي يوجهه ل�صديقه الغائب .وبا�ستثناء بع�ض
احلكايات ال�صغرى التي ت�ضمنها �رسد نعمان
مل�شاهداته يف القرية ،فيمكن تو�صيف الرتكيب
احلكائي يف الرواية �أو احلكايات الثالث املتولدة
عن احلكاية الإطارية بالآتي:
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 - 1حكاية حممد مقبل.
 - 2حكاية ال�صنعاين.
 - 3حكاية البحار علي الزغري.
وكل حكاية من هذه احلكايات ت�صف
جانب ًا من م�أ�ساة ال�شخ�صية ال�ساردة �أو حالة من
عدم التوازن – بح�سب تعبري بافل – كما تتميز كل
واحدة منها با�ستقالل �رسدي ،ال تت�صل بالأخرى
�إال يف �إطار احلكاية الإطارية الأم ،فال�شخ�صيات
جمموعة من �أ�صدقاء ال�سارد الأ�صلي وال�شخ�صية
املحورية ،فال توجد عالقة مبا�رشة تربط حممد
مقبل بال�صنعاين �أو علي الزغري ،مثلما ال توجد
عالقة مبا�رشة تربط البحار على الزغري بال�صنعاين
عدا كونهم يتقا�سمون ال�سكن يف �إحدى الغرف
امللحقة ب�أحد مقاهي مدينة عدن ،ويعي�شون
كعمال بائ�سني حياتهم وهمومهم الفردية اليومية
حتى يدور حوار بينهم ذات يوم فيقرر �أحدهم
البوح للثاين بحكايته م�أ�ساته اخلا�صة(.)10

وقد �أرجع الباحث اليمني الدكتور
م�سعود عم�شو�ش – وهو �أول من �أ�شار �إىل
ظاهرة توالد ال�رسد يف �صنعاء مدينة مفتوحة
– تعدد احلكايات وال�شخ�صيات ال�ساردة �إىل
�أمرين :الأول يت�صل بطبيعة ال�سارد الذي يقف
من �سكان قريته على م�سافة من االنقطاع وعدم
امل�شاركة واالت�صال املبا�رش بهمومهم و حياتهم
اليومية وذلك ال يتيح له �أن يروي عنهم مبا�رشة،
ولذلك ا�ستعا�ض عن �رسد احلكايات عنهم عرب

عبداحلكيم باقيس
�إ�سنادها لغريه من الرواة ،والثاين يعود �إىل داللة
اختيار هذا ال�شكل من ال�رسد القائم على تعدد
الرواة واحلكايات الذي ميثل وحدة داللية
تكمن يف جماعية الواقع امل�أ�ساوي الذي تعي�شه
ال�شخ�صيات(.)11

تبد�أ حالة عدم التوازن يف ق�صة كل
�شخ�صية من �شخ�صيات الرواية الرئي�سية
(نعمان ،حممد مقبل ،ال�صنعاين ،علي الزغري)
عندما ي�سيطر عليها ال�شعور بالعزلة والف�شل يف
حتقيق هدف معني كانت ترى فيه ح ً
ال مل�شاكلها:
يف�شل نعمان يف �إيجاد احلياة التي تليق به ك�شاب
طموح كما يف�شل يف خلق عالقات توا�صل
�إن�سانية مع الآخرين ،ويف�شل حممد مقبل يف
حتقيق الهدف من هجرته الطويلة ويكت�شف
يف النهاية �أنه كان ي�شارك يف معركة لي�ست
معركته بحث ًا عن انتقام مزيف ،فقد قاتل مع
الإجنليز والإيطاليني وخا�ض انت�صارات وهمية
كان نتيجتها ف�شل حتقيق حلمه ب�أن تكون بالده
كبقية البالد التي �شاهدها خالل رحلة هجرته،
ويف النهاية قرر �أن يعتزل يف قريته ال�صغرية بعد
�أن تولد لديه �شعور �آخر بالر�ضى املزيف .وعا�ش
ال�صنعاين حالة من الغياب والعبث والإح�سا�س
املرير بف�شله يف االنتقام ممن كانوا �سبب ًا يف مقتل
زوجته وابنته وتدمري حياته ،و�أخط�أ – كما �أعلن
لنعمان – يف هدفه عندما ر�أى يف الهروب
�سبي ً
ال حلل م�شاكله� ،أما البحار علي الزغري فقد
كان يعي�ش حياته ب�صورة فردية ال يعب�أ ب�أية قيمة
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�أو هدف خالل هجرته الطويلة ،بل �إنه ظل
يفل�سف رحلة هربه عن مواجهة واقعه بتربير
زائف حيث يرى يف اليمنيني من بني جلدته �سبب ًا
يف كل امل�شاكل التي واجهها .وهكذا مار�ست
جميع ال�شخ�صيات الهروب من مواجهة واقعها
وعا�شت حلظات من ال�شعور بالأمل واالغرتاب
ب�سبب الف�شل ،وهي حالة من عدم التوازن
وفق ًا للقاعدة الأوىل بح�سب بافل� ،أما اخلط�أ �أو
الفعل الذي ارتكبه كل �شخ�صية و�أدى �إىل حالة
عدم التوازن  -وفق ًا لبافل كذلك – فهو رف�ض
نعمان م�شاركة الآخرين وحتا�شي �أية ات�صاالت
بهم (الهرب من القرية �إىل املدينة ،والهرب
من املدينة �إىل القرية ،الهرب من �أهايل القرية
واالكتفاء مبراقبتهم من نافذة املنزل ،الهرب
من الأ�رسة واملنزل �إىل الكهف يف �أحد جبال
القرية) ،واخلط�أ الذي اقرتفه ال�صنعاين هو عدم
التنبه �إىل ما يدور حوله من �أحداث ،و�شعوره
اخلادع ب�أن ال �شيء �سيحدث «مرت الأحداث
التي هزت العامل ولكنها مل تهز مدينتنا كثرياً ،ومل
�أ�شعر بوجودها ،ومار�ست حياتي بنف�س الطريقة
التي مار�ستها من قبل ،بدون تغيري ،»..وكان
ذلك ال�شعور الكاذب بالطم�أننية �سبب ًا يف مقتل
زوجته وطفلته يف احلرب التي �شنها امللكيون
واجتياح القبائل للمدينة �صنعاء عام 1948م،
واخلط أ� يف حكاية حممد مقبل وعلي الزغري هو
الهجرة بعيداً عن الوطن ،وهنا ينبغي الت�أكيد
على موقف الكاتب من مو�ضوع الهجرة التي
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يرى �أنها خط أ� يرقى �إىل درجة اخلطيئة التي ال
يتطهر منها املهاجر �إال عرب فجيعة �أو م�أ�ساة
تكون عقاب ًا لها.
وهكذا ففعل الهرب الذي مار�سته
جميع ال�شخ�صيات هو الفعل الذي �أدى �إىل
حالة عدم التوازن ،املوقف ال�سلبي من ق�ضايا
الوطن واالكتفاء بالبحث عن اخلال�ص الفردي
ال�شخ�صي دون النظر �إىل ارتباطه باخلال�ص العام
للمجتمع والوطن ب�أكمله .وهو موقف ينظم
جميع ر�ؤى ال�شخ�صيات التي تعلنه الرواية يف
�أكرث من مو�ضع:
 - 1نعمان�« :أنا ال �أحب جمال�سهم وال �أحاديثهم،
وال �أح�رض معهم ال�صالة يف امل�سجد ،لأين
ال �أحب ال�صالة حتى �صالة اجلمعة ،و�أين
فوق ذلك كله �أحب �أن �أكون وحيداً ،بال
�أي �إن�سان� ،أنني �أكره �أي منهم يحاول
تعكري حياتي التي مار�ستها» �ص .9
 - 2ال�صنعاين�« :إن حياتي لي�س فيها �أي ت�شوق،
لأنها مثل حياة كل ميني ولكني �أكرهها»
�ص .45
 - 3البحار علي الزغري�« :إن اليمني ال ت�ستطيع
�أن تعي�ش معه ،لأنه �سيجعل حياتكم كلها
جحيم ًا ،وهو �سيخلق لك امل�شاكل من ال
�شيء» �ص .54
�أما ا�ستعادة التوازن يف احلكاية الإطارية
واحلكايات الفرعية الثالث فيتم بعد �أن يفرغ
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كل واحد من �رسد حكايته ويتخل�ص جميعهم
من حالة ال�شعور باالنقطاع والعزلة الإن�سانية
�إىل حلظة اكت�شاف الذات �أو اللحظة احلا�سمة
يف �إحداث التحول ا�شبه بالتي يطلق عليها
يف النقد الدرامي (حلظة التنوير) بحيث يتم
خاللها التخل�ص من الوعي الزائف ،ويكت�شف
جميعهم �أن خال�صهم الفردي مرتبط باخلال�ص
االجتماعي ،وهنا ي�صبح احلكي �سبي ً
ال لإعادة
التوازن؛ ذلك �أن وظيفة احلكي الإن�سانية عند
�إعادة �رسد الأحداث �أن يقدم معها خال�صة
التجربة الإن�سانية التى ت�شعرنا ب�إن�سانيتنا
واكت�شافنا لذواتنا عرب احلكي ،و «لكي نعرف
�أنف�سنا يجب علينا �أن منار�س ال�رسد� ،أن نكون
رواة �أو م�ستمعني»( ،)12فكل حكي البد �أن
ينطوي على قيمة ما ،قد ي�ضمرها ال�رسد بحيث
ي�صعب على املتلقي �إدراك مغازيها ب�سهولة
وي�رس ،وهو �أحد جوانب التعالق الن�صي يف هذه
الرواية ،فاحلكايات املتنا�سلة ت�ؤدي وظيفة داللية
يتم عرب مترير جمموعة من اخلطابات امل�ضمرة،
وهي �إحدى �سمات احلكي التي مار�ستها
ال�ساردة الأ�صلية يف الليايل عند توليدها لعدد
هائل من احلكايات عمدت فيها �شهرزاد �إىل
«�إخفاء الر�سالة وت�شفريها يف �شفرة �رسدية معقدة
يتوقف جناحها يف �إبالغ ر�سالتها اجلوهرية
امل�ضمرة على عدم جناح م�ستقبل الر�سالة يف
فك ال�شفرة ،فلو جنح �شهريار يف فك �شفرة
الر�سالة الأوىل ملا كانت (الليايل) وملا جنح الق�ص

عبداحلكيم باقيس
يف انتزاع الزمن من براثن العدم ،وا�ستخال�ص
احلياة من قب�ضة املوت»(.)13
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احلديث.
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عبدالرحمن بوعلي

التراث السردي والقراءة العاشقة

مقــدمــــة

الرتاث ال�رسدي
والقراءة العا�شقة
عبدالفتاح كيليطو
منوذج ًا
()1

عبدالرحمن بو علي

البحث يف الرتاث العربي وقراءته من املنظور اجلديد
يت�شكل
�إحدى املهام الأ�سا�سية التي يقوم بها النقاد العرب يف
�سبيل بناء نظرية نقدية عربية .وهو (�أي البحث يف هذا الرتاث)
�إ�ضافة �إىل ذلك يعترب من اخل�صائ�ص التي تنفرد بها الفاعلية النقدية
العربية .من هنا بات من الوا�ضح �أن ي�شتغل به عدد كبري من النقاد.
غري �أننا نالحظ �أن هناك تياراً من النقاد ا�ستطاع �أن يبلور منظوراً
جديداً يف درا�سة هذا الرتاث ،كما ا�ستطاع �أن ينمي بحثه فيه
ب�شكل جعله ي�ؤ�س�س م�ساراً جديراً يف الدرا�سة والت�أمل نظراً لغناه
وقيمته املعرفية والنظرية واملنهجية .وجعله جديراً �أي�ضاً بامل�ساءلة
واملناق�شة نظراً ملا ميكن �أن ي�ضيفه من �إمكانات �إغناء للنظرية النقدية
وتوجهاتها يف �أدبنا العربي احلديث.
وميكن من هذا التوجه �أن نت�أمل جتربة الباحث عبدالفتاح كيليطو
يف قراءته للرتاث الأدبي العربي والرتاث ال�رسدي منه على وجه
اخل�صو�ص ،تلك التجربة التي ت�شكلت من جمموعة من اجلهود
العميقة والنبيهة ،مبلورة ما ميكن ت�سميته هنا بالقراءة النموذجية،
منحى متفرداً يف طرحها.
�أو القراءة املتفردة التي تنحو ً
والوا�ضح �أن ق�ضية العالقة بني الرتاث وقراءته تكاد
تكون ق�ضية مركزية �شغلت عبدالفتاح كيليطو ،ومازالت ت�شغله
بو�صفه باحثاً وناقداً .فقد تعاطى كيليو لهذه املمار�سة النقدية �أكرث
مما تعاطاها غريه من النقاد الآخرين ،كما �أفرد لها جزءاً كبرياً من
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اهتماماته الأكادميية ،هذا عدا ن�رشه ملجموعة من
الن�صو�ص والكتب النقدية الهامة يف هذا املجال،
بدءاً من «الأدب والغرابة» ،و«الكتابة والتنا�سخ»
و«الغائب» واحلكاية والت�أويل واملقامات ول�سان
�آدم ،والعني والإبرة ،ومتاهات القول ،...وكلها
م�ؤلفات حملت معها هاج�س الباحث نحو
ت�أ�سي�س لبنة يف قراءة الرتاث� ،أ�ضاف �إىل �أنها
�شكلت منعطف ًا يف تاريخ النقد العربي.
ومتتد اخليوط الرفيعة لهذا املنحى الذي
نحاه كيليطو ،يف هذه امل�ؤلفات وغريها ،ح�سب
علمنا� ،إىل درا�سته التي كان قد �شارك بها يف
ملتقى الق�صة الق�صرية مبكنا�س واملعنونة بـ
«زعموا �أن .)2(»...هذه الدرا�سة التي �شكلت
حينئذ طفرة نوعية يف توجهات النقد العربي
احلديث ويف م�سار الناقد كيليطو نف�سه ،بحكم
طليعيتها �أهمية حمتواها املنهجي.
يف هذه املداخلة �سنحاول الوقوف
عند �أهم ما ي�ؤ�س�س هذا النوع من القراءة عند
كيليطو ،م�شريين �إىل ما متثله من قيمة علمية
ونقدية ،بل و�سلوكية ،علم ًا ب�أننا �سنق�رص النظر
على م�ؤلفني من م�ؤلفات كيليطو فقط ،هما
«الأدب والغرابة» و«احلكاية والت�أويل».

عبدالكبري اخلطيبي يقدم �أثر عبدالفتاح كيليطو:
يف البداية ،يجدر بنا ونحن عند عتبة
الدخول �إىل عامل كيليطو العجيب والغني،
الرحب واملعقد� ،أن ن�صحب معنا ناقداً فذاً
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�آخر ،يبدو �أنه فهم امل�رشوع النقدي والعلمي
لعبدالفتاح كيليطو قبل �أن ي�صدر كتابه «الأدب
والغرابة» ،وهو الناقد عبدالكبري اخلطيبي الذي
تكفل بتقدمي كتاب كيليطو هذا املوم�أ �إليه.
واحلق �أن عبدالكبري اخلطيبي بحكم اطالعه
على املناهج الطليعية يف الغرب ،وبحكم متر�سه
ال�شديد على حماورتها وحماولة نقلها من جمالها
�إىل جمال النقد العربي ،وعلى الأقل يف جتربته
النقدية عن «الرواية املغاربية» ،جنح يف فهم
خطاب كيليطو النقدي ويف مو�ضعته يف �سياقه
احلقيقي ،وهو �سياق النقد التجديدي والطليعي
يف املغرب.
�إن �أهم ما �أملح �إليه اخلطيبي هو �أن خطاب
كيليطو لي�س خطاب ًا تقليدي ًا باملعنى القدحي
للكلمة ،ولي�س خطاب ًا ا�ستهالكي ًا و�سطحي ًا،
ولي�س خطاب ًا بال هدف� ،إمنا هو خطاب مبجاله
وم�ستوعب لإوااليته وميكانزماته لدرجة �أنه
و�صفه باخلطاب [الأ�ستاذي] .يقول اخلطيبي:
«ظاهري ًا ،نحن �أمام خطاب �أ�ستاذي متوفر
على جهاز من املراجع وامل�صادر واملناق�شات
الالمنتهية بني �أ�ساتذة جديني جد متحذلقني يف
غالب الأحيان مما يجعلهم ين�صتون �إىل �أنف�سهم
وهم يتكلمون بدون �أن يقطبوا حواجبهم وك�أمنا
العامل م�رسح لندوة»( .)3وكما �أن هذا اخلطاب
واع متام الوعي مب�رشوعه ،ف�إن كيليطو هو الآخر
واع مبا يتطلبه مثل هذا اخلطاب� .إن كيليطو كما
يقول عبدالكبري اخلطيبي «يعرف كل مو�ضوعة
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من هذه املو�ضوعات [يق�صد مو�ضوعات:
الأدب ،النوع ،الن�ص ،تاريخ الأدب ،ال�رسد]..
بانتباه حمرتز ،وبطريقة تدريجية� ،إال �أنه انتباه
م�صحوب بنوع من املكر النادر يف جمال النقد
الأدبي .فلكي يوجد هذا الأخري ،يتحتم عليه �أن
يكون «نقدي ًا»� ،أي �أن يتمثل نظريات ومناهج
التحليل ،ومن جهة ثانية ،يتحتم عليه �أن يكون
«�أديب ًا» وذلك با�ستبطان الأ�شكال الإ�ستطيقية
لتحليله حتى يتمكن لي�س فقط ،من احلديث عنها
بدقة ،بل من �أن ي�صبح فن ًا للكتابة اخل�صو�صية،
وفن ًا متنا�ص ًا� ،أي كتابة نقدية باملعنى العميق»(.)4
من هذا التو�صيف املذكور للخطيبي ،تربز
ناحيتان يف عمل كيليطو :كون خطابه يت�ضمن
ال�صفة [الأدبية] من جهة ،وكونه يت�ضمن ال�صفة
[النقدية) من جهة ثانية.
ومما ورد من كالم اخلطيبي �أي�ض ًا ،ن�ستطيع
�أن ندعي وجود هذا التف�سري املت�ضمن لفكرتني
�أ�سا�سيتني مهمتني ،الأوىل تتعلق بالتكوين اخلا�ص
بالباحث كيليطو ،وهو التكوين الأكادميي
العميق الذي �أحرز عليه من خالل احتكاكه
بالنقد الأوروبي بجميع اجتاهاته ،خا�صة ذلك
النقد الذي اعتمد ك�أ�سا�س على النجاح الذي
حققته البنيوية فل�سفة ومنهج ًا وطرائق .ما ميكن
�أن يقال �أن كيليطو يف هذا ال�صدد �أنه ا�ستوعب
جوهر البنيوية من حيث هي طريقة يف ر�ؤية العمل
الأدبي كعمل له بنياته وجتلياته و�إوالياته اخلا�صة،
كما �أنه وظف هذا املنهج توظيف ًا جيداً ليطرح

عبدالرحمن بوعلي
بدي ً
ال نقدي ًا ال يقت�رص على قراءة الن�ص الأدبي
احلديث املت�صف بخ�صو�صياته ،بل ويتجاوز
ذلك الن�ص �إىل الن�ص الرتاثي املت�صف هو الآخر
بخ�صو�صياته� .أما الفكرة الأ�سا�سية الثانية التي
يحيل عليها كالم اخلطيبي ،فهي �أن كيليطو وهو
ي�سري يف هذا املنحى اجلديد ا�ستطاع �أن يد�شن
مرحلة نقدية جديدة تت�صف بكونها ال تكتفي
بالقراءة املجردة التي تهدف �إىل فهم الإنتاج
الأدبي فح�سب ،و�إمنا حتاول جاهدة وبدرجة
كبرية من الوعي والدقة �إىل ت�أ�سي�س نوع بديل
من الكتابة النقدية امل�ؤ�س�سة على ركائز علمية
وامل�ؤطرة داخل �أطر معرفية واملتجهة �إىل هدف
بناء الن�ص وفق �رشوطه املكونة له.
لي�ست الكتابة ،والكتابة النقدية
باخل�صو�ص ،عند عبدالفتاح كيليطو �إذن بالأمر
الهني �أو ال�سهل ،ولذلك ،ف�إن التعامل معها
يتطلب بذل جمهود يكفي �إن جاز لنا التعبري
ال�ستنطاق ما تخفيه �شجرة الن�ص النقدي عند
كيليطو .و�إذا كنا ال ندعي يف هذه املداخلة
املحكومة بزمنها تقدمي قراءة �شاملة لعمل
كيليطو ،ولن ندعي ذلك ،ف�إننا نحاول �أن ن�ضيء
بع�ض العتمات ،ولتكن هذه الإ�ضاءة حماولة �أولية
�أو عتبة �أوىل بهدف حتقيق �أمل من�شود هو حتقيق
قراءة يف التجربة النقدية لعبدالفتاح كيليطو،
ولتكن بدايتنا مركزة على تو�ضيح بع�ض املفاهيم
التي ا�ستعملها كيليطو من قبيل الغرابة �أو ال�رسد.
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ولنبد�أ ب�س�ؤالنا التايل:

ما معنى الغرابة عند عبدالفتاح كيليطو؟
كلنا ي�ستح�رض عنوان كتاب الأدب
والغرابة الذي متت الإ�شارة �إليه �آنف ًا ،والذي
�أ�صدره كيليطو يف �سنة  1982والذي اعترب حني
�صدوره بحق املفتتح الر�سمي لكتابة كيليطو
التغيريية التي �صبت يف اجتاه تطوير الفاعلية
النقدية .و�إذا كانت عناوين الكتب ت�شكل عتبة
�أ�سا�سية يف قراءة الأعمال ،ف�إن ورود كلمة الغرابة
املليئة بالداللة يف عنوان كتاب كيليطو لي�س جمرد
�صدفة .لقد وردت هذه الكلمة عدة مرات يف
م�ؤلفات كيليطو النقدية زيادة على ورودها
كما �أ�سلفنا يف عنوان كتابه .وقد وردت يف
بداية افتتاحيته للكتاب عندما حاول كيليطو �أن
يف�رس العالقة بني ق�سمي الكتاب الأول والثاين،
حني يقول« :كل درا�سة م�ستقلة بذاتها ولي�ست
بحاجة �إىل �أن ت�ستند �إىل جاراتها .ومع ذلك يبدو
يل �أن مفهوم الغرابة يجمع هذا ال�شتات»( .)5كما
وردت كذلك �أكرث و�ضوح ًا يف نهاية االفتتاحية
حني يقول« :ال�شعور بالغرابة يت�أكد عندما يتعلق
الأمر مب�ؤلفات قدمية حتدها عتبة زمنية لي�س من
الهني اجتيازها .ما �أكرث القراء الذين ال يب�رصون
العتبة فيتحولون يف املا�ضي كما يتحولون يف
احلا�رض ،وما �أكرث القراء الذين يقفون عند العتبة
وال يجر�ؤون (�أو ال يبالون) باجتيازها ،وما �أكرث
القراء الذين يقدمون رج ً
ال وي�ؤخرون �أخرى!
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على �أي حال كلنا يعلم �أن حتديد امل�ستقبل مرهون
بتحديد املا�ضي وحتديد املا�ضي مرهون بتحديد
الغرابة»( .)6وقد وردت كلمة الغرابة كذلك
يف خامتة درا�سته املو�سومة بـ «نحن وال�سندباد»
التي ت�ضمنها كتابه «الأدب والغرابة» ،حني قال:
«واليوم من ينكر �أن ال�سندباد مايزال يخاطبنا
عرب القرون وي�س�ألنا عن عالقتنا بالعامل امل�ألوف
والعامل الغريب (الغربي)؟ لقد كرث حفدته على
اخل�صو�ص منذ ع�رص النه�ضة (انظر على �سبيل
املثال ال�ساق على ال�ساق لأحمد فار�س ال�شدياق
وحديث عي�سى بن ه�شام للمويلحي) ولي�س يف
الأفق ما ينبئ ب�أن عهد «ال�سنادبة» قد انتهى.
ب�صفة �أو ب�أخرى كلنا اليوم ،يف العامل العربي،
�سندباد»(.)7
ويف ن�ص �آخر ،وهو ن�ص م�أخوذ من كتاب
احلكاية والت�أويل جاء يف نهاية درا�سة «اجلرجاين
الق�صة الأ�صلية» ،ت�صادفنا لفظة الغرابة حني
يقول كيليطو« :ال تعني الغرابة ال�شيء الذي مل
تره العيون ومل ت�سمعه الآذان� ،إنها على العك�س
متعلقة ب�شيء معروف وم�ألوف� ،إال �أنه من�سي
ومدفون يف �أعماق النف�س ...يف نهاية الأمر ال
مفر من الإقرار ب�أن الغرابة ،عند اجلرجاين لي�ست
�إال الألفة نف�سها»(.)8
ما الذي تعنيه لفظة الغرابة عند كيليطو؟
ما الذي ميكن �أن نفهمه من لفظة الغرابة الواردة
يف �سياق الأقوال ال�سالفة لكيليطو؟ قد نخطئ
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�إن نحن ف�رسنا هذه النقطة مبعناها احلريف� ،أي
معناها القريب الذي يتبادر �إىل الأذهان يف
اللحظة الأوىل التي ن�سمع بها هذه اللفظة،
ذلك لأن لفظة الغرابة التي ي�ستعملها كيليطو
يف اعتقادنا هنا ،ت�شكل مرتكزاً �أ�سا�سي ًا لفهم
املوقف النقدي لكيليطو ،ولفهم كتاباته املتعلقة
بالرتاث ،والرتاث ال�رسدي على اخل�صو�ص .وهي
لفظة متواترة ومرتبطة بالر�ؤية النقدية لكيليطو.
ويف هذا ال�صدد ،ف�إنه من ال�رضوري الت�أكيد
�أن ورود هذه اللفظة له ما يربره� ،سواء على
امل�ستوى املو�ضوعي� /أي على م�ستوى مو�ضوع
الرتاث ككل� ،أو على امل�ستوى ال�شخ�صي
لكيليطو .فالرتاث العربي يف نظر كيليطو،
ب�سبب اغرتابه عنا قد لب�س لبو�س الغرابة بحكم
بعده التاريخي عن النا�س ،وبحكم عدم االنتباه
وااللتفات �إليه ،ومما �ضاعف غربة الرتاث هذه
[�أو غرابته] ت�ضمنه خل�صو�صيته التي ال ت�أتيه فقط
من م�ضمونه و�أ�شكاله كما يرى النقد التقليدي،
و�إمنا من خ�صو�صية خماطبه ،وبالتايل من
خ�صو�صية ن�سقه كذلك كما �سنو�ضح ذلك يف
النقطة التي �ستلي� .أما على امل�ستوى ال�شخ�صي،
ف�إن كيليطو يرى �أن هذا الرتاث يجب �أن يقر�أ
من زاوية �أخرى تختلف عن الزاوية التي قر�أ من
خاللها النقاد الكال�سيكيون هذا الرتاث ،وهي
الزاوية التي تنطلق من كونه تراث ًا� ،أي بعد و�ضع
امل�سافة ال�رضورية لفهمه ،وانطالق ًا من ر�ؤية
نقدية معا�رصة توظف فيها كل املناهج احلديثة

عبدالرحمن بوعلي
واجلديدة .ولعل هذا ما حاول كيليطو يف الأدب
والغرابة ويف م�ؤلفاته الأخرى تو�ضيحه بكثري من
الدقة وبقدر �أكرث من الأ�سلوب «الفاعل» كما
�أ�شار �إىل ذلك اخلطيبي(.)9
من الطبيعي جداً ،ونحن نحاول احلديث
عن املنهج النقدي عند عبدالفتاح كيليطو� ،أو
بالأحرى نوع القراءة التي تعامل بها مع الرتاث،
�أن نطرح ال�س�ؤال التايل :كيف متظهرت قراءة
الن�ص الكال�سيكي؟

الأدب الكال�سيكي والقراءة:
ن�ستطيع �أن ندعي �أن امل�رشوع النقدي
الذي د�شنه كيليطو كان م�رشوع ًا يهدف �إىل
جتديد القراءة الرتاثية� ،أي �إىل �إعادة طرح ال�س�ؤال
حول الرتاث ،ب�أدوات الع�رص املتاحة �إليه ،ومن
هنا فقد طرح كيليطو مو�ضوعة قراءة الن�ص
الكال�سيكي .ومما يدعم ذلك تخ�صي�صه لدرا�سة
طرح فيها ر�ؤيته اخلا�صة يف هذا املجال .ومن
الدرا�سات التي �ضمها كتابه الأدب والغرابة
والتي حفلت بهذا املو�ضوع درا�سته املعنونة
بـ «درا�سة الأدب الكال�سيكي /مالحظات
منهجية» .يقول كيليطو« :الطريقة التي نتناول
بها الن�صو�ص القدمية ترتكز على منط وعلى
تعريفات تختلف درجة و�ضوحها بح�سب
الباحثني .وعندما يتعلق الأمر بن�صو�ص �أدبية،
ف�إن الباحث يعتمد طيلة عمله� ،سواء �شاء ذلك
�أم كره ،على تعريف للأدب وعلى مفاهيم تغيب
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�أحيان ًا عن وعيه»( .)10ويقول يف نف�س الدرا�سة
�أي�ض ًا بعد �أن يو�ضح بع�ض املفاهيم ال�سائدة اليوم
يف الدرا�سات الأدبية العربية( ،)11وبعد �أن يبني
خط�أها« :املتكلم يوجه خطاب ًا �إىل خماطب ،وهذا
الأخري يفهم اخلطاب لأنه ي�شرتك مع املتكلم
يف امتالك الن�سق .و�إذا انعدم هذا اال�شرتاك،
ف�إن عملية التوا�صل تف�شل ال حمالة .وهذا ما
يحدث بالطبع عندما يجهل املخاطب اللغة
التي ي�ستعملها املتكلم»( .)12ثم ي�ضيف لتعريف
املخاطب« :من هو خماطب امل�ؤلف الكال�سيكي؟
اجلواب ب�سيط :امل�ؤلف الكال�سيكي يخاطب
معا�رصيه .ومع ذلك ف�إننا يف بحوثنا كثرياً ما
نهمل درا�سة املخاطب وال ننتبه �إال للعالقة بني
املتكلم واخلطاب .ذلك �أننا نفرت�ض �أن املتكلم
موجود يف اخلطاب ونفرت�ض �أن املخاطب ال
يوجد �إال خارج اخلطاب .لكن يكفي �أن نحلل
بدقة خطاب ًا ما ليتبني لنا �أنه ير�سم �صورة وا�ضحة
للمخاطب»( .)13وي�ضيف كيليطو يف نف�س
ال�سياق« :يرتتب عن �إهمال املخاطب �إهمال
الن�سق»( .)14وارتباط ًا مع �أهمية معرفة الن�سق
حلظة القراءة� ،أو عدم حتققها حلظة القراءة ،وعن
�أهمية البحث عنه والإم�ساك به� ،أو بنائه وتركيبه
من خالل الن�ص الكال�سيكي ،يقول كيليطو:
«يحدث �سوء الفهم عندما نعتمد على ن�سق
حديث �أثناء حكمنا على ن�صو�ص قدمية ترتكز
على ن�سق خمالف .وهذا ي�ؤدي �إىل �أحكام ال
نقول �إنها خاطئة ،لكن يف غري حملها .ال ينبغي
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�أن نتوهم �أن الن�سق الكال�سيكي ماثل �أمامنا
بو�ضوح بحيث يكفي �أن مند يدنا القتنا�صه .البد
من تركيبه وتنظيمه من جديد ،وهذا يتطلب منا
�أال نن�سى امل�سافة التي تف�صلنا عنه»(.)15
وتو�ضيح ًا للعالقة بني الن�ص والن�سق
واملخاطب التي هي عالقة ق ّلما انتبه �إليه نقاد
الرتاث والأدب على وجه العموم يف قراءاتهم،
يقول كيليطو« :الن�ص الأدبي ال يعرف اال�ستقرار
واجلمود ،ذلك �أنه يخ�ضع ملنطق خا�ص هو منطق
ال�س�ؤال واجلواب .الن�ص يجيب على �س�ؤال
ي�ضعه املخاطب ،وبتعدد املخاطبني والأزمنة
تتعدد الأ�سئلة والأجوبة ..وباملقابل ف�إن الن�ص
بدوره يطرح �أ�سئلة وعلى املتلقي هذه املرة �أن
يجيب .يظهر هذا عندما يتعار�ض الن�ص مع
الت�صورات امل�ألوفة لدى املخاطبني .وقد ي�ؤدي
الأمر �إىل �إبراز ت�صورات جديدة»( .)16وي�ضيف
قائ ً
ال« :منطق ال�س�ؤال يفر�ض علينا �أن ال نغفل
«عالقة التوتر» [التي حتدث عنها كادامري
يف احلقيقة واملنهج] املوجودة بيننا وبني الن�ص
الكال�سيكي .م�ؤلفات املا�ضي ال تقرتب منا �إال
�إذا بد�أنا ب�إبعادها عنا»(.)17
هذه �إذن هي باخت�صار �شديد ر�ؤية كيليطو
مل�شكالت التعامل مع الن�ص الكال�سيكي ،وهي
ر�ؤية جديدة ي�ضيفها كيليطو �إىل جمهودات النقاد
الآخرين ،ويحاول بها �أن ينق�ض ركائز الر�ؤية
التقليدية التي تعاملت مع الرتاث لفرتة طويلة
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التراث السردي والقراءة العاشقة
من الزمن .ومما يجب الإ�شارة �إليه �أن مثل هذه
الر�ؤية تكاد تكون قلب ًا للمرتكزات املنهجية،
كما �أنها تعي النظر يف جممل املفاهيم التي درج
على ا�ستعمالها املنهج التقليدي الفقري من ناحية
�إىل اخللفية النظرية ال�صلبة ومن ناحية �أخرى �إىل
الطريقة الناجعة يف التعامل مع الن�ص الرتاثي،
الأدبي وال�رسدي والفكري.

عبدالرحمن بوعلي
( )5الأدب والغرابة� ،ص .9
( )6نف�سه� ،ص .10
( )7الأدب والغرابة� ،ص .107
( )8احلكاية والت�أويل� ،ص .20
( )9نف�سه� ،ص .7
( )10الأدب والغرابة� ،ص .40
( )11منها :مفهوم الفرد املبدع ،مفهوم التعبري ،مفهوم
تالحم �أجزاء الن�ص.
( )12الأدب والغرابة� ،ص .42-24
( )13نف�سه� ،ص .43

الهوام�ش
( )1ن�ص املداخلة التي قدمت يف ندوة الرتاث و�س�ؤال القراءة
التي نظمها فرع وجدة الحتاد كتاب املغرب.
()2

( )14نف�سه� ،ص .43
( )15نف�سه� ،ص .43
( )16نف�سه� ،ص .44
( )17نف�سه� ،ص .44

انظر احلكاية والت�أويل� ،ص .33

( )3الأدب والغرابة� ،ص .6
( )4الأدب والغرابة� ،ص .6
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جماليات السردية العربية ...من امليثولوجيا إلى فن احلكي

جماليات ال�رسدية
العربية...
من امليثولوجيا
�إىل فن احلكي

بلحيا الطاهر

 ...يتـ�صف

بلحيا الطاهر

«الإن�سان اجلديد بالفراغ والعراء من كل �شيءَ ،فقَد
الإيديولوجية والهوية ،الدين اللغة ،وكل ما ميت ب�صلة �إىل
الذات� ،أ�صبح عار .و�شبيه بالب�صل كونه ال يتوفر على لب».
بروتون BRETON

يعتقد بع�ض الدار�سني �أن امليثولوجيا هي �أ�صل الفنون و�أم الأجنا�س
الأدبية املختلفة وهي بذلك تعترب املادة اخل�صبة �أو اخلام التي تُ�سهم
يف تكوين الكثري من املعارف الإن�سانية الأخرى بل �إنها« :تف�رس
العقائد الدينية وتقننها وت�صون الأخالق وتدعمها ،وتربهن على
كفاءة الطقو�س وت�ضم كذلك قواعد عملية لهداية الإن�سان ،وهي
بالتايل تروي تاريخنا املقد�س»( .)1من هذا املنظور ،ومن خالل
ت�شكل �رسدياتها حلوادث قد نت�صور متوهمني ب�أنها وقعت يف
عهود بائدة وممعنة يف القدم ،خا�صة يف بع�ض امل�سائل من تلك التي
تقوم على تف�سري اخلوارق ،الأمر الذي يجعلها ت�ستوعب كثرياً
من املفاهيم التي التزال مبهمة من الناحية العملية ،كم�س�ألة بداية
اخلليقة مثالً .ومتدها بتف�سرياتها التعليلية الإبهامية كتلك التي تبدو
مقنعة من خالل مربرات �ساذجة ال عالقة لها بالعقل .ثم يف و�ضعها
ملرتكزات فنية وجمالية غاية يف الإقناع .ومن ذلك احلكايات التي
رويت على ل�سان احليوان ،من تلك التي كانت لها �أهداف نبيلة
تفوق الكثري مما يعتقد املتلقني �أنهم يهمهم ،كاحلكاية ال�شعبية التي
ال �أ�سا�س لها من واقع الإن�سان ،وال ت�ؤدي �أية وظيفة �أكرث من
كونها حكاية.
وبالتايل فهي ق�ص�ص ميثولوجي بعيد عن كل ت�صوراتنا ،قد يقوم فيه
احليوان بالدور الرئي�س وي�ستوعب اخلرافة ومالحم الوحو�ش،
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مقـــــــــــــــــاالت
بل وجميع هذه ال�صنوف العجيبة التي تخاطب
فينا العواطف .ورمبا من هذه الأ�ساطري ،وق�ص�ص
احليوان ا�ستمدت امليثولوجيا مادتها اخلام
تلك .وقد قامت ب�صقلها مع مرور الأيام ،هي
خرافات من �أ�صل �رشقي قد ال ميكن حتديد �أزمنة
�إبداعها بدقة كبرية .جند هناك مث ً
ال ن�ص ًا قدمي ًا
هو« :الباجناتانرتا»( )2الهندية .وهي داللة مهمة
على �أن الثقافات القدمية كان يتم بينها تبادل،
ن�صطلح عليه الت�أثر والت�أثري �سواء كان على �صعيد
الن�صو�ص الأدبية �أو الفل�سفية� ،أو احلكائية ،بل
حتى يف بع�ض الطقو�س الدينية وال�سحر ب�أنواعه.
وتعود �أ�سباب انت�شار هذه الن�صو�ص النرثية يف
الأقطار العربية� ،إىل تلك الرحالت املهمة التي
�أُطلق عليها يف تاريخنا الأدبي ب�أدب الرحلة.
فمث ً
ال :جند �أن ابن يعقوب قد زار �أوروبا يف العام
960م بطلب من �أمري قرطبة �آنذاك وعندما عاد
كتب قائ ً
ال يف و�صفه لأوروبا:
«�إن البالد فقرية �إىل الب�ضائع والربكة..
والأ�سماك طعامهم الرئي�سي ،والأطفال يلقون �إىل
البحر ب�أعداد ال حت�صى خمافة امل�سغبة»( .)3هذه
�أوروبا يف تلك احلقب ،وتلك �أحوالها كما
ي�صفها الرحالة ابن يعقوب ،لكن يف هذه الأثناء،
كان العرب يكتبون امل�سامرات ،ويعي�شون �أزهى
�أيامهم ،ويبدعون �رسدياتهم ب�أ�شكالهم املختلفة
التي و�صلنا القليل منها ،و�أحرق الكثري يف
غزوات املغول ويف غريها.
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بل �إنهم كانوا يتفننون يف �رضوب الآداب
و�أجنا�سه .ومن متناق�ضات احلال �أن هذه الفرتة
التي �ألّف فيها ابن يعقوب م�صنفه ،وهو رحالة
وجغرايف معروف ذائع ال�شهرة ،كان العرب
يف امل�رشق يعتقدون ب�أن �أوروبا هي جمرد :مملكة
للظالم وللربد ،وهي بقعة بي�ضاء على اخلريطة.
فما الدافع املو�ضوعي الذي يجعل ه�ؤالء
ي�صدرون �أحكام ًا قا�سية ،على �أمم مملكة الربد..؟
قرب امل�سافات �آنذاك
املهم �أن �أدب الرحلة ،قد ّ
وجعل الأدباء يطلعون على تراث �ضخم للأمم
املتاخمة لهم ،وقد و�صلت �إىل الغرب الذي
�أمدها بعناية فائقة واهتمام ًا بالغ الت�أثري يف كل
احلقب والأزمان .وقد ا�شتهر بروايتها عدد من
الأدباء من �أهمهم «الفونتني»( )4كما عرفت
عندهم ب�أنها �أحدوثة متواترة �شفوي ًا عن طريق
الرواية ،وهي منثورة ،ولها قدر من القوام
متركز حول بطل �أو بطلة ،بحيث يكون فقرياً �أو
وحيداً ،ثم وبعد �سل�سلة املخاطرات التي تلعب
فيها اخلوارق دوراً ملمو�س ًا ،ي�ستطيع البطل �أن
ي�صل �إىل هدفه ،فيعي�ش حياة �سعيدة.
�إن فكرة الأبطال الذين يظهرون بال
مالمح ب�رشية نف�سية �أو جمالية معينة وحمددة هي
يف �أ�سا�سها م�ستمدة من امليثولوجيا ،ذلك لأن
ال�شخ�صية تكون عادة منطية يرتدي فيها البطل
لبا�س احلرب الذي ارتداه البطل الذي �سبقه من
قبل ،وميت�شق ال�سيف رمبا بالطريقة نف�سها التي
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كان الأول يحمله بها .ثم �إنه ي�أخذ �سبيل الن�رص
والإجناز املهم الذي ي�ساعده يف حظه ال�سعيد.
ولأن ت�صري هي ال�صحيحة �إال �أن الطريق غالب ًا ما
تكون حافلة باملخاطر وامل�صاعب ،فهذه العملية
متوارثة من قدمي الزمان ،قد ي�ساعد الراوي على
منذجتها بطريقة فنية تعتمد احلكي ال�شفوي
و�سيلة لها ،مبعنى �أن هذه «ال�شخ�صيات»()5لي�ست
مناذج حمددة بل هي فريدة من نوعها بحكم �أنها
�شخ�صيات م�سطحة ال ت�سمح لنا مبعرفة دواخلها
وهمومها وقد كان يطلق عليها يف الأدب اليوناين
�أن�صاف الآلهة اعتقاداً منهم �أن املهام التي تقوم
بها قد ال ي�ستطيع الإن�سان العادي �أن ينجزها،
ذلك «لأنها مغلقة ومبهمة وال ن�ستطيع �أن نقر�أ
من اعتماالت نف�سيتها وال ا�ضطراباتها الداخلية
من حب ،و�شوق ،وحقد )6(»..وغري ذلك بل
�إن املنهاج التجريدي غالب على كل �شيء و�إن
كانت حتقق بع�ض الأهداف النبيلة ،من �ضمن
دوافعها التي نحددها على ال�شكل التايل:
 �إظهار ال�صفات الكامنة يف الإن�سان وف�ضائلهاخلرية الإيجابية منها خ�صو�ص ًا.
 نقد الو�ضع ال�سائد يف ذلك الزمان ،وحماولةالو�صول به �إىل الأف�ضل.
 تناول املعتقدات ،ومعاجلة امل�سائل الروحانيةاملت�أ�صلة يف ذاته.
 معاجلة اجلوانب النف�سية عند املتلقي بلوغ ًا �إىلدرجة (التطهري).

بلحيا الطاهر

 �إ�ضفاء الروح النبيلة و�إ�صباغ الأعمال بنهايات�سعيدة.
 الوقوف عند الفوا�صل امل�شوقة ،وتعميقهاب�شيء من الدرامية واحلزن.
 ت�ضمني املواقف العادية باعتبارها �صفة بطوليةخالدة.
 االعتماد على فكرة حتدي ال�صعاب ،وعدماالكتفاء بال�شيء القليل.
�إال �أن امليثولوجيا ت�ستهدف �إ�ضافة �إىل ما
ذكرناه ،م�س�ألة الت�سلية واملتعة للو�صول �إىل �شيء
من «التطهري»( )7على حد تعبري �أر�سطو الذي
كان يطلق عليه كرث�سي�س ،ثم التحليل النف�سي
عند �سغموند فرويد ،ففي نظر الكثري من علماء
النف�س ،قد تكون هدف ًا من املظاهر ال�سامية
�ضمن الفنون عموم ًا و�أن من بني �أهم الأهداف
الكربى لها ،ومن ثم حماولة جعل الرواية العربية
جما ًال متفرداً يف �أخذ الكثري من القيم الإن�سانية
اخلالدة ،التي تعج بها امليثولوجيا ،باعتبارها
عامل ًا فريداً وغزيراً ،بل ومت�شعب ًا ،وب�إمكانه �أن
ي�ستوعب بع�ض التف�سريات من تلك التي ال
ح�رص لها خ�صو�ص ًا عندما ي�ستطيع الكاتب �أن
يح�سن عملية ا�ستيعاب عوامل الآداب املختلفة
ب�أ�صولها.
�أو �أنه يعود �إىل منابعها كما �أ�رشنا يف
عديد من احلاالت ،فقد �أ�صبح من املتعارف
عليه بني الأمم وال�شعوب� ،أن الآداب والفنون
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ملك للإن�سانية ،مع �رضورة الإ�شارة �إىل اجلهة
�أو املكان �أو املنطقة التي �أبدعت الأ�صل الأول
لهذا الفن �أو ذاك ،فمث ً
ال :يعرف اجلميع �أن عدد
�أهرامات م�رص �أقل بكثري من عددها يف بع�ض
املناطق من �أمريكا اجلنوبية ،مع �أنها مكت�شفة
كذلك هناك.
ولعل الروائي الذي ينطلق من �إ�شكالية
«التجني�س»( )8يجد �ضائقة خالف اغرتافه من
بع�ض الينابيع امليثولوجيا الدافقة بالعبق ال�صويف
اجلميل ،ثم �إن الدعوات التي ت�سعى �إىل التحرر
من فكرة الأجنا�س الأدبية هي :ا�ستلهام لهذا
الفي�ض ،كذلك فر�صة كبرية لالت�صال بالفنون
الأدبية املختلفة ،والإفادة منها ب�شكل �أو ب�آخر،
فامل�رسح وال�سينما والنحت واملو�سيقى ،هي كلها
ينابيع ت�صب يف عامل الرواية ،الذي يجب عليه �أن
يوظفها بجميع تنوعاتها الهائلة ليتمكن من تفهم
واقعه كما يجب �أن يكون ،بل �إن التعمري والتنوع
يف كل ما من �ش�أنه الإ�سهام يف �إعطاء الرواية
ف�ساحة ورحابة �أكرث وهي تتقاطع مع خمتلف
الأجنا�س� ،سرنى ذلك يف ن�ص« :عودة الطائر �إىل
البحر» للروائي ال�سوري الكبري حليم بركات،
حيث تنطلق من �أ�سطورة هولندية ،ي�ستعملها
املو�سيقار :فوغرن  FOGHNERتتماوج يف
ف�ضاء الأوبرا لتتقاطع مع الن�ص املحكي ،فيجعلها
حليم �شك ً
ال تراجيدي ًا للحرب العربية يف لبنان
مع ذاته .فالطائر احلزين يقتل نف�سه عند حليم
بركات وينتحر ،ونالحظ مع مي�شال زيرافا� :أن
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الأ�سطورة التي ا�ستعملها احلداثيون يف املجتمع
امل�صنع املعتمد على حوا�سيب الآلة الفائقة الذكاء
قد واجهت حتديات الأ�سطورة احلقيقية لتدفق
تيار الوعي الدائم ،لكنها مواجهة تنطوي على
تناق�ض مادام هدف املونولوج الداخلي متمث ً
ال
يف طرد الأرواح ال�رشيرة من القوى ذاتها التي
يدين لها بوجوده يف احلياة احلديثة ال�صماء
امل�سطحة واملفتعلة ،التي مل تكتف بك�شف غنى
احلياة الداخلية �أمام الإن�سان.
بل �إننا جندها قد �ضعفت يف فتح املجال
�أمام تدفق تيار الوعي ،اعتباراً من �أن ال�شخ�صيات
التي مت اختزالها من احلياة الطبيعية مليكانيكية
املدينة حتاول انت�شال بع�ض غرائب ذكرياتها
وحياتها الداخلية من املا�ضي ،ولعل املدينة هي
التي �ألزمتهم هذه الطريقة �أو تلك املتمثلة يف:
«النكو�ص �إىل ذلك املونولوج الداخلي الذي
يولّد ذكريات الأزمنة الغابرة ،ومن �ضمنها
ال�شخ�صية امل�سطحة النافذة.)9(»...
�إن املو�سيقار فوغرن الذي �أثار زوبعة �ضد
«ال�سيمفونية»( )10التقليدية طارح ًا �شك ً
ال جديداً
يدعو �إىل الوحدة الع�ضوية لل�شكل ال�سيمفوين عن
طريق مزج اخلطوط اللحنية والنغمات الأ�سا�سية
يف جمرى مت�سق ي�صدر عن املنبع نف�سه ،وينتهي
�إليه «�أخلط كذلك ال�شعر باملو�سيقى و�أدرج
�أنغام الآالت وال�صوت الإن�ساين يف وحدة
متنا�سقة )11(»..وقد �أبدع ما عرف بال�شكل
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الدائري لل�سيمفونية ،م�رصح ًا بدعوة �صارخة
�إىل التجدد والتطور واالبتكار.
�إن ال�سبب الذي جعل الروائي العربي
ي�سري على هذه الأن�ساق الإبداعية ،املتالحقة
حلث خطاه يف الإبداع والتجديد يف عامل
الرواية هي بدافع االكت�شاف والتجديد متام ًا كما
حدث عند املو�سيقار� ،أما �إذا انكم�شت على
نف�سها وبقيت متفردة �رسعان ما تت�آكل وتذوب
يف ذاتها وتنتهي دون �أن تقدم �إبداع ًا يذكر � -إذ
ماذا ي�ضريها عند �أخذها من ال�شعر وامللحمة �أو
غريهما.؟.
�إن هذه الأجنا�س الأدبية جميعها تلتقي
يف �أكرث من جتربة �إن�سانية ،وقلما يخلو جن�س
من هذه التي ذكرنا من جتربته اخلا�صة ،فلذلك
كان من الواجب على الروائي �أن ينفتح على كل
هذا ،فالروائي العربي ينطلق يف عملية ال�ستلهام
من رجوعه �إىل ينابيع التفكري الإن�ساين الأول،
متمث ً
ال يف امليثولوجيا .وقد �سبق و�أن �أ�رشنا �إىل
كون عواملها الإيهامية ال�ساذجة ،هي مليئة
كذلك بامل�ضامني الإن�سانية املختلفة والزاخرة
بالرموز الغنية بالدالالت .وقد ال يختلف حول
كونها معني ال ين�ضب ،ي�ست�سقي منه الفن،
وي�ستمد الفنان عطاءاته �إال �أن خلط ًا وا�ضح ًا وقع
يف فهم بع�ض هذه الرموز والدالالت التي يعتقد
البع�ض ب�أنها خالل عراقتها �صارت بعيدة عن
عقول من يتعاملون بالرموز احل�ضارية اجلديدة،
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التي هي �أ� ً
صال معقدة بحكم انتمائها �إىل هذه
التكنولوجيا ال�صارخة ،التي ال نتعامل معها �إال
بوا�سطة العقل ولعلها حترمنا يف زمن �آت من �أعز
ما ندير به �أحا�سي�سنا وعواطفنا الب�رشية ،وعليه:
 فهل امليثولوجيا تخاطب فينا العاطفة.؟ وهلتدعونا دائم ًا �إىل �إلغاء ا�ستعمال العقل.؟.
 �أم �أن العاطفة الب�رشية املعا�رصة �صارت منهذه «التكنولوجيا اجلديدة؟»(.)12
كما ي�ستوقفنا لو�سيان غولدمان
 LUCIEN GOLDMANاملنظر :حني يعطي
تعريف ًا للرواية على جانب كبري من الأهمية
بقوله« :ب�أنها بحث �ضعيف ،يقوم به بطل �إ�شكايل
عن قيم �أ�صيلة يف عامل متدهور ت�سوده قيم مزيفة..
و�أن هذه القيم امل�سيطرة على عامل الرواية جتعله عاملاً
متدهوراً بالن�سبة �إىل الكاتب ،كذلك بالن�سبة �إىل
البطل� .أما القيم الأ�صيلة فتوجد ب�صورة �ضمنية خلف
القيم املزيفة التي حلت حملها مما يجعل البطل مت�أزماً
و�إ�شكالياً»(.)13
�إن غولدمان يربط يف درا�ساته بني تطور
املجتمع الغربي وتطور الرواية ،باعتبارها
تتقاطع معه يف خط متواز .وقد توقف عند
فكرته املعروفة كون املجتمع الر�أ�سمايل جمتمع
تغريت فيه عالقة الأفراد باملكا�سب تغرياً جذري ًا
ب�سبب الواقع االقت�صادي ،الذي جعل القيمة
التبادلية لل�سلع  -ويق�صد بذلك الثمن� -أ�سا�سية.
�إن معايري ع�رصنا تنطلق من «حبة القمح» كما
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يقوم مريابو .القيمة االقت�صادية للأمم وال�شعوب
هي املعيار ،فالأمة التي ال تنتج غذاءها هي �أمة
زائلة ..ال مكانة لها يف الوجود الفاعل ،هكذا
بب�ساطة ،ونتيجة لذلك تغريت القيم الإن�سانية
املختلفة ،ونعتقد ب�أن لو�سيان غولدمان له ر�أي
ينا�رص امليثولوجيا بل يكاد يجعلها يف ال�صدارة،
وذلك لأنه كان يرى فيها املحافظة على القيم
الأ�صيلة الثابتة ،التي رمبا من خاللها تتم عملية
التوا�صل مع املا�ضي العريق ،اعتباراً من �أنها
العمل الإبداعي املتوا�صل �إليه عرب جتربة الإن�سان
الأول ،مع بدايات وجوده املتفرد يف �ش�ساعة
الكون .ولفظة الأول عنده لها �أكرث من معنى
بحيث جنده يرف�ض م�صطلح« :البدائي»()14
 PRINITINEيف و�صفه الإن�سان الأول على حد
عمر هذا الكون الف�سيح،
تعبريه وهو اجلد الذي ّ
و�أبدع بح�سب طاقته وجهوده على ب�ساطتها
�إال �أنها كانت كافية بالن�سبة له ولهمومه الآنية
وزمانه.
لذلك هو يقارن بني تطور هيكل
االقت�صاد يف املجتمع الر�أ�سمايل ،بتطور الهيكل
الروائي ويتو�صل �أخرياً �إىل �أنه تطور متواز،
بحيث ال يتم بينهما اتفاق ،ولعل هذه الفكرة
التي يطرحها هي غاية يف ال�رصاحة بحيث جندها
ترمز �إىل �أن املجتمع الر�أ�سمايل ال يت�أثر بالفن
الروائي� .أما القيم الإن�سانية فيق�صد بها تلك التي
ينقلها ها الفن� .إنها ال تكون �أ�صيلة� ،إال �إذا مل
تنقطع عن جذورها الأوىل ،وعليه ف�إنه يدعو �إىل
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�رضورة عودة الروائي �إىل املنابع الأوىل ليغرتف
منها �أ�صالة القيم الإن�سانية اخلالدة ،وذلك لكي
يعطي ن�صو�صه هذه القيمة ،وما ميكنها من �أن
ت�ؤثر فع ً
ال يف ع�رصها وعلى ذكرنا للع�رص :فال
ميكننا �أن ننهي هذه الفقرة دون الإ�شارة �إىل
م�صري الإن�سان .و�إىل ف�ضاء العالقات املتوقعة
بني املجتمعات وبالتايل بني الأفراد وثقافاتهم
املبدعة واملختلفة يف تنوعها.
فهل ميكن �أن يتبقى الو�ضع الإن�ساين كما
كان منذ بداياته الأوىل..؟
لقد طغت الآن فكرة االت�صالية LA
 COMMUNICATIONبحيث �أ�صبحت
تعني« :كل �شيء وال �شيء»( )15على حد تعبري
بروتون فيليب  ،PHILIPPE BRETONحيث
يقول:
�إن كلمة ات�صال جتعلنا نقف �أمام مارد
لغوي عمالق له قدمان طينيتان مغرو�ستان يف
الوحل(.)16
لعل ذلك يدل بو�ضوح على �أن القيم
الإن�سانية يف حد ذاتها قد تتغري ،وتتبدل معها
كثرياً من املفاهيم التي الزلنا نعتقد فيها ،ولأن
هذا املارد �سيذهب معه ما كنا نتوهم عدم زواله،
ف�إذا كان الو�ضع ال�سائد منذ ظهور مقولة« :دعه
يعمل دعه مير »..التي كانت بالن�سبة لزمانها من
�أقوى ال�رصخات املجلجلة يف عامل التغيري،
والقطيعة مع املا�ضي.
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فالثابت �أننا اليوم ب�صدد جعلها فكرة
بالية ال حتمل من معاين قابلة للتجديد ،فقد �أكل
عليها الدهر ،مع �أنها حتمل يف ثناياها بع�ض
الدواعي التي ت�سهم يف نزع القيود بني القيم
الثابتة للب�رش ،ثم الرتكيز على الفكرة ال�سائدة �أثناء
احلرب الباردة التي كان مفادها الالتوا�صلية �أو
الالات�صاليةL'INCOMMUNICABILITÉ :
وقد كانت دعوة مبطنة للعمل املنفرد� ،أو لنقل
ظاهرة مر�ضية مرافقة لبع�ض ال�سيا�سات املتطرفة
التي حكمت العامل ،والتزال يف �أقطارنا العربية..
بقب�ضة من حديد يف الن�صف الثاين من القرن
الع�رشين� ،إذ جندها تقيم حواجز بني ال�شعوب
والأمم ،وتن�شئ �أحقاداً دامت �أزمان ًا طويلة
بدعوى املحافظة على فكرة الوحدة الأممية� ،أو
الأيديولوجية� ،أو العقيدة الأيديولوجية� .أما وقد
بد�أت العوملة و�سطرت نظامها اخلا�ص امل�سمى يف
�أزمنتنا املت�أخرة بـLES AUTOS ROUTES« :
 »DE LA COMMUNICATIONSو�أ�صبح
التوا�صل ممكن ًا فال منا�ص من خو�ض معركة
الكائن االت�صايل وال�سري معه �إىل املجاهيل متام ًا كما
كان الإن�سان الأول ،ذلك لأن هذا املارد اجلديد
هو يف حقيقته« :كائن بال ج�سد وال روح ،يعي�ش يف
جمتمع بال �أ�رسار وال ما�ض ،كائن متجه يف �شموليته نحو
االت�صال ف�ض ًال على �أنه ال ميكنه �أن يوجد �إال من خالل
املعلومة والتبادل �ضمن جمتمع �أ�صبح �شفافاً بف�ضل
و�سائل االت�صال»(.)17
�إذن قد تغري ع�رصنا بل �أنه يب�رش ب�أ�شياء
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جديدة فهل ا�ستطاعت الرواية م�سايرة جميع
هذه التحوالت املعا�رصة.؟ �إن ع�رصنا« :هو
جمتمع االت�صال الذي ال ي�ستثني �أحداً من االنتماء
�إليه ومكرها كل النا�س �أن ينتموا �إليه باعتباره جمتمعاً
جديداً ،قوامه �أنه با�ستطاعته حترير القوى االت�صالية
التي تكونه )18(»..فهو يف حد ذاته �أداة مب�رشة
مب�ستقبل غام�ض ،لأن تبا�شري هذا املجتمع اجلديد
هي نهاية الع�رص ال�سابق ،الذي كان يطلق عليه
م�صطلح ع�رص الإيديولوجية.
وقد ي�سميه تاريخ الأدب بالع�رص
حور املفهوم ال�شامل
الكال�سيكي ،على �أن ُي َّ
لفكرة كال�سيكية ذلك لأن التبا�شري الأوىل توحي
بنهاية الإيديولوجية بغالبية �أ�شكالها و�أنواعها،
بل حتى فكرة الهيمنة والقطرية ،كل �سيذوب
يف العامل اجلديد� .إن دالئل تبدل الأحوال وتغري
الفكر� ،ساهمت فيه الهزات العلمية الكربى من
مثل اكت�شاف «اجلينوم» الب�رشي ،الذي �شكل
حتد للعقل الإن�ساين ،عرب تاريخه الطويل.
�أكرب ٍ
فاالكت�شافات الكبرية واملذهلة املهمة عرب
التاريخ اجليدة يف ع�رصها مثل اكت�شاف مركزية
ال�شم�س للكون .رغم �أن العلم جتاوزها حالي ًا وهي
املقولة التي قال بها كوبرنيك وجانيلي �أو النظرية
الن�سبية التي فجع بها �أين�شتاين خمتلف النظريات
العلمية مع مطلع القرن الع�رشين �أو نظرية البيغ
بانغ يف تف�سري نقطة ال�صفر لن�شوء الكون وتكوين
اخللق� ،أو نظرية :التحليل النف�سي ل�سيغموند
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فرويد وغريها من االكت�شافات ،واالخرتاعات
املهمة يف بدايات هذا القرن الع�رشين التي �أقل ما
يقال عنها ب�أنها كانت عالمات م�ضيئة يف تاريخ
التطور الإن�ساين.
�إن ذلك مل يكن «حتدي ًا فكري ًا وعلمي ًا
وفل�سفي ًا ،واجتماعي ًا كما حدث يف م�س�ألة
اكت�شاف اجلينوم الب�رشي الذي �سي�صل بالإن�سان
�إىل �أق�صى ما ميكن �أن يتخيله املثل يف عامل الطب
والهند�سة الوراثية»()19
ف�إذا كان العامل اجلديد له هذه املوا�صفات
التي تكاد ت�صل بنا �إىل بداية النقطة الأوىل التي
خطاها الإن�سان يف مراحل ح�ضارته املظلمة.
فالإ�شكالية تطرح بدرجة مغايرة ملا كانت تدعو
�إليه النظريات الفل�سفية والفكرية.
فمن يكون هذا الإن�سان اجلديد يف
ع�رصنا احلايل؟
�إن موا�صفاته قد تكون كما يعرب عنها
بروتون« :هو �إن�سان يت�صف بالفراغ والعراء من كل
�شيء خا�صة فقدان الإيديولوجية ،الهوية ،الدين ،اللغة
كل ما ميت ب�صلة �إىل الذات .الإن�سان اجلديد عار منها
فهو �شبيه «بالب�صل» ووجه ال�شبه يكمن يف �أن الب�صل
ال يتوفر على لب»(.)20
و�إمنا هناك ق�شور ،فكلما نزعت ق�رشاً،
خلفه ق�رش فالإن�سان اجلديد هو �شيء �أو «لفافة
ق�شور بال لب» وال�صورة تريد �أن جتعله عاري ًا
 -ال يرتدي لبا�س ًا  -متام ًا كيوم ولدته �أمه ،وال
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�شيء ا�ستطاع �أن ي�ؤثر يف م�ستقبله الغام�ض ال
توجد �شخ�صية باملعنى التقليدي ملفهوم الهوية،
�إن �صورة الإن�سان ال�شبيه بالب�صل كذلك لأنه
�شفاف ال يرتدي �شيئ ًا ي�سرت حقيقته املتك�شفة.
بل وال با�ستطاعته جعل �شيء مبعينه على ج�سده،
لأنه �صار رقم ًا من �أرقام «التكنو» TECHNO
ويعود الف�ضل يف هذه التعرية احلا�صلة له �إىل
االت�صال ،لأن وجاهة هذا املجتمع تبدلت
وتغريت معها املفاهيم و�صار منطلقها من مبد�أ
ال�شفافية� ،إن �إن�سان اليوم هو الرقم املفقود الذي
ب�رشت به امليثولوجيا من عهود �سحيقة ،ذلك
يف كونه �أ�صبح ال ي�ساوي �شيئ ًا يذكر� ،إال قيمته
كقوة ع�ضلية ،وهي الفكرة امل�ساوية للقوة املادية
احلالية� ،أي �أن القيمة االقت�صادية ،هي املعامل
الرامز لدميومة الإن�سان وامل�ؤثر املبا�رش يف وجوده
الفعلي ،لأن القاعدة العامة �أنه :ال يوجد �رس يف
الكون �إال وله تفا�سري عديدة تقوم بف�ضحه ومتيط
اللثام عنه وجتعله يتك�شف �أمام املعلوماتية هذا
هو الإن�سان اجلديد ،وذاك هو موقف العلم منه.
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،قد يطرح
الت�سا�ؤل بال�شكل املوايل« :من ي�صنع الآخر؟»
هذه الفكرة نف�سها يعاجلها لوكات�ش يف كتابه:
«الروح والأ�شكال» الذي ظهر يف العام 1911م
حيث يلم�س يف حدود املجتمع الربجوازي
العالقة بني تطور الإنتاج االقت�صادي ،والإنتاج
الفني [الإبداعي] فيجعل االقت�صادي القوي يطرد
الفني ال�ضعيف ويرتكه معلق ًا يف ف�ضاء الروح،
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ممهداً ل�رشوط والدة  -الفن من �أجل الفن  -وهو
الأمر الذي يجعل الفن ينعزل عن العامل وتبد�أ
بذلك مرحلة انف�صال العمل عن احلياة.
وبالتايل ت�ؤدي �إىل عزلة تامة للفن يف
ابتعاده عن احلياة ،وقد تف�رس بطرق خمتلفة ومن
�ضمنها �أن الفنان يخلق ظروفه اخلا�صة ،ويبدع
ال�شكل الذي تلوذ به الروح� ،أي �أن العامل الذي
متثله الفنان ،هو وجود مطلق منري ،يوازي به
العامل االقت�صادي البورجواي �إال �أنه ال يلتقي
معه �أبداً ب�سبب تك القيود القا�سية املفرت�ضة
من كليهما ،ذلك لأن الفنان باحث عن خلود
الروح بينما االقت�صادي باحث عن �رشوط احلياة
ومو�ضوعيتها� .إن الروح عند لوكات�ش هي
جمرد جماز متعدد الوجوه «الفل�سفة ،املنطق ،الفن
عموماً»(.)22
�أما العلم فهو «االقت�صادي» الذي �صيرّ
�أمور احلياة بهذا ال�شكل بحيث �أ�صبح الإن�سان
ال ي�ساوي �شيئ ًا يذكر داخل حلزونيته .ومن
امل�سائل الأ�سا�سية املعا�رصة يف التطور اجلمايل
للرواية �إ�ضافة �إىل ما توج�سناه يف تغري مفهوم
الزمن الذي يتبعه طردي ًا تبدل �إن�سانية الفرد يف
حد ذاته ،هو �صورة الإن�سان الآيل التي �أعطت
بعداً جديداً يف هذا التبادل والتحايث ،بحيث
�صار ع�رصنا ي�ستند ويتكئ كلية على حوا�سيب
الإن�سان الآيل املتفوقة جداً حتى �أن بع�ضهم بد�أ
يف طرح �س�ؤال حمري « -هل نحن دمى �صنعت يف

بلحيا الطاهر

جهاز حماكاة �إلكرتوين ،بينما ن�صنع نحن بدورنا
دمى �أخرى»(� .)23إنه �إيحاء مبا�رش بوجود ع�رص
جديد ،يطرح �أ�سئلته اجلوهرية ال�شبيهة بتلك
التي �شغلت تفكري الإن�سان الأول:
من ي�سيرّ نا.؟ ومن يتحكم يف م�صائرنا.؟
من يعطينا احلياة.؟ وبتعبري �أكرث دقة هل نحن عبارة
عن« :ذباب يف �أيدي �أطفال عابثني ،قد نكون
هكذا بالن�سبة للآلهة� .إنهم يقتلوننا لي�ستمتعوا
بذلك»( .)24بهذه اجلمل طرح غلو�ستري يف:
امللك ليري جوهر امل�س�ألة .ولأننا نحاول طرح
�أ�سئلة �أخرى قد يعوزها اال�ستدالل على فكرة
حرماننا من تقدمي الربهان املادي ال�صارخ عن
�إ�شكالية الآلهة ،فال نقدم غري �رصخة ي�أ�س وحزن
عندما يتعلق الأمر بهذه امل�سائل ال�شائكة�« :إذ
كيف ميكننا �أن نثور ونحن ال نعلم يف يد من
نحن موجودين»(.)25
�إنها �أ�سئلة الوجود الباعثة على احلزن
والي�أ�س من تلك التي � َّأرقت الكثري من الفال�سفة
واملفكرين التي ال ميكن جني نتيجة تذكر من
ورائها .فهي ال تعطي تف�سرياً للوجود وكذلك
لعدمه كما قال �سارتر ،ذلك لأن فكرة الإن�سان
الآيل العامل وفق حم�صلة جمموعة مفاهيم ال رابط
بينها ت�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل ما ي�شبه مع�ضلة
[بجماليون ال�صانع ال�ساحر] وعليه:
 «ف�إذا كنا نحن قد متلكناها فهذا يعنيوجود ما �أكرب منها .ورمبا وجدت كائنات
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�أخرى متتلك القدرات الأكرب مما ي�ساعدها على
ال�سيطرة علينا»( )26ولعلها هي نف�سها الفر�ضية
التي تدخل الت�سا�ؤالت يف قوقعة احللقة املفرغة،
التي يت�أتى طرح �س�ؤال «اخلوف عن اجلن�س
الب�رشي من بقية الكائنات التي قد ت�سحقه ،ورمبا
تق�ضي عليه كلية»(.)27
 فهل اجلن�س الب�رشي لعبة يف �أيدي�أجنا�س �أخرى؟ مبا يف ذلك ما ميكن �أن يبدعه
العلم كالإن�سان الآيل .ولأن الروائي العربي �ش�أنه
�ش�أن كتاب العامل ال ميكنه �أن يتنكر لقدرات
احلوا�سيب التي حلت حمل الفرد� ،أو يتجاهل
دورها التقني وعلى وجه �أخ�ص[ :احلا�سوب
الفائق التقنية] الذي يتمكن من ت�سيري منظومة
متكاملة ومعقدة جتعله ي�ستغني عن قدرات
الإن�سان العقلية والع�ضلية على ال�سواء .ذلك ما
يبعث على الت�سا�ؤل املخيف:
 من يتحكم يف الآخر؟ بل من �سي�سري الآخر،وهل نحن دمى تتحكم يف ت�سيري دمى.؟
 �أم �أن «عامل احلوا�سيب»(� )28سي�أتي عليه يوم منالأيام ليجتثنا من الوجود.؟

�إنها م�شاغل رهيبة ت�ؤدي يف جوهرها �إىل
عودة امليثولوجيا بطريقة مغايرة للأوىل ولكن
هذه جميئها يف هذه املرة لتحمل فكرة �سيطرة
الآلهة و�أن�صاف الآلهة مبعانٍ متجددة ،بحيث
ي�صبح الفرد ،كما ب�رش [اال�ستن�ساخ] بذلك ومن
ثم ف�إن جمموعة الرموز التي يحملها العلم ،تدل
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يف م�ضامينها على عودة امليثولوجيا من جديد،
�ستنبعث مع تطور العلم ،بحث يتك�شف لنا عن
الآلهة املبدعة لنظام اخللق ،التي هي الإن�سان
نف�سه� ،إال �أن الفرق بني حلظتي البداية والنهاية،
هي فرق بني االختفاء والتك�شف .وهذا لي�س
معناه �أن جميع �أفراد الب�رشية ي�صريون �آلهة� ،أو
�أن�صاف �آلهة ،بل �إن بع�ضهم وفقط املتفوقون
علمي ًا ي�صريون كذلك ..ي�صري الفرد بط ًال �أ�سطورياً
و ُيق�صد هنا �أ�صحاب النباهة والتفوق التقني.
�إن على م�ستوى الأفراد �أو اجلماعات .ومن
ناحية �أخرى ف�إن العجائبي منذ بداياته الأوىل -
م�سامرات وخرافات  -العرب ي�ؤدي �إىل حماولة
زعزعة الثابت الذي كان يتمثل يف :عبادة ال�صنم
ثم النجم ثم القمر ثم ال�شم�س  -هكذا يف ت�صاعد.
يقول تودوروف يف مقدمة كتابه «املدخل �إىل
الأدب العجيب» ب�أن «الإميان املطلق كالكفر
الكلي :كالهما يقودان �إىل خارج العجيب ،فاحلرية
هي التي تعطيه احلياة»(� .)29إنها حرية الفل�سفة
و�س�ؤالها املبهم!
ولعل الإ�شارة هنا �إىل �أن الن�ص الأدبي
الروائي الذي قد ي�ستوعب جميع �أنواع الفنون
الإبداعية والأدبية املختلفة ،يت�شعب منها �إىل حد
التخمة وبالتايل يقوم ب�أهم الأدوار التي قد ال
ت�ستطيع هي نف�سها القيام به ،خا�صة بعد اندحار
�أهم معامل الفكر الإيديولوجي نظري ًا .ولكننا مع
املعطيات وامل�سلمات ،التي تفيد امل�ضامني� ،إال
�أننا ن�شك يف �أن املبدع قد يكتب ن�ص ًا �إبداعي ًا
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بريئ ًا من الأدجلة وبعيداً عنها كل البعد ،ذلك لأن
التن�صل منها موقف �إيديولوجي يف حد ذاته ،فال
ميكننا يف هذه احلياة �إال �أن نكون مع موقف ما
من الطبيعة والكون.
فالن�صو�ص الإبداعية جميعها منتمية
ب�شكل �أو ب�آخر بل �إن التي يقول �أ�صحابها ب�أنها
غري منتمية ،هي بذلك منتمية �إيديولوجي ًا �إىل
عدم االنتماء �إال �أن الفرق بينها يف حقيقة الأمر
يكمن يف اجلودة اجلمالية ،واملتعة الفنية املت�أتية
من عطر دفقها ،ثم يف تلك الر�سالة النبيلة التي
ميكن ت�أديتها يف الفن والأدب ،خلدمة الإن�سانية
وتبليغ قيمها اخلالدة بل وجعلها همنا �إذ ال ميكننا
�أن نعي�ش لذاتنا خالل العمر كله.
فهل ت�ستطيع الرواية العربية الإ�سهام يف
ت�سجيل ذلك.؟ بل �أية رواية يجب �أن نكتبها
لكي نكون �أوفياء لع�رصنا..؟ وبالتايل من ن�سميه
مبدع ًا..؟ ومن �سيكتب الرواية اجلديدة.

�إحــاالت
( )1يا�سني فاغور .قوانني اخلرافة واحلكاية ال�شعبية عند
العرب .جملة احلياة الثقافية العدد � 94ص .37
( )2الباجناتانرتا :ت�سمى �صناديق احلكمة اخلم�سة الهندية،
وهي التي �أ�صبح جانب منها يروى على ل�سان بيدبا
وقد ترجم ابن املقفع هذه احللقة من اللغة الفهلوية �إىل
العربية على ل�سان احليوان فيما هو معروف بكليلة
ودمنة .جتدر الإ�شارة �إىل �أن الفهلوية هي الفار�سية
القدمية.
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( )3كري�ستيا رايبل «�أ�سفار ورحالت» جملة (فكر وفن) العدد
 ،71ال�سنة � ،2000ص .15
( )4الفونتني� JEAN DE LA FONTAINE :شاعر فرن�سي
 1695-1621مرهف احل�س ،حمب ًا للطبيعة� ،صاحب
رقة وعاطفة ،وفكاهة نادرة ،ونكتة رقيقة� ،إىل جانب
�أنه �أحد �أكرب املهتمني بالق�ص�ص على ل�سان احليوان
واحلكايات اخلرافية  LES FABIESمتتاز خرافاته
بب�ساطتها وعمقها ،وق�رصها ورقتها ،وتنوع دالالتها،
ودقة يف ر�سم �شخو�صها احليوانية ،وت�شتمل كل
منها على مغزى خلقي ،يت�ضح من خالل املواقف
واملحاورات .كان يرى ب�أن احلكاية اخللقية على ل�سان
احليوانات ذات جز�أين ،ميكن ت�سمية �أحدهما ج�سم ًا
والآخر روح ًا .فاجل�سم هو احلكاية ،والروح هو املعنى
اخللقي ،ولكي ي�شف اجل�سم عن الروح البد من �إجادة
ت�صويره ت�صويراً يثري كل ما للروح من خ�صائ�ص .ولذا
حر�ص الفونتني على توافر املتعة الفنية يف حكايته
بحيث ي�صور يف �شعره الأفكار العامة من وراء احلقائق
احل�سية .ينظر :د .غنيمي هالل ،الأدب املقارن� ،ص
 190ود .حممد جمدي (الق�ص بني احلقيقة واخليال)،
�ص .107
(� )5أ :فمث ً
ال بجماليون عند كل من برنارد �شو وتوفيق
احلكيم ،كالهما يتعامل مع الن�ص على �أن بطله يعي�ش
يف عامل متخيل وك�أنه واقعي بال ده�شة وال ا�ستغراب،
لإعطاء �صيغة الواقعية.
ب :مثل حكاية (لولو) املعروفة عاملي ًا وامل�ستمدة من
�أ�سطورة فحواها � -أن فتاة بارعة اجلمال تعي�ش
وحيدة� ،إال �أنها ا�ستطاعت �أن حتول الل�ؤل�ؤ �إىل رجل،
حتبه ،وي�ؤن�س وحدتها ،وهنا الروح تن� أش� من الل�ؤل�ؤ،
ينظر الدكتور حممد عجينة ،مو�سوعة �أ�ساطري العرب،
ج � ،2ص .136
( )6يا�سني فاغور .قوانني احلكاية اخلرافية عند العرب.
مرجع �سابق� ،ص .38
( )7نظرية KATHARSIS - CATHERCIS :يف الفن:
تطهري العواطف التي مل تفلح يف �شق طريقها نحو
التفريغ وتظل حبي�سة فقد تولد �أمرا�ض ًا نف�سية� .أما

الراوي  ،ج  22ربيع األول 1431هـ  -مارس 2010

63

مقـــــــــــــــــاالت
عندما يقر أ� املري�ض ن�ص ًا خمتاراً ي�ساعده على تطهري
نف�سيته املري�ضة من عقدتها ومن ثم كيف ت�ساهم
الن�صو�ص الأدبية يف عالج هذا النوع من الأمرا�ض
الن�سبية امل�ستع�صية وت�سمى كذلك التنف�س االنفعايل،
�إفراغ احل�رص والتوتر بوا�سطة ا�ستدعاء املادة املكبوتة
و�إخراجها ،وا�ستك�شاف املزيد الذي له مغزى منها،
واملنهج �أدخله «بروير»  1895الذي اكت�شف �أن
�أعرا�ض اله�سرتيا تختفي با�ستدعاء الذكريات املن�سية
خالل تنومي املري�ض لكن فرويد طور املنهج ،وجعله
منهج التحليل النف�سي ،وت�ؤكد كثري من النظريات
احلديثة �أهمية حترير االنفعاالت املكبوتة فيما ي�سمى
الت�رصيف �أو التنفي�س االنفعايل � ABREACTIONأي
�إزالة العقد بالتحليل النف�سي  -ينظر معجم م�صطلحات
التحليل النف�سي /جان البالن�ش  -ج و .بونتالي�س �ص
 .185مادة «تطهري» ينظر :جورج طرابي�شي .عقدة
�أوديب يف الرواية العربية .دار الطليعة ،ط .1997 /2
وينظر

OF

ENCYCLOPEDIA

PSYCHOLOGY & PSYCHOANAL YSIS
ED

4E

ATLAS,

ALHEFNE

ABDELMOMEN

MADBOULIBOOKSHOP

.)(CATHARSIS/SMOTIONAL

1994/

ينظر مي�شال زيرافا .الأ�سطورة والرواية .ترجمة
()8
�صبحي حديدي .دار احلوار للن�رش والإ�شهار ،ط /1
1985م� ،ص .65
( )9ال�سيمفونية ،م�صطلح مو�سيقي يعني تناغم الأ�صوات
يف وحدة حلنية من�سجمة .ينظر :د .نبيل راغب .النقد
الفني .لوجنمان للن�رش ،ومكتبة لبنان ،ط ،1996 /1
�ص .172
( )10ينظر :د .نبيل راغب .املرجع نف�سه� ،ص .176
( )11التكنو :ظهرت بداية من �ستينيات القرن الع�رشين
يف �أوروبا موجة �صاخبة من الرق�ص والأغاين
اخلليعة املبتكرة يطلق عليها ا�سم (مو�سيقى التكنو)
 :TECHNOوهي جد معقدة من حيث ر�ؤيتها �إىل
الإن�سان باعتباره ،هو الآخر تكنولوجيا احلداثة،
تتميز كذلك بالألوان والأ�شكال واملج�سمات ال�شبيهة
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بالرموز التكنولوجية املعا�رصة ،ولها طريقتها اخلا�صة
يف التعامل مع الغناء والرق�ص اخلليعني.
( )12لو�سيان غولدمان ،من �أجل �سو�سيولوجيا الرواية23 .
وما بعدها.
( )13لو�سيان غولدمان ،الأ�سطورة واملعنى ،ترجمة �صبحي
حديدي ،دار قرطبة للطباعة والن�رش ،الدار البي�ضاء،
املغرب ،ط 1986 /2م� ،ص .16
(14) BRETON PHILIPPE, L"UTOPIE DE LA
COMMUNICATIONED. DECOUVERTES
ARIS 1992 P. 121.

( )15بروتون فيليب ،املرجع نف�سه� ،ص .121
( )16املرجع نف�سه� ،ص .121
( )17املرجع نف�سه� ،ص .121
( )18جمموعة من الباحثني( :خريطة احلياة� ،أخالقيات اجلني
�إىل �أين؟) ترجمة عبداهلل احلاج (جملة الفي�صل) العدد
 ،301ال�سنة 2001م� ،ص .80
( )19بخ�صو�ص م�س�ألة اال�ستن�ساخ :جتدر الإ�شارة �إىل �أن فريق ًا
من الباحثني الإ�سكتالنديني متكن من ن�سخ النعجة
دوللي .ويف يوم  1998/1/20مت ا�ستن�ساخ العجلني:
«ت�شايل وجورج» على يد فريق من العلماء اليابانيني
برئا�سة (بوكو وطوكو) ويف  6نوفمرب  1998متت
زراعة �أول خاليا جينية �إن�سانية.
( )20فيليب بروتون ،م.ن� ،ص .121
( )21ب .فيليب ،ن.م� .ص .121
(22) G. LUKACS LAME ET LES FORMES
GALLIMARD PARIS 1974, p 14

وينظر :الدكتور في�صل دراج ،الواقع واملثال� ،ص .36
( )23جان غاينيو� ،أدب اخليال العلمي ،ترجمة مي�شال
خوري ،دار طال�س� ،سوريا ،ط � ،1/90ص .85
( )24جان غاتينيو� ،أدب اخليال العلمي� ،ص .86
( )25املرجع نف�سه� ،ص .86
( )26املرجع نف�سه� ،ص .87
( )27املرجع نف�سه� ،ص .86
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جماليات السردية العربية ...من امليثولوجيا إلى فن احلكي
(� )28إ�شكالية عالقة احلا�سوب بالأدب والفن ،قد ُيطرح
�س�ؤال  -من ميكنه مناق�شة احلا�سوب املتفوق جداً �إذ
ال ميكن لأي �إن�سان جتاهل دور هذا الإن�سان الآيل يف
احلياة الب�رشية العامة واخلا�صة ،فقد جنده يقوم بت�سيري
مدينة ب�أكملها و�أنظمة رهيبة ال بداية لها وال نهاية ،بل
قد ينتج �أدب ًا.

بلحيا الطاهر

( )29جان غاتينيو� ،أدب اخليال العلمي� ،ص .150
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املقاربة النقديةللقصة القصيرة جدا ً باملغرب

املقاربة النقدية
للق�صة الق�صرية
جد ًا باملغرب
الدك ـتــور جميــل
ح ـمــداوي منوذج ًا
عي�ســى الـدودي

عيسى الدودي

لدى الدكتور جميل حمداوي وعي متقدم حول جن�س
َ
تـك َّون
الق�صة الق�صــرية جداً ،وفهــــم عميـق ومتميـــز حول
قالبها الفني و�سريورتها التاريخية داخل املغرب وخارجه� ،إذ ظل
يف ال�سنوات الأخرية يتابع ما حققه هذا اجلن�س الأدبي من طفرة
وتراكم باهتمام بالغ جمعا وت�صنيفا ودرا�سة ،فا�ستحق بجدارة �أن
يكون من النقاد القليلني القادرين على الإبحار والغو�ص يف جماهل
الق�صة الق�صرية جدا ،واقتفاء �أثرها وتتبع دروبها وم�سالكها ،وتنب�أ
منذ الوهلة الأوىل بامل�ستقبل الذي ينتظر هذا اجلن�س الأدبي بقوله:
«من هنا نرى �أن الق�صة الق�صرية جدا �ستكون جن�س امل�ستقبل بال
منازع مع التطور ال�رسيع للحياة الب�رشية واالخرتاعات الرقمية
الهائلة و�رسعة الإيقاع يف التعامل مع الأ�شياء وكل املعنويات
الذهنية والروحية»( .)1وهكذا فقد �سعى الكاتب للتعريف
برواد هذا اجلن�س الأدبي باملغرب يف املجالت الورقية واملواقع
الرقمية ،فخ�ص كال من عز الدين املاعزي وم�صطفى لغتريي
و�سعيد بوكرامي وح�سن برطال و�سعيد منت�سب وجمال بوطيب
وعبد اهلل املتقي وغريهم بدرا�سات عن �إ�سهاماتهم وجتاربهم يف
�إطار هذا الفن ،كما عمل على و�ضع بيبليوغرافيا للق�صة الق�صرية
جدا باملغرب ،يقوم بتحيينها من حني لآخر .و�أ�صدر عدة كتب
تناولت الق�صة الق�صرية جدا بالدرا�سة والنقد التحليل ،و�أول
هذه الكتب ،الكتاب الذي عنونه بـ( :الق�صة الق�صرية جدا
باملغرب :امل�سار والتطور) ،وقد �أرفقه بيبليوغرافيا �شاملة ،و�صدر
عن م�ؤ�س�سة التنوخي للطباعة والن�رش والتوزيع  ،2008وهذا
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مقـــــــــــــــــاالت
الكتاب بالرغم من ق�رص حجمه الذي ال يكاد
يتعدى ال�ستني �صفحة ،ف�إنه يتميز بالتكثيف
واجلرد واال�ستق�صاء والتتبع ،ويبقى �أهم ما ميكن
�أن يتوقف عنده القارئ يف هذا الكتاب باهتمام
بالغ هو ر�صده لتطور ومراحل الق�صة الق�صرية
جدا� .أما الكتاب الثاين فهو املعنون ب (الق�صة
الق�صرية جدا باملغرب :قراءات يف املتون) ،ن�رشته
مقاربات (جملة العلوم الإن�سانية) �سنة  ،2009وقد
و�ضع فيه اخلطوط العري�ضة للق�صة الق�صرية جدا،
من تعريف ،وتعدد ت�سميات هذا اجلن�س الأدبي،
وموقف النقاد والدار�سني منه ،بالإ�ضافة لتطوره
وجذوره التاريخية ،كما تطرق ب�شكل دقيق
خل�صائ�صه الفنية وال�شكلية ،قبل �أن ينتقل لتناول
جتارب الكتابة الإبداعية عند املبدعني املغاربة يف
هذا املجال .وثالث هذه الكتب هو (خ�صائ�ص
الق�صة الق�صرية جدا عند الكاتب ال�سعودي
ح�سن علي البطران) من خالل جمموعته «نزف
من حتت الرمال» ،و�صدر عن دار ال�سمطي
للطبع والن�رش والتوزيع والإعالم �سنة ،2009
وحاول يف بدايته �أن يقوم بفر�ش تاريخي عندما
�أعطى نبذة عن تاريخ الق�صة الق�صرية جدا
باململكة العربية ال�سعودية ،ومهد بذلك لتحليل
جتربة هذا الكاتب ال�سعودي من الناحيتني
املو�ضوعية والفنية ،يقول يف مقدمة الكتاب:
«زد على ذلك �أن الق�صة الق�صرية جدا ازدهرت
يف �أدبنا العربي املعا�رص �أميا ازدهار وانتعا�ش يف
بع�ض الدول العربية كلبنان والعراق و�سوريا
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واملغرب واجلزائر وتون�س وال�سعودية بف�ضل
انت�شار التعليم وكرثة املواقع الرقمية والتالقح
ال�رسيع مع الثقافة الغربية»(.)2

 - 1مراحل تطور الق�صة الق�صرية باملغرب:

بالرغم من الظهور املت�أخر للق�صة
الق�صرية جداً باملغرب باملقارنة مع نظريتها
يف العراق وال�شام ،ف�إنها حققت قفزة نوعية
مع كثري من الن�ضج والفنية العالية امل�شهود لها
بها يف العامل العربي بف�ضل الكتاب املرموقني
واملقتدرين الذين فر�ضوا هذا اجلن�س الأدبي يف
ال�ساحتني الأدبية والثقافية ،و�أوجدوا له م�ساحة
بني الأجنا�س الأدبية الأخرى� .أ�ضف �إىل ذلك
الدور الرائد واملتميز الذي تقوم به جمموعة
البحث يف الق�صة الق�صرية بالدار البي�ضاء من
ن�رش الأعمال الإبداعية والدرا�سات النقدية ق�صد
الدفع بهذا اجلن�س الأدبي �إىل الأمام والرفع من
م�ستوييه الفني واجلمايل.
�إال �أنه رغم هذه اجلهود ف�إنه ال ي�شك
�أحد �أن هناك كثريا من ال�سهام املوجهة للق�صة
الق�صرية جدا للإطاحة بها وتهمي�شها و�إرجاعها
�إىل ال�صفوف اخللفية ،والتي ت�سمها بالفن الطارئ
والعابر والعاجز عن جماراة الأجنا�س الأدبية
العتيدة كال�شعر والرواية ،تنطلق يف موقفها من
قلة اهتمام النقاد بهذا الفن ،الذين ال يكادون
يتناولونه �إال باحت�شام ك�أنه ف�ضلة يف دائرة الأدب،
بينما الأ�ضواء ت�سلط على الأجنا�س الأخرى التي
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زادت ر�سوخا �إىل ر�سوخ .ومن هذه الزاوية
بد�أ التحدي عند الدكتور جميل حمداوي
الذي و�ضع كل هذه االعتبارات جانبا ،وانطلق
منافحا عن الق�صة الق�صرية جدا .وهكذا فقد
انطلق من �أمر مهم ال ميكن اال�ستغناء عنه لتحديد
ت�صور وا�ضح حول هذا اجلن�س الأدبي باملغرب،
�إذ حدد مراحل تطوره الكرونولوجي وت�سل�سله
التعاقبي يف �أربع مراحل ،هي:

 - 1مرحلة الت�أ�سي�س والرتهي�ص:
تعود من الناحية التاريخية �إىل �سنة
1983م مع ظهور املجموعة الق�ص�صية ملحمد
�إبراهيم بوعلو بعنوان «خم�سون �أق�صو�صة يف
 50دقيقة» ،وهي مبثابة ق�ص�ص ق�صرية جدا كان
ين�رشها كل �أ�سبوع يف جريدة «املحرر» ،لتتواىل
بعد ذلك الأعمال الأدبية من هذا ال�صنف
لكل من حممد زفزاف و�أحمد زيادي وزهرة
زيراوي وعبداهلل املتقي .واملالحظ على جتارب
هذه املرحلة �أنها كثريا ما كانت تخلط الق�صة
الق�صرية جداً تارة بالق�صة الق�صرية وتارة �أخرى
بالأق�صو�صة ،كما طغى على بنيتها ال�رسدية
الطـابع الكال�سيكي واالرتباط بالواقع على
م�ستوى امل�ضامني ،وذلك بال�سـعي لتجاوز قيمـه
الزائفـة والتطلـع للقيم الأ�صيـلة وا�ست�رشاف
امل�ستقبل ،وح�سب عبدالدائم الـ�سالمي ف�إن:
«..الق�صة الق�صرية جداً هي النمط الأدبي الأكرث
قدرة على تقطيع الواقع ومتثل تفا�صيله لبناء معناه

عيسى الدودي
ال�شعري مهما تنوعت ر�ؤى املبدعني بخ�صو�ص
وظيفتها ،ومهما تباينت �آرا�ؤهم ب�ش�أن مالحمها
و�أ�شكالها الكتابية التي قد متنحها �صفة اجلن�س
الأدبي»(.)3

 - 2مرحلة التجني�س الفني:

انطلقت هذه املرحلة مع بداية الألفية
الثالثة وبال�ضبط �سنة 2001م مع جمال بوطيب
يف جمموعته الق�ص�صية «زخة..ويبتدئ ال�شتاء»،
وح�سن برطال يف جمموعة «�أبراج» وم�صطفى
لغتريي يف جمموعته «مظلة يف قرب» و�سعيد
بوكرامي يف جمموعته «الهنيهة الفقرية» ،كما
ميكن �أن ن�ضيف �إليهم زمرة من الكتاب املقتدرين
ك�سعيد منت�سب وعبد اهلل املتقي ور�شيد البو�شاري
وه�شام ال�شاوي وحممد العرتو�س وعز الدين
املاعزي� ..إال �أن مما ميكن ت�سجيله على كتاب
هذه املرحلة �أنهم بد�أوا ي�شقون طريقهم نحو
التخ�ص�ص يف الق�صة الق�صرية جدا �إذ خ�ص�صوا
لها جمموعات ق�ص�صية م�ستقلة .ولتحقيق هذه
اال�ستقاللية فقد اتك�أوا على معايري فنية يف التعاطي
مع هذا الفن اجلديد ،كاالعتماد على احلجم
الق�صري الذي يرتاوح بني ثالث جمل و�صفحة
واحدة �أو �صفحتني على الأكرث ،وا�ستعمال
نقط احلذف والتنويع يف عالمات الرتقيم
ب�رصيا ودالليا ،وتوظيف الإ�ضمار والإيجاز
والتلغيز ،واجلنوح �إىل �رسعة الإيقاع الناجت عن
التداخل بني جمل فعلية وا�سمية �رسيعة ومت�سقة
من حيث ال�صياغة ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من
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مقـــــــــــــــــاالت
ال�رسد والدراما واالنزياح والتنا�ص واالختالج
اللغوي والتنويع يف ال�سجالت اللغوية كاالنتقال
من الف�صحى �إىل العامية .وبالرغم من �أن
الطابع ال�رسدي يف الق�صة الق�صرية جدا يف هذه
املرحلة يتقاطع مع الأجنا�س ال�رسدية الأخرى
يف الأحداث وال�شخو�ص والف�ضاء والو�صف
وتنوع الأزمنة ال�رسدية وال�صياغات الأ�سلوبية
واللغوية ،ف�إنه يتميز بالإيجاز والإيحاء والتلميح
وقلة الت�شخي�ص وكرثة التكثيف ،والقفز على
الأحداث الثانوية وغري املهمة وتعوي�ضها بنقط
احلذف التي تخفي دالالت ومعاين على م�ستوى
الر�سم والتي ميكن للقارئ �أن ي�صل �إليها دون
عناء وجهد كبريين من خالل ال�سياق .ثم �إن
هناك خ�صائ�ص �أخرى تطبع الن�صو�ص ال�رسدية
يف هذه املرحلة ،فبخ�صو�ص ال�شخ�صيات ف�إنها
ترد مب�سمياتها العلمية واملهنية �أو حت�رض كرموز
و�أرقام ،وقريب من ذلك يحدث للف�ضاء يف
هذا النوع اجلديد من ال�رسد �إذ يتم تغييبه بطريقة
جمالية فنية وموحية �أو ب�إ�شارات مقت�ضبة.

 3ـ مرحلة التجريب:

�سعى ُ
الكتاب يف هذه املرحلة �إىل تطعيم
ن�صو�صهم ال�رسدية مبجموعة من التقنيات اجلمالية
والفنية التي تت�سم بها الرواية اجلديدة ورواية تيار
الوعي والرواية احلداثية اجلديدة ،وه�ؤالء الكتاب
انتقلوا �إىل هذه الطرائق احلداثية اجلديدة بعد �أن
جربوا املعايري الكال�سيكية املعهودة ،فا�ستفادوا
من الكتابة احلداثية الغربية اجلديدة على م�ستوى
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التحبيك والأ�سلبة والتف�ضية وت�شغيل الكادر
ال�سينمائي واالنفتاح على الأجنا�س الأدبية
الأخرى وحماولة �صهرها يف بوتقة واحدة .ومن
الذين اعتمدوا هذه التقنيات حممد تنفو الذي
وظف التقرير ال�صحفي والروبورتاج الت�سجيلي،
وعبد العايل بركات الذي �صاغ الق�صة الق�صرية
جدا يف قالب �شعري مكتوب على غرار
الق�صيدة النرثية يف تنوع الأ�سطر واجلمل
ال�رسدية  /ال�شعرية ،و�سعيد بوكرامي الذي �سعى
لتخريب الن�سق ال�رسدي الكال�سيكي وتوظيف
التجريد والرموز املوحية واللغة ال�شعرية الزئبقية
فتتحول الن�صو�ص �إىل لوحات ت�شكيلية تتقاطع
فيها الألوان الباردة واحلارة .وعلى العموم
ف�إن مرحلة التجريب يف الق�صة الق�صرية جدا
حاولت خلخلة الن�سق ال�رسدي الكال�سيكي
التقليدي واملرور �إىل تقنيات احلداثة يف الكتابة
ال�رسدية من �شعرية ورمز و�إيحاء وت�شكيل ب�رصي
ومزج بني الأجنا�س .يقول عبد الرحمن التمارة
عن هذا التوجه يف الق�ص عند املغاربة« :ي�ستطيع
مت�أمل امل�شهد الق�ص�صي املغربي الراهن ،من
زاويتي الثابت واملتحول� ،أن يقف عند ح�صيلة
نوعية من الرتاكم الق�ص�صي� ،سواء كميا �أم نوعيا.
وهو تراكم �أفرز عدة جماليات ،اجرتحها
الق�صا�صون املغاربة املعا�رصون ،انطالقا من
تفاعلهم مع املنجز الق�ص�صي ال�سابق ،وميلهم
نحو التجريب ،رغبة يف الإ�ضافة البناءة ،وهدم
التكرار اململ»( ،)4وت�أكيدا لهذا التوجه التجريبي
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ت�ضعه الدكتورة �سعاد م�سكني يف �إطار الكتابة
التجريبية عموما بقولها« :لقد عمدت الكتابة
التجريبية �إىل تك�سري القوالب الكال�سيكية يف
بناء الق�صة الق�صرية جدا ،وجربت تقنيات �رسدية
جديدة ت�أثرت يف غالبيتها بطرق كتابة الرواية
اجلديدة التي �أ�ضحت تنظر للعمل ال�رسدي على
�أنه عمل منفتح على �أجنا�س �أدبية خمتلفة� ،أخرجته
من قوالبه الكال�سيكية .نف�س الأمر القته الق�صة
الق�صرية جداً �إذ ب�أ�ساليبها اجلديدة يف الكتابة
باعتماد التكثيف التعبريي ،واللغة الإيحائية عرب
اال�ستعارة وال�سخرية من �أجل �إظهار املفارقات
ال�سلوكية والأخالقية متكنت من فتح نوافذ
جديدة تعرب عن امل�سكوت عنه من الق�ضايا
االجتماعية وال�سيا�سية والعاطفية ،وت�سلخ جلد
الذات عرب البوح والك�شف واملكا�شفة»(.)5

 4ـ مرحلة الت�أ�صيل:

عمد كتاب الق�صة الق�صرية جدا يف
املغرب �إىل جتاوز التجريب الذي ي�ستلهم كثريا
من تقنياته من ال�رسد الغربي واالجتاه نحو
الت�أ�صيل والإبداع عن طريق توظيف الرتاث
وا�ستقراء الذاكرة ال�رسدية القدمية ،فجاءت
ن�صو�صهم تنحو منحى املزاوجة بني الأ�صالة
واملعا�رصة ،واخرتاق املا�ضي واحلا�رض ب�شكل
توا�صلي ،واال�ستفادة من الكتابة الرتاثية من جهة
ومن القوالب الفنية احلديثة .وهكذا ميكن ر�صد
جمموعة من النماذج التي اتك�أت على املنحى
الرتاثي يف الق�ص وال�رسد ،كالكاتب جمال

عيسى الدودي
بوطيب يف جمموعته «زخة..ويبتدئ ال�شتاء»
التي ي�ستلهم فيها جتربة ال�شاعر اجلاهلي طرفة بن
العبد مع مذيعة تلفزيونية معا�رصة حمققا التوا�صل
وقابلية الت�أثري والت�أثر بني املا�ضي واحلا�رض
كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للكاتب امل�رسحي عبد
الكرمي بر�شيد يف �أعماله الدرامية مثل «امر�ؤ
القي�س يف باري�س» و «ابن الرومي يف مدن
ال�صفيح» .وعلى اخلطى نف�سها �سار الكاتب
م�صطفى لغتريي املولع بالكتابة الرتاثية وحماولة
ت�أ�صيل القالب ال�رسدي خللق حداثة عربية �أ�صيلة
متميزة ،ففي جمموعته الق�ص�صية «مظلة يف قرب»
ي�ستعر�ض ق�صة �أبي حيان التوحيدي مع ح�ساده
وامل�ستبدين من رجال ال�سلطة الذين حولوه �إىل
بهلوان فكاهي �ساخر ،وهو يف احلقيقة هنا
يومئ �إىل املثقفني الذين اختاروا النزول من
علياء الكلمة ال�صادقة وامل�ؤثرة والتحول لأبواق
لهذا �أو ذاك ،فهبطت بذلك قيمة الكاتب الذي
�أ�صبح جمرد مهرج ال ي�صلح �إال للت�سلية والرتفيه.
وعلى العموم ف�إن كتاب هذه املرحلة وظفوا
تقنيات ال�رسد القدمي ،ورجعوا بالقارئ �إىل
الذاكرة الرتاثية الأ�صيلة وتزخر به من �سخرية
وتنكيت وفكاهة ،وعبارات تراثية م�سكوكة
مفعمة بالرموز والإيحاءات يف حلة معا�رصة
جديدة .بيد �أن الكاتب بالرغم من تق�سيمه
هذه املراحل �إىل �أربع مراحل كربى ف�إنه ال
ي�ضع احلدود واحلواجز بينها� ،إذ يرى �أنه يت�سم:
«بالتداخل املت�شابك والتقاطع املتجايل� ،أي �أن
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هذه املراحل متداخلة فيما بينها ،فكتاب املرحلة
التجني�سية حا�رضون كذلك بثقلهم يف مرحلة
التجريب والت�أ�صيل ،وهذا ينطبق كذلك على
كتاب مرحلة الرتهي�ص الذين مازالوا يكتبون
�ضمن توجهات هذه الر�ؤى الفنية املختلفة
ك�أحمد بوزفور و�أحمد زيادي»(.)6

 - IIاخل�صائ�ص الفنية والداللية للق�صة الق�صرية جداً
 1ـ املعـــــايري:

حدد الدكتور جميل حمداوي املعايري
الفنية وال�شكلية للق�صة الق�صرية جدا يف ثالثة
�أنواع ،هي:

�أ  -املعيــار الكمــي:

يتميز فن الق�صة الق�صرية جدا بق�رص
احلجم والطول املحدود ،انطالقا من اجلملة
مرورا بالفقرة �أو املقطع �أو امل�شهد وانتهاء بالن�ص
املكون من �صفحة واحدة .وهذه الن�صو�ص
املينيمالية تنتج عن االجتاه نحو التكثيف والرتكيز
والإيجاز واحلذف والإ�ضمار وا�ستعمال نقط
احلذف والدقة يف اختيار الكلمات والألفاظ
واجلمل والتعابري ب�شكل منا�سب بعيد عن
اال�ستطراد واحل�شو والإطناب والتطويل واملبالغة
يف الو�صف و�رسد الأحداث وذكر اجلزئيات
والتفا�صيل ،كل هذا ي�ستجيب مع اجلو العام
الذي ن�ش�أ فيه هذا اجلن�س الأدبي ،يقول �أ�سامة
حممد البحريي عن هذا اجلانب« :بالإ�ضافة
�إىل �أن بنية الق�صة الق�صرية جدا تنا�سب ال�رسعة
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املتزايدة يف �إيقاع الع�رص يف امل�أكل وامل�رشب
وامللب�س واالت�صال ،وكرثة هموم الإن�سان
املعا�رص وتعقدها من خالل املفارقة العجيبة
الناجتة عن �سهولة االت�صاالت الرقمية واملعلوماتية
و�رسعتها»(� .)7إال �أن هذا ال يعني ب�أي �شكل
من الأ�شكال الإخالل بالعنا�رص الأ�سا�سية
لل�رسد الق�ص�صي اللهم �إذا كان ذلك يف �إطار
الرغبة يف التجريب والتجاوز والتثوير احلداثي
واالنزياح الفني .تقول د� .سعاد م�سكني معرفة
�أحد العنا�رص الأ�سا�سية التي تف�ضي بهذا اجلن�س
الأدبي �إىل االقت�ضاب �أال وهو عن�رص التكثيف:
« التكثيف� :سمة �أ�سا�سية يف بناء الق�صة جتعلها
تتخذ ذلك احلجم الق�صري جدا يبنى على عمق
الفكرة ،وبالغة اللغة ،ويدعو �إىل عودة احلياة �إىل
روح الكلمة املقت�ضبة التي توحي بفائ�ض املعنى،
وي�سهم الرتكيب اللغوي يف هذا التكثيف �إذ يبنى
على اجلمل الفعلية الق�صرية ،ال�رسيعة ،واملتعاقبة،
وامل�سرت�سلة ،اخلالية من عالمات الرتقيم»(.)8

ب ـ املعيار الكيفي:

تتقاطع الق�صة الق�صرية جدا مع باقي
الأج��ن��ا���س ال����سردي��ة الأخ���رى يف املقومات
ال�رسدية الأ�سا�سية من �أح��داث و�شخ�صيات
وف�ضاء و�أ�سلوب ،بيد �أنها ترتكز على الإيجاز
والتكثيف والإيحاء واالنزياح واخلرق والرتميز
والتلميح ،وتطعيمها بالأ�سلبة والتهجني
وال�سخرية وتنويع الأ�شكال ال�رسدية ،وميكن �أن
تتخذ الق�صة الق�صرية جداً عدة �أ�شكال كاخلاطرة
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والأق�صو�صة واللوحة ال�شعرية واللغز واحلكمة
وامل�شهد الدرامي وطابع احلبكة ال�رسدية املقولبة
يف ر�ؤو�س �أقالم ،وقد تتحول �إىل لوحة ت�شكيلية
تعتمد الت�شكيل الب�رصي .كما ميكنها �أن تتقم�ص
مظاهر �أجنا�سية م�ستوحاة من الق�صة الرومان�سية
�أو الق�صة الواقعية �أو الق�صة الفانطا�ستيكية �أو
الق�صة الرمزية �أو الق�صة الأ�سطورية ،وبالطبع
ميكنها كذلك ا�ستلهام خ�صائ�ص الكتابة الق�ص�صية
الكال�سيكية ،واال�ستفادة من الق�ص الروائي على
النهج الغربي اجلديد واحلداثي ،وحتى من الرتاث
ال�رسدي العربي� .أما اجلمل املوظفة يف الن�صو�ص
الق�صرية جدا ف�إنها تتميز بالإيجاز وب�ساطة
وظائفها ال�رسدية واحلكائية بعيدا عن الإ�سهاب
يف الو�صف و�إيراد امل�شاهد �أو اال�ستطراد الذي
يعيق التطور اجلديل للأحداث ،ويف حالة ما
وجدت اجلمل املركبة واملتداخلة ف�إنها تكون
حمدودة �إىل �أق�صى احلدود من حيث الأ�صوات
والكلمات والفوا�صل املتعاقبة ،ومبوازاة ذلك
البد لها من خا�صية احلركة و�سمة التوتر الناجت عن
الإكثار من اجلمل الفعلية ال�رسيعة الإيقاع على
ح�ساب اجلمل اال�سمية التي يغلب عليها الثبات
وبطء الإيقاع .وي�ستلزم كذلك هذا النوع من
ال�رسد الق�ص�صي توفر �إيقاع �رسيع يعتمد الإيجاز
واالخت�صار واحلذف والإ�ضمار كدافع للقارئ
لتوظيف ملكاته يف الت�أويل والتف�سري واال�ستنتاج
واال�ستنباط لأن هذه الن�صو�ص /الوم�ضة يف
حاجة �إىل متلقٍ حمنك ممتاز قادر على ا�ستقراء

عيسى الدودي
ما بني ال�سطور وخلفها والو�صول �إىل �أبعادها
الت�أويلية والتف�سريية .ثم �إن هذه الن�صو�ص مفتوحة

على احلموالت الثقافية والواقعية وامل�ستن�سخات
الإحالية واملرجعيات الرتاثية يف �إطار التنا�ص،

فيغدو الن�ص الق�ص�صي يف هذه احلالة متفاعال يف
حاجة �إىل القراءة وقراءة القراءة ح�سب اختالف
الق َُّراء و�سياق الن�ص املقروء .كما �أن هذا الن�ص

الق�ص�صي اجلديد يتوفر على نربة �شاعرية ي�صل
�إليها عن طريق الرتكيز والتدقيق والرتتيب
وخا�صيات االختزال والتوازي والت�شظي يف

البناء واالنك�سار التجريبي .ومن جهة البالغة
يوظف الكاتب يف هذا الن�ص الأجنا�سي اجلديد

املجاز بكل �أنواعه اال�ستعارية والرمزية لتحقيق
امل�شابهة واملجاورة والإغراب والإدها�ش ،ويف

الوقت نف�سه يطعمه بالوم�ضات املوحية واخلارقة
التي تتطلب الت�أويل لزئبقيتها وكثافتها الت�صويرية
بالت�ضاد واالنزياح والتخييل ،كما ميكن �أن

نتحدث كذلك عن بالغة البيا�ض والفراغ الناجتة
عن الإ�ضمار واالختزال واحلذف ،وهذا بطبيعة

احلال يحتاج �إىل قارئ متمكن من التقنيات
ال�رسدية والكتابة الق�ص�صية عموما يقر�أ الن�ص

�أفقيا وعموديا مع كثري من الت�أين والت�ؤدة والرتيث
خا�صة عندما تكون القراءة تروم النقد و�إ�صدار

الأحكام حتى و�إن كان هذا اجلن�س الأدبي يت�سم

بال�رسعة نتيجة للظروف التي �أفرزته التي يتحكم

فيها �إيقاع الع�رص املو�سوم بال�رسعة يف الإنتاج
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والإبداع ونقل املعلومات واملعارف والفنون
والآداب.

ج  -املعــيار التـــداويل:
حتمل الق�صة الق�صرية جدا ر�سائل م�شفرة
باالنتقادات ال�سافرة والطابع الكاريكاتوري
ال�ساخر ،منطلقة من الواقع املت�أزم والإن�سان
العربي املحبط بالتناق�ضات االجتماعية
والأزمات املتوالية التي ال تكاد تنتهي واحلروب
واالنق�سامات الطائفية والعرقية والإديولوجية،
وما ينتج عن ذلك من م� ٍآ�س وخيبات ونك�سات
ونكبات �سدت الأفق �أمامه ،و�ضيقت فر�ص
الأمل عنده ،وقل�صت حيز الطموحات لديه،
وبذلك وجه هذا الفن الق�ص�صي اللوم واالنتقاد
ال�سافر والالذع للنظام العاملي اجلديد وتداعياته
على امل�ست�ضعفني وال�شعوب الفقرية يف العامل،
�شي�أت
َ
و�سفَّـ َه ظاهرة العوملة /الغوملة التي َّ
الإن�سان وجعلته يف عداد ال�سلع والإنتاج
االقت�صادي واملادي ،وو�ضع يف ال�سلة نف�سها
النظام الر�أ�سمايل الذي جرد الإن�سان من القيم
والأخالق واملروءة والكرامة ،ف�صار م�ستلبا
بالآلة التي طغت على كل مفا�صل وجزئيات
حياته.

 - 2املقاييــ�س:

 مقيا�س الق�رص :البد للق�صة الق�صرية جدا�أن تنحو نحو احلجم املحدود من حيث
الكلمات واجلمل ،و�أال تتعدى مائة كلمة
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يف غالب الأحيان� ،أي يجب �أن ترتاوح بني
خم�سة �أ�سطر على الأقل و�صفحة واحدة على
الأكرث لكي ال تتحول �إىل �أق�صو�صة �أو ق�صة
ق�صرية ،وينبغي على الكاتب �أن يختار اجلمل
ذات الفوا�صل الق�صرية واجلمل الب�سيطة ذات
املحمول الواحد من الناحية الرتكيبية.
 قيا�س الرتقيم :ي�ستند هذا الفن امل�ستحدث �إىلعالمات الرتقيم التي يجب العناية واالهتمام
بها أ�يمَّ ا اهتمام وتطويعها خلدمة �أغرا�ض
وت�صورات الكاتب ،وبهذا ال�صدد هناك
من يرف�ض التعاطي معها ويرف�ض الوقفات
والفرملة والفوا�صل التي حتد من تدفق التعبري،
وهناك يف املقابل من يحرتم هذه الوقفات
وي�ستخدمها يف �أماكنها املنا�سبة� ،أما ال�صنف
الثالث فيعمد �إىل الت�رصف يف هذه العالمات
ويوظفها لأغرا�ض فنية وجمالية ومق�صدية،
ك�أن ي�ستغني عن بع�ضها ويركز على �أخرى.
 مقيا�س التنوع الف�ضائي :من هذه الف�ضاءات،ف�ضاء اجلملة الواحدة ،والف�ضاء امل�رسدن،
وف�ضاء الق�صيدة ال�شعرية ،وف�ضاء كب�سويل
متجمع من�سجم ومت�سق ،وف�ضاء متقطع
ومت�شذر عبارة عن مقطوعات ومتواليات
جزئية تعتمد تقطيع الكلمات �إىل حروف
و�أ�صوات.
 مقيا�س الق�ص�صية :وت�شرتك الق�صة الق�صرية جدامع الأ�شكال ال�رسدية الأخرى كالأق�صو�صة
والق�صة الق�صرية والرواية يف هذا اجلانب،
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عيسى الدودي

من حيث االنطالق من الفكرة ومعاجلتها
من خالل ال�شخو�ص والأحداث والأف�ضية
والت�سل�سل..

ال�شاعرية ،وتفادي التكرار اللفظي واملعنوي،
والتقليل من النعوت وال�صفات ،واالبتعاد
عن التمطيط.

 مقيا�س الرتكيز :هنا يجب على الكاتباالتكاء على الوظائف الأ�سا�سية واال�ستغناء
عن الوظائف الثانوية ،مبعنى �أن يبتعد كل
البعد عن الزوائد والف�ضالت وامللحقات.

 مقيا�س التكثيف� :أي اختزال الأحداثوتلخي�صها وجمعها يف �أفعال رئي�سية
و�أحداث نووية مركزة وب�سيطة ،وجتنب
الوظائف الثانوية التكميلية والأو�صاف
امل�سهبة .ويكون التكثيف كذلك حتى على
امل�ستوى الداليل عندما ينفتح الن�ص الق�ص�صي
على ت�أويالت وقراءات عدة ومفتوحة.

 مقيا�س التنكري :تن�أى الق�صة الق�صرية جداعن الأ�سماء ال�شخو�صية العلمية املعرفة،
وت�ستبدلها ب�أ�سماء حتيل �إىل كائنات معلبة
وم�ستلبة وم�شي�أة ومرقمة بدون هوية �أو
حمولة �إن�سانية ،وذلك متا�شيا مع ع�رص العوملة
الذي يت�سم باالمت�ساخ والتحجر والتوح�ش.
ورمبا �سبب هذا االنحياز �إىل التنكري هو
التمزق والتهمي�ش وال�ضياع الذي يعي�شه
املبدع ويتطابق يف الوقت نف�سه مع الذات
الق�ص�صية يف الإبداع.
 مقيا�س التنكيت والتلغيز :تتحول الق�ص�صالق�صرية جدا يف كثري من الأحيان �إىل �أحداث
ملغزة ومعقدة تت�سم بالتنكيت والرتفيه وتثري
�إ�شكاليات مفتوحة ت�ستدعي من القارئ �أن
ي�ستعد دائما مللء الفراغ دون �أن يجد �إجابات
حمددة كافية و�شافية.
 مقيا�س االقت�ضاب :من موا�صفاته ومكوناتهالأ�سا�سية ،االبتعاد عن احل�شو الزائد ،وجتنب
اال�ستطرادات الو�صفية والت�أملية والت�أمالت

 مقيا�س الإ�ضمار واحلذف :ينتجان عن طريقنقط احلذف وغياب املنطوق اللغوي والفراغ
ال�صامت وظاهرة التلغيز ،وي�ستعمل الكاتب
ذلك لإثارة املتلقي ودفعه لت�شغيل الذاكرة
والعقل واخليال مللء الفراغات وت�أويل ما
ميكن ت�أويله .والدواعي عند الكاتب يف هذه
احلالة تكون �سيا�سية �أو اجتماعية �أو �أخالقية
�أو فنية وميكن �أن تكون كذلك لعبية.
 مقيا�س اال�شتباك :يتحقق مبجموعة منالعمليات التفاعلية كالإدها�ش والإبهار
واملفاج�أة واحلرية الداللية وتخييب �أفق انتظار
املتلقي ،مما يجعل املتلقي يف ا�شتباك ذهني
ووجداين وحركي و�سيكولوجي متوا�صل
مع هذا النوع من الن�صو�ص التي حتمل هذه
املوا�صفات.
 -مقيا�س املفاج�أة :ت�سعى كثري من الق�ص�ص خللق
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املفاج�أة لدى املتلقي و�إثارته فنيا وجماليا
ودالليا ،وا�ستفزازه عن طريق االنزياح
والوم�ضة ،و�إيقاعه يف �رشك احلرية والتعجب
وال�سحر واالندها�ش .وحت�صل املفاج�أة عند
خلخلة ت�صورات ومفاهيم القارئ ،وتدخل
هنا حتى اخلطة ال�رسدية كالبداية والنهاية يف
مفاج�أة املتلقي ب�أمور مل تكن يف ح�سبانه.
 مقيا�س الإدها�ش :هذه اخلا�صية حت�صلعن طريق الإ�ضمار والغمو�ض واحلذف
والتخييل وترك البيا�ضات الفارغة وا�صطناع
لغة املفارقة والعالمات امللتب�سة املحرية.
 مقيا�س اجلمل الب�سيطة :وهي التي تكون ذاتحممول واحد �سواء كان فعليا �أو ا�سميا �أو
ظرفيا �أو حاليا ،وتت�سم بالرتكيز واالقت�ضاب
واالختزال ،وتقوم الفوا�صل وعالمات
الرتقيم ونقط احلذف ..بتقطيع اجلمل �إىل
وحدات �صغرى ذات �إيقاع �رسيع ومتناغم.
 مقيا�س الأفعال :كتاب الق�صة الق�صرية جداكثريا غالبا ما مييلون �إىل الإكثار من اجلمل
الفعلية �أو اجلمل اال�سمية التي خربها جملة
فعلية ،لأن هذه اجلمل تدل على احلركة
واحليوية والدينامية ،فتخلق التوتر والتعقيد

والت�أزمي على م�ستوى احلبكة.

 مقيا�س الرتاكب والتتابع والت�رسيع :ترد اجلمليف هذا اجلن�س الأدبي على نحو متتابع

ومرتاكب ومتعاقب و�رسيع ب�شكل ي�ؤدي
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�إىل ت�رسيع الن�سق الق�ص�صي ،من ذلك كرثة

اال�سرت�سال يف اجلمل والأفعال والإتباع

الفعلي وال�رسعة االن�سيابية للأحداث.

 مقيا�س التناغم الداخلي :البناء الق�ص�صي يفهذا اجلن�س الأدبي امل�ستحدث يقوم على

البناء املحكم والوحدة املو�ضوعية والع�ضوية
واالت�ساق واالن�سجام وارتباط العنوان بالن�ص
من جهة والبداية بالنهاية من جهة ثانية،

وتوظيف الروابط اللغوية كـ�( :أ�سماء الإ�شارة،

الأ�سماء املو�صولة ،ال�ضمائر )..والروابط

املعنوية من قبيل( :الرتكيب احلجاجي،
اال�ستدالل املنطقي ،وبناء املقدمات واحلجج
والرباهني االفرتا�ضية ،)..بالإ�ضافة �إىل

جمموعة من العمليات الذهنية كاملعرفة اخللفية

والت�شابه وال�سياق العام واخلا�ص والتغري�ض
املو�ضوعاتي والعنونة واخلطاطات واملدونات

وال�سيناريوهات.

 مقيا�س البناء واملعمار :يقوم على ثالثة عنا�رص�أ�سا�سية هي :البداية واجل�سد والنهاية ،فالبداية
يجب �أن تكون موفقة ومنتقاة ويختار لها

الكاتب الأدوات املنا�سبة لال�ستهالل ،وهذه

البدايات ميكن �أن ترد على هذا الت�صنيف
(البداية الت�أملية ،البداية ال�شاعرية ،البداية
ا ُ
حللمية ،البداية ال�سببية ،البداية احلوارية،
البداية احلكائية� .)..أما اجل�سد الق�ص�صي
فيمكن �أن يق�سم �إىل ج�سد ق�ص�صي ق�صري
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ومتو�سط وطويل ،وبخ�صو�ص النهاية �أو
القفلة فقد ترد مفاجئة و�صادمة وحرية
للقارئ ،ومن �أنواعها (اخلامتة الرتاجيدية،
اخلامتة املفتوحة ،اخلامتة املغلقة ،اخلامتة
ال�صامتة ،اخلامتة ال�صادمة).
 مقيا�س الرتكيب احلدثي :ميكن احلديث هناعن �أنواع من الرتكيب احلدثي ،كالرتكيب
الدائري والرتكيب ال�سهمي ال�صاعد
والرتكيب ال�سهمي الهابط.
 مقيا�س ال�صورة الوم�ضة :ت�ستند هذه ال�صورة�إىل الإبهار والإدها�ش واللحظات الالمعة
امل�رشقة عن طريق املزاوجة بني �صور امل�شابهة
و�صور املجاورة و�صور الر�ؤيا ،مبعنى �أن
ال�صورة الوم�ضة هي �صورة مركبة ومركزة.
وت�ستخدم هذه ال�صورة جميع الآليات
الت�صويرية والت�شخي�صية ك�صور االنزياح
والتنكيت والتلغيز مع ا�ستثمار اال�ستعارة
واملجاز والت�شخي�ص والأن�سنة والرتميز
خللق عوامل تخييلية فانتي�ستيكية و�أجواء
كاريكاتورية قوامها ال�سخرية واال�ستهزاء.
 مقيا�س املفارقة :تعتمد الرتكيز على اجلمعبني املتناق�ضات واملت�ضادات وتنافر الظواهر
والأ�شياء وذلك على �شكل ثنائيات متعاك�سة
ومفارقة ،فالت�ضاد والتقابل والتناق�ض
بني املواقف وبني القول والفعل يقود �إىل
تعرية الواقع وال�سلوكات املنحرفة ب�شكل
كاريكاتوري.

عيسى الدودي
 مقيا�س ال�سخرية :يعد هذا املكون من العنا�رصالأ�سا�سية للق�صة الق�صرية جدا ،وذلك
باعتمادها الإ�ضحاك والت�شويق والنقد
والهجاء ،فتتزود الق�ص�ص بطاقة تعبريية
و�إيحائية ورمزية ال حدود لها.

 3ـ ال�شــروط:

 العنونة :العناوين امل�ستخدمة يف جن�س الق�صةالق�صرية جدا متنوعة� ،إذ هناك العناوين
الكال�سيكية التي تتنا�سب مع م�ضامينها،
والعناوين املفارقة التي ال عالقة لها بامل�ضامني
ال من قريب �أو بعيد ،والعناوين الرمزية
الكنائية ،والعناوين املتنية التي تظهر يف �شكل
فراغ �صامت �أو عبارة عن عالمات الرتقيم
�أو عناوين عددية ،وعناوين �صادمة وواخزة
وغريبة ،وعناوين مبا�رشة تن�أى عن االنزياح
والغمو�ض.
 االنفتاح التجني�سي :تخرتق الق�صة الق�صريةجدا عدة فنون و�أجنا�س �أدبية كتوظيف اللقطة
ال�سينمائية واخلاطرة واللغز والتنكيت وال�رسد
الق�ص�صي والروائي وال�صورة الت�شكيلية
والتوتر الدرامي .لكن يبقى �أهم انفتاح لهذا
اجلن�س هو ا�ستيعابه لفن ال�شعر عن طريق
ال�شاعرية ال�رسدية �أو املحكي ال�شاعري.
 التنا�ص :الق�صة الق�صرية جدا غالبا ماتكون حبلى بالن�صو�ص الغائبة والإحاالت
املعرفية والفكرية العلمية والدينية والفل�سفية
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والتاريخية وال�سيا�سية والأدبية والأ�سطورية
والفنية.
 الأن�سنة :كثريا ما جتنح الق�صة الق�صرية جدا�إىل �أن�سنة الأ�شياء واجلمادات واحليوانات
و�إلبا�سها �أقنعة ب�رشية رمزية حتمال دالالت
�إن�سانية معربة ،فتتحول �إىل عوامل �سيميائية
فاعلة.
 الرتميز :ي�شرتك هذا اجلن�س الأدبي مع باقيالأجنا�س الأدبية الأخرى يف خا�صية الرتميز
واجلنوح للتجريد وا�ستعمال لغة العالمات
والإحاالت والإ�شارات الدالة التي ميكن
ا�ستنطاقها وا�ستنباط دالالتها انطالقا من
ال�سياق.
 االنزياح :ويكون عن طريق خلخلة الرتكيبواملعنى ،وتدمري الداللة املنطقية ،وتخريب
معايري التف�ضية واالن�سجام الإيقاعي .كما
ميكن �أن يكون عن طريق خلخلة الرتبة
النحوية بحيث يتقدم احلال عن الفعل و�شبه
اجلملة عن الفعل وهكذا دواليك.
 الفانطا�ستيك :يتكئ على العجيب والغريب،ويثري اال�ستغراب والإعجاب واالندها�ش،
ويكون ذلك با�ستعمال خطاب التحوالت
اخلارقة التي تعرب عن التداخل بني الوعي
والالوعي ،والواقع والالواقع ،وامل�ألوف
وغري امل�ألوف ،وذلك للتعبري عن عامل الغرابة
واالمت�ساخ الب�رشي واالنحطاط الأخالقي.
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 الإيحاء :ويكون ذلك عن طريق خا�صيةال�شاعرية وبالغة الإيحاء ولغة املجاز ،وترد
الق�ص�ص يف هذه احلالة على �شكل ق�صائد
نرثية جتمع بني املحكي ال�رسدي واخلطاب
ال�شعري املتوهج ،لذلك �سماها بع�ضهم بـ
«الأق�صودة» ،كما قد ترد عرب �أ�سطر �شعرية
موحية على طريقة ق�صيدة النرث.
 الغمو�ض :الركون �إىل خا�صية الغمو�ضيعد مطلبا ملحا لدى كتاب هذا اجلن�س
الأدبي لإرباك املتلقي وخلخلة مفاهيمه
املعهودة ومواجهته مبفاهيم تت�سم باحلداثة
واجلر�أة ،ويكون ذلك بالإغراق يف الرمزية
والتجريد واالنزياح والتبا�س القواعد ال�رسدية
والعالمات التي ي�شتغل بها الن�سق ال�رسدي.
ـ الأ�سلبة :على كاتب هذا اجلن�س الأدبي �أن
يحيد ما �أمكن عن الأ�سلوب التقريري املبا�رش
وال�سطحي ،بتوظيف املقومات الفنية التي
تبعده عن التب�سيط وترفعه �إىل احلداثة ال�رسدية،
باعتماد التنويع كاالنتقال من ال�رسد �إىل
احلوار ،ومن الأ�سلوب ال�سامي �إىل الأ�سلوب
العامي ،ومن الإخبار �إىل الإن�شاء..
 التبئري ال�رسدي :لاللتزام باحلياد واملو�ضوعيةي�ستعمل الكاتب �ضمري الغائب يف نقل
الأحداث وامل�شاعر ،وهذه الر�ؤية ت�سمى
الر�ؤية من اخللف �أو درجة ال�صفر يف الكتابة
ح�سب جريار جينيت.
 -االلتفات :يكون ذلك بتنويع ال�ضمائر ح�سب
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م�ستويات ر�صد ال�شخو�ص وطبيعة الأ�صوات
املتحاورة يف الق�صة الق�صرية جدا (�ضمري
الغائب� ،ضمري املخاطب).
 الت�شخي�ص :هو انكباب الق�صة الق�صريةجدا على ماهيتها الفنية واجلمالية ،وطرح
�أ�سئلة جوهرية وم�صريية حول طرائق
الكتابة والإبداع واجلدوى من كل ذلك،
وميكن احلديث هنا عن الت�شخي�ص الذاتي
الذي يتعلق بالذات الإن�سانية ،والت�شخي�ص
املو�ضوعي الذي يعني الق�ضايا املحلية
والوطنية والإن�سانية ،والت�شخي�ص امليتا�رسدي
وذلك بالتوغل يف اجلوانب الفنية واجلمالية
لهـذا اجلنـ�س الأدبـي وحمـاولة حتديد معـاملـه
 على غرار الأجنا�س الأدبية الأخرى -لإبراز التميز واخل�صو�صية.

� - IIIأعالم الق�صة الق�صرية جدا باملغرب:

ُ
الك َّتاب املغاربة الذين وجلوا عامل الإبداع
من باب الق�صة الق�صرية جدا يعدون بالع�رشات،
كل واحد منهم قدم �إ�ضافة �إىل الكتابة ال�رسدية
باملغرب� ،إال �أن الدكتور جميل حمداوي ركز
يف كتابه الثاين حول جن�س الق�صة الق�صرية جدا
املو�سوم ب «الق�صة الق�صرية جدا باملغرب:
قراءات يف املتون» على كوكبة من الكتاب
املتميزين الذين طبعوا هذا اجلن�س الأدبي بطابع
التميز من النواحي الكمية والفنية وجل�سوا على
عر�ش الق�صة الق�صرية جدا بت�ألقهم وريادتهم،

عيسى الدودي
ولعلها الأ�سماء التي تطالعنا بكرثة مبجموعاتها
الق�ص�صية ،وح�ضورها يف املالحق الثقافية ويف
امللتقيات الأدبية ،وعدد الدرا�سات واملقاالت
املكتوبة حولها .وتناول يف هذا اجلانب
ُ
الك َّتاب:
 oجمال بوطيب :انطلق هذا الكاتب يف �إبداعه
من الو�ضوح الأجنا�سي بعيدا عن ال�ضبابية
واخللط املتعمد �أو غري املتعمد مع الأجنا�س
الأخرى القريبة من جن�س الق�صة الق�صرية
جدا ،ففي جمموعته «زخة..ويبتدئ ال�شتاء»
ال�صادرة يف طبعتها الأوىل �سنة  2001حاول
�أن ي�ؤ�صل لهذا اجلن�س الأدبي باعتباره من
ال�سباقني �إليه �إىل جانب مبدعني متميزين
�آخرين كعبد اهلل املتقي و�سعيد منت�سب
وم�صطفى لغتريي وفاطمة بوزيان و�سعيد
بوكرامي .ي�ؤكد على ذلك الدكتور جميل
حمداوي بقوله�« :أ�ضف �إىل ذلك �أن جمال
بوطيب هو امل�ؤ�س�س الفعلي للق�صة الق�صرية
يف املنطقة ال�رشقية من املغرب الأق�صى،
وهو الق�صا�ص ال�ساخر بامتياز الذي يتقن
لعبة النقد والتعري�ض»( .)9وهكذا ف�إن
هذا العمل الفني يتميز من الناحية الداللية
ب�سيطرة �شعرية التهكم وال�سخرية والنقد
والثورية و�إدانة الذات والواقع واملجتمع
بري�شة تهكمية كاريكاتورية قادحة ،فانتقد
العبث الوجودي للإن�سان الذي ال يعرف
ماهيته ،والنظرة �إىل احلب الذي طغى عليه
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الت�شييء املادي واال�ستالب والنزوات ،كما
انتقد الواقع ال�سيا�سي مركزا على واقع احلرية
والدميقراطية يف العامل العربي حيث يتعر�ض
الإن�سان للقهر والت�صفية اجل�سدية والفكرية،
ووقف عند عالقة املثقف بال�سلطة من جهة
واملبدع والناقد من جهة �أخرى ،ويف كل
ذلك ا�ستعار من ابن املقفع فل�سفته يف النقد
واملواجهة م�سقطا ذلك على الق�ضايا الطارئة
وامل�ستجدة يف جمتمعاتنا ،مت�سلحا يف الوقت
نف�سه بالقناع الرمزي� .أما اجلانب الفني يف
الكتابة الق�ص�صية جلمال بوطيب؛ فيتميز
باملزاوجة بني الن�صو�ص الق�صرية والن�صو�ص
الطويلة ،واالتكاء على الرتميز والإيحاء
والأقنعة يف تو�صيل الر�سالة على غرار ابن
املقفع و�أحمد �شوقي والفونتني بتوظيفه
للحيوانات والكائنات اخلارقة مما يجعل
القارئ جمربا على الت�سلح بقدرات ت�أويلية
لفك الرموز والألغاز وامل�ستغلقات ،وا�ستعان
يف ذلك بالبعد الفانطا�ستيكي لإدانة الواقع
و�إبراز املفارقات والتناق�ضات� ،أما اللغة
عنده فتت�سم بالتهجني والأ�سلبة واملزاوجة
بني الدارجة املغربية والف�صحى ،ويعمد فيها
�إىل خلخلة الرتتيب النحوي ك�أن يقدم اال�سم
على الفعل �أو احلال على الفعل ،واملزاوجة
بني اجلمل الب�سيطة الق�صرية واجلمل الطويلة
املركبة املمتدة على طول ال�سطر ،ويف كل
ذلك مل يخرج عن خا�صية الق�ص املعهودة
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يف الكتابات ال�رسدية كاملقدمات امل�شوقة
وبناء الأحداث واخلامتة املنا�سبة وتوظيف
ال�شخ�صيات والف�ضاء والو�صف واحلوار.
� oسعيد منت�سب :ينحو الكاتب يف كتاباته
الق�ص�صية نحو اجلانب االجتماعي عندما
يتناول ق�ضايا املر�أة والطفولة واملجتمع واملوت
وال�شيخوخة والت�سول ومعاناة الإن�سان
عموما .و�أول �إ�صدار للكاتب يف جمال
الق�صة الق�صرية جدا متثل يف جمموعته «جزيرة
زرقاء» وكان ذلك �سنة  ،2003وتكلفت دار
القرويني بن�رش هذا الكتاب وطبعه.
وهكذا ف�إن الكاتب ينطلق يف عمله الإبداعي
هذا من ر�ؤية نقدية للواقع االجتماعي تت�سم
بالثورة واالنتفا�ضة والتمرد ،حاول من خالله
�إبراز التناق�ضات واالختالالت والعيوب التي
تعرتي املجتمع ،فتناول ق�ضية ال�رصاع بني
املر�أة والرجل ،وانعدام حقوق الإن�سان،
وتردي القيم الإن�سانية وزيفها بتحولها من
قيم �أ�صيلة �إىل قيم مبتذلة تطغى عليها الأنانية
والذاتية ،وتف�سخ املجتمع بانت�شار الأمرا�ض
االجتماعية من ت�سول وانتحار وت�سليع
الإن�سان ،ويف الوقت نف�سه ي�أ�سف للواقع
الإن�ساين الذي ي�سيطر عليه الي�أ�س واالنهيار
والغربة وحتول احلب الب�رشي حلب زائف ال
قيمة له ،وعلى حد تعبري �أحمد بوزفور ف�إن
الكتابة« :هل هي الرغبة النهمة هي حلم
بعامل جديد؟ وبالتايل :هل هي رف�ض لهذا
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العامل ومترد عليه؟ هل الق�صة هي الوردة التي
توبخ العامل كما كان يحلو لل�شاعر �أحمد
بركات �أن يقول»( .)10وهذه امل�ضامني كثريا
ما ت�أتي يف �إطار كتابة يهيمن عليها الغمو�ض
والإبهام بل وت�صل حد التعقيد الداليل بكرثة
توظيف الإ�ضمار والإيحاء والرمز ،و�إن كان
و�ضوح و�سهولة املفردات والقامو�س اللغوي
ال يعني و�ضوح املعنى ،وهذا ما يجعل
الو�صول �إىل الفهم و�إدراك املق�صدية يتطلبان
من القارئ مزيدا من العناء واملناورة ،ويبدو
�أن الكاتب ت ََو َّخى من �شاعرية الغمو�ض التي
ينهجها �إثارة القارئ ودفعه للغو�ص يف جمال
ن�صو�صه وحماولة فك رموزها وم�ستغلقاتها.
كما يوظف الكاتب الفانت�سطيك لتج�سيد
ال�رصاع بني ثنائية الواقع واخليال من ذلك
ت�صوير التقابل اجلديل بني القوى الغيبية
ال�رشيرة والقوى الب�رشية اخلريية ب�شكل يثري
التعجب والغرابة .وي�ستند الكاتب كذلك
�إىل املراجع الن�صية التي حتيلنا �إىل الر�سم
والت�شكيل الب�رصي ،وهذا يربز لنا مدى
اهتمام الكاتب بالر�سم وفنون الت�شكيل
واملدار�س واالجتاهات الفنية يف هذا املجال.
� oسعيد بوكرامي :للكاتب جمموعة ق�ص�صية
بعنوان «الهنيهة الفقرية»� ،صدرت �سنة
2002م عن جمموعة البحث يف الق�صة الق�صرية
التابعة لكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ابن
م�سيك بالدار البي�ضاء ،تكلفت مطبعة دار

عيسى الدودي
القرويني بالدار البي�ضاء بن�رش هذه املجموعة
على عادتها املحمودة يف طبع الأعمال الأدبية
والتعريف بها.
وهكذا ف�إن �أهم ما مييز هذا الكاتب  -الذي
يعد من رواد الق�صة الق�صرية باملغرب  -طابع
التجريد ،والتحليق يف اخليال ،والإيغال يف
اخلواطر ،والإغراق يف االنزياح ،مما يجعل
ن�صو�صه مدعاة للت�أمل العميق ،وخيارا ال
منا�ص فيه عن توظيف الطاقات العقلية لفك
الرموز والألغاز للو�صول للداللة واملعنى.
واملعاين التي طرقها الكاتب كثرية تنطلق
�أغلبها من احلياة املعا�رصة وتداعياتها ال�سلبية
على الإن�سان وقيمه ومبادئه .فاحلب ين�سل
من بعده الأفالطوين ويتحول �إىل زيف
ووهم عندما يتعط�ش �إىل املجون ويغرق
يف مادية اجل�سد .والهجرة م�أ�ساة ومعاناة
له�ؤالء املغامرين الذين يقذف البحر بجثثهم
امليتة على نتوءات ال�صخور� ،أو تقتاتها
احليتان التي تق�ضم �أحالمهم الوردية.
والعوملة �أو «الغوملة» ـ من الغول على حد
تعبري الكاتب ـ ،قرينة ال�ضياع واال�ستالب،
و�صاحبة القيم الزائفة التي �سلبت ال�شباب
ال�ضائعني واملاجنني وامل�ستلبني القيم الأ�صيلة
والأبعاد الروحية والإميان الأبي�ض ال�صايف،
و�أو�صلتهم �إىل موارد العبث والت�شتت
والتمزق والغربة والفراغ املميت واالنهيار،
كما ي�سخر الكاتب من املت�سولني وال�سالكني
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طريق اال�ستجداء وامل�سرتزقني بالدين وقوى
البط�ش والطغيان واجلربوت وم�صا�صي دماء
ال�شعوب .هذه امل�ضامني وغريها عرب عنها
الكاتب ب�أ�سلوب �رسدي زاوج فيه بني ف�ضاء
نرثي ق�ص�صي يعتمد ال�رسد وف�ضاء �شعري
تفعيلي يعتمد النظم ،فالأ�سطر واجلمل ترد
عنده على غرار اجلمل ال�شعرية يف �شعر
التفعيلة �أو ق�صيدة النرث ،فهو يف احلقيقة
يكتب ق�ص�صا �شعرية مفعمة بالرقة واالنفعالية
والتعبريية ،ولوال الت�صنيف الأجنا�سي الظاهر
يف غالف املجموعة لقلنا �إنه ديوان �شعري،
وهذا النمط يف الكتابة يعترب يف حد ذاته
جتديدا وخروجا عما عهدناه يف الق�صة
الق�صرية جدا يف املغرب.
 oم�صطفى لغتريي :يعد هذا الكاتب من املت�ألقني
يف جمال الق�صة الق�صرية جدا� ،إذ ا�ستطاع �أن
يتبو�أ مكانة مهمة يف تعاطيه مع هذا اجلن�س
الأدبي احلديث بف�ضل �إنتاجه الأدبي وتتبعه
لل�ساحة الثقافية و�إ�رشافه على تفعيل حركة
الفعل الثقايف والإبداعي ،كم�شاركته املكثفة
يف الأن�شطة الثقافية ،وت�شجيعه للم�سابقات
الثقافية ،ورعايته للنا�شئة خا�صة يف ال�صالون
الأدبي للطـفل ،و�سعيه جلمع املثقـفني يف �إطار
ال�صالون الأدبي ،ون�شاطه الد�ؤوب داخل
احتـاد كتاب املغـرب ،ويف هذا الإطـار ال
نن�سى موقعه الإلكرتوين «املظلة» الذي ين�رش
الأخبار الثقافية والإبداع الأدبي والدرا�سات
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الأدبية وي�سعى بكل جهد لإي�صال هذه املواد
الرثية والد�سمة �إىل املثقفني والأدباء عرب
بريدهم الإلكرتوين ،وجتدر الإ�شارة كذلك
�أنه ح�صل على جائزة النعمان الأدبية من
لبنان ،وجائزة ثقافة بال حدود من �سوريا
يف الق�صة الق�صرية جدا ،وتنويه دار احلرف
من املغرب يف الرواية .وتبعا لذلك ف�إنه غزير
الإنتاج ،فمن �إ�صداراته يف ال�رسد الق�ص�صي
(هواج�س امر�أة� ،شيء من الوجل ،مظلة يف
قرب ،ت�سونامي ،رجال وكالب ،)..وملعرفة
�أ�سلوب الكاتب يف الكتابة ارت�أى الناقد
جميل حمداوي الغو�ص يف �أحد �أعماله وهو
بالتحديد «مظلة يف قرب».
ظهرت هذه املجموعة �سنة  ،2006وت�ضم
�سبعا وخم�سني ق�صة ق�صرية جدا ،مييل فيها
�إىل احلجم الق�صري الذي ال يتجاوز ن�صف
�صفحة ،واعتماد احلذف والإ�ضمار ب�شكل
مكثف ال�ستفزاز القارئ ودفعه لت�شغيل العقل
واملخيلة والذاكرة مللء الفراغات وت�أويل ما
يحتاج �إىل ت�أويل ،وجتنب الو�صف والتفا�صيل
الزائدة ،وتعوي�ض ذلك بعالمات الرتقيم
والنقط الثالث التي تدل على الفراغ اللغوي
وغياب املنطوق .ثم �إن �إبداعه الأدبي يغلب
عليه الطابع الذهني خا�صة و�أنه ي�ستند �إىل
مرجعية ثقافية ثرية وغنية زاخرة باحلموالت
املعرفية والفكرية والأدبية والعلمية ،ومن
العناوين البارزة يف هذا االجتاه (بلقي�س،
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املومياء ،عوملة ،خطيئة ،دخان �أ�سود.)..
وهذه ال�سمة الأخرية ترتبط ب�سمة �أخرى
�شديدة ال�صلة بها هي الطابع التجريدي
يف ت�شكيل اللغة وت�شييد الداللة ،مما �أ�ضفى
على ن�صو�صه كثريا من الغمو�ض والتعقيد
وال�صعوبة .كما ي�ستفيد كثريا من جن�س ال�شعر
من حيث ا�ستخدام الأ�سطر واجلمل والتقدمي
والت�أخري وال�صور املجازية والرمزية على
غرار ق�صيدة التفعيلة �أو ق�صيدة النرث ،ويت�أكد
هذا التوجه بجالء باعتماده التكرار ال�صوتي
واللفظي ومو�سقة املقاطع الق�ص�صية.
 oح�سن برطال :يعتمد هذا الكاتب الق�ص�صي
يف جمموعته «�أبراج» ال�صادرة �سنة 2006
يف ترتيب ق�ص�صه الق�صرية جدا على الرتتيب
الفلكي� ،إذ حاول �أن يزاوج بني الداللة
والأبراج ،مثل :برج احلمل ،برج الثور،
برج اجلوزاء ،برج ال�رسطان ،برج الأ�سد،
برج العذراء ،برج امليزان ،برج العقرب،
برج القو�س ،برج اجلدي ،برج الدلو،
برج احلوت .وهكذا ف�إن الأبعاد النف�سية
والأخالقية واالجتماعية التي تخرتق هذه
الن�صو�ص غالبا ما يختار لها الرمز الفلكي
الذي ينا�سبها ويتقاطع معها دالليا .فربج
احلمل (املعروف بالهدوء والوداعة) يقرنه
بعنوان :اال�ست�سالم وقبول الهزمية� ،إذ
بالرغم من جترب الأ�سياد وت�سلط الأقوياء ف�إن
الإن�سان /احلمل يكابد املرارة والأمل ويقبل

عيسى الدودي
الهزمية وير�ضى باخلنوع ويف�ضل الهروب
على املواجهة ،ويف برج ال�رسطان يحاول �أن
يعك�س �صورة ال�رش ودوره يف م�أ�ساة و�ضياع
الإن�سان والتنكيل به وت�صفيته و�إذالله وقهره،
�أما برج الأ�سد فمن البديهي �أن يكون رديف
ممار�سات القهر والت�سلط واجلربوت وال�سادية
والذل والعبودية يف حق ال�ضعفاء والفقراء،
كما يحيل القو�س على القتل والرماية
واجلرمية التي طبعت حياة الآدميني منذ �أن
قتل قابيل هابيل وا�ستمر الإن�سان يف قتل �أخيه
الإن�سان و�إبادته ،..وهكذا دواليك يف بقية
الأبراج ،يقول حميد ركاطة عن هذا اجلانب
يف ق�ص�صه وبال�ضبط عن برج الدلو« :يكمن
�رس الغرابة يف ن�صو�ص برج الدلو حيث
�سيطرة التف�سري امليتافيزيقي لتحليل الظواهر
ومعاجلتها بناء على توظيف التف�سري الغيبي
�أو املاورائي لتحديد الأ�سباب وم�سبباتها
لت�سقط يف اخلارق واملبهم وهو الو�شاح الذي
يدثر �أغلب ن�صو�ص هذا الربج ويربز �أ�رساره
املعقدة وال�صعبة الفهم �أحيانا»( .)11وعلى
العموم ف�إن ق�ص�ص ح�سن برطال ذات نربة
�إن�سانية عالية يطفو فيها الإن�سان �إىل الأعلى
وترتفع �أ�سهمه مادام هو الب�ؤرة واملحور يف
هذا العامل ،ومبوازاة ذلك ف�إن هذه الر�ؤية
الإن�سانية عنده م�سلحة بال�شهامة والثورة
والتمرد على قيم اجل�شع والطمع واحل�سد
والكراهية واخليانة واخلديعة والغدر ،وعلى
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العموم ف�إنه ي�شيع �إن�سانية الإن�سان ،ويقر ب�أن
ال�رش �أقرب اخلري ليرتك املجال ف�سيحا لل�شيطان
لي�سود ويبقى .ويف اجلانب الفني ف�إنه يعتمد
التنكيت والتلغيز لإثارة الإ�شكاالت املعقدة
التي لي�س من الهني �إيجاد احللول والإجابات
النهائية لها ،وال�سخرية واال�ستهزاء من الواقع
الإن�ساين ،كما تتحول الكائنات وال�شخو�ص
عنده �إىل كائنات ممت�سخة وم�ستهجنة ب�سبب
خبثها وان�سالخها من �إن�سانية الإن�سان.
 oعز الدين املاعزي� :صدرت جمموعته «حب
على طريقة الكبار» �سنة  ،2006وحاول �أن
يجمع فيها بني املتناق�ضات والأمور املتقابلة
كعامل الكبار يف مقابل عامل ال�صغار ،وعامل
الق�سوة العنف يف مقابل عامل ال�سالم واخلري،
وي�سعى من وراء ذلك حث النا�س على تبني
قيم اخلري والف�ضيلة واحلب والأمل يف مواجهة
قيم ال�رش والف�ساد� ،إال �أن هذا الت�صور املثايل
للحياة ال ميكن �أن يتحقق �إال يف عامل ال�صغار.
ولإي�صال هذه القناعات يوظف ال�سخرية
الكاريكاتورية والتنكيت والتلغيز يف انتقاد
الأو�ضاع وتعرية الواقع املوبوء ،كما مييل �إىل
الأ�سلبة والتهجني كا�ستعماله للغة الف�صحى
واللغة العامية بل وحتى اللغة الأجنبية كما
يف ق�صته � ،la vache qui ritأ�ضف �إىل ذلك
توظيف �إيقاع �رسدي �رسيع يتميز بال�رسعة
والت�سل�سل والتعاقب ب�شكل ان�سيابي.
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 oعبداهلل املتقي :يف جمموعته «الكر�سي الأزرق»
التي �صدرت يف طبعتها الأوىل �سنة 2005م
حاول �أن يعري التناق�ضات االجتماعية
مبزيد من ال�سخرية والنقد والثورة ،فتناول
ق�ضايا املر�أة ،واجلن�س ،والأحوال ال�شخ�صية،
واملجون ،واحلب واجل�سد ،واحلرب وال�سلم
والإرهاب ،والهجرة ال�رسية ،والعامل
الرقمي ..ومتتاز ق�ص�صه من الناحية الفنية
بالإكثار من عالمات احلذف ،وتوظيف
عالمة اال�ستفهام ،واللجوء �إىل التكرار
ال�صوتي واللفظي والرتكيبي ق�صد خلق �إيقاع
داخلي وخارجي يت�سم بالتوازي والتماثل،
كما �أنه يف بع�ض الأحيان مي�رسح ق�ص�صه �إذ
حت�رض عنا�رص امل�رسح من بداية وعقدة وحل
حوار و�شخ�صيات ،ومن جانب اللغة ف�إن
معجم اجل�سد واجلن�س يطفو �إىل ال�سطح يف
ق�ص�صه ب�شكل ملفت للنظر دون امل�سا�س
بجمالية اللغة ،فعلى حد تعبري حممد رم�صي�ص
فـ�« :إن �شبكة العالقات اللغوية املتفاعلة على
منت هذه املجموعة وفق املبد�أ احلواري ال
تفوت فر�صة ف�سح املجال بق�صدية لهيمنة
البعد اجلمايل للغة الق�صة ،وت�ضييق اخلناق
على بعدها البالغي الأمر الذي يجعل الوظيفة
ال�شعرية للغة هذه املجموعة ب�ؤرة اخلطاب
الق�ص�صي من خالل تو�سل القا�ص انحرافات
�أ�سلوبية تخلق فجوة داللية وم�سافة توتر
معنوي على خلفية التلميح والإيحاء»(.)12
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 oه�شام بن ال�شاوي :ير�صد الدكتور جميل
حمداوي خ�صائ�ص الكتابة الق�ص�صية عند
هذا الكاتب يف مقال ن�رشه بامللحق الثقايف
جلريدة املنعطف بعنوان :يف «بيت ال تفتح
نوافذه »..له�شام بن ال�شاوي( ،)13وقد
�أ�صدر هذه املجموعة الق�ص�صية الأوىل �سنة
2007م يف � 91صفحة ،وهو الذي �أتى �إىل
الق�صة الق�صرية جدا بعد �أن جرب الق�صة
الق�صرية ومار�سها بطقو�سها الفنية واجلمالية.
من ناحية الق�ضايا التي يطرحها الكاتب تكاد
تنح�رص يف الر�ؤية ال�شبقية وا�ستدعاء امل�شاهد
اجلن�سية والإيرو�سية والذكريات الغرامية
واملغامرات املاجنة والرتكيز على م�شاكل
املراهقة ،كما يوظف اخلطاب احللمي حيث
الغياب على م�ستوى الال�شعور من خالل
ا�ستح�ضار العا�شقات اجلميالت ،ويف الواقع
تظهر مكبوتاته وحرمانه اجل�سدي وينقلب
احللم �إىل �رساب .وال يفوت الكاتب �أن ينتقد
واقع املر�أة التي تبيع ج�سدها وتنتقل من هذا
�إىل ذاك من �أجل ت�أمني لقمة العي�ش .فالكاتب
يحاول من خالل هذه ال�صور وامل�شاهد التي
يلتقطها من الواقع �أن يدين كثريا من الظواهر
االجتماعية ال�سلبية كالدعارة والفقر والت�سول
والبحث يف قمامات الأزبال�..أما اخل�صائ�ص
الفنية واجلمالية التي يوظفها الكاتب مثل
اجلمل الفعلية الق�صرية التي حتدث يف الن�ص
�إيقاعا �رسيعا ،والبدايات اال�ستهاللية التي

عيسى الدودي
تكون حدثية �أوف�ضائية �أو و�صفية ،بالإ�ضافة
�إىل االنزياح والتنا�ص..كل هذا مل مينع الناقد
من ت�سجيل م�آخذات على الكاتب بقوله:
«ومن م�آخذنا على ه�شام بن ال�شاوي �أنه
ي�سقط �أحيانا يف الإ�سهاب والإطناب وتكرار
ما ينبغي تفاديه ،لأن من �سمات الق�صة
الق�صرية جدا االقت�ضاب والتلميح والإدها�ش
والوم�ض ،فال داعي للتف�صيل يف الأحداث
والتو�سيع فيها ،والإكثار من النعوت
والأو�صاف الثانوية التي ينبغي اال�ستغناء
عنها»(.)14

 - VIالعـمل الببليـوغـرافـي:

منذ مدة لي�ست بالق�صرية د�أب الدكتور
جميل حمداوي على جمع وت�صنيف كل ما
يتعلق بالق�صة الق�صرية جدا باملغرب من �إبداع
ونقد ودرا�سات و�أن�شطة وملتقيات لها عالقة
بهذا اجلن�س الأدبي ،يقول يف هذا اجلانب:
«و�سنحاول يف هذه الدرا�سة �أن نقدم للقراء
الأفا�ضل ببليوغرافيا متوا�ضعة حول الق�صة
الق�صرية جدا باملغرب ،و�ستكون طيبولوجية
ن�سبية �ستتغري ب�شكل م�ستمر ودائم � -إن �شاء اهلل
 كلما تو�صلنا باجلديد يف جمال الق�صة الق�صريةجدا»( .)15وبالرغم مما يتطلبه هذا العمل من
جهد وعناء ومتابعة متوا�صلة ف�إن الناقد ولج
هذا امليدان بعزمية �شديدة ورغبة �أكيدة تعك�سان
مدى اهتمامه بهذا الفن و�سعيه لتقدميه للقراء
والدار�سني واملهتمني وت�سهيل و�صولهم �إىل
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م�ضان هذا اجلن�س الأدبي .وجتدر الإ�شارة �أن
الدكتور جميل حمداوي لي�س من ذلك ال�صنف
الذي يقدم لنا بيليوغرافيا جافة عبارة عن �أرقام
و�إح�صائيات ،بل  -كما عودنا دائما � -أرفق
هذا العمل البليوغرايف بدرا�سات و�أبحاث
عديدة ومتنوعة من�شورة يف كتب وجمالت
ورقية ومواقع رقمية على �شبكة الإنرتنيت� ،سعى
فيها �إىل تعريف الق�صة الق�صرية جدا باملغرب
وخارجه ،وحتليل الأ�ضمومات واملجموعات
الق�ص�صية لكتاب مغاربة و�آخرين من بلدان
عربية �شقيقة ،بالإ�ضافة �إىل الإ�سهاب يف ت�رشيح
هذا اجلن�س الأدبي و�إبراز اجلوانب املو�ضوعية
والفنية اجلمالية فيه ،وتقدميها للقارئ يف حلة
ال�سهل املمتنع لتقريبها �إىل �أكرب �رشيحة من القراء
واملهتمني .وهكذا ف�إن جهده يف هذا املجال
ي�شمل ما يلي:

 - 1ببليوغرافيا املجموعات:

عمد الكاتب جلمع املجموعات
والأ�ضمومات يف جمال الق�صة الق�صرية جدا
باملغرب ،ومن هذه الأعمال التي �أح�صاها:
« oزخة..ويبتدئ ال�شتاء» ،جلمال بوطيب،
2001م.
« oعناقيد احلزن» ،ملحمد العرتو�س2002 ،م.
« oالهنيهة الفقرية»� ،سعيد بوكرامي.2002 ،
« oجزيرة زرقاء»� ،سعيد منت�سب2003 ،م.
« oالكر�سي الأزرق» ،عبد اهلل املتقي2005 ،م.
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« oكيف ت�سلل وحيد القرن» ،حممد تنفو2005 ،م.
« oمظلة يف قرب» ،م�صطفى لغتريي2006 ،م.
�« oأبراج» ،ح�سن برطال.2006 ،
« oحب على طريقة الكبار» ،عز الدين املاعزي،
2006م.
�« oأج�ساد..وقربة» ،ر�شيد البو�شاري2007 ،م.
« oثقل الفرا�شة فوق �سطح اجلر�س»� ،أني�س
الرافعي2007 ،م.
« oمرييندا» ،فاطمة بوزيان.
« oت�سونامي» ،م�صطفى لغتريي.2008 ،
« oق�ص�ص ق�صرية جدا» ،وفاء احلمري.2008 ،
« oال�ضفة الأخرى» ،الب�شري الأزمي2007 ،م.
....
بالإ�ضافة �إىل الأعمال التي مت ن�رشها
يف اجلرائد واملالحق الثقافية ،كالعلم الثقايف
واملنعطف الثقايف وروافد ثقافية واملجلة
العربية..

 - 2خمتارات من الق�صة الق�صرية جدا:

وهي ن�صو�ص �إبداعية يف الق�صة الق�صرية
جدا ينتمي �أ�صحابها للمغرب �أو العامل العربي �أو
�أمريكا الالتينية �أو �إ�سبانيا �أو عاملية على العموم
مثل:
« oبحثا عن الدينا�صور» ،وهي خمتارات من
الق�صة الق�صرية جدا يف �أمريكا الالتينية.
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« oندف النار» ،وهي خمتارات من الق�صة
الق�صرية جدا باملغرب و�إ�سبانيا.
« oق�ص�ص ق�صرية جدا جلربان خليل جربان.
 oق�ص�ص ق�صرية جدا لنجيب حمفوظ».
« oخمتارات من الق�ص�ص الق�صرية جدا العاملية».
 - 3مقاالت ودرا�سات نقدية:
و�صنف فيه ما تو�صل �إليه من �أعمال
تتعلق بالدرا�سة والتحليل والتنظري ،ككتاب
«�شعرية الواقع يف الق�صة الق�صرية جدا :ق�ص�ص
عبد اهلل املتقي وم�صطفى لغتريي» للباحث
التون�سي عبد الدامي ال�سالمي .وكتاب «الق�صة
الق�صرية جدا باملغرب :امل�سار والتطور» للدكتور
جميل حمداوي�...أما املقاالت فهي �أكرث من �أن
حت�صى ،من قبيل التمثيل نذكر منها:
( oيف «جزيرة زرقاء» ل�سعيد منت�سب� :شعرية
ال�رسد ال�شذري)� ،إبراهيم احلجري.
( oالق�صة الق�صرية جدا :مواقف ور�ؤى)،
عبداهلل املتقي.
�( oشعرية الق�صة الق�صرية جدا) ،الدكتور ح�سن
املودن.
( oالق�صة الق�صرية جدا جن�س �أدبي جديد)،
الدكتور جميل حمداوي.
( oمقومات الق�صة الق�صرية جدا يف «�أبراج»
حل�سن برطال) ،الدكتور جميل حمداوي.
( oالق�صة الق�صرية جدا :مقدمة و�إ�شارات)،
مالكة ع�سال.

عيسى الدودي
�( oشعرية التجريد والغمو�ض يف ق�ص�ص �سعيد
بوكرامي الق�صرية جدا) ،جملة املثقف.
( oعبد اهلل املتقي..ال�رسدية ال�شعرية) ،جريدة
املنعطف الثقايف.
«( oحب عل طريقة الكبار» بني امللمح
ال�سريذاتي والنف�س البدوي) ،املنعطف
الثقايف.
�( oضجيج و�سمات الق�ص اخلاطف) ،الدكتور
خالد �أقلعي.
( oحقائق التخييل قراءة يف الق�صة الق�صرية
جدا «الكر�سي الأزرق» لعبد اهلل املتقي)،
البويحياوي �إ�سماعيل... .

 - 4حوارات مع كتاب الق�صة الق�صرية جدا
باملغرب ،واجلوائز التي ح�صل عليها:

مثل احلوار الذي �أجرته املنعطف الثقايف
مع القا�ص ح�سن برطال ،املن�شور يف عدد
 20/19يناير � .2008أما اجلوائز التقديرية فهي
كثرية معديدة مثل امل�سابقة الإبداعية التي �أ�رشفت
عليها (جملة ثقافة بال حدود) الرقمية و(جريدة
ال�صوت العراقية) ،ومت توزيع اجلوائز يف
 ،2007/11/1وقد فاز فيها من املغاربة كل من:
زهرة رميج التي ح�صلت على اجلائزة الأوىل،
وم�صطفى لغتريي الذي نال اجلائزة الثالثة،
بينما فاز عبد الفتاح �ضو باجلائزة التقديرية.
كما ي�سهر ال�صالون الأدبي يف املغرب الذي
كان يرت�أ�سه م�صطفى لغتريي و�أ�صبح يرت�أ�سه

الراوي  ،ج  22ربيع األول 1431هـ  -مارس 2010

87

مقـــــــــــــــــاالت
الآن �سعيد بوكرامي على تفعيل جائزة �إبراهيم
بوعلو للق�صة الق�صرية جدا ،وهي جائزة �سنوية
تعطى لكتاب الق�صة الق�صرية جدا املتميزين يف
هذا املنتوج الإبداعي ،ففي �سنة  2007كانت
اجلائزة الأوىل للكاتبة مليكة ال�شجعي ،والثانية
من ن�صيب لبنى اليزيدي ،بينما الثالثة فقد ح�صل
عليها �سامي الدقاقي.

والن�رش والتوزيع ،الطبعة الأوىل� ،2008 :ص.24 :

( )7الق�صة الق�صرية جدا يف ال�سعودية (مقاربة ن�صية)،
�أ�سامة حممد البحريي ،الراوي :دورية تعنى بال�رسديات
العربية ،العدد ،20 :ربيع الأول 1430هـ /مار�س
� ،2009ص.25 :

( )8الق�صة الق�صرية جدا� :إ�شكالية البناء والداللة ،د� .سعاد
م�سكني ،املجلة العربية :جملة الثقافة العربية ،العدد:
 ،382ذو القعدة 1429هـ /نوفمرب 2008م� ،ص.7 :
( )9ما معنى �أن �أكتب ق�صة� ،أحمد بوزفور ،روافد :ثقافية
مغربية ،العدد ،15 :مار�س� -أبريل � ،2009ص.15 :
( )10بني االرتباط بال�رشط الإن�ساين واخلطاب املنفلت :قراءة
يف املجموعة الق�ص�صية الق�صرية جدا «�أبراج» للقا�ص
املغربي ح�سن برطال ،ركاطة حميد ،4/4 ،املنعطف
الثقايف :ال�سبت /الأحد  25/26يوليو � ،2009ص:
.11

الهوام�ش
( )1الق�صة الق�صرية جدا باملغرب :قراءات يف املتون ،الدكتور
جميل حمداوي ،النا�رش :مقاربات (جملة العلوم الإن�سانية)،
الطبعة الأوىل� ،2009 :ص.82 :

( )2خ�صائ�ص الق�صة الق�صرية جدا عند الكاتب ال�سعودي
ح�سن علي البطران ،ت�أليف :الدكتور جميل حمداوي،
دار ال�سمطي للطبع والن�رش والتوزيع والإعالم القاهرة،
الطبعة الأوىل � ،2009ص.8 :
(� )3شعرية الواقع يف الق�صة الق�صرية جدا (ق�ص�ص عبد
اهلل املتقي وم�صطفى لغتريي �أمنوذجا) ،عبد الدائم
ال�سالمي ،من�شورات �أجرا�س ،املطبعة :دار القرويني،
الطبعة الأوىل � ،2007ص.7/6 :
( )4جمالية االختزال :قراءة يف «كيف ت�سلل وحيد القرن»
ملحمد تنفو ،عبد الرحمن التمارة ،املجرة :جملة ف�صلية
�إبداعية نقدية ،عدد ممتاز حول الق�صة الق�صرية جدا،
خريف � ،2008ص.51 :

( )11اللغـة ال�شـعريـة يف ق�صــ�ص عبـداهلل املتـقي ..جممـوعة
 الكر�سـي الأزرق منوذجا  ،-حممد رم�صيـ�ص،العـدد ،219 :ال�سبـت /الأحد  17/16نوفمـرب
� ،2008ص.6 :
( )12يف «بيت ال تفتح نوافذه »..له�شام بن ال�شاوي ،جميل
حمداوي ،املنعطف الثقايف ،العدد ،241 :ال�سبت/
الأحد  09/10ماي  13/14 ،2009جمادى الأوىل
� ،1430ص.10 :
( )13نف�سه� ،ص.10 :

( )14الق�صة الق�صرية جدا باملغرب :امل�سار والتطور ،الدكتور
جميل حمداوي ،النا�رش :م�ؤ�س�سة التنوخي للطباعة
والن�رش والتوزيع ،الطبعة الأوىل� ،2008 :ص.34 :

***

( )5الق�صة الق�صرية جدا� :إ�شكالية البناء والداللة ،د� .سعاد
م�سكني ،املجلة العربية :جملة الثقافة العربية ،العدد:
� ،382ص.8 :
( )6الق�صة الق�صرية جدا باملغرب :امل�سار والتطور ،الدكتور
جميل حمداوي ،النا�رش :م�ؤ�س�سة التنوخي للطباعة
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نورة اجلرموني

تطور متخيل  -الرواية النسائية العربية

متهيـــد:

تطور متخيل
الرواية الن�سائية
العربية

نــــورة اجلـرمـونــي

الإبداع الأدبي الن�سائي منذ ممار�سة املر�أة للتعليم
عرف
وال�صحافة ،واقتحامها املجال الن�ضايل بف�ضل جمهوداتها
و�أفكار رواد النه�ضة العربية خالل القرن التا�سع ع�رش تطورات
متالحقة ،وخا�صة يف جمال الإبداع الروائي .فقد �أ�صبحت الرواية
الن�سائية و�سيلة تعرب املبدعة من خاللها عن توقها �إىل التحرر و�إثبات
الذات ،فحملت بذلك ق�ضية املر�أة ومعاناتها ونظرتها �إىل الوجود
من خالل ذاتها ،و�صورت الواقع ومواطن اخللل التي �ساهمت يف
تر�سيخ الظلم الالحق بها ،وعربت عن �آمالها و�آالمها وحاالتها
العاطفية والنف�سية ،فات�سمت كتابتها الروائية عموما بال�صدق
وااللتزام وطرح ق�ضية املر�أة ،وتقدمي الن�صائح وا�ستخال�ص العرب،
�إىل جانب حتقيق املتعة الفنية.
ويظهر تتبع م�سار الكتابة الروائية الن�سائية العربية �أن انطالقتها
الفعلية كانت يف ع�رص النه�ضة ،ثم عرفت ن�ضجها مع مناذج من
كتابات اجليل الثاين ،الذي هو جيل االحتجاج والرف�ض والتمرد،
وحظيت يف اجليل الالحق بنتاج وفري تعمقت فيه خ�صو�صية
التجربة الروائية عند املر�أة املبدعة.

 - 1الرواية الن�سائية العربية :البدايات

يقر العديد من النقاد والناقدات ب�أن رواية «ح�سن العواقب»
لزينب فواز تعترب �أول رواية ن�سائية عربية ،وقد كان لها ت�أثري بالغ
يف الكتابة الروائية للمر�أة فيما بعد ،لأنها عدت مبثابة دافع قوي
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لإطالق �رصخة هذه الأخرية ،وخروجها من
بوتقة ال�صمت التي و�سمت حياتها الإبداعية
ب�شكل ق�رسي .وت�ؤكد الناقدة ر�شيدة بنم�سعود
مثال �أن جتربة الكاتبات الروائيات يف امل�رشق،
تعد «امتدادا لتجربة انبثقت يف �أواخر القرن التا�سع
ع�رش ،بريادة زينب فواز التي كتبت �أول رواية ن�سائية
عربية «ح�سن العواقب» �سنة  ،1895وتلتها لبيبة
ها�شم التي �صدرت لها رواية «قلب الرجل» �سنة
.)1(»1904
وقد ركزت املبدعة يف هذه الرواية على
�أحداث تاريخية بجبل عامل بلبنان ،فعر�ضت
من خاللها ل�سل�سلة من ال�رصاعات بني الأمري
�شكيب �أحد �أمراء الدروز وابن عمه تامر ب�سبب
تناف�سهما يف حب ابنة عمهما فارعة ،وتنتهي
الق�صة نهاية �سعيدة ،بعد العديد من املغامرات
القائمة على ال�صدفة اهتمت فيها الكاتبة بت�صوير
احلياة وال�شهامة العربية والأ�صالة ال�سيا�سية التي
كان يتمتع بها العرب .وقد وظفت املبدعة
�أ�سلوبا ميزج بني النرث الب�سيط وامل�سجوع وهو
ي�شبه �إىل حد كبري �أ�سلوب �سليم الب�ستاين .كما
�أنها ت�أثرت بكتابته الروائية �إىل حد بعيد ،من
حيث اعتمادها املغامرات ،وحوادث اخلطف
والتحايل(.)2
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن رواية «ح�سن
العواقب» ات�سمت بكرثة موادها العجيبة ،وهي
حوادث اقت�ضت تراكم الأحداث وتوظيف
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�شخ�صيات متعددة ،الأمر الذي يجعل القارئ
ال يدرك فيها الكائنات الورقية �إال �إذا �صفها على
ورقة �أمامه ح�سب منظور الدار�س عبد املح�سن
طه بدر الذي ي�ضيء للقارئ جوانب هامة من
هذه الرواية ،فهو كان ي�ؤاخذ عليها عدم توافر
خيط واحد ي�شد عنا�رص املحكي ال�رسدي ،هذا
مع اجلمع بني �أحداث متعددة دفعة واحدة(.)3
وقد ذهبت الناقدة بثينة �شعبان �إىل حد
اعتبار رواية «ح�سن العواقب» �أول رواية عربية
على الإطالق حيث تقول يف كتابتها « 100عام
من الرواية الن�سائية العربية»� :إن «�أول رواية عربية
هي ح�سن العواقب للكاتبة زينب فواز (من�شورات
الدار الهندية ،القاهرة .)1899 ،وكانت زينب فواز
ت�سمى «درة ع�رصها» وموهبة فريدة ،اكت�سبت �أعمالها
�شهرة وا�سعة يف خمتلف �أنحاء العامل العربي»(.)4
ومهما يقال عن الزمن الت�أ�سي�سي للجن�س
الروائي الن�سائي يف الثقافة العربية ،ومهما
تعددت الآراء يف هذا ال�ش�أن ،ف�إن املهم لي�س
حتديد �أول ن�ص �سمحت بنائيته الفنية  -اجلمالية
بت�أطـريه داخل م�صطلـح «الـجن�س الروائي»،
مـادام تاريخ الأدب ب�شكـل عـام يظل -
با�ستمرار  -منفتحا على القراءات التي تقف
كل مرة عند حلظات م�سكوت عنها يف التجربة
الإبداعية تاريخيا ،و�إمنا النظرة ميكن �أن تتجه
نحو �رشوط ت�شكيل �سياق �إنتاج اجلن�س الروائي
يف التجربة العربية احلديثة ،واملق�صود بذلك
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تطور متخيل  -الرواية النسائية العربية
خمتلف الأ�شكال التعبريية املكتوبة وال�شفوية

ب�أن احلكاية قوية حمكمة ال�رسد ،و�إن كانت
تعتمد على عن�رص ال�صدفة وتكرث فيها املبالغات
امليلودرامية ،وهي عالوة على ذلك وفقت يف
معاجلة العواطف العميقة ،ف�أ�سلوبها جميل،
متقن ،وهو من �أجمل الأ�ساليب الق�ص�صية يف
هذه الفرتة ،وقد تخل�صت فيه الكاتبة من الوعظ
واال�ستطراد �إىل الن�صائح والإر�شادات(.)6
وميكن �أن ندرج روايتي زينب فواز ولبيبة ها�شم
ال�سابقتني يف قائمة الكتابة الن�سائية التاريخية،
فالأوىل كما ر�أينا ا�ستمدت مادتها اخلام من
التاريخ وقدمتها يف قالب اجتماعي يعالج ق�صة
حب� ،أما الثانية فقد متيزت ببنائها الفني املتطور
ن�سبيا.

وردة اليازجي يف لبنان وعائ�شة تيمور يف م�رص،

وتعترب مي زيادة ( )1941-1866من
الكاتبات اللواتي �ساهمن يف النه�ضة الفكرية
والأدبية ،من خالل �إن�شائها ل�صالون �أدبي
اعترب يف مرحلته التاريخية ظاهرة ثقافية متميزة
تبو�أت فيه املر�أة مكانة فعالة وم�ؤثرة يف جمال
حيوي تلتقي فيه نخبة من �أ�سماء املجتمع الثقايف
الفكري (كلطفي ال�سيد ،وم�صطفى �صادق
الرافعي وعبا�س العقاد )...ويتفاعل فيه احلوار
بني �أ�سماء ذكورية المعة يف جمال الأدب،
و�أخرى تخرج تدريجيا من دائرة ال�صمت
والتهمي�ش التاريخيني ،ومع ذلك تبقى م�ساهمة
«مي زيادة الروائية والق�ص�صية حمدودة ومتثل جمرد
وقفات ب�سيطة �أمام ذخر �إنتاجها الثقايف ( )...وقد متيز
�أ�سلوبها ال�رسدي عموما مبو�سيقى العبارة التي عك�ست

التي �ساهمت برتاكمها يف تهيئة املناخ العام

ل�رشوط الرواية ،ويف هذا ال�صدد ،ميكن اعتبار
معظم كتابات املر�أة �سواء ال�رسدية املكتوبة �أو
املحكية ال�شفوية �إىل جانب �أ�شكال املذكرات
واليوميات وكتب الرحالت وغريها �أ�شكاال

تعبريية �ساهمت يف خلق جدل ت�أ�سي�س اجلن�س
الروائي مادامت الرواية تظل جن�سا منفتحا على
باقي الأ�شكال التعبريية الأخرى(.)5

ويف هذا ال�سياق ،ميكننا القول �إن القرن

التا�سع ع�رش عرف يقظة فكرية ن�سائية ،من خالل
امل�ساهمات الإبداعية للعديد من املبدعات �أمثال

وزينب فواز ولبيبة ها�شم ولبيبة �صوايا وفريدة
عطية ومي زيادة ،كما برزت كاتبات ممن

در�سن باجلامعة امل�رصية �إثر ن�شوئها ،من �أمثال
�سهري القلماوي يف «�أحاديث جدتي» ()1935

وعائ�شة عبد الرحمن يف «الريف امل�رصي»

(...)1937

فالكاتبة لبيبة ها�شم مثال ا�شتهرت يف جمال

الكتابة الروائية والق�ص�صية عن طريق ال�صحافة

ترجمة وت�أليفا ،وكتبت رواية «قلب الرجل» التي
جتمع بني التاريخ والت�سلية والرتفيه �سنة .1904

وقد لقيت هذه الأخرية بع�ض اال�ستح�سان من
قبل الدكتور «حممد يو�سف جنم» الذي يرى
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ثقافتها العربية والغربية ،وحريتها وطموحها ،وقوتها
وقدرتها على احلديث عن املجتمع ال�رشقي»(.)7
وبحجم اقتحام «مي زيادة» لف�ضاء
الثقافة بقدر ك�شفها للعقليات التي ما تزال
مت�رشبة لقواعد منطق الثقافة ال�سائدة ،التي
يراءى لها و�ضع املر�أة الثقايف و�ضعا �شاذا
قد ي�صلح للحظة فرحة �أو متتع ،دون �أن يتم
التعامل معه بجدية ومو�ضوعية .لذلك ال جند
 يف م�ستوى هذه املرحلة � -إ�شارة مل�صطلح«الإبداع الن�سائي» ،لأن واقع املر�أة اخلارجة من
زمن ال�صمت واملندجمة يف عامل الكتابة فر�ض
�س�ؤال هذا اخلروج ،وان�شغل بالكاتبة كامر�أة
حررت املجل�س الثقايف وطرحت واقعا جديدا
يف العالقة بني املر�أة والرجل دون �أن ين�صب
االهتمام  -ب�شكل كبري  -على الكاتبة كذات
منتجة ملعرفة(.)8
�إ�ضافة �إىل جو التعتيم املمار�س على
�إبداعات املر�أة عموما ،ف�إن ن�صو�صا كثرية خالل
هذه املرحلة ،قد ن�رشتها ن�ساء ات�صلت �أ�سما�ؤهن
مبجال الن�ضال الن�سائي مثل :ملك حفني نا�صف
وهدى �شعراوي ومنرية ثابت ،ودرية �شفيق...
لكنها كتابات ذات طابع اجتماعي �إ�صالحي،
ال ترقى �إىل م�ستوى الكتابة الأدبية مبعناها
العميق� ،إنها بالأحرى ،تندرج يف �إطار اخلطاب
ال�سيا�سي العام للمجتمع.
وعموما ميكننا القول �إن الإرها�صات
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الأوىل للن�شاط الأدبي عند املر�أة ،خولت لها
فر�صة التعبري واملطالبة بحقوقها ،غري �أن جل
كاتبات هذه املرحلة ،بقني عاجزات عن امتالك
وعي حقيقي بالواقع الن�سائي ،لأنهن �صورن
املر�أة متاما كما �صورها الرجل� ،إذ ا�ستعرن نف�س
القوالب النمطية ،فظلت بذلك الن�صو�ص الروائية
حبي�سة احلدود التي ر�سمها الأدباء الذكور ،مما
جعلها تبتعد عن خ�صو�صية التجربة الن�سائية،
ولعل �أهم ما مييز جتربة املر�أة املبدعة خالل
هذه املرحلة ،هو حر�صها ال�شديد على �إ�سماع
�صوتها داخل جمتمع يتجاهل ح�ضورها ،يف
الوقت الذي يفر�ض عليها �أن تتحمل م�س�ؤوليتها
كاملة جتاه الآخر ،للنهو�ض بر�سالتها الأنثوية.

 - 2مرحلة الرف�ض والتحدي:

�إذا كانت املرحلة ال�سابقة لكتابة املر�أة
الروائية مبثابة �رصخة �أخرجتها من زمن ال�صمت
واال�ستكانة ،ف�إن املرحلة الثانية ،املمتدة من
خم�سينيات �إىل �سبعينيات القرن الع�رشين،
تتميز بتمرد املر�أة على القيود املوروثة واحلقائق
اجلاهزة التي تكبل حريتها ،وبرف�ضها للأنوثة
التقليدية ولكل ما يقف حاجزا �أمام طاقاتها
الروحية والفكرية.
وميكن التمثيل لهذه املرحلة بكتابات
كل من ليلى بعلبكي وكوليت خوري ولطيفة
الزيات و�إميلي ن�رص اهلل ومنى جبور وغريهن ممن
رف�ضن القهر االجتماعي والظلم واجلهل.
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ففي رواية «�أنا �أحيا» مثال �ستحاكم ليلى
بعلبكي على ل�سان البطلة «لينا» واقع الهوية
الأنثوية التي جتعل املر�أة دائمة العطاء دون مقابل
وتتمنى لو تزيح عن طريقها كل ما يذكرها
ب�أنوثتها ال�سلبية�« :أنا �أح�س برغبة جاحمة ل�سماع
دمار ،مل�شاهدة �أ�شالء ،للتحديق ب�أ�صابع قا�سية جبارة
ال ترحم.)9(»...
�إن هذه الرواية تعد تعبريا �صادقا وعفويا
عن �سخط البطلة لينا على تقاليد جمتمع ال ي�سمح
لها مبمار�سة دورها يف احلياة ،بل ويعمل على
�إقبار �صوتها .وتنا�سي حقيقة هويتها الأنثوية
على خالف االمتيازات املخولة للرجل« :ذلك
�أن الإ�شكال الكبري الذي ميكن �أن يواجهه الإن�سان،
�أيا كان جن�سه ،هو املوت باعتباره فقدانا للأنا ،ون�سيانا
للما�ضي»(.)10
فليلى بعلبكي حني �أطلقت �رصختها
الروائية الأوىل�« :أنا �أحيا» متردت على كل
الأعراف والتقاليد التي تقد�س �صمت املر�أة
وتكر�س ا�ستكانتها ور�ضوخها للأعراف والقيم
الرائجة يف املجتمع الأبوي املت�سلط ،لذلك
�شهدت هذه الرواية �أعنف ردود الفعل ،والقهر،
فت�أرجحت هاته الأخرية بني �آراء حتاكم الإبداع
من زاوية �أخالقية و�أخرى من زاوية �إبداعية
وفنية ،ولعل �أهم �إفرازات هذا املخا�ض الثقايف
هو بروز م�صطلح «الكتابة الن�سائية»� ،إذ ت�ؤكد
الناقدة زهور كرام ب�أن هذا الأخري ظهر كان�شغال

نورة اجلرموني
نقدي و�س�ؤال معريف تقريبا منذ اخلم�سينيات
وخا�صة مع رواية «�أنا �أحيا» انطالقا من الت�رصيح
املبا�رش بال�ضمري الأنثوي الذي يعرب  -عالنية -
عن حقه يف القول والكتابة واحلياة ،ال�شيء
الذي يعني حماولة خلرق املتعارف عليه فيما
يخ�ص	 الذات ال�صانعة للكتابة تاريخيا
(الرجل) والذات احلا�رضة مو�ضوعا يف الكتابة
(املر�أة) وانتقال املر�أة من مو�ضوع �إىل ذات� ،أي
من منظور �إليها �إىل فاعل يف املعرفة ومنتج ل�صيغ
جديدة للمفاهيم املتداولة( .)11خ�صو�صا �أن
رواية «�أنا �أحيا» ،جنحت عرب التخييل وا�ستثمار
عنا�رص الواقع يف �أن ت�شخ�ص �أدبيا عقم الو�صاية
الذكورية ،وب�شاعة احلرمان وب�ؤ�س الالتوا�صل،
�أي ت�شخي�ص كل ما يهدد حياة الإن�سان ويجعله
م�سلوب الإرادة واحلرية والكرامة.
وعلى غرار ليلى بعلبكي ،حاولت العديد
من الروائيات خالل هذه املرحلة ،خرق الذاكرة
الثقافية التي ات�سمت بغياب الفعالية الإبداعية
للمر�أة يف الغالب الأعم� ،إذ جند الأديبة ال�سورية
كوليت خوري تقول يف الإهداء الذي �صدرت
به روايتها الأوىل «�أيام معه» (�« :)1959س�أهب
حياتي للحرف� ،س�أجعل منه �إلهي ورفيقي وعبدي
ف�آمره �ساجدة ،و�أعبده �سيدة.)12(»...
ويف هذه الرواية عاجلت الكاتبة ق�ضية
املر�أة بهدوء ،دون �أن تف�صلها عن باقي ق�ضايا
املجتمع ،لتك�شف زيف الر�ؤية الذكورية التي
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ت�ستهني بقدرات املر�أة وطاقاتها اخلالقة� ،إذ منذ
ال�صفحات الأوىل للن�ص ،تربز الروائية -على
ل�سان البطلة رمي  -عمق الوعي الن�سائي بحجم
ال�صعوبات التي تواجه املر�أة املبدعة�« :أملجرد
�أنني �شابة و�رصيحة و�أكتب ال�شعر يجب �أن �أحاكم يف
هذا البلد .حتى �أنني كنت يف بع�ض الأحيان �أ�شك يف
نف�سي� ،أت�ساءل �إذا كنت فعال تلك الفتاة التي تخلق
امل�شاكل لأ�رستها ،ل�سبب وحيد ،هو �أن نف�سها ال تخلو
من الطموح و�أنها تطالب بكرامتها ك�إن�سانة تريد �أن
حتيا»( .)13فالبطلة منذ البداية ،ت�سعى �إىل �إثبات
ذاتها عن طريق ولوج عامل ال�شعر والإبداع،
لتغيري الأمناط الثقافية ال�سائدة التي جعلت من
ال�صوت الن�سائي �صوتا تابعا ويف مرتبة �أدنى من
�صوت الذكر� ،أو �صوتا خافتا ال يكاد يتكلم �إال
�صمتا.
كما �أ�صدرت الكاتبة امل�رصية لطيفة
الزيات روايتها الرائدة «الباب املفتوح» �سنة
 .1960ويف هذه الرواية �أ�رصت ال�شخ�صية
الرئي�سية «ليلى» على االنتقال من الف�ضاء
املغلق (البيت) �إىل الف�ضاء املفتوح (اجلامعة)
ثم �إىل الفعل اجلماعي من خالل امل�شاركة يف
التظاهرات �ضد الإجنليز ،وقد كثفت الكاتبة يف
روايتها هذه ق�ضية الفتاة يف املجتمع امل�رصي،
بدءاً من �سنة ( )1946حتى العدوان الثالثي
(�سنة  )1956وذكرت جميع الق�ضايا الرئي�سية
والفرعية التي تت�صل باملر�أة وال�ضغوط التي
تتعر�ض لها من �أجل �إثبات وجودها يف املجتمع،
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م�صورة لنا ،وب�شكل الفت ،ال�رصاع القائم بني
الدور الأنثوي القدمي ،ودور املر�أة اجلديد الذي
انتهى بفتور حما�س البطلة ور�ضوخها لتقاليد
املجتمع ،فبعد �أن كانت تفي�ض حيوية� ،أ�صبحت
«مت�شي وك�أنها مقيدة ب�سال�سل ثقيلة ،جتر ج�سمها
خلفها وكتفاها منحنيتان ور�أ�سها ممدودة �إىل الأمام...
يف حركاتها ثقل وخوف»(.)14
وهكذا نرى �أن املبدعة لطيفة الزيات
قدمت من خالل هذه الرواية منوذجا م�ستحدثا
جمعت فيه بني �أدب االعرتاف ،والتمرد
ال�سيا�سي واالجتماعي ،والرواية النف�سية التي
دار فيها ال�رصاع على م�ستوى الأفراد دون �أن
ت�ضيع اخللفية ال�سيا�سية مع التزام ال�صدق الذي
يدعم ال�صدق الفني ،وهي خطوة هامة خطتها
يف جمال الأدب الن�سائي العربي .غري �أن هذه
الرواية كانت هي ال�رصخة الوحيدة التي �أطلقتها
يف املجال الروائي� ،إذ ان�رصفت �إىل الكتابة
النقدية والبحث الأدبي فرتة طويلة قبل �أن تكتب
روايتها الثانية «ال�شيخوخة(.)15
�أما بخ�صو�ص روايات �إملي ن�رص
اهلل ،فاملالحظ �أن جميع بطالتها من الن�ساء،
با�ستثناء رواية «الإقالع عن الزمن» ()1981
ف�أبطال روايتي �أيلول ( )1962و�شجرة الدفلى
( )1968ن�ساء ،وت�صوران عامل الن�ساء يف القرية:
�أحاديثهن� ،أ�رسارهن ،همومهن ...كما تتميز
ال�شخ�صيات الذكورية يف هذين الن�صني ب�إبراز
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ال�شهوة التي ال تغادر الرجل املتزوج نف�سه �أو
العنف الذي ي�سلطه على املر�أة املقموعة ج�سديا
ونف�سيا(.)16

نورة اجلرموني
ا�سرتاتيجية الـن�ص  -يف هذه املرحلة  -يف
تفكيك و�إعادة تركيب ال�صور املوروثة للمر�أة،
مبعنى تقدمي �شخ�صيات ن�سائية يعانني متزقا يف
هويتهن الأنثوية ،فال هن قادرات على �أن يقطعن
كل �صلة لهن مع عامل �أورثهن ثقافة التهمي�ش
والإق�صاء ،وال هن قادرات على �أن ينتمني �إىل
العامل الذي يعتقدن �أنه يكفل �أنوثتهن الإن�سانية
اخلالقة.

واملالحظ �أن �أغلب الروايات التي ذاع
�صيتها يف هاته املرحلة ،ات�سمت با�ستخدامها
ل�ضمري املتكلم وتعبريها ال�صادق عن روح املر�أة
املبدعة ومعاناتها� ،إذ ي�صعب يف كثري من الأحيان
التمييز بني املر�أة الكاتبة و�شخ�صياتها املكتوبة،
ومن الروايات الرائدة التي ا�ستخدمت «�ضمري
املتكلم» وجنحت يف االنتقال بالقارئ من حيز
االعرتافات الذاتية �إىل «الرواية الفنية» نذكر رواية
«اعرتافات امر�أة م�سرتجلة» ( )1961ورواية
«يوم بعد يوم» ( )1969ل�سعاد زهري ،حيث
جند ال�ساردة تن�صهر يف ال�شخ�صية الرئي�سية،
ومن خالل وعي هذه ال�شخ�صية تعر�ض الكاتبة
للأحداث وال�شخ�صيات من منظور ذاتي يقدم
�رصخة �ضد جمتمع ونظام فا�سد ي�ضطهد فيهما
الرجل واملر�أة معا .ومنظور ال�شخ�صية الرئي�سية
هنا يعرب عن منظور ال�ساردة ،وي�صبح «�ضمري
املتكلم» (املعرتف) هو البوتقة التي تن�صهر فيها
الراوية والكاتبة واملو�ضوع الروائي معا (.)17

ويعود ا�ستعمال املبدعة ل�ضمري املتكلم
يف كثري من الأحيان� ،إىل رغبتها القوية يف ت�أكيد
ذاتها داخل الأ�رسة واملجتمع اللذين عمال دائما
على حب�سها وقمعها والتقليل من �ش�أنها ومن
قدراتها ،ومن ثم ،تغدو كتابة املر�أة مبثابة جواز
مرور �إىل حياة �إن�سانية ت�ستطيع البطلة داخلها
االحتجاج وهدم تراث يتجاهلها ،و�إعادة بناء
تراث �آخر يعيد االعتبار لذات املر�أة ولكينونتها
املهم�شة بفعل روا�سب املا�ضي املمتدة يف
احلا�رض ،والتي جتعل من املر�أة ،يف الغالب� ،سلعة
خا�ضعة ملوا�ضعات ال�سوق العائلي والأعراف
التي حددت التعامل معها يف قوالب وم�سارات
منطية متوارثة.

فعرب ال�شخ�صيات الأنثوية الرئي�سية يف
الن�ص �إذن ،تقوم الكاتبات بعر�ض قلقهن وعدم
ا�ستقرارهن ،ومن ثم ،يحاولن خلق بدائل من
�ش�أنها �أن حتقق فعل املراجعة لل�صور املر�سومة
م�سبقا للمر�أة يف الأدب الذكوري� ،إذ تتـبلور

وعموما ميكننا القول� :إن روائيات
املرحلة الثانية (روائيات الرف�ض والتحدي)
�شعرن بدورهن يف عملية التغيري والتحول
االجتماعي ،من خالل �إدانتهن لأ�شكال الظلم
واال�ستغالل واال�ضطهاد التي تلحق بال�شعوب
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والأفراد ،فكثريا ما نتلم�س يف كتاباتهن جتان�س
الإجناز الفني مع املوقف الثوري .فلم تكن هـ�ؤالء
الكـاتبات منعزالت عن �أحداث الواقع الذي
�ألغى وجودهن وركنهن يف الظل ،ومل يكن
�أمامهن ،وهن ين�شدن الكتابة العميقة واحلياة
الكرمية ،غري هذا الواقع ،لذلك حاولن تخطي
حمدودية التجربة الذاتية للمر�أة بربطها بق�ضايا
عامة لالمتداد يف الواقع الإن�ساين الرحب.

كتلك املتطرقة للعالقة القائمة بني املر�أة والرجل.
فمع �أخذ املر�أة زمام املبادرة على م�ستوى الكتابة
ال�رسدية وتطور وعيها ب�س�ؤال الكتابة� ،أ�صبح
فعل الإبداع عندها ي�شكل قيمة خا�صة ،وميثل
و�سيلة ت�ؤهلها �إىل �إثبات وجودها وت�أكيد هويتها
الأنثوية ،حتى تتمكن من حتقيق ذاتها وجت�سيد
خمتلف الأدوار االجتماعية لتجاوز �صورتي:
املالك الطاهر ،وال�شيطانة املدن�سة التي د�أب
الأدب الذكوري على ح�رص املر�أة يف �إطارهما.

ورثت هذه املرحلة بع�ض خ�صائ�ص
املرحلتني ال�سابقتني وطورت فكرة الكتابة
الن�سائية املتميزة ،فهي مرحلة وعي املر�أة ون�ضج
الفكر الن�سائي ،واالنفتاح على خمتلف الق�ضايا
والتحوالت احلا�صلة على م�ستوى الواقع .فلم
تعد الرواية  -يف الغالب الأعم  -جمرد خمزن
لالنفعاالت ال�شخ�صية ،بل حتولت �إىل عمل فني
تعمل املر�أة على اكتناف حدوده وموارده.

و ميكننا القول �إن الكتابة الن�سائية غدت
ت�شكل �أفق خال�ص للمر�أة عموما من حيث �إنها
مو�ضعة لتجاربها وت�صوراتها و�أحالمها و�آمالها
و�آالمها ،مو�ضعة تبتعد عن النمطي ،وتخرتق
ال�سائد وامل�ألوف بهدف �إنتاج لغة جديدة،
ت�شيع فيها مفردات وتركيبات يزول النظر فيها
�إىل املر�أة كمو�ضوع .بل �أ�ضحت هذه الأخرية،
ومن خالل فعل التخييل ،طرفا �أ�سا�سيا يف عملية
التفكيك و�إعادة الرتكيب ،ويرتاوح الرتكيب
اجلديد ،يف متا�سكه وعمقه وجذرية �أطروحاته
بقدر اكت�ساب الذات الكاتبة لدرجات من
الوعي والقدرة على الت�شكيل وامتالك �أدوات
ال�صناعة الفنية(.)18

 - 3مرحلة انفتاح التجربة الن�سائية:

�إن مزاوجة املبدعة ،خالل هذه املرحلة،
بني البوح بعامل املر�أة اخلا�ص ،وتطرق كتاباتها
للق�ضايا التي يحبل بها املجتمع مع مراعاة
الأبعاد الفنية واجلمالية ،يجعلنا نتلم�س التطور
احلا�صل يف م�ضامني ولغة الكتابة ال�رسدية
عموما ،والروائية منها على وجه اخل�صو�ص.
ذلك �أن املبدعة �أ�صبحت توظف مفاهيم جديدة
من قبيل :احلرية واجل�سد الأنثوي كما �أن كتابتها
�أ�صبحت تنفتح على ت�صورات وموا�ضيع جادة،
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ذلك �أنه �إذا كانت بنية الرواية ال تن�ش�أ من
فراغ و�إمنا هي ثمرة للبنية الواقعية االجتماعية
والثقافية على حد �سواء ،ف�إنها ثمرة بلغة التخييل
ال بلغة اال�ستن�ساخ واالنعكا�س املبا�رش� .أي
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هي تعبري �إبداعي عن موقع وموقف وممار�سة
وخربة حية وثقافية يف قلب هذه البنية الواقعية،
ولهذا فهي �إ�ضافة متخيلة �إىل هذا الواقع تعرب
ومن ثم
عنه وتنفعل به وتتجاوزه يف �آن.
�أ�صبحت الرواية احلديثة  -مبا يف ذلك الن�سائية
 تاريخا متخيال ذا زمنية متميزة خا�صة داخلالتاريخ املو�ضوعي ،فهي لي�ست جمرد �رسد �أدبي
للتاريخ املو�ضوعي يف بنيته احلدثية اخلارجية ،بل
�أ�ضحت ،بالأحرى ،التاريخ الإبداعي الوجداين
العميق املتخيل لهذا التاريخ احلدثي الذي يجاوز
هذه املظاهر احلدثية اخلارجية ليغو�ص يف �أعماق
ما يدور ،فيما وراء ،ويف باطن ،وفيما بني الأفراد
واجلماعات والطبقات والأحداث والوقائع
اجلزئية والعامة والذاتية واجلماعية من م�شاعر
وهواج�س ورغبات وتطلعات و�إيديولوجيات
ومواقف ولغات وتناق�ضات و�رصاعات و�أزمات
و�أو�ضاع نف�سية واجتماعية.)19(...
ووفقا لهذه الت�صورات ،ال تغدو
كتابة املر�أة انعكا�سا مبا�رشا لواقعها النف�سي
واالجتماعي ،لأنها تنطلق من التجربة الإبداعية
يف مفهومها ال�شمويل ،ومن م�رشوع التحرر
الذي ي�شمل الرجل واملر�أة .ثم �إن املر�أة حني
تكتب عن «ف�ضاءاتها اخلا�صة وعن الف�ضاءات
العامة بر�ؤيتها ب�أ�سلوب يختلف عن املتعارف عليه،
فمعنى هذا �أنها حترر الإبداع من �إيقاعه الرتيب وتفعل
يف نظرية املعرفة حني تعطي لنف�س اللغة املتعامل بها

نورة اجلرموني
�أ�شكاال خمتلفة وطرقا جديدة ،كما �أنها تعمق �س�ؤال
الإبداع ومن خالله �س�ؤال النقد»(.)20
فمع تنامي ثقة الروائيات العربيات
والطريقة التي عربن بها عن �أنف�سهن ،بد�أن
بالتنقيب عميقا يف املا�ضي والن�رش لر�ؤاهن
اخلا�صة عن تاريخهن الوطني .فكانت �ألفة
الإدلبي من �سورية ،وليلى �أبو زيد من املغرب،
و�أحالم م�ستغامني من اجلزائر ،وعالية ممدوح من
العراق ،وليلى العثمان من الكويت ،ور�ضوى
عا�شور من م�رص ...وكلهن قد ركزن على
�إعادة تقييم ما كان يعترب من املوا�ضيع املحرمة
يف امليدانني االجتماعي وال�سيا�سي .وقد
و�ضحن يف رواياتهن �صلة ال تقبل اجلدل بني
املا�ضي واحلا�رض ،م�شريات �إىل جذور امل�شاكل
التي مل تعالج حلد الآن .ووجدن �أن احلا�رض
يعك�س املا�ضي وهو ا�ستمرار ونتيجة له يف �آن
واحد(.)21
وقد حاولن من خالل املوا�ضيع املتطرق
�إليها �إبراز ق�ضايا املر�أة دون االنعزال عن م�شاكل
املجتمع العربي وق�ضاياه .فقد طرحت الكاتبة
املغربية «ليلى �أبو زيد» من خالل روايتها «عام
الفيل» مثال ،عدة �أ�سئلة حول العالقة بني �أو�ضاع
املر�أة والتقاليد اخلرقاء التي تتحكم يف م�صريها.
ويف هذا ال�سياق ،ي�ؤكد الناقد �إدوار
اخلراط ب�أنه من «�أوىل مهام الرواية العربية احلديثة
هو بالتحديد م�ساءلة وو�ضع الق�ضايا كلها،

الراوي  ،ج  22ربيع األول 1431هـ  -مارس 2010

97

مقـــــــــــــــــاالت
دون ا�ستثناء ،يف مو�ضع احلرية� ،سواء انتهى
ذلك امل�سعى بالنق�ض والإنكار �أو باالعتناق
واالن�ضواء ،و�إمنا عن م�س�ؤولية واختيار»(.)22

تغري �إال ال�ضعفاء .ك�أنها تدوم .غدا يفيق على واقع
يف مرارة واقعي وينهار .هل كنت �أعا�رش عدوا ؟ لوال
املن�صب ملت و�أنا ال �أعرفه.

لقد �صورت لنا الروائية ليلى �أبو زيد من
خالل روايتها «عام الفيل» معاناة ال�شخ�صية
الرئي�سية «زهرة» ب�سبب زواجها التقليدي من
«معلم الفرن�سية» دون �أخذ ر�أيها .تقول ال�ساردة
يف �سياق ا�سرتجاع ذكرياتها احلزينة« :من هذه
الطريق مر موكب عر�سي وانتهى يف ذلك البيت ،بيت
العبودية الذي ح�سدوين عليه .ح�سدوين على العري�س
�أي�ضا .معلم اللغة الفرن�سية �شيء له بال يف ذلك
العهد .مل �أعرفه� ،أما هو فقد ر�آين يف باب بيت جدي
�أتفرج على موكب مو�سيقي ف�أر�سل يخطبني .بنى
اختياره على طول �شعري و�سواد عيوين .عر�ضوا عليه
الكثريات قبلي ووجد لكل منهن عيبا .ق�رص ،طول،
نق�ص يف ال�سمنة ،كرثة الأهل  ...قال لهم �أبي« :البنت
بنت جدها» وزوجوين دون �أن يطلبوا ر�أيي .وجاءت
هداياه يف الأعياد ،حتى قيل العر�س بعد �أ�سبوع فلفني
اخلوف»(.)23

وو�صلت الورقة وما يخوله القانون� .أخطرين
الربيد فذهبت وانتظرت يف طابورين حتى ت�سلمتهما،
الورقة فاحلوالة.

وكما تزوجت ال�ساردة دون �أن ي�ؤخذ
بر�أيها ،طلقها زوجها �أي�ضا دون �أن تعرف
ال�سبب ،وك�أنها ب�ضاعة تباع وت�شرتى .تتذكر
ال�ساردة يف مطلع الف�صل الثالث كالم زوجها
اجلارح رغم الت�ضحيات التي قدمتها من �أجله:
««�ست�صلك ورقتك وما يخوله القانون».
ما �أوقح النا�س! املراكز ت�أتي بالفجاجة واملنا�صب ال
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هل يوجد يف الدنيا �إذالل �أكرب ؟ عندي �أنا ال
يوجد .ملأين العنف حتى �شعرت ب�أمل يف ر�أ�سي وطلبت
حوالة وملأتها� .أمل �أتعلم الكتابة يف الدرو�س الليلية؟
حاربنا الأمية عند من يجهلون الكتابة والقراءة وتركنا
املثقفني»(.)24
ومو�ضوع الطالق ال يح�رض يف ن�ص
«عام الفيل» باعتباره �شكال من �أ�شكال التعبري
عن ال�شجن الن�سائي فقط ،بل �إ�ضافة �إىل ذلك
جند داللته تنزاح عن م�ستواها الديني ،لت�أخذ
دالالت �أخرى توحي بطالق رمزي بني حلظتني
حا�سمتني يف تاريخ املغرب ،حلظة املقاومة
الطافحة بالآمال والت�ضامن واحللم اجلميل،
وحلظة اال�ستقالل التي ا�ستغلها البع�ض من �أجل
ال�صعود االجتماعي على ح�ساب فئات �شعبية
عري�ضة ،متثل «زهرة» جت�سيدا رمزيا لها ،بالرغم
من الت�ضحيات الكبرية والأعمال النبيلة التي
قامت بها(.)25
فقد ن�سي زوج البطلة ن�ضالها �إىل جانبه
عن طريق �إخفاء املقاومني الذين كانوا متبوعني
باجلنود الفرن�سيني ،ومترير ال�سالح للمقاومني
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من �أجل �صد امل�ستعمر .كما �ضحت ب�أموالها
وجواهرها ا�ستجابة لنداء الوطن .تقول)...(« :
بعد ذلك جاءت املقاومة ولكن تلك حكاية �أخرى.
من �أجلها بعت �شجريات الزيتون واجلواهر وكل
�شيء ،عن طيب خاطر .كان الن�ضال قد حل يف قلبي
حمل الزمرد والياقوت .الآن �سلوتها� ،أعني املجوهرات
ال املقاومة ومل يعد لها يف نف�سي �إال النفور»(.)26
وهذا املقطع يربز لنا بجالء كيف �أن البطلة
تتحدى املوا�ضعات التقليدية التي جتعل من املر�أة
عن�رصا تابعا �سلبيا ال عالقة له بال�ش�ؤون الوطنية
وال�سيا�سية ،ومع ذلك ،ف�إن حر�ص البطلة على
الن�ضال الوطني بغية حتقيق اال�ستقالل واالنت�صار
على العدو ال يعني انت�صار الن�ساء على اجلور
والظلم والقهر الذي يلحق بهن جراء زيف
الر�ؤية الذكورية املت�سلطة ،ف�رسعان ما انطف�أ نور
الأمل وعو�ضته اخليبة وان�سداد الآفاق مبا�رشة
بعد اال�ستقالل .ف�أ�صبحت البطلة ت�شعر بالتيه
وال�ضياع نتيجة عزلتها وابتعاد زوجها و�أ�صدقاء
الأم�س عنها لأنهم مل يعودوا قادرين على حتمل
ذكريات املا�ضي وانك�ساراته ،وال قيمه النبيلة
�أي�ضا ،خ�صو�صا بعد ت�سلقهم ،الالم�رشوع،
ل�سلم الرثاء الفاح�ش.
فالروائية «ليلى �أبو زيد» تر�صد لنا ،من
خالل متخيل �شخ�صياتها لرواية «عام الفيل»،
عالقة املر�أة بالواقع االجتماعي وال�سيا�سي
القائم خالل فرتة زمنية حمددة باالعتماد على

نورة اجلرموني
الآليات التخييلية املنا�سبة ،بعيدا عن ا�ستخدام
البيانات الإيديولوجية �أو ال�شعارات اجلاهزة،
فهي ت�صور لنا بب�ساطة وعمق ق�صة امر�أة مغربية
عانت كثريا قبل اال�ستعمار وبعده ،متحدية
الأ�سطورة التقليدية القائلة ب�أن الن�ساء ال عالقة
لهن بال�سيا�سة ،حيث تكون زهرة نف�سها،
البطلة ،م�ستغرقة بعمق يف الن�ضال الوطني من
�أجل اال�ستقالل .وخمولة للقارئ بذلك ،فر�صة
االنفتاح على عوامل املتخيل الإبداعي بكل
�أبعاده وم�ستوياته ،لي�ستنتج يف النهاية �أن الن�رص
ال�سيا�سي ال يعني دائما انت�صار الن�ساء على اجلور
والظلم.
والتخييل يف الأدب الروائي املغاربي
عموما والن�سائي منه على وجه اخل�صو�ص يعد
مك�سبا ثقافيا فاعال يف املجتمع ،مادام كل
حديث عن الرواية املغاربية احلديثة يظل مت�صال
ومتعلقا بقيم احلداثة والرتاث والتاريخ وال�سيا�سة
واحلرية والدميوقراطية ،والتي جتعل يف املح�صلة
النهائية من العامل الروائي معادال خمياليا للعامل
املو�ضوعي االجتماعي القائم هنا �أو هناك(.)27
ومن الروايات املغاربية التي عملت على
حترير الوعي الن�سائي انطالقا من �شخ�صياتها
الرئي�سية ،والتي تت�صدر فيها املر�أة املواقع
الأمامية ،نذكر روايتي «ذاكرة اجل�سد» و»فو�ضى
احلوا�س» لأحالم م�ستغامني حيث ترتفع وترية
الكلف بالذات امل�ؤنثة� ،إذ �إن �شخ�صية «حياة» �أو
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«�أحالم» ،والتي يطابق ا�سمها ا�سم الكاتبة ،تبدو

يومها انبهاري الآخر بك .فنحن ال نقاوم ،يف هذه

تنويع الأداء ال�رسدي وخمتلقة لأو�ضاع ق�ص�صية

كنت �أعتقد �أن الرواية طريقة الكاتب يف �أن

مهوو�سة مب�رشوع الكتابة والقراءة ،مراهنة على
معقدة.

احلاالت ،جنون الإعجاب بقاتلنا!

يعي�ش مرة ثانية ق�صة �أحبها ..وطريقته يف منح اخللود

ففي الرواية الأوىل« :ذاكرة اجل�سد»

ملن �أحب.

تنزع الكاتبة عرب فعل التخييل �إىل حترير الأنوثة

وك�أن كالمي فاج�أك فقلت وك�أنك تكت�شفني

ال�سارد موجها كالمه �إىل البطلة:

ورمبا كان هذا �صحيحا �أي�ضا ،فنحن يف

من �سمات اال�ستكانة واخل�ضوع� ،إذ يقول
«قلت يومها بابت�سامة مل �أدرك ن�سبة ال�صدق

فيها من ن�سبة التحايل :كان ال بد �أن �أ�ضع �شيئا من
الرتتيب داخلي و�أتخل�ص من بع�ض الأثاث القدمي.

�إن �أعماقنا �أي�ضا يف حاجة �إىل نف�ض ك�أي بيت ن�سكنه
وال ميكن �أن �أبقي نوافذي مغلقة هكذا على �أكرث من

جثة..

�شيئا مل حت�سبي له ح�سابا:

النهاية ال نقتل �سوى من �أحببنا .ومننحهم تعوي�ضا
عن ذلك خلودا �أدبيا� .إنها �صفقة عادلة � ..ألي�س

كذلك؟!»(.)28

فعرب هذا املقطع الذي يت�ضمن �شذرات

حوار هادئ بني ال�سارد والبطلة تربز لنا روح
الأنوثة املبدعة اخلالقة الراف�ضة لأن ت�ضطلع

�إننا نكتب الروايات لنقتل الأبطال ال غري،

دوما بدور ال�ضحية امل�ستلبة التي ر�سختها قوانني

على حياتنا .فكلما كتبنا عنهم فرغنا منهم ..وامتلأنا

عبد احلميد عقار �إىل القول �إن رواية «ذاكرة

وننتهي من الأ�شخا�ص الذين �أ�صبح وجودهم عبئا

املجتمع الذكوري ،ولعل هذا ما حدا بالناقد

بهواء نظيف...

اجل�سد» هي للهدم وللبناء يف نف�س الوقت؛

و�أ�ضفت بعد �شيء من ال�صمت:

هدم ما هو عام وما هو مطلق وما يبدو حم�صنا

يف احلقيقة كل رواية ناجحة ،هي جرمية ما

عن النقد ،وبناء ما هو �شخ�صي وذاتي .وحتى

مر�أى من اجلميع بكامت �صوت .ووحده يدري �أن تلك

يف امتالكه .ولذلك تغلب على الن�ص م�سحة

مل �أكن �أتوقع يومها �أنك قد توجهني يوما

الرواية ات�سمت بخلوها من �أي نزوع لغوي

نرتكبها جتاه ذاكرة ما .ورمبا جتاه �شخ�ص ما ،نقتله على

هذا ال�شخ�صي والذاتي تف�شل �شخو�ص الرواية

الكلمة الر�صا�صة كانت موجهة �إليه...

من احلزن واملرارة ال�شعرية ،ورغم ذلك ،ف�إن

ر�صا�صك نحوي .ولذا �ضحكت لكالمك ،ورمبا بد�أ
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انفعايل ،كما متيزت بدقة توظيفها للغة من �أجل
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ت�أدية معان انتقادية و�صور روائية �أثارت اهتمام
الدار�سني والقراء على ال�سواء(.)29

وتظل رواية «ذاكرة اجل�سد» ،بامتياز،
ملحمة تعلو فوق مفارقات الواقع وكوابي�سه،
وفوق �أنقا�ض الروح واجل�سد ،هي امللحمة التي
جتابه العامل بكتابة «حياة» ور�سوم «خالد»،
و�أ�شعار «زياد» ،وك�أن جميع �أبطال الرواية
يلج�أون �إىل الفن ك�أحد اخليارات الإن�سانية
لرتميم عاملهم الذي ال يكف عن الت�صدع
واالنهدام والت�شقق.
�أما يف رواية «فو�ضى احلوا�س» فنجد
ال�ساردة  /البطلة تذهب �إىل حد الإقرار بتوقها
الد�ؤوب �إىل ت�أنيث اللغة و�إعادة هيكلتها ب�شكل
يالئم هويتها و�إرادتها الأنثوية اخلالقة .تقول:
«كنت �أنثى القلق� ،أنثى الورق الأبي�ض ،والأ�رسة غري
املرتبة ،والأحالم التي تن�ضج على نار خافتة ،وفو�ضى
احلوا�س حلظة اخللق� .أنثى عباءتها كلمات �ضيقة،
تلت�صق باجل�سد ،وجمل ق�صرية ،ال تغطي �سوى ركبتي
الأ�سئلة.
منذ ال�صغر كنت فتاة نحيلة ب�أ�سئلة كبرية .وكانت
الن�ساء حويل ممتلئات ب�أجوبة ف�ضفا�ضة.)30(»...
وعرب �سيل الأ�سئلة التي بلورتها �أحالم
م�ستغامني من خالل روايتيها «فو�ضى احلوا�س»،
و«ذاكرة اجل�سد» نكون �أمام ت�أ�سي�س نوع جديد
من الكتابة« :كتابة الوعي ال�ضدي التي تطرح ال�س�ؤال
على نف�سها يف الوقت الذي تطرحه على غريها� ،إنها

نورة اجلرموني
كتابة الأزمة ،والكتابة الإ�شكالية ،والكتابة التي ال
تبد�أ من اليقني والإذعان ،بل تبد�أ من ال�س�ؤال ،من
حلظة ال�شك يف نف�سها ،وما حولها( )...وهي حني تبد�أ
ب�س�ؤال الهوية ت�ؤ�س�س ل�س�ؤال الوجود»( .)31ذلك
�أن الكتابة الن�سائية يف �أب�سط جتلياتها هي حركة
دائمة ومتجددة نحو هدم وتثوير الواقع املادي،
وهي حركة نحو ابتداع واختالق واقع متخيل
وحياة افرتا�ضية يتحقق فيها التوازن النف�سي
والتكامل الإن�ساين .وهكذا ت�صوغ «�أحالم
م�ستغامني» ،عرب الكتابة ،حياة جديدة ووالدة
جديدة وزمنا جديدا للمر�أة لتتمكن من االمتداد
يف الواقع الإن�ساين الرحب ،الواقع الذي �ألغى
وجود املر�أة وركنها يف الظل.
فمن خالل ن�ص «فو�ضى احلوا�س» ،تن� أش�
عالقة حميمة بني ال�ساردة واللغة ،عالقة تكون
فيها هي الفاعل املهيمن على مقادير الن�ص،
ويكون الآخر /الرجل هو املفعول الذي يت�أخر
عن مواقع ال�صدارة املعتادة .ذلك �أن البطلة/
الراوية تقرر ،بفعل التخيل� ،أن حتول الواقع �إىل
خيال و�أن حتول الرجولة يف الن�ص �إىل جماز �أو
كائن حربي .تقول« :رجل ن�صفه حرب ،ون�صفه
بحر ،يجردين من �أ�سئلتي ،بني مد وجزر ،ي�سحبني
نحو قدري.
رجل ن�صفه حياء ..ون�صفه �إغراء ،يجتاحني
بحمى من القبل .بذراع واحدة ي�ضمني .يلغي يدي
ويكتبني .يت�أملني و�سط ارتباكي .يقول:
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 �إنها �أول مرة �أطل فيها من نافذة ال�صفحةلأتفرج على ج�سدك  -دعيني �أراك �أخريا.
 ال حتتمي ب�شيء� .أنا �أنظر �إليك يف عتمةاحلرب ،وحده قنديل ال�شهوة ي�ضيء ج�سدك الآن .لقد
عا�ش حبنا دائما يف عتمة احلوا�س.)32(»...
فعرب التوحد املتخيل بني الواقع
والكلمات تن�سج �أحالم م�ستغامني ن�صا روائيا
منفتحا ومت�صاحلا مع الآخر من خالل احلوار
القائم على منطق الإقناع.
هذا ،وتنفتح رواية «فو�ضى احلوا�س»
كذلك على التاريخ لتربز لنا �سلطة الأنثى
وخ�صو�صيتها ،ولي�س �أدل على ذلك من ا�ستدعاء
ذاكرة الرواية ل�شخ�صيات ن�سائية متباينة الـداللة،
فثمة جميلة بوحريد واخلنـ�ساء وجوزفـني
وجـورج �صائـد وكليوباترا وغريهن.
فمن خالل وعي بطلة الرواية «حياة»
وعرب مونولوجها املتوتر تعقد ال�ساردة مقارنة
بينها وبني «كليوباترا» .تقول« :وكما كليوباترا -
التي و�ضعت كل زينتها ،وتعطرت ،وارتدت ا�ستعدادا
ملوتها ،ذلك الثوب الذي ر�آها فيه �أنطونيو لأول مرة،
كي يتعرف عليها هناك ..حيث �سيلتقيان بني ماليني
الب�رش  -مثلها ،جتملت ،و�ضعت عطر ذلك الرجل
نف�سه ،الذي بد�أت به هذه الق�صة ،وارتديت ذلك
الف�ستان الأ�سود نف�سه ذا الأزرار الذهبية الكبرية ،التي
متتد على طوله من الأمام ،والذي تعودت �أن �أترك زره
الأخري مفتوحا ،و�أ�ضع معه زنَّاراً �أ�سود ي�شد اخل�رص
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وير�سم ا�ستدارات الأنوثة ،وهو ما كان مينحني هي�أة
«ممثلة �إيطالية» ح�سب و�صف ذلك الرجل الذي كان
يحب هذا الف�ستان بالذات ..ويقول كلما ر�آين به:
«الأ�سود يليق بك».
ف�أجيبه بنربة غائبة:
 جميل قولك هذا� ..إنه ي�صلح عنوانا لروايةقادمة ! قطعا ،مل �أكن �أرتدي الأ�سود حدادا .كنت باذخة
احلزن ال �أكرث ،باذخة الإغراء ،مفرطة التحدي.
مل �أذهب �إليه متنكرة يف عباءة العفة :حماقة �أن
نواجه الـموت يف مثل هذا الثوب.)33(»...
وهذا امل�شهد يبلور �صورة ت�شبيهية متثيلية
م�شفرة .ت�شكل �أدواتها ب�ؤرة داللية ت�سجل
تفا�صيل التوحد بني الن�ص الآخر ال�ضاج بحركة
كليوباترا امل�شحنة بالفجيعة واملتخمة باحلداد على
الذات وهي تقف لآخر مرة �أمام مر�آتها الأثرية
وبني حياة «بطلة الرواية» وهي تتجمل وتتعطر
بعطر من �أحبت كي ت�شهد ت�شييع جثمانه .فهذا
اال�صطفاء الدال لكليوباترا يحفز ذاكرة التلقي
يف �أن يتحرك حركة ارتدادية باجتاه �إزاحة غبار
املا�ضي عن مالمح هذه ال�شخ�صية الفاتنة وهي
تت�أمل واعية حركة الأفعى ودبيبها على ج�سدها
الغ�ض .وال تلبث هذه احلركة الداللية �أن تعود
باجتاه احلا�رض �إذ ت�ؤثر �ضمنا على ا�ستعداد بطلة
الرواية للموت فتتداخل مالمح كليوباترا مع
مالمح حياة وهي ترقب �أفعى الأقدار تدب على
ج�سد �أحالمها ،وهي تعك�س رغبة عارمة جتتاح
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تطور متخيل  -الرواية النسائية العربية
الذات الأنثوية (كليوباترا) ( /حياة) يف االنتحار
املهيب(.)34
وبكلمة ،ف�إن رواية «فو�ضى احلوا�س»
�شكلت هي �أي�ضا قفزة نوعية على م�ستوى
الإبداع الروائي املغاربي ،حيث انت�رصت للأنوثة
مبفهومها الإيجابي وذلك من خالل �صياغة �أ�سئلة
وجودية ترف�ض الأحكام اجلاهزة ،واحلقائق التي
كر�ستها الإيديولوجية الذكورية عرب الزمن.
ورغم كون الكاتبات املغاربيات ،قد
�ساهمن عموما يف �إثراء احلقل الروائي الن�سائي
العربي ،ف�إن ن�سبة م�ساهمتهن تظل جد حمدودة
قيا�سا �إىل امل�رشق العربي .فعلى غرار �أحالم
م�ستغامني وليلى �أبو زيد ،ونافلة ذهب وغريهن،
ت�ستوقفنا كتابات العديد من الروائيات امل�رشقيات
اللواتي �أبرزن من خالل �إبداعاتهن �أنوثة املر�أة،
مبفهومها الإيجابي �أي�ضا ،كمريال الطحاوي
ور�ضوى عا�شور و�سلوى بكر ونورا �أمني ومي
التلم�ساين وحنان ال�شيخ وليانة بدر و�سحر خليفة
وغريهن كثريات.
فعلى �سبيل الذكر ال احل�رص ،تعد الرواية
الأوىل ملريال الطحاوي واملعنونة «باخلباء»
دليال حيا على ن�ضج الرواية امل�رصية اجلديدة يف
الت�سعينيات من ناحية الر�ؤية والداللة والتجريب
والتجديد يف البناء ال�شكلي والأ�سلوب
التغيريي وتقنيات ال�رسد .حيث يربز املكان،
واجل�سد واملوت لت�أكيد التحام الكاتبة احلميم

نورة اجلرموني
ال�صادق النربة بع�شريتها البدوية و�أهلها ومبثلهم
ومعتقداتهم الأ�سطورية ،فهي تقدم بح�س
�شاعري وميثولوجي مرهف خ�صو�صية بيئة
بدو منطقة ال�رشقية وخبائها ،كما ت�سائل مفاهيم
اجلن�س والذكورة والأنوثة(.)35
ومل يكن ح�صول مريال الطحاوي على
جائزة الدولة الت�شجيعية يف الإبداع الروائي
عام  - 2000متخطية من ناف�سها من الروائيني
الرجال  -وليد امل�صادفة ،و�إمنا هو تتويج لتاريخ
من الإبداع �أ�سهمت فيه املر�أة بدور ملحوظ،
و�أمدت امل�صنفني الرجال مبادة ثرية ومتميزة،
جعلت لأعمالهم مذاقا خا�صا .ولكن هذه
الأعمال كانت منطلقة من اختيارات الرجل،
وما تراه عيناه من خ�صو�صية يف العطاء الأدبي
الن�سائي ،املغاير يف مو�ضوعه ومادته عن تلك
الأعمال التي يهتم بها الرجل مبا فيها من ق�ضايا
مغايرة الهتمامات املر�أة(.)36
هذا ،ويتميز الإجناز الروائي لر�ضوى
عا�شور يف كليته بالرتكيز على ق�ضايا االنتماء
وبروز املوقف ال�سيا�سي والوعي بالق�ضية
االجتماعية والقومية والإيديولوجية ،ومبعنى
�أكرث حتديدا عالقة الرواية بالتاريخ وال�سياق
ال�سيا�سي واالجتماعي ،و�أبرز �أعمالها يف �ضوء
هذا الفهم ثالثية غرناطة التي تر�صد وقائعها
و�أحداثها الفرتة القلقة الدامية الالحقة ملعاهدة
ت�سليم غرناطة وهزمية العرب يف الأندل�س التي
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مقـــــــــــــــــاالت
وقعت يف نوفمرب  ،1491والرتكيز الت�صويري
ال�رسدي يتابع حياة وم�صائر املغمورين من الب�رش
عرب دورة احلياة اليومية والذين كانوا ويالت
زمن ال�سقوط واالنك�سار(.)37
ويف الأخري ،ن�شري �إىل �أن رواية املر�أة
العربية الزالت يف بحث دائم وحثيث عن �صيغ
حداثية حتتوي جتاربها الإبداعية ،وخ�صو�صا
تلك التي مل ت�ستهلك مناطق الإرث الإبداعي
الن�سائي الذي يحتاج �إىل التعرية واحلفر يف
دهاليز امل�سكوت عنه من طرف املر�أة ذاتها التي
�ألغي �صوتها طويال يف تاريخ الذاكرة الإن�سانية،
هذا ،دون �أن تختار جتزئة وف�صل ق�ضاياها عن
ق�ضايا املجتمع ككل.

( )7نعيمة هدي« ،نحو نقد ن�سائي عربي» ،م م� ،ص �ص
.204 - 203
( )8زهور كرام « :ال�رسد الن�سائي العربي» ،مرجع مذكور،
�ص .52
( )9ليلى بعلبكي�« :أنا �أحيا» ،بريوت ،لبنان� ،شباط،
� ،1963ص.9
( )10حوار مع ميالن كونديرا« :على الروائي �أن يعلم
القارئ كيف يتمثل الوجود باعتباره �س�ؤاال» ،ت
عبداللطيف بازي ،العلم الثقايف ،املغرب ،ال�سبت 31
مايو � ،2003ص .7
( )11زهور كرام« :ال�رسد الن�سائي العربي» ،مرجع مذكور،
�ص .53

( )13املرجع ال�سابق � ،ص .17

( )1ر�شيدة بنم�سعود« :جمالية ال�رسد الن�سائي» ،املدار�س،
الدار البي�ضاء ،ط � ،2006 ،1ص .16
( )2نعيمة هدي« :نحو نقد ن�سائي عربي»� ،أطروحة تنيل
دكتوراه الدولة يف الأدب العربي احلديث ،جامعة
حممد اخلام�س ،الرباط ،ال�سنة اجلامعية2001- :
� 2000ص .197
( )3عبد املح�سن طه بدر« :تطور الرواية العربية احلديثة
يف م�رص ( »)1938-1870دائرة املعارف ،مكتبة
الدرا�سات اجلامعية ،م�رص ،ط� ،1963 ،3ص .158
( )4بثينة �شعبان 100« :عام من الرواية الن�سائية العربية»،
دار الآداب ،بريوت ،ط� 1999 ،1ص .47
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( )6حممد يو�سف جنم :الق�صة يف الأدب العربي احلديث
( )1914-1870دار الثقافة ،بريوت ،ط،3
�ص.131

( )12كوليـت خـوري�« :أيام معـه» ،دار الأنوار ،دم�شق،
ط .1980 ،5

الهوام�ش

()5

املفهوم واخلطاب» ،املدار�س ،البي�ضاء ،ط ،2004 ،1
�ص .50

زهور كرام« :ال�رسد الن�سائي العربي :مقاربة يف

( )14لطيفة الزيات« :الباب املفتوح» ،الهي�أة امل�رصية العامة
للكتاب ،القاهرة ،ط � ،1960 ،1ص .71
( )15نعيمـة هــدي« :نحــو نـقــد نـ�سـائي عربـي» ،م م،
�ص �ص .216 - 215
( )16نازك �سابا يارد�« :أنا ،هي ،هن ،نحن والكلمة» ،جملة
«باحثات»( :املر�أة والكتابة) ،العدد الثاين،1995 ،
�ص �ص .66 - 65
(� )17سو�سن ناجي« :املر�أة يف املر�آة» ،العربي للن�رش والتوزيع،
القاهرة ،ط � ،1989 ،1ص �ص .171-170
(� )18سو�سن ناجي« :الوعي بالكتابة» ،املجل�س الأعلى
للثقافة ،القاهرة� 2004 ،ص �ص .73-72
( )19حممود �أمني العامل»« :الرواية بني زمنيتها وزمنها» ،جملة
ف�صول ،القاهرة ،املجلد  ،12العدد  ،4ربيع ،1993
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تطور متخيل  -الرواية النسائية العربية
�ص �ص .15 - 13
( )20زهور كرام« :ال�رسد الن�سائي العربي» ،مرجع مذكور،
�ص .86
( )21بثينة �شعبان  100« :عام من الرواية الن�سائية العربية»،
مرجع مذكور� ،ص .187
(� )22إدوار اخلراط « :وظيفة الأدب والرواية ،اليوم»،
(الإبداع الروائي اليوم� :أعمال ومناق�شات لقاء
الروائيني العرب والفرن�سيني ،مار�س ، )1988 ،دار
احلوار� ،سورية ،ط � ،1994 ،1ص .131
( )23ليلى �أبو زيد« :عام الفيل» ،من�شورات دار الآفاق
اجلديدة ،بريوت ،ط � ،1987 ،2ص �ص .26 - 25
( )24املرجع ال�سابق� ،ص .30
( )25ر�شيدة بنم�سعود « :جمالية ال�رسد الن�سائي» ،مرجع
مذكور� ،ص .106
( )26ليلى �أبو زيد « :عام الفيل» ،مرجع مذكور� ،ص .28
( )27عبد الفتاح احلجمري « :من البحث يف حتوالت اللغة
واخلطاب �إىل �إمكانية ت�صور �أفق �إبداعي للأدب» ،العلم
الثقايف ،املغرب ،ال�سبت  7فرباير� ،2004 ،ص .2

نورة اجلرموني
(� )31سو�سن ناجي« :الوعي بالكتابة يف اخلطاب الن�سائي
العربي املعا�رص» ،مرجع مذكور� ،ص .50
(� )32أحالم م�ستغامني «فو�ضى احلوا�س» ،مرجع مذكور،
�ص �ص .188 - 187
( )33املرجع ال�سابق� ،ص .357
( )34وجدان عبد الإله ال�صائغ� « :سلطة الن�ص الآخر» ،جملة
ثقافات ،كلية الآداب  -جامعة البحرين) عدد ،2ربيع
� ، 2002ص .105
( )35عبد الرحمن �أبو عوف « :قراءة يف الكتابات الأنثوية»
(الرواية والق�صة الق�صرية امل�رصية) الهيئة امل�رصية العامة
للكتاب� ،2001 ،ص .33
(� )36سيد حممد قطب ( و�آخرون)« :يف �أدب املر�أة»،
ال�رشكة امل�رصية العاملية للن�رش ،لوجنمان ،ط،1997 ،1
�ص .8
( )37عبد الرحمن �أبو عوف« :قراءة يف الكتابات الأنثوية»،
م م� ،ص �ص .219 - 218

(� )28أحالم م�ستغامني« :ذاكرة اجل�سد» ،دار الآداب،
بريوت ،ط � ،2000 ،15ص �ص .20 - 18
( )29عبد احلميد عقار « :الرواية املغاربية:الواقع والتجريب»،
جملة «مقدمات» ،عدد � ،14 - 13صيف خريف
� ،1998ص �ص .19 - 18

***

(� )30أحالم م�ستغامني« :فو�ضى احلوا�س» ،دار الآداب،
بريوت ،ط � ،1998 ،2ص �ص .125 - 124
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التجربة السردية والعالمة القصصية

التجربة ال�رسدية
والعالمة
الق�ص�صية
مدخل يف
املفهوم
حممد �صابر عبيد

محمد صابر عبيد

التجربة بو�صفها �أهم و�أخطر مم ّول ورافـد مركـزي
تتق َّدم
للن�ص الإبداعي ،و�إذا كـان مفهوم التجربة بالغ التنوع
والتعدد واالختالف (والغمو�ض �أحياناً) عند الكثري من النقاد
والدار�سني والباحثني يف خمتلف �ش�ؤون املعرفة ،ف�إن التجربة احليّة،
جتربة احلياة املتوهجة تعتلي ق ّمة هرم �أنواع التجربة ،ملا تتميّز به من
حرارة ودفق وحيوية وقلق وحما�سة واندفاع ،رمبا متثّل املمهدات
املركزية ل�صوغ عمل �إبداعي يرتفع �إىل م�ستوى الت�أثري والإدها�ش
وانتزاع الإعجاب .
واملتفح�ص والرا�صد
ولعلّ �أول ما يخطر على بال القارئ
ّ
وامل�شتغل هنا هو �س�ؤال مركزي  -نظري و�إجرائي  -عن ماهية
التجربة وهويتها ور�ؤيتها  -تعريفاً وحتديداً مفهوماً وم�صطلحاً ،-
�إذ �إنها ترتدد على الكثري من �أل�سنة امل�شتغلني يف الكثري من حقول
املعرفة وميادينها ،لكنها تظلّ يف الأحوال ك ّلها منطوية على نوع
الغمو�ض� ،أو التعدد يف التف�سري والتحديد� ،أو التن ّوع يف الفهم،
وذلك ل�سعة حجمها املفهومي وا�شتمالها على خ�صب يف الر�ؤية
ال�شتغالها يف �أكرث من حقل معريف ،ومنها احلقل الأدبي بعموم
�أجنا�سه وبالأخ�ص اجلن�س الق�ص�صي ال�رسدي.
هل ميكننا احلديث عن ق�صة من دون جتربة حيّة يعي�شها الكاتب
وتنعك�س ب�صورة �أو �أخرى على ف�ضاء ق�صته؟ هل بو�سعنا االعتماد
على عن�رص التخييل ال�رصف ل�صناعة ق�ص�ص من وحي اخليال ال
ت�ستند �إىل �أية جتربة واقعية؟ وهل ميكن �أن تكون التجربة وحدها
كفيلة ب�إجناز ق�صة ق�صرية ناجحة؟ وما عالقة التجربة باخلربة بكلّ
�أ�صنافها وم�ستوياتها و�رضوبها؟ وكيف ّ
تت�شكل احلكاية من وحي
اخلربة والتجربة؟
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يف ا�ستقراء جدلية املعرفة الإن�سانية
ووعيها و�إدراك خ�صو�صياتها ذات العالقة بني
احلياة والفن ـ ومبعرفة الواقع الذي هو ميدان
اخلربة ـ يف هذا امل�ضمار ،علينا �أن نعي متام ًا
خطورة ح�سا�سية وقيمة هذا اجلدل وهو ّ
ي�شكل
�صورة راقية من �صور احلياة ،فـ «لكي نبني
مناذج م�ؤ ّثرة يف احلياة علينا درا�سة احلياة ،فالفن
ويتقرر
�شيء م�ستحيل بدون الإملام بالواقع،
ّ
املميز للمعرفة بالغاية العملية للفن ،فالفن
الطابع ّ
�إذ يهدف �إىل �صياغة الإن�سان و�صياغة موقفه
�إزاء الواقع ف�إنه يعك�س بال�رضورة ظواهر احلياة
باالرتباط مع عالقات النا�س بهذه الظواهر،
ويدرك الفن هذه العالقات ذاتها ،حماو ًال ك�شف
تلك العالقات اخلا�صة لفئة ما �أو ملختلف
الفئات االجتماعية وللنماذج الب�رشية ،وحماو ًال
�أي�ض ًا الك�شف عن جوهرها ومنابعها واجتاه
تطورها»(.)1
ثمة �أ�سئلة كثرية ميكن �أن تندرج يف هذا
الإطار من �أجل الإجابة على �س�ؤال التجربة
عموم ًا و�س�ؤال التجربة والق�صة خ�صو�ص ًا ،وهي
من دون �أدنى �شك �أ�سئلة ال تخلو من التبا�س
وتعقيد واختالف ،وهي بالرغم من ذلك يف
غاية الأهمية واخلطورة �إذا ما �سعينا �إىل �إدراك
فل�سفة الق�صة مبعناها التاريخي والأجنا�سي
وقوة ح�ضورها يف جمتمع التلقي على
وال�شعبيّ ،
هذا الأ�سا�س ،و�أهميتها يف نطاق كونها فن ًا �شعبي ًا
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�ضارب ًا يف تداوليته ،له تاريخ حافل يف نظرية
الأدب العاملية املعا�رصة.

يحدد قيمة
�إن جمتمع التلقي هو الذي ّ
الق�صة املنتجة وقدرتها على �أن تكون مو�ضع
اهتمام واحتفاء وقراءة ،لأن هذا املجتمع ميثل
منطقة االختبار احلقيقية لفعالية التداول التي
يتقرر
ميكن �أن تتم ّتع بها الق�صة ،وعلى ذلك ّ
مدى �صالحيتها وكفاءتها يف االنتماء �إىل هذا
احلقل الأدبي الإبداعي كونها مت ّثل جزءاً من
تاريخه الفني ،فهو العتبة الإجرائية املهمة التي
متر.
متر الق�صة �سامل ًة من خاللها �أو ال ّ
ميكن �أن ّ
التجربة هي امليدان الأ�سا�س واجلوهري
يزود القا�ص باملا ّدة التي ي�شتغل عليها
الذي ّ
ل�صناعة ق�ص�صه ،وك ّلما كانت هذه التجربة على
م�سا�س قوي وف ّعال يف �شخ�صية القا�ص وذاتيته
وعاطفته االنفعالية وخربته امليدانية والذهنية،
�ضخ الق�صة مبزيد
انعك�س ذلك �إيجابي ًا على ّ
قوة وحرارة احلياة التي ت�ضمن لها احلركية
من ّ
والن�شاط والإقناع ،واكت�سبت عنا�رص ت�شكيل
جديدة ت�سهم على نحو كبري يف رفدها بالفن
العفوي الذي يحتاجه فن الق�ص ،مع حاجته
�إىل اللعب التخييلي الذي ينقل احلادثة الق�ص�صية
احلية� ،إىل
من مرجعيتها الواقعية يف التجربة ّ
ف�ضاء احلكي الفني القائم على مقت�ضيات اجلن�س
ن�ص �أدبي
الأدبي وقوانينه ،يف ال�سبيل �إىل �إجناز ّ
يو�صف �أجنا�سي ًا بالق�صة الق�صرية.
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ّ
يت�شكل املفهوم الأدبي للتجربة من خالل
العالقة العميقة بني عامل الأدب وجتربة الكاتب
الواقعية يف احلياة ،على النحو الذي ميكن و�صف
الأدب ب�أنه «تعبري عن جتربة ،وهي ما يعر�ض
للإن�سان من فكر �أو حادث �أو �إح�سا�س»(� ،)2إذ
ّ
يت�شكل مفهوم التجربة هنا عرب الفكر كتجربة
فكرية تختزن املعرفة ال�سابقة وتوظفّها خللق
(امل�صورة
جتربة ذهنية ،وعرب احلادث الذي ميلأ
ّ
ال�رسدية) للكاتب مب�شهد مرئي ي�ساعد يف خلق
احلادثة الق�ص�صية ووالدتها ،وعرب الإح�سا�س
الذي ي�شتغل على احلادثة املرئية ويزاوجها
بحوادث �أخرى م�شابهة ،لي�صنع منها جتربة �أدبية
للتحول �إىل ق�صة مكتوبة.
قابلة
ّ
�إن العنا�رص الأ�سا�سية التي ت�سهم يف حتقيق
التجربة و�إن�ضاج ر�ؤيتها ال�رسدية ،وقد مت ّثلت هنا
بالفكر واحلادث والإح�سا�س واخلربة واال�ستعداد
الفطري للحكي وال�رسد ،تعمل جمتمعة يف خمترب
يتو�سط منطقة التخييل لت�صنع
الت�شكيل وهو
ّ
التجربة يف �شكلها الأدبي ،التي ما تلبث �أن
تت�صدى الآليات والتقانات
تتحول �إىل ن�ص حني
ّ
ّ
واخلربة الكتابية لدى القا�ص من �أجل حتويلها �إىل
ق�صة مكتوبة معرو�ضة للقراءة والتلقي .
من هنا يتبادر �س�ؤال مهم يتع ّلق بكفاءة
التجربة احليوية الإن�سانية يف عامل الواقع لت�صبح
تتحول فيما بعد �إىل ن�ص ،فـ «كل �شيء
جتربة �أدبية ّ
�صالح لأن يكون مادة للأدب ب�رشط �أن يتناوله
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يح�سها لأجل ذاتها»( ،)3وهذا
امل�ؤلف كتجربة ّ

ال�رشط هو �رشط تقاين بالدرجة الأ�سا�س لأن املادة
امل�ستقاة من الواقع ت�صلح نظري ًا لأن تتحول �إىل
لكن ال�رشط امللحق بهذه ال�صالحية يتع ّلق
�أدبّ ،

بتحول املادة �إىل جتربة �أدبية ،يكون بو�سعها مت ّثل
ّ
ن�ص ًا
الر�ؤية الأدبية وعالقتها باملادة املهيئة لت�صبح ّ
�أدبي ًا.

يح�سها لأجل ذاتها»
�إن عبارة «كتجربة ّ

تتدخل يف
تنطوي على فكرة ب�ؤرية حا�سمة،
ّ
ّ
الت�شكل الذي تتبلور التجربة من خالله
جوهر
للتحول وال�صريورة والتمظهر
بطريقة قابلة
ّ
ّ
والت�شكل ،على النحو الذي تنف�صل فيه عن
جمتمعها الواقعي وتتمحور حول ذاتها وت�شتغل
على ممكناتها ،ويجري الإح�سا�س بها من طرف
الكاتب على هذه ال�صورة التي تتمظهر يف مراياه
تتحول �إىل ن�ص مكتوب قابل للتلقي.
قبل �أن ّ

على هذا الأ�سا�س ف�إن مفهوم التجربة
يكاد يلت�صق الت�صاق ًا عميق ًا وجوهري ًا مبفهوم
الإح�سا�س �أو ال�شعور ،الذي �شاع يف �أدبيات

املدار�س النقدية القدمية ،لفرط العالقة الوطيدة

بني املادة املنقولة من الواقع والإح�سا�س وال�شعور
بها من لدن القا�ص ،بحيث يتداخل �شعوري ًا
يحولها
وح�سي ًا وخربوي ًا معها ،على النحو الذي ّ
من جتربة واقعية عادية لي�ست ّ
حمط اهتمام ور�صد
نوعي يف احلياة� ،إىل جتربة �أدبية نوعية يف املخيال
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يكون بو�سعها �إثارة االهتمام و�شحن قابلية
الر�صد من �أجل الك�شف.
ويف هذا ال�صدد يقول الناقد املعا�رص
رت�رشدز «م�شرياً �إىل هذا املو�ضوع � :إذا ا�ستبدلنا
لفظة الإح�سا�س �أو ال�شعور التي �شاعت يف ع�رص
أعم و�أدقّ مدلو ًال هي لفظة
تول�ستوي بلفظة � ّ
التجربة ،فالتجربة يف ر�أيه تقابل ما �أطلق عليه
قب ً
ال «�شعور» لكنها �أعم و�أدق مدلو ًال»(،)4
�إذ �إنها ت�أخذ من مفهومي ال�شعور والإح�سا�س
واحل�سي واالنفعايل الالزم
بعدهما العاطفي
ّ
للكتابة ال�رسدية ،لكنها تنفتح يف ال�سياق ذاته
على م�سارات وم�ساقات �أو�سع و�أبعد يف
ت�شكيل ف�ضائها الر�ؤيوي النوعي املخ�صو�ص،
للتحول �إىل �أثر �أدبي م�ؤ ّثر
داخل و�ضع �آخر قابل
ّ
ومده�ش يف �ساحة القراءة والتلقّي.
بهذا املعنى ف�إن التجربة ال تكتفي بح�ضور
مكونني �أ�سا�سني
ال�شعور والعاطفة بو�صفهما
ّ
للن�ص ال�رسدي ،بل ت�شتمل ف�ض ً
ال عن ذلك على
عنا�رص �أخرى تتوافر على الأهمية ذاتها من �أجل
بلورة مفهومها ،فالتجربة مبعناها العام على هذا
الأ�سا�س «ت�شمل امل�شاعر وال�صور والعواطف،
وقد ي�ضاف �إليها ما يطر�أ على حاالتنا العقلية
()5
يت�سع البعد
من تطورات الواعية»  ،بحيث ّ
املفهومي للتجربة ليحيط ب�شبكة من اجلوانب
املو�ضوعية والفنية ذات ال�صلة بح�سا�سية القا�ص
ووعيه وكفاءة تقاناته.
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والبد يف �سياق بلورة مفهوم وا�ضح
ّ
وعميق للتجربة �أن ندرك ب�أن «التجربة بهذا
املعنى تنطبق على كل فرد� ،أما التجربة اجلمالية،
جتربة ال�شاعر والفنان ،فلي�ست يف ر�أي رت�رشدز
ونقّاد �آخرين �إال تطوراً للتجربة العادية ،متتاز
عنها برفعة تنظيمها وتركيبها وبكونها قابلة
االنتقال �إىل الآخرين»( ،)6على النحو الذي
يفرق بني التجربة العادية التي ي�شرتك فيها ّ
كل
ّ
يخت�ص بها
الأفراد ،والتجربة اجلمالية التي
ّ
الفنانون والأدباء على نحو يتالءم مع موهبتهم
وثقافتهم ور�ؤيتهم للعامل والأ�شياء .
�إن و�صف التجربة بـ «اجلمالية» يحيلها
فوراً على مناخ �إبداعي خ ّ
الق تخرج فيه من
كونها جتربة ذات �صلة بالواقع ،وتندرج يف
�سياق التجربة الفنية التي تنه�ض يف ت�شكيل
ر�ؤيتها على ف�ضاء التخييل� ،إذ تتح ّلى يف هذا
امل�ضمار ب�سل�سلة من ال�صفات الفنية التي ت� ّؤهلها
الكت�ساب ال�صفة اجلمالية املميزة .
ت�ستمد التجربة اجلمالية جوهرها
ّ
املفهومي واال�صطالحي والر�ؤيوي والف�ضائي
من �أعماق التجربة العادية املتاحة يف الواقع،
لكنها جُتري عليها �سل�سلة حتويالت فنية تكت�سب
فيها �صفات وخ�صائ�ص جديدة ،هي ما و�صفه
النقاد  -تقاني ًا  -بال�صفات الفنية�« ،أما �صفات
التجربة الفنية (�أعني جمموعة العنا�رص الفكرية
والعاطفية ال�صاحلة للإنتاج الفني) فهي �أو ًال:
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عمقها وات�ساعها ،فالعامل والفنان كالهما يدرك
من ال�صالت بني الأ�شياء ما ال يدركه �سواه،
كما ميتاز بقدرته على �إحياء املا�ضي واختيار
التجارب اجلديرة بالإحياء»( ،)7و�إدراج ّ
كل
ذلك يف مرجل التجربة اجلمالية حيث تخو�ض
ال�صفات الواقعية والفنية خما�ض ًا خ�صب ًا يقود �إىل
�إنتاج الن�ص الإبداعي ب�أمنوذجه الكتابي.
كما �أنه لي�س املق�صود بالتجربة احلادثة
الواحدة يف و�ضعها اال�ستقاليل ،بل جمموعة
احلوادث التي تتداخل فيما بينها وتتماهى على
نحو غزير ،فـ «�إذا تكررت عند الفنان جتارب
مت�شابهة تختلط �آثار التجربة القدمية باحلديثة
ويقوى حافز الإنتاج الفني»( ،)8وتت�ضاعف
قيمته الت�شكيلية من �أجل الو�صول بالتجربة �إىل
�أق�صى درجاتها اجلمالية ،بحيث تت�أهل لالنتقال
الن�صي يف حقل
�إىل مرحلة التكوين والتبنني ّ
الكتابة.
�إن التجربة يف منظورها الفل�سفي
حد ،فهي يف
الإن�ساين ال ميكن لها �أن تتوقف عند ّ
كل �أحوالها جتربة �صغرية يف حلقة �أكرب ،وهذه
احللقة الأكرب تنتمي �إىل حلقة �أكرب منها ،وهكذا
حتى ن�صل يف خامتة الأمر �إىل معاينة جتربة كربى
هي جتربة الإن�سانية جمعاء� ،إذ يكون بو�سعها
الإجابة عن �س�ؤال الإن�سان واحلياة.
الق�صة الق�صرية و�سيلة نوعية وجمالية من
و�سائل الك�شف عن هذه التجربة الكربى ،من

محمد صابر عبيد
خالل التجارب ال�صغرية اخل�صبة واملك ّثفة التي
يقدمها كتاب الق�صة يف ّ
كل مكان وزمان ،ومن
ّ
خالل احلفر النقدي اجلمايل يف خ�صو�صية هذه
الق�ص�ص التعبريية وال�سيميائية والرمزية ،بو�سعنا
التو�صل �إىل الك�شف عن جتربة الإن�سانية� ،إذ
ّ
«لي�س ميدان الق�ص�ص ،يف حقيقة الأمر� ،إال
التجربة الب�رشية ك ّلها»( ،)9وهي تتوزع على
جتارب ق�ص�صية وق�ص�ص وحكايات ت�ؤ ّلف
مبجموعها جتربة الإن�سان اجلمالية والروحية
والفكرية والفل�سفية يف احلياة.
و�إذا ما ا�ست�أن�سنا بر�أي القا�ص نف�سه يف
هذا املجال �سنجد �أنه ينظر �إىل امل�س�ألة من زاوية
نظرية علمية يف حتليل م�صادر الإبداع ،لكنه يف
النهاية يحيل على جتربته الإن�سانية ال�شخ�صية
املمول املركزي لتجربة الكتابة
بو�صفها
ّ
الق�ص�صية عنده� ،إذ يقول�« :أح�سب �أنّ امل�صادر
للفن عموم ًا والعمل الأدبي على وجه
الرئي�سة ّ
اخل�صو�ص ثالثة :املعرفة ،والتجربة ،واخليال،
فهو خلطة من هذه املراجع ،ولكن هذه اخللطة
تختلف من مبدع �إىل �آخر من حيث اعتمادها
على �أحد هذه امل�صادر الثالثة �أكرث من غريه،
والكاتب اجليد هو الذي ميتح من هذه امل�صادر
مبقادير جتعل من خلطته خلطة �سحرية ت�أخذ
بلب القارئ وقلبه ،وعلى الرغم من اطالعي
ّ
على الأدب ال�رسدي العاملي ب�شكل عام ،ف�أنا
ا�ستمد ما �أكتب من جتربتي ال�شخ�صية
�أف�ضل �أن
ّ
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و�أحا�سي�سي الداخلية لتحتفظ حرويف بوهج
املعاناة وحرارة ال�صدق»(.)10
�إذ �إن التجربة ال�شخ�صية مع ذلك هي
نتيجة غري مبا�رشة لتجربة املعرفة وجتربة اخليال
وجتربة الوعي وجتربة اخلربة وجتربة الثقافة ،لأن
ت�ضامن هذه امل�صادر يف الكتابة الق�ص�صية تعمل
يف ن�سق واحد وحتت �سلطة واحدة.
تتحول التجربة يف �سياق انتقالها �إىل ن�ص
ّ
ق�ص�صي مكتوب من �شبكة �أحا�سي�س وم�شاعر
ور�ؤى و�أفكار وقيم �إىل لغة ،وهذه اللغة وهي
لتحولها �إىل ن�ص لها
ت�ستقبل هذه ال�شبكة
ّ
قوانينها وقواعدها و�أعرافها ،على النحو الذي
تقوم فيه ب�إخ�ضاع �شبكة العالقات الكثيفة هذه
ملنطقها العالمي ال�سيميائي ،وحتدث بنا ًء على
ذلك حتوالت عديدة يف منطقة التجربة ومنطقة
اللغة من �أجل ا�ستيعاب هذا التداخل والتمازج
وال�رصاع.
فمن دون وجود لغة حتمل ح�سا�سية
التجربة �إىل الن�ص املكتوب تبقى التجربة رهينة
املجردة ،واللغة
الت�صور املع ّلق يف ف�ضاء الذاكرة
ّ
ّ
مميز ال تتوقّف عند حدود
ذات طابع �إن�ساين ّ
�إنتاج املعنى ح�سب« ،و�إمنا هي �أ�سا�سه ،وبهذا
االعتبار ف�إن الأ�شياء ال ّ
تدل �إال بو�ساطة اللغة
متدنا باملعنى ،ومعناها هو النموذج
الإن�سانية التي ّ
واملثال� ،أما معاين الأ�شياء فهي ال تعدو �أن تكون
معاين ترمي �إىل االقرتاب من املعاين النموذجية
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التي توفرها اللغة ،ويعني ذلك �أن تقطيعنا للعامل
تتكون املعاين ما
تقطيع ل�ساين يف جوهره� ،إذ ال ّ
مل تكن هناك لغة� ،إذ هي املنطلق وال�سند ،وعليه
ف�إن � ّأي �شيء ال ي�صري دا ًال �إال بالإحالة على الن�سق
الدال الأول لأن ال�شيء لي�س �سوى مر�آة للن�سق
اللفظي»(.)11
�إذ يعيد روالن بارت هنا العالقة بني
التجربة والعالمة �إىل �أ�سا�س ل�ساين ال ميكن
�إغفاله �أو جتاوزه بو�صفه ن�سق ًا � ّأول ،من �أجل �أن
ي�سهم الن�سق هنا يف ترتيب العالقة الأ�صلية بني
ويزودها
حدود التجربة وحدود العالمة
الن�صيةّ ،
ّ
للتكون والتبنني وال�صريورة
بالآليات الالزمة
ّ
ال�سيميائية ،التي ت�ساعدها يف االنتقال من النظام
الل�ساين القاعدي يف حدود الن�سق الأول� ،إىل
النظام العالمي التوا�صلي يف الن�سق الثاين.
(التحويل) من احلدود
وعلى هذا النحو
ّ
الل�سانية �إىل احلدود ال�سيميائية يرى بارت «�أن
الداللة العينية احلقيقية هي العالمة عند م�ستوى
النظام الأول (الن�سق ال�سيميائي الأول) �أما
تتحول
الإيحاء �أو الظالل الداليل فيتولد حني
ّ
عالمات من امل�ستوى الأول �إىل دوال حم�ض يف
امل�ستوى الثاين ،فت�شري �إىل مداليل ينجم عنها،
تتوحد مبداليلها دالالت جديدة ،وهذا
حني
ّ
النظام اجلديد هو الذي جنده يف الأدب والإبداع
اجلمايل»(.)12
يحول العالمات
�إن النظام اجلديد الذي ّ
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التجربة السردية والعالمة القصصية
�إىل عالمات حم�ض يف امل�ستوى الثاين هو النظام
يت�ضمن التجربة مبداليلها
ال�سيميائي العالمي الذي ّ
اجلديدة ،وي�سهم يف �إنتاج املادة الأدبية مبنظورها
الن�صية) حيث ال
اجلمايل (داخل حدود البنية
ّ
تتوقف عند عتبة �إثارة املعنى وبعثه وح�شد الن�ص
به ،بل الإ�سهام الفعلي امليداين يف خلق فر�ص
جمالية �أخرى م�ضافة هي نتيجة طبيعية لإجناز
عالقة مثالية بني التجربة والعالمة.
تتحول
من هنا ن�ستنتج �أن التجربة هي التي ّ
�إىل عالمات يف امل�ستوى الثاين بعد مرورها يف
امل�ستوى الل�ساين الأول ،وتكت�سب على هذا
الأ�سا�س نظامها اجلديد ،وهو النظام التوا�صلي
يتحرك يف منطقة القراءة والتلقّي حيث
الذي
ّ
يخ�ضع للتحليل والتف�سري والت�أويل ،انطالق ًا من
مثابة الن�سق يف نظامه الأول وو�صو ًال �إىل النظام
الثاين ،النظام املقروء الذي تكمن فيه املادة
اجلمالية وهي حتيل على التجربة واللغة مع ًا.

محمد صابر عبيد
( )3م  .ن . 32 :
( )4متهيد يف النقد احلديث ،روز غريب ،دار املك�شوف،
بريوت ،ط. 90 :1971 ،1
( )5م  .ن  90 :ـ . 91
( )6م  .ن . 91 :
( )7م  .ن . 92 :
( )8الوجيز يف درا�سة الق�ص�ص ،لني �أولتبنريند وليزيل
لوي�س ،ترجمة د .عبد اجلبار املطلبي ،من�شورات دائرة
ال�ش�ؤون الثقافية� ،سل�سلة املو�سوعة ال�صغرية (،)137
بغداد. 5 :1983 ،
( )9الأ�س�س النف�سية للإبداع الفني يف ال�شعر خا�صة ،م�صطفى
�سويف ،دار املعارف مب�رص. 261 : 1951 ،
( )10حوار مع القا�ص علي القا�سمي� ،أجراه �إبراهيم �أوحليان،
جملة عمان ،العدد  ،158عمان.34 : 2009 ،
( )11ه�سه�سة اللغة ،روالن بارت ،ترجمة منذر عيا�شي،
مركز الإمناء احل�ضاري ،حلب ،ط. 102 : 1999 ،1
( )12دليل الناقد الأدبي (�إ�ضاءة لأكرث من خم�سني تياراً
وم�صطلح ًا نقدي ًا معا�رصاً) ،ميجان الرويلي و�سعد
البازعي ،املركز الثقايف العربي ،بريوت ،الدار البي�ضاء،
ط. 113 :2000 ،2

الهوام�ش

***

( )1الفن والن�شاط العملي� ،س.خ رابوبورت� ،ضمن كتاب
البيولوجي واالجتماعي يف الإبداع الفني ،ترجمة
حممد �سعيد م�ضية ،دار ابن ر�شد للن�رش والتوزيع،
عمان ،ط. 15 : 1986 ،1
( )2قواعد النقد الأدبي ،لآبر كرومبي ،ترجمة حممد عو�ض
حممد ،مطبعة الت�أليف والرتجمة والن�رش ،القاهرة،
. 25 : 1926
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االحتراق بنار الكتابة :رؤية في قصص هيام املفلح

االحرتاق بنار
الكتابة
ر�ؤية يف
ق�ص�ص هيام
املفلح
�سمري �أحمد ال�رشيف

ما بني

سمير أحمد الشريف

جمموعتها (�صفحات من ذاكرة من�سية) 1989

وجمموعتــها (الكتابـة بحـــروف م�سـروقة) ، 1998
م�ساحة وا�سعة من الن�ضج والرتميز والتقاط املفارقات والإدها�ش
والتكثيف وتعرية النف�س ،والر�سم الكاريكاتوري وال�سخرية
اجلارحة والتهكم واحلوار واال�سرتجاع والإيقاع ال�شعري
والإخال�ص لعامل الأنثى ،الذي ظل �أ�سري االغرتاب عن الآخر،
را�صدا ت�شظياتها امل�صادرة امللغاة املحرومة ،وامل�ستلبة ،م�ؤطرة
ب�صدامية للرجل ،متعالية عليه� ،ساخرة منه  ,مما ي�شي بعالقة غري
�سوية معه  -و�صل بها لالغرتاب عن ذاتها وحميطها .
…كم متنيت �أن �أرى خروجا ..على امل�ضامني التي ما فتئت
الكتابة الن�سوية  ،تنهل من معينها  ,تتوقف معها ،وال تتزحزح،
رغم التطور الذي نقلنا لعتبات القرن احلادي والع�رشين .
مازالت ف�ضاءات الكتابة الن�سائية � ،أ�سرية ال�شكوى والتذمر،
يطاردها �إح�سا�س بالقهر والإذالل ،رافعة �شعار خ�صومة متوهمة
مع الرجل� ،أبا و�أخا وزوجا ،وحتى حبيبا ،وهي دوما يف �صورة
الواقع حتت الظلم  ,وال�ضحية املقموعة  ،املجني عليها  ،فمتى
تخرج الكتابة الن�سائية من �أ�رس (�أناها) املت�ضخمة  ,وتظل حتاكم
الرجل ,م�س�ؤوال عما ي�صيبها ،مغم�ضة العني عن �آليات الواقع
ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية،التي جتعل الإن�سان (رجال
وامر�أة) م�ستباح الهوية  ,فاقد اخل�صو�صية ،مطحونا حتت عجالت
واقع لئيم؟ متى تنظر املر�أة للرجل ن�صفا مكمال ،وبدل �أن حتاكمه ،
حتاكم الواقع الذي �أفرز �سلبياته وحملها الرجل على كتفيه؟
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مقـــــــــــــــــاالت
ن�صو�ص (هيام املفلح) تنطلق من رف�ض
الرجل وال�سخرية منه والتهكم عليه ،تريده خامتا
يف �إ�صبعها  ،بال مالمح  ،نعال يف قدمها وكرة
تقذفه ،كيفما �شاءت ومتى «ق�صة �إ�شاعة».
… .من قال �إنها تريد كلبا للحرا�سة
ولقب زوجة؟…الرجل بال موقف وال مبد�أ..
« في�ضان».
يتج�سد رف�ض الرجل وا�ضحا يف ق�صة
(ظله)« :ت�رص �أمي ب�سذاجة على قول (ظل رجل
وال ظل حيطة) ،تعكر �صفو جناحاتي  ،مترر بني
احلني والآخر جملتها (الغبية)… :.غراب….
يلقي بقاذوراته… من قال �أين بحاجة لظل
حائط ،حتى �أ�ستعي�ض عنه بظل رجل؟
تزوجت من رجل تدفع له من راتبها
ْ
�أجرة البيت،مل يتغري عليها �شيء �سوى تغيري
البيت والأهل ،ت�شرتي حاجاتها بنف�سها ومن
راتبها..ال ف�ضل له �سوى الإجناب.
من املدان هنا ؟ هل هي املر�أة التي فتحت
عينيها فوجدت �أخا ُيعامل بتميز  ،وتر�سب يف
وعيها كراهيته!!
…..بيني وبينه ،تعاركنا…جتادلنا..
� :أنا �أختك الكربى. :لكنك بنت  ،و�أنا الولد..هذه النظرة من الأخ لأخته � -صاغت
وجدان الأنثى التي زادت من قتامة الواقع يف

116

نظرها،ا�ستقبال املحيط لها،مما جعلها تنظر
لنف�سها بدونية ،وي�ستقر يف ال وعيها �،شعور
بالتفاهة والت�شي�ؤ :
 :حني ولدتني �أمي �أخربتها الوجوه املقطبةحولها �أنها ولدت «�شيئا»غري مرغوب فيه،
وحني وعيت ما حويل… اكت�شفت �أنني
جمرد �شيء خمتلف.
،كر�ستها الأم التي كانت
هذه النظرة ّ
بنتها ت�أمل منها الإن�صاف  ،لكن �صورة الأم
ان�رشخت يف �ضمري ابنتها ،عندما ميزت بني
�أوالدها الذكور والإناث.
… ..بني يدي ورقة بي�ضاء ،مطرزة
ب�سهر الليايل و�إرهاق ال�سنني ،م�صت �أمي �شفتها
متح�رسة:
 :ليت هذا النجاح لأخيك… قطرات الردةتتجمع يف الوعي البنت التي ح�صدت
النكران من �أخيها و�أمها وحميطها ،و�صورتها
امل�رشوخة تت�شكل يف الوعيها وتر�سم لنف�سها
�صورة الأنثى ال�ضائعة ،فاقدة الثقة بذاتها،
جمرد �سلعة تباع وت�شرتى.
 :كما يلمع �أثاث البيت…كانت �أمي تلمعنيب�إتقان…ت�أتي وفود ن�سائية…حتملق يف
ت�ضاري�سي ،تقي�س طويل وعر�ضي…ت�شم
رائحتي… .تعدد �أنفا�سي ثم ترحل.
ال غرابة �أن حتاول الأنثى �أن تت�رصف
برد فعل معاك�س لنظرة حميطها ،فتبدو متعالية،
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االحتراق بنار الكتابة :رؤية في قصص هيام املفلح
متهكمة �،ساخرة من الآخر،كمعادل مو�ضوعي
للنظرة ال�سالبة لها من املجتمع ،و�إن كنا ال نوافق
هذا الطرح الذي ينظر للرجل م�س�ؤوال عما �آلت
�إليه �أو�ضاع الأنثى!! لقد و�ضعت �أمي بيني وبني
ال�شم�س غربا ال لتحميني…الرجل جمرد غربال
بال ظل.
هذه النظرة تعوي�ض نف�سي حتاول املر�أة
�أن جتد نف�سها ،وت�ستعيد �ضياعها  ،فتظهر للآخر
�،أن �أ�سوارها دائما عالية� ،أعلى من قامة الرجل
و�أعلى من هامته ومن كل �سالمله.
الأنثى املحا�رصة مبوقف الأهل امل�سبق
من وجودها ،تر�سمه الن�صو�ص ب�سخرية مرة
متهكمة..:زقزق ولدي يف �صحراء بيتي….
�شهادات تقدير و�أو�سمة ر�ضا وبطاقات حب
تقاطرت على تهنئني….قوائم الطعام حافلة مبا
يفيد الولد….الن�صائح عامرة مبا ينفع الولد….
املال يبذل ب�سخاء مل�صلحة الولد…متنيت �أن �ألد
كل يوم ولدا ،لأدخل دائرة ال�ضوء التي ينريها
مقدمهم.
أملت �أن تهرب للرجل ،ع�سى �أن
� ْ
جتد لديه الأمن الذي يعو�ضها فقدها  -الأم
والأهل ،-فماذا وجدت يف الزوج؟
ابتلعت عناقيد دمعي …غربل
…
ُ
�صدري بكلماته….؛ �إذا مل حتملي هذا ال�شهر..
�س�أتزوج.
حملت املر�أة� ،أجنبت� ،أر�ضت غرور

سمير أحمد الشريف
الزوج ،ومازالت ت�أمل �أن تتغري نظرة الأبناء،
فا�صطدمت بجبال جليد ،وتبخر احللم ،وظلت
الأنثى �أ�سرية �سلبية الآخر ،حتى مع وجود
الأبناء.
لدى �أوالدي خادمتان� ،إحداهما
بالأجر ،والأخرى باملجان! !نداءاتهم اجلافة
الآمرة ال تنتهي ،حاولت �أن �أن�سج بيني وبينهم
�شبكة من العواطف واحلوارات التي �أحلم بها،
لكن فراخ الرخ �أبت �إال �أن تكون ن�سخا طبق
الأ�صل عن ب�صمات خمالب والدها.
كيف لأم مت�شظية �أن توازي عالقاتها
ب�أبنائها ،وهي ترف�ض �أن تكون حا�ضنة لهم؟
جنحت املر�أة يف درا�ستها ،نالت
�شهادتها ،تزوجت وكربت العائلة ،فلم جتد
غري �أن متد يدها للزوج ،دفعا لعربة احلياة،ظانة
�أن �شهادتها �سرتيحها ,فذهبت توقعاتها �أدراج
الرياح  ،ووقعت �ضحية االبتزاز من زوج �أملت
منه الكثري.
عليك وعلى
راتبك� ،أنا �س�أنفق
� :أعطنيِ
ِ
البيت…تت�ساوى املذلة حني �أمد يدي لآخذ
م�رصويف ال�شخ�صي من راتبه �أو من راتبي.
هل �ساعدتها كل هذه الت�ضحيات �أن تك�سب
الآخر جلانبها ،وت�ساهم يف تغيري نظرته لها
وتعامله معها؟!
 ..القطب املتجمد يقيم يف منزيل …
�آكل معه… �أ�رشب معه… �أنام معه…�أنكفئ
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مقـــــــــــــــــاالت
علي بركة ال�صمت
على نف�سي ،راجية �أن حتل ّ
ونعمة التجمد.

جمرد ظنون ،فهي عندما جتل�س مع ذاتها
وحتدق يف مر�آة الفطرة وتقيم حوارا �صادقا مع
الآخر ،ترق عباراتها وت�شف عن مكنوناتها
الدفينة التي ال ت�سمح لها بالظهور عالنية.

�ضعف الأنثى مر�ض يطاردها فتهيم يف
خيال الأمنيات ،هربا من جتربة مريرة قا�سية،
ورف�ضا لواقع مت�سلط ،وحماولة للخروج على
�أعراف احلياة ،تعوي�ضا عن �ضعف فطري
بنجاحات متوهمة فا�شلة بتكبري (�أناها) وت�صغري
الآخر واالنتقا�ص منه.

الآخر ،هو البل�سم الذي يعيد �صفاءها،
واملطر الذي يروي �أر�ضها ،والكفة التي توازن
بها �ضياعها� ،إنه ذاتها الذي ال وجود بدونه
لها ،معه تتحول لفرا�شة حملقة ،ويف غيابه تفقد
�إن�سانيتها ون�سغ وجودها ،فتنقلب �إىل لب�ؤة.

هذه الإرها�صات ،و�صلت بالأنثى �أن ال
تعرتف للآخر �إال بف�ضيلة قدرته على الإجناب.

هل تهرب من واقعها بالكتابة ؟هل
تتخل�ص من �أو�ساخ واقعها بها؟!
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حقيقة مرة ،حتاول الهروب منها،
باالحرتاق بنارها بالكتابة .

***
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�سـردي ـات

احلنـــــــــــــــــــــــــني
درب
●
ال����صراح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة اجلارحــــــــــة
●
● �أ���ش��ج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ان اجل��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل
● ك��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب ال��زي��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة
● م�����ك�����ان داخ���������ل ن����ف���������س����ي ..خ���ارج���ه���ا
● ح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رث ال��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ار
● ق�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�����ص
احلفلـــــــــــــــــــــــــــــــة
●
● ع������ن������دم������ا ن�����ح�����ل�����م ب����ال����ب����ح����ر
● ن��زه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة م��ار���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ال
● ق�����ف�����زة �أخ�����������رى ل����ط����ائ����ر وح���ي���د
● ف��ك��رة واح����دة ���ص��احل��ة ل��ل��دور الأر���ض��ي
الإ�صبــــــــــــــــــــــــــــــع
●
● ع��رب��ـ��ـ��ـ��ـ��ة م��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��رو �أخ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رة
● اخل��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ط ال��رف��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع
● ����ش���ه���ي���ـ���ـ���ـ���ق ال���ع�������ص���ـ���ـ���ف���ـ���ور
حظـــــــــــــــــــــــــــوظ
●

خليل اجليزاوي

ســـرديـات

درب احلن ـيـ ــن

خلـيـــل اجليـــزاوي

وح�شة .انك�سار وفقد مرير� ،صرب فاق �صرب �أيوب.
ثمــــة
هكـذا ّ
فكـر وهو يخطــو على الدرب الطــويل .كان
ي�رسع اخلطى ،وهو ي�سمع م�ؤذن اجلامع الكبري يعلن �أن «الدفنة»
بعد �صالة الع�رص ،فكر وهو مي�شي كابياً� ،صموتاً ،ناحية اجلامع
الكبري� .إنه كان يف ح�سابه  -مث ًال � -أن يخطف رجليه ،وهو يف
طريقه �إىل �أخته «�أم �سامل» ،املحطة الثانية� ،أن ي�سري على هذا الدرب
للزيارة ،كما تعود يف كل مرة يرجع فيها �إىل قريته ،يقف هناك،
بع�ض الوقت ،يتزود بالدفء .تعود �إليه روحه التي ت�سكن معها
هناك بعيداً من احل�سابات ذات الأوقات املحددة الكا�شفة عن
�ضيق الوقت ،ف�إن كوب ال�شاي ،عند �أخته «�أم ه�شام» ينتظره،
فهي باتت املحطة الأوىل للرثثرة .مع ر�شفات ال�شاي حتكي له عن
الذي يجب �أن يعرفه� ،أو ال يعرفه.
خطا بقدميه املبللتني مباء الو�ضوء ،حاجز «املي�ضة» �إىل �صحن
اجلامع ،ليواجه تلك «اخل�شبة» التي تطارده دوماً بخطف الأحبة،
ف�أدرك حتمية املواجهة ،رفع �سبابته اليمنى ،نطق ال�شهادتني :تراجع
خطوتني ،لي�صلي ركعتي حتية امل�سجد .خطا بقدميه ،عتبة اجلامع،
ليقابل الأنفاق ال�ساخنة واحلزينة ،العيون القلقة ،الأيدي تتناف�س
على حمل «الأمانة» ،ليبد�أ امل�شوار على الدرب املثقل بالأحزان.
�أخذ ن�صيبه من حمل النع�ش ،ثالث مرات� ،أيقن وهو
ي�ست�سلم للدرب �أن ذلك يكفي لينال ثواباً عظيماً ،مي�شي بني
النا�س املهرولة ،ينظر لل�سماء ،و�ساعة يده مرة ثانية ،قال يف نف�سه،
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وهو يفكر كيف ُيق ِّلب اهلل هذه الدنيا! �أم�س بعد
�صالة الع�رص �أقبل عليه �شوقي الب�سيوين ،بعد
غياب خم�سة وع�رشين عام ًا ،و«راكية» النار
 خلف البيت اجلديد  -تدمدم حتت «الرباد»الأزرق وال�شاي املطبوخ!
وهو يحكي عن �أهمية التم�سك بالهوية،
يهل بكري �سامل ،ي�شتد العناق ،دائم ًا تت�سع
احل�صرية للقادم ،وكوب ال�شاي ال�ساخن دوم ًا
يف االنتظار.
يدور احلديث مع الدور الثاين من �شاي
الع�رصية ،يلملم ال�سنوات التي تفر ق�رساً .يت�أمل
الر�ؤو�س التي �شابت قبل الأربعني ،يتدارك
الوقت ،ال�شم�س تنحني للمغيب ،تدمع العيون،
تتالم�س الأيدي ،تتعانق الأج�ساد ،قبل التفرق
والدخول من بوابة ال�سفر.
يخطو ناحية دربها بخطوات واهنة ،مل
يكد ينتهي من قراءة الفاحتة ،حتى وقف �أمامها،
يواجه ال�صبارة التي طالت مثل �شجرة ،انحنت
حتت�ضن بيتها ،وهي التي زرعتها ،روتها� ،أو�صته
بنقلها �أمام بيتها الأخري ،طالع اللوحة الرخامية،
يقر�أ للمرة الثالثة الآية القر�آنية (كل من عليها
فان) ا�سمها والتاريخ� ،أوغل يف نف�سه ،يبحث
عنها ،يلم�سها!
يف ال�شقة كانت عيناه معلقتني على
نتيجة احلائط .مل يعد قادراً على ح�ساب كر وفر
الأيام!
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ي�س�أل نف�سه يف كل زيارة لها ،متى
تتوقف يده عن قطف الأيام فوق نتيجة احلائط
حتى يراها ثانية!
يف كل مرة يدخل ال�شقة ،ي�شم رائحتها،
رائحة طعامها اخلارج من حلق فرن اخلبيز،
�صينية البطاطا باللحم ،والرز املعمر ،واخلبز
الطري املعجون باللنب الرايب.
بالت�أكيد� ،سوف يتمدد على ال�سجادة
احلمراء ،بجوارها قلي ً
ال وهي تهز ر�أ�سها
�ضاحكة ،تردد:
 �آه اتغدى وامتدد!�سيقاوم النوم طوي ً
ال ،حتى ُيطيل النظر
�إليها ،ويدها الدافئة تتخلل �شعره وهي ت�ؤكد:
 �إيه يا �شيب! م�ستعجل قوي كده ليه!ي�ضحك وهو يزحف قلي ً
ال ،لي�ضع ر�أ�سه
املجهدة فوق رجلهاُ ،يزيح م�شاكل العمل ،تعب
ال�سفر ،غالء الأ�سعار ،ثم يرتفع �صوته وهو يلعن
قرارات احلكومة الأخرية مثل مواطن حر!
يقفز قلبه فرح ًا ،وهي تنحني على
ُقبله .حتت�ضن ر�أ�سه بيديها .ب�رسعة يلتقط
جبينه ،ت ِّ
يقبلها طوي ً
ال .الدمعة احلارة تت�أرجح يف
يدهاِّ ،
عينيه ،وهو ينظر �إليها معاتب ًا .يود �أن ي�س�ألها:
ملاذا �سمحت للأيام �أن تفعل به كل هذا؟ فكر
دامع ًا كيف جتيبه؟ �أكان عليها �أن تقيد �أطرافه
حتى ال يكرب؟ �أن حتتوي ر�أ�سه بني يديها ،ت�ضمه
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�إىل �صدرها حتى ال تن�ضجه ال�شم�س ،فيكرب
وتطيب ر�أ�سه مثل �سنبلة قمح؟ �أكان عليها �أن
تبقيه يف حجرها� ،أو �إىل جوارها ،وال تدفع به
ناحية درب وجع الر�أ�س الطويل؟ علمته الكتب
وجع القلب ،وما حفظ �سوى بكائيات جمنون
ليلى ،ونزق الأدباء على املقاهي ،نرج�سيتهم
املت�ضخمة دوم ًا ،ت�شتعل ر�أ�سه كل �صباح ،وهو
يطالع ال�صحف ال�ساخنة بنار املطابع ،حرائق
الف�ساد ،هروب رجال الأعمال ،زحام املرتو.

ثمة وح�شية .انك�سار وفقد مرير� .صرب
ال حدود له .من ُي�شعل النار التي خمدت؟
من يوقظ اجلمرات التي تنام حتت الرماد؟ متى
تتمدد الأر�ض ،تهتز �شبقة 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
ال�رسايب ردمها تراب الذكريات ،طوى دفرته
و�أجل �رسد بقية التفا�صيل مل�شهد �آخر.

فج�أة التفت لنف�سه وهو يقف �أمامها
ي�س�ألها :ما احلل! كان عليك �أال ترتكيه يحبو
خلف الكتاكيت يف الباحة ،ثم يجري وراء
القطط والكالب� ،أمام البيت .نعم كان عليك
�أن تغلقي البوابة احلديد ،وتبقيه يف حجرك حتى
ال تراه ال�شم�س وتطوله الأيام!
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ســـرديـات

بحر و�أنثى

ق�صتان
ق�صريتان جد ًا

كانــت ال�شم�س قد �أو�شكت على الغروب بدت خيوطـها
الذهبيــة متتـزج بزرقـة البحـر وك�أنها قناديـل �صغـرية
ت�ضيء من بعيد .اقرتبت املر�أة نحو ال�شاطئ ،حدقت عرب الف�ضاء
الرحيب مل يكن بينها وبني البحر حجاب ،تركت �أ�سمالها الرثة
قرب ال�شاطئ املقفر ،توغلت عميقاً نحو البحر وهوت كنجمة
م�ضيئة.

مكابدة

فهــد اخلليـــوي

على قمة جبل �شاهق ،ا�ستفاق ال�صقر من �إغفاءة ق�صرية.
نف�ض جناحيه الأ�سودين ،ر�أى �سحابة مكللة بالربوق جتري يف
ال�سماء .هب ملطاردتها ،وعندما �شعر بالهزمية� ،أدرك �أن هذه
�سحابة ولي�ست طريدة .تدفق قليل من غيث ال�سحابة على قمة
اجلبل� ،أ�سدل ال�صقر جناحيه وعاد لغفوته من جديد.

***
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ســـرديـات

ثــالث

ال ــ�ص ـ ــراح ـ ـ ــة
اجلـ ـ ــارحـ ـ ــة

�سنوات و�أنا �أتردد على هذا املكان بحكم طبيعة
درا�ســتي و�أبحـــاثي ،وعندما كنــت �أدخــل �إىل هـذا

املكان كانت ت�شملني رهبة ،ويحتويني خوف ال �أعرف كنهه،
م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية بالعبا�سية ،هذا املكان ال يعرف �إال
ال�صدق ،وال ينطق �إال باالنك�سار ،حتى لفتت نظري ب�ألوانها
الفاقعة ،البالطو الأ�سود امل�صنوع من الفرو ،وال�شعر الك�ستنائي
امل�ستعار ،حقيقة ده�شت ،ولعلها ملحت ده�شتي� ،أعطتني �سيجارة،
و�أ�شعلتها يل و�س�ألتني ونحن ن�سري يف الطريق املوح�ش الطويل
واملو�صل �إىل الباب اخلارجي.
 ما الذي �أتى بك �إىل هنا.وقبل �أن �أجيب ،انطلقت تتحدث وك�أنها تعرفني منذ �ألف عام.
لقد تعودت �أن �آتي �إىل هنا كلما ت�سنح الظروف .ه�ؤالء النا�س
�أحبهم و�أع�شقهم� ،أعرف جيداً مدى ب�ؤ�سهم و�شقائهم .ع�شت
معهم ما يقرب من الثالثة �أ�شهر ،عندما حتطمت يف يوم ما.

حممد ح�سن غامن

قلت لها برباءة و�صدق:
 ماذا تعملني؟ب�رصاحة مطلقة انطلقت:
 «�أعمل راق�صة يف �أحد املالهي� ..أ�سهر الليل و�أنامالنهار ،جفوين متعبة ومرهقة .لقد مللت من امللل والنفاق
والكلمات ال�سخيفة املعادة ،ولكن تيار احلياة ينطلق ومي�ضي دون
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�أن يتوقف ليعي م�أ�ساتي» .قلت لها ب�صدق و�أنا
�أنفث دخان ال�سيجارة و�أتابعه:
 �أمل جتد عم ًال �أف�ضل من هذا؟
توقفت عن ال�سري ،ودقت كطفلة �صغرية
الأر�ض بحذائها و�رصخت:
 نف�س كالم �أخي و�أختي ،ال �شيءتعرفونه �سوى ال�شعارات ،ق�صتي باخت�صار يا
�أ�ستاذ هي �أنني عدت يف �أحد الأيام �أنا و�أخي
و�أختي من املدر�سة ..كنت �أكربهم ويف ال�صف
الأول الثانوي لنجد العمارة التي كنا نقطن �أحد
�شققها قد تهدمت ،انهارت العمارة بالكامل،
�أمل ت�سمع عن ذلك! مل جند �أي �أثر ال لأبي وال
لأمي� ،إىل �أحد �أقاربنا ذهبنا .ولكني ملحت امللل
و�سمعنا كلمات و�أوامر �سخيفة ،ولكني حتملت
على م�ض�ض ،العيون حتا�رصين ،تلتهمني ،تغريني،
ال يحنون علينا من �أجل اهلل �أو اخلري ،ولكن من
�أجل ج�سدي� ،إنهم يحا�رصونني ويريدون مني
�أن �أنحرف ،وبطبيعتي ال�رصيحة رف�ضت.
انحرفت ر�سمي ًا يف �أحد املالهي،
وبالتحديد يف �شقة يف �شارع الهرم �إذ �أخذين
زبون عربي �إىل �شقته بعد �أن انتهيت من
«النمرة»� ،أكره الكذب والكالم امللون ،قذفت
بالدرا�سة كحذاء قدمي ،وحر�صت على �أن
يوا�صل �أخي و�أختي الدرا�سة ،منذ عام �أنهت
�أختي درا�ستها اجلامعية وتزوجت ب�أحد الأثرياء
العرب و�سافرت ،وقد �ساعدتها كثرياً يف �إمتام
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هذه الزيجة ،كما �أنني ا�ست�أجرت لكل منهما

�شقة خا�صة به.

�أختي بعد كل هذا �سافرت مع زوجها

علي �أو حتى ت�شكرين لأنها
دون �أن ت�أتي لت�سلم ّ
باخت�صار غا�ضبة مني لأنني �أعمل راق�صة وفتاة

ليل.

�أخي يعمل حما�سب ًا يف �إحدى �رشكات

اال�ستثمار يترب�أ مني ،والف�ضل يف العبدة هلل التي

ا�ستطاعت عن طريق معارفها �أن جتعله يعمل يف
الوقت الذي يت�سكع زمال�ؤه على املقاهي ونوا�صي

ال�شوارع ،ولكنه غا�ضب مني وال يتحدث معي،
وك�أنني كلب �أجرب الكل يخ�شاه .انهرت

و�أتيت �إىل هنا ،وكنا يف هذا الوقت قد و�صلنا
�إىل الباب اخلارجي حيث طريق �صالح �سامل،

وال�سيارات تن�ساب ب�سهولة� ،أم�سكت بيدها،
هزتني ب�رصاحتها ،و�صدق كالمها ،ف�أردت

منها �أن ت�أتي معي لكي نتحدث �أكرث ،ولكنها

رف�ضت برقة متناهية و�أنها تعبة ومرهقة من �سهر

الأم�س ،و�أ�شارت �إىل �إحدى ال�سيارات املالكي
بطريقة :الأوتو�ستوب ،فتوقفت .مدت يدها يل
بكل مودة واختفت داخل ال�سيارة الرمادية،
�أخذت �أتابع ال�سيارة وهي تنطق يف الطريق حتى
اختفت و�سط الزحام املتكد�س ،و�أ�شعة ال�شم�س
حارقة جتعل الكل يهرب وينكم�ش ،ولكن متى

ننكم�ش داخل ذواتنا ولو للحظات؟
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هـــذا

�أ�ش ـ ـ ــجان اجلب ــل

الكائن الأعمى الأ�صم الذي يتحول يف كهفه املظلم
البارد الرطب ،ي�رضب فيه على غري هدى هو ال يعرفني

وال �أعرفه� ،أو للدقة �أقول �أنا اجلبل املبدع ال �أعرفه .كل ما �أقوله
ب�ش�أنه هو فرط تخمني ،بنيته على �إح�سا�س غام�ض به تنتابني
رع�شات ت�شبه ما تنتاب ال�سكري ن�شوة رائعة ثم تعا�سة مرة ،هذا
يحدث عندما ي�أخذ يف التخبط على غري هدى يف كهفه ال�صامت
لي�س لديه زمن ،ت�رضب ي�رساه يف �أعماق املا�ضي ال�سحيق بينما ميناه
تلج يف امل�ستقبل.
هكذا تت�ساقط حتت قدميه الأزمنة والأمكنة ،يف فو�ضى عارمة،
لكنه قادر على �أن ينحني رغم عماه ،ليلتقط من الركام ما يريده،
كالذي يلتقي ق�شة يف و�سط كومة من خيوط احلرير الأ�سود
املت�شابكة .كل هذا يحدث يف دياجري كهفه� ،أدنى حركة يتحركها
علي.
�ساكن الكهف ،تنعك�س ّ

وجيــــــه القا�ضــــــي

ال�س�ؤال الذي يناو�شني .هل �ساكن الكهف يعرف �أن كهفه يف
�أعماقي؟ �أم هو يجهلني ،وال يعنيه �إال كهفه .هل يعرف �أن خبطاته
الع�شوائية هذه تدفعني بع�ض الأحيان �إىل حافة اجلنون ،متلأين
ب�إح�سا�س امر�أة جاءها املخا�ض وهي وحيدة مقرورة يف الربية.
هل يح�س مبا �أعانيه ،لو يح�س فهو �إذاً ميلكني ،وميلي
علي قد يخمد ل�شهور ،ف�أ�شك يف وجوده ،لكن يف خموده �أخمد
ّ
�أنا �أي�ضاً ،فج�أة يداهمني بقوة قاهرة م�ؤكداً وجوده� .أما قمتي
العزيزة التي تتوج ر�أ�سي ،حتى عندما يلفها اجلليد ،معجب �أنا بها،
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تعرفني و�أعرفها ،وهي معجبة بي �أي�ض ًا� ،أالعبها
وتالعبني .بع�ض الأحيان �أخاتلها� .أكذب
علي .ولكننا يف ان�سجام .مل �أطرح
وتكذب ّ
لدي �إح�سا�س
عليها يوم ًا ق�ضية �سكان الكهفّ .
�أنها لن حتبه ،لو �أنها عرفته� ،أنا �أجتنب احلديث
معها ب�ش�أنه .ال �أريد �صدام ًا بينهما ،فقد ي�ؤدي
احلوار الذي ال ينبغي �أن يف�سد للود ق�ضية� ،إىل
عراك �أكون �أنا �ضحيته� .أمتنى �أن �أحتفظ بهذا
البون بينهما فراغ ًا ال تف�سده املعرفة .ال �أدري
علي �أن �أحب �ساكن الكهف؟ لي�ست
هل ينبغي ّ
له لغة �أ�ستطيع �أن �أتوا�صل معه بها .ولكنه كثرياً
ما يبعث بهدايا ،ال �أدري �إن كنت �أنا املق�صود
بها� ،أم ببعثها �إىل قمتي وهو غري �آبه.
يلتقط من الأزمنة والأمكنة ما يريد،
في�صنع منها بذوراً يزرها يف كهفه الرطب
فتنمو حتى ت�صل �إىل القمة .بادرات �صغرية
متعددة الأ�شكال والألوان ،فتفرح بها القمة
وال�سفوح .تتعهدها تربتي بالرعاية حتى ت�صبح
�أ�شجاراً با�سقة ،حتميني من العوامل امل�ضادة.
كذلك ي�أتي خلق كثري لر�ؤيتها والتمتع ب�أريجها،
و�أغدو �أنا فخوراً راودتني نف�سي مرة �أن �أ�صل
�إىل البذور ،التي قد تقودين �إىل الكهف و�ساكنه،
لكن عجزت عن اال�ستمرار ،فقد ي�ؤدي هذا
�إىل انهياري ف�أت�ساوى بالأر�ض .نك�صت بع�ض
الأحيان تبدو قمتي راق�صة لهدايا ،لكن لي�س
لديها خيار �إال رعاية النبتة القادمة من �ساكن
الكهف.
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�أخرياً حدثت كارثة قلبت �سعادتي �إىل
تعا�سة .جاء م�رشوع ومعه مهند�سوه �إىل قمتي
العزيزة ،غر�سوا �أعمدة من مواد �صلبة غريبة،
�آذنة بدمار قمتي� .أزالوا بادرات �ساكن الكهف،
ليغر�سوا بادرات ال �أعرفها .لأين ال �أ�ستطيع
�إيقاف الكارثة ،ومن فرط جزعي وحنقي
متلملت ،غمروا �أجزاء مني �صخور �سائلة ،ظن ًا
منهم �أن �أ�سطحي لينة ،فلم �أكررها خوف ًا على
ما تبقى.
رعب عظيم يجتاحني خوف ًا على
�ساكن الكهف لو و�صلوا �إليه ،ف�سوف ت�سحقه
اخلوازيق.
كثري من علب ملونة بد�أت تنت�رش على
ج�سدي كبثور م�ؤملة .كل �آمايل كانت تتعلق ب�أن
يكون يف مقدور �ساكن الكهف �أن ينقذ نف�سه
مبناورة اخلوازيق �إذا و�صلت �إليه.
�أي قدر من القهر ت�سببه ر�ؤية عزيز تهوي
على ر�أ�سه �صخرة ،ولي�س يف ا�ستطاعتك حتذيره،
ف�أنت ال تعرف مكانه ،كذلك هو �أ�صم �أعمى.
كلما تقدم العمل كانت �أنات القمة
ت�صلني ،ولكن مل يكن لدينا �إال ال�صرب يف انتظار
معجزة.
�سكنت حركة �ساكن الكهف .مل �أفقد
الأمل بعد ،فقد تكون فرتة خمود كالتي �أعرفها،
يفاجئني بعدها بحركة جتعلني �أرجتف ولو حتت
�شم�س الهجري.
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وجيه القاضي

ســـرديـات
ال �أدري ما جعلني مت�أكداً الآن من مقتل
�ساكن الكهف ،للمرة الأوىل ت�س�ألني قمتي عنه،
ودموع تن�سال على �سفوحي� ،س�ألتني عن �ساكن
الكهف الذي كان يهديها البادرة ،عندها عرفت
�أنهم قد بنوا عليه بنيان ًا.

***
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ســـرديـات

حــاول

ك ـلـ ــب الزيـنـ ـ ــة

حممد �إبراهيم طـه

النباح �أول الأمر فكان م�ضحكاً ،وبدا �صوته �ضعيفاً
وم�ضطــرباً ،كنـت �أه�شـه فيفـر خمتبئـاً خلــف املقاعـد

املتناثرة وي�رصخ ،يت�أكد من ابتعادي فيعاود الظهور والنباح.
ويعرفه باملكان .كان
ان�شغل به �صاحبه ،يداعبه ومي�شط �شعره ِّ
طويل ال�شعر ،جمي ًال ومرته ًال حني يتقافز على الأر�ض خلفه ببطء،
فيما مل يعد �صاحبه ي�سب اخلدم �أمامي �أو يب�صق على الأر�ض ناظراً
�إ ّيل �أو يجل�س وا�ضعاً �ساقاً على �ساق �أثناء مروري كما كان يتعمد
�أن يفعل.
ملحني على الطريق فوا�صل نباحه واحتد حتى بعدت منه ،ه�ش�شته
كما كنت �أفعل ،فربم زيله ومل يجفل وخرب�ش الأر�ض ب�ساقيه.
اقرتب فبدت نظراته القا�سية ،ات�ضحت معامل القوة يف �صدره
و�سيقانه واختفى تر َّهل اجلذع والبطن ،وبدا �أن �شعره لي�س طويالً،
ولي�س جميالً ،اعتربت نباحه املتوا�صل �إهانة خ�صو�صاً �أنه مل يعد
يرتدع بالتهوي�ش فاعتدت جتاهله ،وبد�أت �ألزم اجلانب الآخر
للطريق .اعتاد النباح على �أال يتخطى الأ�سفلت ،وا�ستبعد جرياين
�أن يكون ل�صاحبه دور يف حتري�ضه.
حني فاج�أين قاطعاً الطريق ومتجهاً هذه املرة �إىل �ساقي .مل
�أدر هل كانت خطوة واحدة هي التي قفزتها �إىل الأمام تفادياً لأنيابه
�أم �أنني هرولت ،لكنني �سمعت رمبا يف هذه اللحظة �ضحكة قبيحة
التفت فر�أيته جال�ساً هناك على �أحد املقاعد املتناثرة،
ومتهكمة.
ُّ
ي�ضع �ساقاً على �ساق ويحرك �سبابته .داخلني ال�شك يف �أنه يحرك
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الكلب ب�سبابته .يفردها فيهجم ،ويلمها فيرتاجع
مثلما كان ير�سل لأبي تعابينه ال�سامة ،تلدغه �أو
هون
تخيفه ثم ي�سحبها بخيوط رفيعة ال تبنيَّ .
جرياين الأمر ،فهو جمرد كلب للزينة ،ال ي�ستحق
�أن �أهرول �أمامه ،ولقمة م�سمومة �أو ر�صا�صة
كفيلة ب�إنهاء الأمر ،فيما جاءين �أبي غا�ضب ًا على
مقعده املتحرك ،يغرز �سكينه احلاد يف �صدر دمية
�أو و�سادة.
�رصخت حني عقرين �أثناء مروري على
اجلانب الآخر للطريق من دون �أن �أثريه �أو �ألتفت
�إليه �شتمت �أ�صدقائي وجرياين وجريت �إىل دارنا
و�صعدت �إىل حجرة �أبي و�أخرجت �سكينه
الالمع .حاولوا منعي لكنني �أق�سمت ب�أن �أقتله.
منعني الكلب با�ستماتة .كان يتجنب طعنات
ال�سكني املتالحقة ويهجم يف �رشا�سة .تقدمت،
كان ال�سكني حاداً وخميف ًا واكت�شفت براعتي
القدمية يف املبارزة ،ر�أيته جال�س ًا هناك يحرك
�سبابته� .أنزل �ساق ًا وانت�صب واقف ًا ك�ش الكلب
فا�ستكان خلفه ،وفرد ذراعيه مبت�سم ًا ومرحب ًا،
هد�أين
حائال يف الوقت نف�سه بيني وبني الكلبَّ .
ثم جذب مقعداً ونادى:
 قهوة يا ولد.«تع�شم» �أال يزيد احلادث من كراهيتي له،
وعر�ض �ساقي على طبيبه اخلا�ص ،فقال ب�سيطة،
قال �إنه كلب للزينة وال يدري �سبب ًا لتغريه هكذا.
اعتذر و�أق�سم ب�أن �أخرج من عنده را�ضي ًا .بدا
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ناعم ًا �أكرث مما توقعت ،وكان كلبه م�ستكين ًا حتت
قدميه يف براءة كالب الزينة .ت�ساءل يف خبث
وكان ال�سكني م�رشع ًا يف يدي:
 �سكني املرحوم؟�أوم�أت بر�أ�سي و�أدخلته ،قال بارتياح
 �أعرفه.غمز للخادم بعينه ،فناولني حب ً
ال يف
طرفه دائرة ،و�أ�شار �إىل الكلب فارمتى حتت
قدمي و�أدخل ر�أ�سه .كان م�سامل ًا ودامع ًا وكنت
�أحكم احلبل حول رقبته .ناولني حجراً ربطته يف
الطرف الآخر� .سار بجانبي والطبيب واخلادم
خلفنا حتى حافة البئر ،فب�سط ذراعه على طوله
وفرد كفه ،قال وهو يحاول االبت�سام:
 تف�ضل!دفعت الكلب واحلجر يف البئر ،تابعت
ال�سقوط وال�رصاخ ثم الفقاعات املت�صاعدة
وحملني اعتذاره اخلا�ص
ناولني القهوة الباردة
ّ
�إىل ال�ست الكبرية و�أو�صلني �إىل �أول الطريق.
مات الكلب وكانت �ساقي ت�ؤملني ،ومل �أ�شعر
بالر�ضا �إذ تكرر جميء �أبي  -الذي علمني �أ�صول
املبارزة  -على مقعده املحرك �صامت ًا ،يغرز �سكينه
احلاد يف فخذيه ثم ينظر �إ ّ
يل ويبكي� .أغلقت
حجرتي من الداخل� ،أحكمت �إغالق النوافذ
حتى الثقوب ال�صغرية� .أرتعد ،ال �آكل وال �أ�رشب
وال �أنام� ،أب�صق �شيئ ًا عالق ًا يف حلقي ال يخرج.
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�أ�رصخ �رصاخ ًا متوا�ص ً
ال كالنباح� .أنتظر نهايتي
يف الغرفة املظلمة� .أرتعد و�أب�صق ،لكنني �أرى
الأ�شياء وا�ضحة وحقيقية� .أراه خمادع ًا وناعم ًا،
كلبه لي�س للزينة ،ي�سري يف جنازتي دامع العينني
وحني ي�صل �إىل �أمي ينحني على يديها مقدم ًا
العزاء.

***

الراوي  ،ج  22ربيع األول 1431هـ  -مارس 2010

135

أسماء محمد مصطفى

ســـرديـات

كهف
ُ

مكان داخل
نف�سي ..خارجها

�صمت يف رحمه يحتويني ..جنيناً ،يت�شبث باحلبل
ٍ
ال�رسي ..جدرانــه ت�سـور �صوتي ،يبارك تال�شي
وجودي يف �أ�سطورة جمودي.

لكن حلماً دافئاً يتو�سل حلظة تعرب يف خميلتي ،ميت�ص �آهات
وجعي..
كهفي يفتقد دفئك ،جدرانه تلهو بكريات ال�صدى� ..أفتقد
املكان داخل نف�سي ،بيد �أن ال�ضجيج خارج الكهف يهدد �سكينة
روحي� ..أتو�سل نايات ال�صمت يف قلبي �أال تقطع احلبل ال�رسي،
�أال تطردين �إىل مكان داخل نف�سي.
�أي امر�أة �أنا ع�شقت احلب ،وقد �صوره يل الوهم ع�صياً على
التمزق يف حلبات احلرب واحلياة؟!
 احلرب لعبة.. -احلياة خدعة..

�أ�سماء حممد م�صطفى

 احلرب خدعة.. احلياة لعبة..واحلب و�أنت و�أنا� ..ضحية اخلدعة واللعبة..
للحلبات طقو�س ال ت�شبه طقو�س �شغفي� ..صخبي ..بنائي مدر�سة
للع�شق..
لذا �أطاح ع�صف للريح بحلمي ..ظـ ًال للحزن تركني..
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فرت ظالل الذكرى من فراغاتي ،وتعرت

فقط ،امنحني وقت ًا كيما �أعرف �أي الأجنة �أنا.

�أر�صفة مدن احلب من خطواتي ..فغدا وجهي
للطرقات النائية رماداً ،وعلى طفل احلب تناثرت

ب�أ�ساطري اجلزر النائية ،هل �أحلم معك؟..

قلبي..كان ذاك ا�سمه على ما �أذكر� ..إحدى
عطايا احلرب �أن تُفقد احلب ذاكرته� ،أو تحُ ر�ض

بلد م�سفوح
هل �أت�شبث ،وبي احللم يت�شبث ،يف ٍ
الأحالم ،ونثار الرماد يرتاق�ص فوق �شظايا
الأج�ساد؟!

تذكر..

ما عاد يت�سع للحلم؛ هذا الزمن! ..ما عاد يعرف
عناوين ت�ضاري�سي ،ذلك الفرح!

�شظايا قلبي..

على تنا�سيه ..حتيل احلياة �إىل خفقات خر�ساء ال
قلبي بعد �أيام النزف �أ�شبه ب�ألبوم غطاه غبار اللعبة

واخلدعة ..و�أنت ت�س�ألني العودة من �أق�صى

حمرابي؟!

هناك مع ال�صمت يعقد حزين هدنة..
فمي ..يتبناه ال�صمت ،يحريه ت�أرجح قلبي
موجوع ًا بني املكانني..
علي بال�س�ؤال..
ال تلح ّ

امنحني زمن ًا �أت�أمل نف�سي يف مرايا املكانني..
دع �صمتي يواجه �صمتي ،يحملني �صوب

قرار حا�سم ..رمبا �رصخة يطلقها جنني
الكهف باجتاهك� ..أو ..باحلبل ال�رسي تت�شبث

�أ�صابعي..

يف الكهف اتركني ،ت�صاحلني نف�سي �أو
تخا�صمني ..قد �أقطع احلبل بهدير ندائك..
يهرع الر�ضيع ّ
يف �إىل ذراعيك؛ �إىل داخل نف�سي،
�أو �أمنح احلرب وجودي ،والذكريات ..و�أت�سور

املكان خارج نف�سي..
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٭

لهم�س حتت ظالل ال�شجر ..الختال�س
ف�أعجب
ٍ
زمن للحرب ن ُِذر..
حلظة ع�شق من ٍ
حتى جموح الفرح ،يعجز عن �أ�رسي..
حلوح جموح احللم:
يغلب �س�ؤال
ُ

ي�سري طليق ًا بال خ�شية� ،أم يتعكز
احلب
�أمازال
ُ
ُ
خائف ًا مثلي؟!

�أمازالت ف�ضاءات املخيلة و�شواطئ الالزورد
تغري القلب بالغرق� ،أم حا�رضها جفاف
احلروب؟!
حلب خجول ..بيد �إن
حلظة ت�رسق يل ب�سم ًة ٍ
�أ�سطورة هدو ٍء جتتاح وجودي ،متحو اللحظة،
تعيدين �إىل خارج نف�سي� ،إذ تتك�رس �أيقونة
�أحالمي بدوي قنبلة ..ثمة �أج�ساد تتناثر قريب ًا
من مكاين!!
الربكان امل�سعور ي�سحب ر�أ�سي من ج�سد
ذكرياتي باجتاه حمرابي ..يلدغ العقرب زمن ًا
حلب �أو حلم!!
داخل نف�سي وقتك ال يت�سع ٍ
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و�أنت..
ر�أ�سك م�سمار يف جدار ن�رشة �أنباء..

ذكرياتنا يف �أثري الأدخنة ذوت ،وبني املقابر
تاهت..

غ�ضب اجلرح واخليبة ي�سلبك حق احلب..

حللم جديد يف �أ�ساطري املحيطات
تواقون نحن ٍ
الالزوردية واجلزر البلورية..

طقو�س احلب واحللم ..ترف وبطر..

زمن ت�سمرك يف جدران ن�رشات
رهن ِ
وتوقي ُ
الأخبار..

هذا وقت الغ�ضب..
ت�رصخ بي :كما قال لك عقرب :ال�ساعة تعلن
البكاء عن الوطن!!
تتناثر دموع احللم على زجاج الوقت مطراً ال
يبلل ال�سعفات الياب�سات ،فال يتغنج الثمر..
تلقي ال�سماء كرتها الف�ضية على و�سادتي،
تعزيني ..تهجو اغرتابي..

قل� :إن امل�سمار �سيهبط قمراً على و�سادة حلمي..
عندئذ �أقول� :إنّ �أفق ًا للحياة قد يت�سع..
ٍ
قل يل
ب�صوت يعلو هدير املوت الأحمر� ..إنّ
ٍ
عندئذ �أقول� ..إنّ مكان ًا غري
مكاين هو �أنت..
ٍ
مكانك ،غري مكان �أنا�سي ..لن يحتل نف�سي.

ويحه ..زمن الغدر �أيب�س الغيث فينا ،ف�صار دمعنا
كرات تتنا�سل بني عقاربه..
ٍ
ويحه ..اخلنجر امل�سموم يف ج�سد الوطن..

***

ويحه ..احلب ما عاد هو..
ويحه ..احللم ما عاد هو ..ما عاد نحن..
ت�ضاري�س الوطن تغريت ..طقو�س احلياة
ا�س ُتبدلت..
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اللهب ال�صغرية تكرب فت�صري وروداً من وهج منري
بذور
�أبيـ�ض م�شـوب بحمرة ،وت�ســتطيـل فتغـــدو ثعـــابني
ب�أجنحة تطري ،وتتحول  -بنهم واجتياح � -إىل �شياطني نارية ترتدي
العباءات امل�شتعلة� ،أ�سنان النار تطقطق وهي تق�ضم ما ت�أكله.

ح ـ ـ ــرث النـ ـ ـ ــار

فـــ�ؤاد قنديـــل

مت�ضغ يف عجلة وتبتلع وتكرب ومتتد وت�صبح نهراً من اللهب الهائج
واجلامح� ،أده�ش لهذه العجلة ،ك�أن املوعد قد �أزف والبد من �أن
تنتهي من املهمة املقد�سة حتى ال تلقى عقاباً ثقي ًال وباط�شاً .تعلو
النار وتفرخ ،تعدو وتطقطق ،تلتهم كل ما تلقاه .الأحرا�ش وعيدان
الغاب الكثيفة ،عجالت الكاوت�ش ،الورق و�أوعية البال�ستيك،
جثث الكالب والقطط ،الدجاج والفئران وال ِعر�س ..بقايا
�ضفادع حمللة يف م�ستنقع قدمي� .أجهزة معطلة� .أخ�شاب وقلوب
حمطمة .خال�ص �أجنة مولودة حديثاً� .ألعاب �أطفال �سئموا منها.
�ضفائر متعفنة مع لفات البامربز ودالء البويات ن�صف اململوءة
وماء الوجوه املراق ،ع�صائر اخلجل املتخرث .زيوت �سيارات �ألقاها
�أ�صحابها يف هذا املقلب عرب �سور متهدم لبقعة كانت حلماً مل�رشوع
مل يتم.
منذ �سكنت �أمام امل�رشوع اجلثة ،قبل خم�س ع�رشة �سنة وهو
يجابهني كلما خرجت �إىل ال�رشفة� ،.أ�شعر باخلزي واال�ستياء..
م�ست�شفى كبري لعالج الأمرا�ض املتوطنة كان يجب �أن يقام هنا.
و�ضع �أ�سا�سه الرئي�س ،لكن خالفاً بني احلكومة واملقاول �أوقف
العمل� ..أ�رسعت النار ت�سقط الالفتة وت�أكل حروفها التي تت�ضمن
تفا�صيل امل�رشوع ..خم�س ع�رشة �سنة!!
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امل�شهد رائع ..ال�صعود املدوي وال�شامخ
للنار املهيمنة ..خرج الع�رشات من بيوتهم
ليباركوا �أياديها البي�ضاء التي تعتزم �أن ت�سوي كل
�شيء بالأر�ض وترحمنا من تالل القبح التع�سة..
فكرت يف تاريخ النار امل�رشق والنبيل ..لقد
�صنعت احلياة حتى حني كانت تهدم ،وعلمت
الإن�سان وقادت التعمري وال�صناعة.
لفتت انتباهي حركة غريبة .ت�أملت جيداً

ما يجري ..ثمة �أوالد يخرجون من �أل�سنة اللهب
وهم يهللون ..ماذا كانوا يفعلون يف الأر�ض
اخلربة؟ وملاذا ظلوا بني النريان؟ تزحف عليهم
وت�شملهم عباءتها املتعالية� ،صهدها يبلغني
و�أنا بالطابق التا�سع ،تزداد ج�سارتها وتوا�صل
االلتهام.
كميات هائلة من الدخان الأ�سود ،غطت
العمارات وبلغت ال�سماوات ،بقيت واقف ًا
وم�ستمتع ًا� ،أغر�س امل�شهد يف �أعماقي كنت
يف اجلهة البحرية بالن�سبة له .العمارات الواقفة
جنوبه �أغلقت النوافذ ب�إحكام ،و�أ�رسعت كل من
لها غ�سيل برفعه من ال�رشفات.
طوال الأ�شهر املا�ضية جل�ست يف ال�رشفة
�أت�أمل البقعة املارقة� ،أح�س�ست �أن بيني وبينها
عالقة ومتاث ً
ال ن�سبي ًا ..ت�شملني حالة غريبة من
الك�آبة واجلفاف والي�أ�س .روحي جرداء خربة،
ال �أمتلك ر�ؤية �صافية لأي ق�ضية ،ال�سماء ملبدة
ومناظريي عقيمة وجامدة ،كيان فارغ يحت�شد
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بالأع�شاب ال�شوكية والظالم ،تتناثر يف �أعماقي.
فتات الأحالم والأوهام وت�أوهات اجل�سد
ال�شائخ ،لدغات �سامة ال ت�أتيني �إال ممن �رشبوا من
عرق العمر املهدر ..م�ؤامرات �صغرية يزرعها
حقد الأدعياء� ،أخبار تع�سة عن دماء جمانية
ت�سيل يف كل مكان� ،أ�صوات مدوية للتخبط
واالرتطام .دموع الكرامة واملبادئ التي تخلى
عنها الكثريون.
يف داخلي عامل عاجز وحائر و�ساخط
وم�ؤهل لالنفجار� ..أحرا�ش كثرية ب�أعماقي
تت�أهب لالنفجار ..مل تفلح قراءاتي للأعمال
املت�ألقة �أن تلهمني �أو حتركني .ما �أ�شبهني بهذه
الأر�ض اخلربة ..ل�ست �إال م�ستنقع ًا حم�شواً
باجلثث والنفايات والعبث املجنون والروائح
املتوطنة وطبقات القبح والعجز والبوار.
�أنب�أين جاري الواقف يف ال�رشفة �أن الأوالد
ت�سللوا �إليها و�ألقوا عليها �ألعابهم النارية ..مبب
و�صواريخ حب�ش و�أطاليا� .أنب�أين �أنها كانت
مرتع ًا ملدمني املخدرات وال�شمامني ،ومهرب ًا
�أحيان ًا لل�صو�ص .متنيت �أن يتوقف ،لي�ست
مهمة الآن حالتها يف املا�ضي ،املهم �أن �أ�سنان
النار الن�شطة ،حترث الأر�ض وتنظفها .التزال
الكائنات ال�صغرية املختبئة واملفزعة تبحث عن
�سبيل للفرار .ما �أروع النار!
مل �أ�ستطع املغادرة ،جتمدت يف مكاين،
�أحاول �أن �أبلور يف خيايل وعقلي تعريف ًا حمدداً
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لفل�سفة النار يف عملها الأ�سطوري املجنون،
و�إخال�صها املثايل يف االكت�ساح .هل حق ًا يرى
البع�ض �أن املاء �أقوى من النار!
املاء يبني ويعمر ،لكن الهدم �أحيان ًا
يكون �أعظم .تقدمي �أيتها النار املبدعة فاجتثي
من اجلذور كل قبح وخمول وتخلف وي�أ�س.
اقتحمي العامل واقتحميني .اجتثي كل ملل وعجز
وتعا�سة .اك�شفي كل املخبوء من �أحرا�ش النف�س
ودعيه يعانق النور والف�ضاء الطازج اجلميل.
�أنب�أين جاري �أنه ات�صل مبرفق الإطفاء.
متنيت �أال ت�صل �سيارته� ..سوف تت�أخر بالت�أكيد.
الطرق مزدحمة يف هذه الفرتة املبكرة من امل�ساء،
و�سوف تتاح الفر�صة لراق�صات النار املاهرات
كي يقدمن عر�ضهن املثري.
بعد ثوان بلغتني �صل�صلة ال�سيارات
احلمراء ال�ضخمة و�آالت تنبيهها معلنة قدومها
املتحم�س للنجدة� .أ�رسع اجلنود بالهبوط وخالل
ثوان قليلة كانت خراطيم املياه واملواد الكيمياوية
تهاجم تالل النار بكل �رضاوة و�إ�رصار .تبدو
املياه وهي ت�سقط على النار ك�أنها تذوب فيها
وتختفي .والنار ال حتفل بهذا ال�سائل ال�شفاف
الرقيق ،لكن املاء الذكي يتجه �إىل جذور النار،
و�إىل الأر�ض التي تطعم اللهب فيخنقها ويكتم
�أنفا�سها.

تقل�صت وتقل�صت .اختفت تقريب ًا بالونة الدخان
ال�ضخمة التي �شملت احلي كله.
ها هي الأر�ض اجلديدة �سوداء من تفحم
الأخ�شاب والف�ضالت ،لكن الر�ؤية ف�سيحة
واملدى مت�سع ،ومل تبق �إال م�صادر حمدودة
للدخان ،رجال الإطفاء ي�صبون عليها من
اخلراطيم دون �أن ي�ؤثر ذلك يف كبح روائح
االحرتاق النفاذة.
القعقعة ال�ضخمة جلمهور تلهف مل�شاهدة
الأحداث امل�سلية �رشعت يف التفكك ..انتهت
اللعبة وا�ستعد النظار ملغادرة امل�رسح .ي�ضيق
املكان وتتفتح قيعان �أعماقي املنقب�ضة.
�أتيحت الفر�صة لبع�ض ال�سمات اخلالية
من رائحة القمامة املحروقة �أن مت�س وجهي مبودة
وحنان ،متكنت من التنف�س يف ي�رس ..ت�أملت
املدى املفتوح واملباين والأ�ضواء .ثمة حوار
عميق يرتدد بني الكائنات بعد �أن تخل�صت مما
يكبلها� .شعرت �أين مثلها م�ستعد للحوار ،و�أن
لدي ما يتعني البوح به .ثقب �ضئيل يت�رسب
منه ال�ضوء .رفيع نافذ مي�ضي بثقة و�سط الظلمة
املحدقة .ثقب يف روحي� ،أود الآن �أن �أم�سك
بالقلم و�أنرث به كلمات متحفزة تتقدم يف طابور
بال نهاية بع�ض العبارات املتلهفة �شوق ًا للعناق
املتجمع يف ن�سق �أثري.

تدريجي ًا هبطت قلي ً
ال �أل�سنة النار
ال�ساطعة .تناق�صت ومتزقت ..غدت جزراً ،ثم
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اليزال يف الوقت مت�سع

هـــذه

�أول عبارة خرجت تت�أرجح من فمه ليدلقها على
م�سـمـعي ،فـكـرت بعبارتـه تلـك وحتركت من ذهنـي

قافلة من الأ�سئلة ترى هل نن�سى كيف كنا نن�سج من �صباحات
الفجر �أغنية �أو نن�سى كيف كنا ن�صنع من �شعاع ال�شم�س �أ�رشعة؟

ق�ص�ص

ثم �صمت وقال� :أنت مازلت ملتحفاً ببيا�ض القرى ،ومازال يف

الوقت مت�سع الكت�شاف هذا العامل من حولك ...و�صمت.

عدل من وقفته ،و�أخذ ي�صلح غرتته وقال يل :املو�ضوع قد يطول
نقا�شه ف�أنت مدعو غداً لوجبة ع�شاء� ،س�أكون يف انتظارك يف متام

ال�ساعة الثامنة م�ساء .قفل راجعاً نحو �سيارته و�أدار �أحد الأ�رشطة

التي يتبجح يف اختيارها ،فهو مغرم ب�رشاء كل جديد يف عامل
الكا�سيت.

�أحمـــد حديـب

�أرجع �سيارته للخلف وقال يل� :سوف �أنتظرك ،ال تن�س� .إنني
�أعرفك دائم الن�سيان ،وحتى ال تذهب تكاليف الع�شاء هباء .قالها
مازحاً وابت�سم.

بادرين قائالً� ...أنت كما �أنت مل يطر�أ عليك �أي تغيري منذ

افرتقنا .هدوءك ..ابت�سامتك� ..أ�سلوبك املرح مع الآخرين .كل
هذه الأ�شياء حاولت �أن �أكت�سبها لكنني ف�شلت .ال �أدري ملاذا؟ هل
هذا راجع �إىل نف�سيتي املحطمة جتاه الأ�شياء من حويل حتى احلارة

التي ع�شت فيها كنت نادراً ما �ألعب مع الأطفال من �أقراين ،فهم
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يخافون مني لأين كنت عنيف ًا وفو�ضوي ًا معهم
حتى كانوا ي�سمونني بالـ ...وتر�سخت هذه
املقولة يف �أذهان الأطفال ال�صغار حينها �ضقت
بهم ،وخرجت متنق ً
ال �إىل حارة �أخرى .جدتي
علي كثرياً .مازلت �أذكر حينما
امل�سكينة تخاف َّ
جئتها وقد �شجت جبهتي ،وكيف �أقامت الدنيا
و�أقعدتها من �أجلي� .إنني �أحبها و�أخاف �أن
�أفقدها يف �أية حلظة فعندما �أهم باخلروج تودعني
كثرياً وتقبلني .وتقول يل ال ت�رسع يف الطريق
وهي التزال على ذلك احلال حتى ينفر الدمع من
عيني .جدتي هي كل �شيء يل ف�أنا دائم ًا �أحدثها
عنك ،و�أ�صفك لها و�أقول �إين �سوف �أ�صطحبك
معي لرتاك ،ودائم ًا ما �أخلف وعدي ،و�أنتحل
كل الأعذار ،وهي تبارك يف ذلك .جدتي
�ستعمل وجبة الع�شاء بنف�سها احتفا ًء بقدومك
�إلينا .حينما حرك �سيارته قال يل :اليزال يف
الوقت مت�سع.

تــــــورد
تنبت الكلمات على �شفتيها فتورق
خوف ًا .احذري �أن تخرجي وحيدة ،والب�سي
ف�ستانك الطويل ،واجعليه ي�سرت ج�سدك كام ً
ال،
والب�سي عباءتك الثقيلة امل�سرت�سلة �إىل الأر�ض،
واحذري �أن تتعطري ف�أوان التورد مل يحن
بعد وال تن�سي �أن ت�أخذي �أخاك ال�صغري لكي ال
يعرت�ض طريقك �أحد ،واحذري الذين يجل�سون
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على قارعة الطريق ف�أعينهم تلتقط كل �شاردة
وواردة ،وحني تذهبني ال تت�أخري وتكلمي
ب�صوت خافت حتى ال ي�سمعك من حولك،
و�إن �أتاك �أول اخلاطبني ال ترتددي واحذري �أن
ي�سبقك الزمن فال جتدي من ي�ؤن�س لياليك.
جتل�س �أمام املر�آة طوي ً
ال ،جتدل �شعرها
الليلي .تت�أمل تورد وجنتيها وج�سدها الب�ض
داخل ذلك الف�ستان .فج�أة حدقت يف وجه
املر�آة:

ترى ملاذا و�ضعت هذه املر�آة؟
تتذكر وقفتها الطويلة ،ثم متيل بوجهها
لكي تبعث عن �شيء ال تدري ما هو؟ فكرت
يف الكلمات التي نرثت على م�سامعها ،والتي
مازالت عالقة يف ذهنها .ترى ملاذا؟ ت�ضحك
يف داخلها ،وجتل�س مت�سمرة .متيل بر�أ�سها ميين ًا
و�شما ًال ك�أنها تراق�ص تلك املر�آة .حينها ترمدت
الكلمات على �شفتيها ،ف�أورقت �إغفاءة عميقة.

***
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كــــان ح�ضوري هذه الليلة حللفة زفاف ابنتي ترى خمتلفاً عن
ح�ضــور �أي �أم لليــلة كهذه� ..إذ كان ح�ضـوري ك�أي
مدعوة �أخرى .خاجلني �شعور ب�أين مل �أكن �سوى �ضيفة
�رشف حتمل لقب �أم وب�س.
�أ�صطحب معي �إىل هذه املنا�سبة ابنتي ال�صغرى �سارة ،فهي

احلـ ـف ـ ـ ـلــة

التي ال تفارقني ،بل �إنها متنحني يف هذا امل�ساء �شعوراً ال ب�أ�س به من
ال�سعادة ..هذا الإح�سا�س الذي �سلبت �إياه لذنب اقرتفته �سوى
�أنني �أ�صبح مطلقة.
و�سط هذا املكان العابق بالفرح والزغاريد انتابتني
هواج�س املا�ضي :مل �أكن وحدي امل�س�ؤولة عما حدث لكنني �أنا من
علي �سلطته
حملت هذه الو�صمة التي ت�سمح ملن حولنا �أن ميار�س َّ

اجلائرة �إذ مل يتوان عن نعتي بكل لقب يحملني م�س�ؤولية انهيار
�أ�رسة كانت يف طور التكوين ..حتى وجد زوجي و�أ�رستي من ذلك

فاطمــــة الرومــــي

ابنتي
�سبي ًال �إىل حرماين �أب�سط حقوقي دون �شفقة �أو ر�أفة بحال ّ
ال�صغريتني.
كان عتب من حويل مارداً ،و�صوتهم واحداً :كان عليك
�أن ت�صربي .يف هذه الليلة فقط متنيت لو �أنني �صربت واحتملت كل

ما �أ�صابني يف �سبيل بقائي �إىل جوار ابنتي ..ففرحة �سارة بوجودي
معها يف حفل زواج �أختها هذه الليلة تعادل �سعادة الدنيا وت�ضمد
بع�ض جراحات ال�سنني.

الراوي  ،ج  22ربيع األول 1431هـ  -مارس 2010

147

�ســــــــــرديــــــات
٭٭٭
فيما احلا�رضات ير�شفن ك�ؤو�س الفرح
والعرو�س ترفل بالبيا�ض والعذوبة ،لت�ستدير نحو
باب اجلناح اخلا�ص بها .اقرتبت منها� .ضممتها
�إىل �صدري ب�شيء من احلر�ص حتى ال �أف�سد �شيئ ًا
من زينتها ،مت�أملة ج�سدها الغ�ض الذي منا بعيداً
عني حتى �أ�صبحت عرو�س ًا رائعة .دقات قلبها،
وبريق عينيها ت�شيان ب�سعادة غامرة متنيت �أن
تدوم ،لكنها مل تطل �سوى للحظات لتغادر نحو
عوامل جديدة.
بينما كانت �سارة تلت�صق بي من اخللف
التفت �إليها با�سمة وهي تنظر �إىل �صويحباتها
ومت�سك يدي بزهو وترتاق�ص م�شاعر الفرح يف
عينيها.
خلت �أنه مل يكن هناك �أحد �أكرث �سعادة
منها .متاديت يف تخيالتي ومل �أنتبه �إال وهي تهز
يدي:
ماما ..ماما ..اجلوال.
رددت فوراً :نعم ..لي�أتيني ال�صوت من
الطرف الآخر :هيا ..مل تنته بعد؟ لقد ت�أخرنا يا
امر�أة.
�أجبته و�أنا �أت�أمل وجه �سارة :بلى ..بلى
�س�أخرج حا ًال.
ما �إن نطقت بهذه العبارة حتى �شعرت
بكفها ال�صغرية تقب�ض على كفي بقوة ..غا�ضت
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�أنهار الفرح يف عينيها ،لتنهمر �شالالت حزن
ماحلة �شعرت مبلوحتها تن�سكب على جراحات
قلبي فتدميها.
ركبتي لأ�صبح على م�ستوى
جثوت على
ّ
وقفتها .احت�ضنتها بحنان .خيل يل �أثناء عناقنا �أن
كانت الدنيا مطر.
وافرتقنا..
وم�ضينا..
يف تالفيف ال�سحاب..
املن�سكب..
دمعه
ِ
ولظى ..من ِ
دقات قلبينا طغت على �صوت طبول
الفرح .خلت �أن الن�سوة يرق�صن على �أوجاعنا.
بدا يل هذا الأمر �رضب ًا من ال�سخف..
كيف لهن �أن يرق�صن بهذا االنت�شاء؟!.
تُرى ..هل رمت كل واحدة منهن بحزنها
بعيداً هناك قبل �أن تدخل هذه القاعة؟!.
رفعت ر�أ�سي �إىل وجه �سارة وغمرته
بالقبالت املخ�ضبة بالدموع ثم هم�ست لها:
حبيبتي �س�أغادر الآن ..خالك يف اخلارج
ينتظرين ،ودون �أن تقول �أي �شيء �ضمتني وهي
تن�شج حتى هممت بالوقوف وهي مم�سكة بكفي
ت�سري بجواري ..قبلتها وم�سحت دموعي.
عندما وافيت بوابة اخلروج قبلتها
و�ضممتها ثانية بينما اكتفت هي بطبع قبلة على
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كفي وهي ت�ضغط عليها بدفء تود لو يدوم..
�سحبت كفي ببطء من بني كفيها وعيون من
حولنا ترقب امل�شهد .ارتديت عباءتي ،وناولتني
ابنتي حقيبتي وهي تودعني :مع ال�سالمة يا ماما.
ثم ا�ستدارت �إىل الداخل.
فيما تلفعت بال�سواد عابرة �صوب بوابة
اخلروج حانت مني التفاتة خاطفة نحو القاعة
ال�سابحة يف �أ�ضواء الفرح ونثار الورد ،و�صوت
املغنية ال�سمراء وهي تردد :الليلة ليلة فرح ،كانت
�سارة يف هذه الأثناء مت�سح دموعها وتغيب و�سط
الزحام ،رمبا تغرق يف بكاء �صامت.

�أح�س�ست بها طائراً ك�سرياً ،وهي ترقب
ال�صغريات يرك�ضن يف �أذيال �أمهاتهن لينغرز
ال�س�ؤال يف قلبي كن�صل حاد :تُرى من �أ�شعل
حرائق احلزن يف قلب ابنتي �سارة؟!.
�أ�شحت بوجهي خارجة واملغنية ال�سمراء
التزال تردد :الليلة ليلة فرح.
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عن ــدمـا نحل ـ ــم
بالبح ـ ــر

�ســعيـد بوكــرامي

�أعتقد �أنني �أحب ال�سمك والبحر ،لكنني للأ�سف ال �أعرف
ال�صيد وال العوم ،لهذا بقيـت طـوال حياتي القـ�صرية
�أحب �شيئاً �أ�سمع عنه وال �أراه ولهذا ال�سبب �أي�ضاً حلمت بق�ص�ص
عجيبة ت�شبه مغامرات ال�سندباد وجول فرين وموبي ديك .طبعاً مل
تكن بال�رضورة متوافقة مع الواقع الربي �أو البحري بكل تفا�صيله
التي تعرفونها حق املعرفة.
نعم كانت ت�صلنا عربة �سمك جممد تقطع م�سافات طويلة لت�صل
�إلينا ،وكنا ن�ستقبلها بحفاوة زائدة ،فكنا ن�شرتي ال�رسدين كله
لي�س ع�شقاً لهذا ال�سمك الرباق املغفل اجلاحظ العينني كم�صدوم،
و�إمنا كي ال تذهب ال�شاحنة �إىل قرية اجلزيرة املجاورة لنا .ال نحبها
�أن ت�شرتك معنا يف �أي �شيء� .أحياناً يحمل �أحدنا كمية من ال�سمك
وال ي�ستهلك منه �إال ق�سطاً ي�سرياً ،والبقية يرميه للقطط وامل�رشدين.
�أنا �شخ�صياً ال �أفهم مِل َ تن�شب العداوة بني اجلريان؟ من جارك يف
البيت املجاور �إىل القرية املجاورة �إىل املدينة املجاورة �إىل الدولة
املجاورة!
كنت يف �صغري �أمتنع عن �أكل ال�رسدين بدعوى �أنه ميت عيونه
املتحجرة كانت ترعبني ،والآن �أعرف مل كنت �أكرهه؟ لأن يف
جوفه قطعاً من حلمنا ،والبحر �أي�ضاً كرهته لأنه ي�ؤثث �أعماقه
بهياكلنا العظمية
عندما �أ�ستيقظ من نومي �أخرج من �رصاع قدري مع حيتان
البحار العظمى التي �أ�سمع عنها ومل �أرها �إال يف �أحالمي .كانت

الراوي  ،ج  22ربيع األول 1431هـ  -مارس 2010

151

�ســــــــــرديــــــات
رائحة البحر وال�سمك حتوم حويل كغمامة مالك
�صغري ،وك�أن قدري لن يكون �سوى يف البحر،
خ�صو�ص ًا �أن قريتنا عني العميان ،مل يعد لهويتها
من معنى .نبع الأ�ساطري واملعجزات جف منذ
�سنني ،وبقي بع�ض العميان القادمني عن طريق
اخلط�أ �إىل قريتنا يت�شبثون باخلرافة يف انتظار
املعجزة.
العميان الذين ي�صلون �إىل القرية ال
يحملون معهم �شيئ ًا جديداً .عندما كنت �أ�س�أل
عما يوجد خلف العني والغابة واجلبال كانوا
يردون اجلبال والغابة والعني .وعندما �أحتج على
�أجوبتهم ال�رضيرة يدفعونني بع�صيهم وك�أنهم
يدفعون حقيقة موبوءة.
كنت كل �صباح باكر �أقتفي �أثرهم وهم
ينزلون �إىل العني باحثني عن �شعرة �أمل ،وحني ال
يجدون غري احل�صى ال�ساخن الراقد يف جوف
العني يرتدون �إىل ذكرياتهم القا�سية .ال ت�صلني
من �أحاديثهم غري �إ�شاراتهم املبالغ فيها ،وهم
يلوحون بع�صيهم وك�أنهم يحاربون طواحني
الهواء.
الآن وبعد ما حدث ما حدث ،ميكنني
التفكري �أن الطبيعة مل تكن �أبداً رحيمة بنا بل
كانت كقلب ديكتاتور جمنون بالعظمة .نحن
ال منلك غري الرتاب وال�سماء .الرتاب بني �أيدينا
وال�سماء يف عيوننا مند �إليها رجاءنا �أن متطر،
لكنها تن�سحب بزرقتها من دون �أن ترد .ولأن
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ال�شم�س حتبنا مبازو�شية فهي حتنو على رقابنا
ب�ضوئها الالهب .قطع ًا لن نحب الأر�ض لأنها
من دون فائدة يف �سهولنا الأفريقية ،ولن نحب
�أمهاتنا الالئي �أخرجتنا �إىل ال�شم�س نتيجة خط�أ
يف تناول �أقرا�ص منع احلمل .ولن نحب �آباءنا
لأنهم ال يجدون ما يفعلون.
ال �أريد يف احلقيقة �أن �أ�شغل بالك بهذه
الرتهات .املهم �أنني تعلمت تلحيم احلديد كي
�أهرب من مدر�سة بعيدة ومعلمني يائ�سني من كل
�شيء .ومل تكن احلياة جميلة بعنف ال�رصاع مع
احلديد والنار ،فهربت يف �أول فر�صة �إىل �سهول
الفلفل الأحمر ،حيث تعرفت على �شاحنات
ال�سائقني الإ�سبانيني الذين ي�صلون يف حالة
مزرية من التعب ،ينامون نوم ًا عميق ًا يف انتظار
�شحناتهم اجلديدة.
كنا حولها نحوم كعقبان تنتظر بقايا
وليمة ،وحني �سنحت يل فر�صة حقيقية للعبور
�إىل ال�ضفة الأخرى ،ع�ض�ضت عليها بالنواجد،
لكن قبل مغادرة ال�شاحنة املوقف �ضبطني �سائقها
فهربت ،ولأن التكرار يعلم احلمار فقد تعلمت
كيفية ح�رش ج�سدي بني دفتني من احلديد تارك ًا
ج�سدي م�صلوب ًا بينهما وك�أنني قطعة حديدية
�إ�ضافية.
يف طريقي الناجحة هذه ،كانت
علي القب�ض .هنا
الهواج�س تتالطمني :هنا يلقى َّ
ي�شبعونني �رضب ًا.
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يف طنجة ،كنت �أرى العامل املوبوء وهو
يهاجمني كوحو�ش مفرت�سة� ،أطفال تده�سهم
ال�شاحنات ،و�سياح املتعة يت�أرجحون بني
ال�شمال واجلنوب.
كنت �أ�سمع حكايات عجيبة عن موت
الكثري من العابرين ال�رسيني غرق ًا يف البحر،
لكنني �أ�سمع �أي�ض ًا عن الذين عادوا برثوات من
التهريب واملخدرات وجتارة اجلن�س.
�أرجو �أال �أكون قد �أزعجتك بق�صتي
هذه .تعرف منذ تلك احلادثة التي قطعت فيها
�ساقي ،مل �أحتدث مع �أي �أحد ،حتى عندما جاءت
ال�رشطة الأ�سبانية ت�ستعلم عن هويتي وظروف

�أوم�أ زميلي يف الغرفة ب�إ�شارات تدل على
�أنه فهم حكايتي ،لكنه لي�س مبقدوره �أن يتكلم.
وعندما تطلعت �إىل وجهه املتواري خلف
عمود النور الآتي من النافذة ر�أيت حفرتي عينيه
الفارغتني.
ف�س�أله بفزع:
�أين عيناك؟
�أجاب بحزن:
�أكلهما ال�رسدين.

حادثتي مل �أتفوه بكلمة واحدة ،لكن معك �أنت
الأمر يختلف رمبا لأنك (مهاجر �رسي) مثلي.

الراوي  ،ج  22ربيع األول 1431هـ  -مارس 2010

***

153

محمد اليحيائي

ســـرديـات

عــــاد «مار�شال» من نزهته امل�سائية ،كعادته ،متكدراً تعبان،
ولكـن ،هذه املـرة ،بـدا �أن كل �شـيء فيه قد ا�ستـنفد،
و�أنه مل يعد مبقدوره حتمل املزيد ،نفخ حرة ونظر يف عيني ال�سيد
بقرف وارمتى يف حجره وه�س ر�أ�سه وطوى قائمتيه وتكور
و�أغم�ض خرزتيه الزرقاوين و�أغفى.

نزهة مار�شال

حممــــد اليحيائــي

ط�أط�أ اخلادم مقو�ساً عنقاً ناح ًال طوي ًال ور�أ�ساً مثل الباذجنانة ،وقال:
«�أ�ص ًال اجلو يف اخلارج م�ش ممكن ،حر ورطوبة وال �أحد يتدخل»
قال ال�سيد ،وكان �صوته الذي ي�شبه العواء يخرج ،ك�أنه كان
يخرج من مكان �آخر غري فمه« :تعبنا منهم ومن حرهم ورطوبتهم
ك�أنهم �أذن من طني و�أذن من عجني ،يعني باهلل عليك ما يعرفوا �أنه
يف خلق حتب تتنزه».
نفخ ال�سيد ،الذي بدا هو الآخر غري قادر على حتمل املزيد ،يف حرة
وح�رسة وي�أ�س وهو يرب�ض فوق الكنبة مثل بقرة تطوي قائمتيها
حتتها ،وزرق عينني �أموميتني متعبتني� ،إىل �سقف القاعة حيث عنقود
الرثيا ال�ضخم ب�شماريخها الذهبية وملباتها املئة التي ميكنها ،بوم�ضة
واحدة ،غ�سل الظالم من مدينة ب�أكملها.
كان اجلو يف اخلارج ،كالعادة يف هذا الوقت من العام،
ال يحتمل لكن اخللق تعي�ش ،تذهب وجتيء و�أحياناً تتنزه وكانت
لل�سيد مطالبه الدائمة ب�رضورة التدخل ،ذلك لأنه ال هو وال
مار�شاله �أ�صبحوا قادرين على حتمل هذا الف�صل الطويل من الدبق
اللزج واحلمو�ضة الكثيفة ،لكن الدوائر املعنية كانت دائماً تتجاهل
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مطالب ال�سيد ب�أذن من طني و�أخرى من عجني،
و�إن كانوا �أي�ض ًا غري قادرين على الو�صول �إىل
املقام العايل ببيان �أن الأمر لي�س ب�أيديهم و�إمنا بيد
اهلل و�أن نزهة كلب ال ت�ستحق كل هذا التوتر
واالنزعاج من جناب ال�سيد.
تنف�س «مار�شال» بعمق وهو يغط�س
ويتكور يف دفء حجر �صاحبه وراح ي�صدر
ه�سي�س ًا خفيف ًا ك�أنه ال�شخري .نظرت العينان
الأمومويتان بحنان �إىل احليوان امل�ست�سلم لدفء
وركي البقرة .انحنى ال�سيد وبا�سه فوق �أنفه،
ومرر ،بخفة �أ�صابعه خالل ال�شعر الكثيف
الناعم الذي بني الأبي�ض والبني ،اللون الذي،
كما يزعم ال�سيد ،ال يتح�صل �إال يف �ساللة ذات
حمتد.
تنهد اخلادم وهو يقرف�ص عند طرف
ال�سجادة ،وقال« :كلهم ميوتوا يف احل�سد
ويتمنوا لو عندهم واحد مثل رو�شي» ،قال
ال�سيد يف عواء خفي�ض« :خليهم ميوتوا� .أ�صل
الكلب من �أ�صل �صاحبه ،وبعدين الكالب
مقامات ،ثم عوى ب�صوت �أكرث حدة« :يعني
هذا وال الرعاع يريدوا يكون عندهم كلب مثل
كلبنا نحن ،خمابيل هاذوال وال �إي�ش»� .صمت
ونك�س نظرة حب وحنان �أمومي وانحنى وطبع
قبلة �صامتة بني �أذين «مار�شال» ثم كمن تذكر
�شيئ ًا مهم ًا� ،أخرج عواء جمروح ًا ال ميكن لأحد
التكهن مب�صدر انبعاثه «هذي النا�س �أ�صولهم
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خملطة ،واحد من �رشق وواحد من غرب وفوق
هذا يبغوا يكون عندهم واحد مثل رو�شي،
يعني هاذوال نا�س ما عارفة وزنها ،رو�شي م�ش
كلب عادي عثمان ،رو�شي من �ساللة كاني�ش».
�صمت و�أغم�ض عيني البقرة املرهقتني و�سحب
نف�س ًا عميق ًا و�أ�ضاف «رو�شي لورد� ،أمه كانت
كلبة تخ�ص اللورد هوارد فريداي ،و�أبوه يقال
�إنه كان يتبع �شاعر م�شهور.
تخيل كيف واحد ينتمي �إىل هذا الأ�صل
النقي يقدر يعي�ش و�سط هاذوال البهامي وهذا اجلو
الذي ي�شبه اللنب الفا�سد» .بدا ال�سيد يف حالة ما
ي�شبه ال�سعار املكتوم ،لكن تدخل اخلادم ف�ش
حدة �سعاره و�أعاد البقرة الراب�ضة فوق الكنبة �إىل
حالة برودها «خف�ض �صوتك ،رو�شي نامي» هز
ال�سيد ر�أ�سه م�سقط ًا نظرة حنان على «مار�شال»
يف الوقت الذي حرك فيه الكلب قائمتيه مبد ًال
بينهما فيما بدا ا�ست�سالم عميق لدفء احلجر
الأمومي ،لكن �سائ ً
ال �أ�صفر اندفع من بني
قائمتي «مار�شال» بلل ثوب ال�سيد ووركيه،
هم�س ال�سيد للخادم «رو�شي باين غفي ،خذه
�إىل �رسيره ،وال تن�سى� »...أغم�ض ال�سيد ورف�س
برجليه رم�ش بعينيه وقال يف نعومة وتبتل «عثمان
حبيبي ال تن�سى احلليب ،حمام احلليب عثمان
�أريد نغط�س» حمل اخلادم «مار�شال» برفق
وهو يلح�س بل�سان �سحلية �شفته ال�سفلى مر�س ً
ال
نظرة ذئب لئيم �إىل قفا ال�سيد ،ثم �صعد الدرج
اللولبي واختفى يف الطابق العلوي .قلب ال�سيد
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ســـرديـات
ج�سد البقرة على بطنها ومد قائمتيها على طول
الكنبة ،حت�س�س ال�سائل الأ�صفر الذي بلل ثوبه
ووركيه وابت�سم .مد يده �إىل جهاز التحكم من
بعد .دع�ص عليه فانداحت موجات ناعمة من
«البحر و�سفينة ال�سندباد» املقطوعة التي يحبها

لرام�سكي كور�سكوف ،والتي يحبها �أكرث كلما
انتابه ال�شعور بالفخر والوجاهة والتميز ،فهو
�أي�ض ًا ،ينحدر من �ساللة ذات متحد.

***
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ســـرديـات

قف ــزة �أخ ــرى
لط ــائــر وحيــد

ح�سني عبدالرحيم

كطائر وحيد تائه تبحث يا حممود ومنذ الأزل عن رفيق؟
وحيداً ت�ســعى ب�شغف للتالقي ،خم�سـة وثالثون عاماً
مرت .منذ زمن طويل والطائر التائه يحلق يف ال�سموات حماو ًال
اخرتاق احلجب لي�صطدم بركام ال�سحب فيتهاوى مذبوحاً ويعاود
الرك�ض للتحليق من جديد ن�سمة عفية تتال�شى يف مهب الريح..
ياه !..ياه يا حممود على القيد الفوالذي الذي يطوق عنقك .خمنوق
يا حممود كبت وحرمان و�شقاء ويقظة بال حدود .الوعي عبء
و�أنت مثقل بالأنني دوماً.
تنهل وتغو�ص فتع�شق فت�شتبك فتتالحم قا�صداً التالقي لالرتواء
والتجلي وال�سمو فت�صطدم لرتى الطفو الوهمي بعثية حوا�سك
الفائرة ،تت�سع الر�ؤيا فتكرث من �أ�سفارك وتتعدد اخلطى وتتبدل
امل�سارات يف املدن والعوا�صم .ع�شقت الرتحال يف املكان والزمـان
ف�ضـاقت الأر�ض فمـاذا �أنـت بفـاعـل؟ حـب مـن جـديـد يا حممود.
�أع�شق بجد .ع�شقت كثرياً وجتليت يف العا�صمة الأم ودرت ليايل
وليايل يف املدينة ال�ساحلية وقت الغروب وعند �شاطئ املتو�سط
الطويل املمتد بال نهاية ،قرب البوتاغاز وفوق �صخور الثكنات
الع�سكرية جهة ك  3حر�س احلدود وجنودها ال�سائرين دوماً فوق
رمال �صفراء �ساخنة� ،سحبت «زينب» من �أناملها وخطوات فوق
الرمال الناعمة املبتلة من بدء كانون الأول (دي�سمرب) وراقبتك
«رغداء» عن قرب بح�رسة فانفتحت م�سارات احلنني يف الأرواح
وجتلت احلوا�س فبكت العا�شقة القدمية عند عتبات اخلريف املبكر
الداين نداه فوق ر�صيف البوابة احلديد املغلقة للفنار القدمي،
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تركتك لتكمل غزواتك حملق ًا مع النوار�س حتى
�أعلى نقطة فوق الطابية لي�شهد على غرورك
وارجتالك متثال «ديلي�سب�س» املخلوع وقاعدته
البازلتية املثقوبة ،والليايل يا حممود� :أين لياليك
مع زينب ونهى ومنى؟!
ق�ضمات «املارون غال�سيه» ال�سائل ت�سبح
فوق رخام كويف �شوب «ملفاي» وجيانوال
والقمر امل�ستدير يجوب اخلالء املت�سع �أعلى
ف�ضاءات املتو�سط مط ً
ال على الرماد و�سكون
�رشفات الربجوازيات والأج�ساد الطرية التي
تتمدد �أ�صابعها بذعر فتتوهج الأنامل بخجل
م�صطنع �أ�سفل اخليام الوردية املرتا�صة ،قرب نادي
ال�صيد ع�شقت كثرياً وخدعت �أكرث فانخدعت،
ولكنك مل ولن تعرف املعنى اجلوهري للحب
احلقيقي امل�ؤدي لالكتمال بعد ن�شوة وخال�ص
طامع ًا يف حتليق من دون �سمو .انفلتت الأيام
وال�سنون من بني يديك فتهت و�رصت مقب ً
ال
باحلنني اجلارف.
�إىل �أين �أنت ذاهب وملن كل هذا احلنني
يا حممود؟
ملاذا الأ�سى على ما فات يا حممود...
منى هل تذكرها يا ابن «البتانوين»؟!
ورغدة ونهى و�آمال ودالياتك الآخريات
الربجوازيات ...وعال الأر�ستقراطية ،التي
راودت زميل طفولتك حممد بن خلف يف
مطعم «الكنج» و�أ�رصت على �أن تراق�صه على
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�صوت خوليو اغلي�سيا�س يف ليلة ر�أ�س ال�سنة قبل
املا�ضية ،دارت دورتها اخلليعة فوق «الب�ست»
فتمايلت وارتخت اجلفون ...ويف �أعلى طوابق
ال�سفينة القرب�صية «برن�سي�س ماري�سا» التي تعرب
�شاطئ ًا ماحل ًا متوجهة �إىل اجلانب الآخر جهة
بحر بورف�ؤاد .وي�صعد ابن خلف وراءها مت�سلق ًا
ال�سلم احلديدي ...التزال خمنوق ًا يا حممود� ،إذن
غن وارق�ص ،اللي ق�ضى العمر هزار ،واللي ق�ضى
ِّ
العمر بجد ،راح اللي راح وما عد�ش فا�ضل كثري
ا�سع يا حممود .ا�سع وبدل امل�سارات ،الأر�ض
وا�سعة وال�سماء �أرحب ،املوىل يحبك و�أنت حتبه
�أكرث ،ف�رس وال حتزن� ،أحب النا�س واع�شق الفقراء
وامل�ساكني ،ابحث عنهم يا حممود ...دار دورته
وعاد من جديد يلف �أ�صابعه حول عنقه املنتفخة
عروقه� ...أطل على ال�شما�سي املن�صوبة يف العراء
فر�أى الكرا�سي خالية وكل عا�شق يهم�س يف �أذن
حمبوبته وتتفرج الأقدام يف اخلطل بثقة وتغو�ص
الأ�صابع ال�صغرية يف الرمال الباردة ،ا�ستدار فر�أى
الهاالت ال�شفيفة وبقع ال�ضوء املنثورة الآتية من
م�صابيح الكريو�سني املعلقة فوق اخلوابري احلديد
املغرو�سة يف البلوكات الإ�سمنتية ...ربت على
�ضلوعه ،زفري و�شهيق و�شاطئ طويل خال
ودفعة هواء خريفي تداعب حوا�سه امل�شتعلة
ويتجلى هواء ما بعد الغروب فيلتفت لفتة
جهة الطائر اخلرايف الوحيد ،الذي حط فج�أة
على مقربة من �صخرة غارقة مباء رمادي حتجز
الأمواج عن املم�شى الرملي املت�سع ..انكف�أ يفرد
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ســـرديـات
راحتيه يف الظلمة وبد�أ مبداعبة النور�س اخلائف،
حت�س�س بالأنامل فطار بعيداً عند املراكب القدمية
املحمولة فوق �أحوا�ض «الر�شمة» على �إثر �رصخة
امل�ستغيثة ملهوفة على وليدها الغائ�ص و�سط
البحر ،هرول يقفز �صوب �شالالت املوج الهادر
�سابح ًا املالب�س الرثة امللقاة على ال�شاطئ ..تارك ًا
الأ�صداف النا�صعة البيا�ض تو�شو�ش على م�سمع
من اجلعارين الراقدة و�سط الأخاديد املحفورة
منذ رحيل ال�شم�س ،قفز القفزة الأخرية �ضارب ًا
وبذراعه اليمنى القوية ظهر الطفل العاري يف
الظالم ،ر�أيت الأم املكلومة وقد احت�ضنت الوليد

تاركة ثوبها الوردي وال�شفيف املبلل يرجتف
م�ست�سلم ًا لتيارات الهواء اجلارف ...تربق يف
الظلمة ،خرجت �سنوات العمر الفائت عبث ًا
تفر من الرياح ...خلف طائر النور�س الوحيد،
هرول راك�ض ًا لي�صعد درجات ال�سلم املنت�صب.
جترد من مالب�سه وقفز يف الأعماق الباردة.
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عواض العصيمي

ســـرديـات

الفكرة

فكرة واحدة
�صاحلة للدور
الأر�ضي

الأوىل :عندما مل يجد �شخ�صاً يحرره من ( )Gعقد
امل�صعد ذراعيه ووقف ينتظر.

الفكرة الثانية :فج�أة �صار روائياً يالحقه ال�صحافيون والنقاد ،بينما
�إىل �شارع مرتب �أمام بيته ال�شعبي ،يتجه الكاتب ال�شاب ويجل�س
على طرف الر�صيف كل ليلة بعد العا�رشة يكوي ل�سعات البعو�ض
بجمرة ال�سيجارة فيما ينقب يف ر�أ�سه عن فكرة مثرية لرواية �أخرى
تليق با�سم الروائي الكبري.
الفكرة الثالثة� :أدخل عينه يف البنوك واملتاجر وال�رشكات الكبرية،
�أر�سلها �إىل بيوت الأغنياء ،وكبار املوظفني ،عادت �إليه بالأخبار،
ر�أيت ما ال يُح�صى من الأموال واجلواهر والتحف الثمينة ،يف
وقت حمدد من �إحدى الليايل� ،أر�سل يده املغ�سولة بدهن العود �إىل
اجلميع ،قبلوها و�ضعوها على ر�ؤو�سهم تربكاً بها ،وقبل �أن ينبلج
ال�صباح ،عادت �إليه جتر وراءها �ألقابه اجلديدة وم�شاريعه القادمة.
الفكرة الرابعة :ملا حانت له الفر�صة كانت قد كربت جداً.

عـــوا�ض الع�صـيمـــي

الفكرة اخلام�سة :على �أنقا�ضه حط رحاله.
الفكرة ال�ساد�سة :يفكر يف يوم ما يف �أحد الأيام القريبة �إذا
�ساءت الأحوال ،يذهب �إىل منزل �صديقه ،ويف يده كي�س ورقي
يحدث خ�شخ�شة م�سموعة كلما حاول �إخفاءه عن �أعني املارة .يف
الطريق يطويه م�ضطراً ويدخله يف جيبه ،لكن اخل�شخ�شة ت�ستمر
على حالها يف الهواء ،ي�سمعها عابرون جدد ،يلتفتون �إليه ،ويف
�أذهانهم �أن ال�صوت الذي �سمعوه �إمنا ي�صدر من كي�س ورقي يف
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العادة ،غري �أنهم عندما يرون يديه فارغتني،
يعتقدون �أن ال�صوت ي�صدر من داخله هو،
وعندئذ يت�ساءلون :ترى ما الذي جعله يحدث
�صوت ًا كهذا؟
الفكرة ال�سابعة� :أ�شارت �إىل املكان الذي
خب�أت فيه جـ ..وبينما الهاتف يرن ،ي�أتيه �صوت
من الداخل.
 يا منيف.يتجاهل ال�صوت ،ويعود �إىل حرف
(اجليم) الذي تركه يف اللوح معلق ًا.
يتطفل عليه �صوت من اخلارج:
 يا منيف� .شخ�ص يقول ب�أنه روائي �أو�شيء من هذا القبيل ،يريدك على الهاتف.
ي�صم �أذنيه عن النداء ،وك�أن �شيئ ًا مل
يحدث.
ي�سمع �صوت ًا من فوقه من مكان فوق
غرفته تقريب ًا.
 يا منيف� ،أال ترد على الهاتف؟ لقدقرروا �أن يت�صلوا بك �أخرياً� ،ألي�س كذلك؟

نداءات من كل الأمكنة ت�أتيه كاملطر.
 يا منيف.فقط اال�سم ،ثم ال �شيء �آخر.
ال يرد .لكنه يتوتر ،عندما يتوقف
الهاتف عن الرنني ،يت�أمل (اجليم) املكتمل متام ًا.
ولكن ماذا يعني يف النهاية؟ �س�أل نف�سه وقد �أطبق
ال�صمت على املكان ،ولي�س ثمة من ينادي.
يف ال�صباح ،ي�أتي الفنيون لإنهاء
الت�شطيبات القليلة املتبقية يف العمارة ،يتجنبون
�إيقاظ احلار�س الهرم ،معتقدين �أن �شخريه �إمنا
كان ب�سبب ت�أخره يف النوم ،لكنه يف حوايل
ال�سابعة �صباح ًا ي�ستيقظ من نومه وي�س�أل عن
احلار�س ال�شاب وا�صف ًا �إياه باملت�سيب.
رمبا من �أغاين البعو�ض قرب �أذنيه التقط
احلار�س ال�شاب فكرته املعتربة.

***

يطلق �صوت ت�أفف من دون �أن يحول
عينيه عن حرف (اجليم) ،الذي بد�أت معامله
تقرتب من يديه ،وك�أنه ا�ستعاد توازنه يف ف�ضاء
املخيلة �أو ًال ،وبدا جمي ً
ال على �سطح اللوح مثل
�ضلع منحن من ال�شوق.
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يتكوم

اال�صب ـ ـ ـ ـ ــع
ء

التالميذ �أمام باب املدر�سة ال�ضخم امل�صنوع من جذوع
النخـــل ،يفـرت�شـــون الأر�ض ،يحمـــلـون حقائبهــم

املتباينة ال�شكل واملظهر مثل وجوههم متاماً ..هناك وجوه لطيفة،
يظهر عليها �شيء من �أثر النعمة ،و�ألب�سة ال ب�أ�س بها ..وهناك وجوه
بائ�سة عليها �آثار الفقر ،والفاقة �إىل درجة �أنك ت�ستطيع �أن تق�سم �أن
بع�ضها مل مي�سه املاء هذا ال�صباح.
ويفتتح الفرا�ش الباب الذي يحدث �رصيراً مهيباً ،ويت�سلل التالميذ
يف رزانة مفتعلة لأنهم يخافون من خيزرانة املراقب اجلالد ،الذي
ال يتورع يف �أن ي�رضبهم يف كل اجلهات ،واملواقع.
حينما تدلف �إىل فناء املدر�سة ت�شم عبق الكن�س واملاء املر�شو�ش
يف فنائها املفرو�ش باحل�صباء النا�صعة البيا�ض ،وحينما ت�سري ت�شعر
بوخز حبات احل�صباء حتت بطانة حذائك فتدرك �أنه ما كان حذا ًء
جيداً.

عبداللـــه النا�صـــر

وتدخل الف�صل ال�ضعيف التهوية ،وال�ضعيف ال�ضوء ..ال�سبورة
غري مم�سوحة والتزال �آثار خرابي�ش الأم�س باقية ،وقطعة القما�ش
املهرتئة التي مي�سح بها العريف متدلية من حافتها.
يدخل حم�سن مع التالميذ الذين يتحركون برغبة منهكة
وك�أنهم يعومون يف فراغ الف�صل .و�أخرياً يجل�س فوق مقعده
املعتاد وهو «ما�صة» �أو من�ضدة طويلة تت�سع لطالبني ،ومكانه
بجانب احلائط املتهتك اجل�ص ،ويخرج دفرت الواجب ..دفرتاً
غالفه �أ�صفر وقد طبع على ظهره جدول ال�رضب ،وعلى الواجهة
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كتب ا�سمه وا�سم املادة وا�سم املدر�سة .حينما
فتحه ليطمئن من �سالمة احلل قبل ت�سليمه
للأ�ستاذ راعه منظر الأوراق التي امتلأت بالبقع
والنقاط وال�شخبطات املتقطعة ،و�آثار الأ�صابع
امللوثة !!..جحظت عيناه ،ودخل حالة من
الذهول والرعب !!..فكل �شيء كان يتوقعه �إال
هذه املفاج�أة غري ال�سارة ،والتي كانت نتيجة
عبث �أخيه ال�صغري!!..
التفت �إىل زميله لرييه امل�أ�ساة وك�أنه
ي�ستغيث وي�ستنجد به ،لكن زميله مل يعره �أي
تعاطف �أو اهتمام وظل يت�ضاحك ويعبث مع
�صديقه الواقف ..وبتلقائية فطرية خلع الورقة
وراح ي�سطر التي حتتها ويكتب عليها بطريقة
�رسيعة وعاجلة ،فقد �أدار ظهره لزميله ،واتك�أ
على مرفقه ،و�أرخى ر�أ�سه �إىل الدفرت ،و�صار
يكتب ب�رسعة وا�ضطراب ،ومرفقه يحك يف
طالء اجلدار الباهت ،ور�أ�س قلم الر�صا�ص
يتك�رس من ال�رسعة وال�ضغط ،فيدخله يف الرباية
وي�أخذ يف بريه �رسيع ًا فتتناثر الن�شارة على ثوبه
وطاولته ويديه ،فيكتب ويداه مرتع�شتان ملوثتان
بالعرق والن�شارة ،فيظهر التلوث على الورقة
وبني الأ�سطر ،وقبل نهاية ال�سطر الأخري كان
املدر�س بج�سده الفاره الثقيل واقف ًا ثم مد يده
وو�ضع �إ�صبعه فوق ال�سطر الأخري� ،ساداً بذلك
جريان القلم ورك�ضه نحو النهاية.
يت�سمر يف مكانه ..عيناه تتجمدان
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وتغرورقان بالدموع ،ويتوقع �صفعه على �أذنه
الي�رسي ،ثم �أخرى على �أذنه اليمنى ،يهيئ نف�سه
لل�صفعة في�رص رقبته وكتفيه ،يهمهم املدر�س
ب�صوت مربك ،ومرعب فيتوغل ال�صوت �إىل
�أعماق نف�سه كذبذبة كهربائية ،فيخرج ماء من
حتته ..وي�سمع زميله خرير املاء ،فيتزحزح من
مكانه وهو يقول�« :أخ اهلل يقطعك» ..يبتعد
املدر�س ،واملاء ين�ساح ويجري م�شك ً
ال نهراً
دقيق ًا متعرج ًا يف املمر بني مقاعد التالميذ .ميتلئ
الف�صل بال�ضحك والولولة ،والت�أفف.
ابتعد املدر�س ووقف �أمام ال�سبورة ،نادى
ب�أعلى �صوته فرا�ش الف�صل كي ي�أتي ب�رسعة .جاء
الفرا�ش مهرو ًال وحمل حم�سن بني يديه ،وكان
ثوبه ير�شح باملاء والقطرات تت�ساقط ..والأطفال
ي�ضحكون والأ�ستاذ قد �سد �أنفه بيده.
الأبد..

حلظتها ان�سد باب املدر�سة �أمام حم�سن �إىل
٭٭٭

كلما مر حم�سن بباب املدر�سة اخل�شبي
امل�صنوع من جذوع النخل تذكر احلادث.
وتذكر �إ�صبع الأ�ستاذ الطويلة املعقوفة والتي
ت�شبه رقبة ثعبان �رش�س ..تذكر �أن هذه الإ�صبع
حرمته من العلم واملعرفة ..وجعلته يتخبط كثرياً
يف دروب اجلهل ..كلما ر�أى قلم ًا ،كلما ر�أى
كرا�سة ،كلما ر�أى طف ً
ال يحمل حقيبة تذكر
الإ�صبع ففزع ،وفر بعقله وذهب بعيداً.
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ت�رشد كثرياً وحمل الطني واحلجارة..
نام جائع ًا على الأر�صفة ..قا�سى من االغرتاب

يف مدن لي�س بينه وبينها �ألفة ..عمل يف تغيري
الزيوت ،وت�شحيم ال�سيارات ،و�أماكن البنا�رش،
وعمل �أعما ًال لي�س بينه وبينها مودة ..ولكنه ظل
يقاتل ..يقاتل �شبح ذلك الإ�صبع امللعون.

وبعد عراك مع ال�سنني والأيام انت�رص يف

معاركه من �أجل ك�سب املال ،وحقق الكثري مما

يريد ،ولكن عقدة الإ�صبع ظلت تالحقه ،ومتنى

�أن يرى ذلك الإ�صبع فينتقم .كان يتخيلها يف
نومه ويقظته ك�شبح �أ�سطوري ب�شع .وكانت

ت�سيطر عليه فكرة االنتقام من ذلك العدو
الكريه� ،إىل درجة �أنه جنر من اخل�شب �إ�صبع ًا
�ضخمة وجعلها �شبيه ًا ب�إ�صبع ذلك الأ�ستاذ.

وذات ليلة كان طفل يتهجى كتابه ويغلط،
فينظر �إىل �أبيه م�ستنجداً ..في�شيح الأب بوجهه
عن عيني طفله ،وطفله يتابعه يف �إحلاح لكي
ي�ساعده !..يدفن الأب وجهه بيديه وينخرط
يف البكاء ..بكى حتى ثملت عيناه بالدموع..
ثم ا�ستتم واقف ًا و�أق�سم �أن ينتقم ،وقرر قراراً ال
رجعة فيه .ذهب وفت�ش بني �أمتعته ويف حقائبه
القدمية عن ذلك الدفرت امل�ش�ؤوم ..وبعد تفتي�ش
وتنبي�ش عرث عليه ..حدق يف مكان الإ�صبع التي
انغر�ست فوق الورقة �أو فوق قلبه ..ثم �رشع
بكل عزم و�إ�رصار على الكتابة مبتدئ ًا من ذلك
املكان ،من ذلك ال�سطر الأخري.

ثم ي�أخذ يقطعها بالف�أ�س ويريق عليها الدماء
انتقام ًا ..ولكن ذلك مل ي�شف غيظه وغليله..

***

و�ساورته �أفكار انتقامية كثرية ،ولكن ذلك �أي�ض ًا
لن يكون عالج ًا م�ضمون ًا لأزمته.
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لـــــم

يتحول ال�شك يف �أنها تركت الدواء �إىل يقني �إال عندما
ر�أيــت هـذا ال�صــباح الأقــرا�ص البي�ضـاء ت�سـتقـر يف

جوف التواليت .كان البد من التوجه �إىل ال�صيدلية ،فارتديت
مالب�سي على عجل وخرجت فوراً.

عرب ـ ـ ــة مت ـ ــرو
�أخي ـ ــرة

 «رايحة فني ع ال�صبح ،الرجالة م�ستنينك ع النا�صية وال �إيه؟كان �رصاخها يالحقني حتى انحناءة ال�سلم الأخرية ،ونظرة �إ�شفاق
يف عيني البواب و�أنا �أعرب الطريق.
 «ا�صحي يا حاجة».تلفت ،مل تكن غريي تعرب الطريق ن�صف غائبة ،و�صبي على دراجة
يتفاداين ب�أعجوبة متلوياً بدراجته التي يقودها بذراع بينما ي�شيح
بذراعه الأخرى نحوي ويلتفت بج�سده كله للخلف.
 ركزي يا حاجة!كان يرتدي جلباباً على اللحم ،لكنه يبدو �سعيداً ومبت�سماً وخفيفاً،
بينما كنت �أ�سري كعجوز متعبة.

حنــــان الدنا�صـــوري

ال�صيديل الذي كان يعرف طلبي من الأقرا�ص منذ �سنوات ،كان
يجهزه منذ اجتزت باب ال�صيدلية ،لكنني قلت يف ح�سم «ال ..ال»
ف�أعارين �أذنه م�ستفهماً ،فقلت:
 ري�سربيدال �سوليو�شن.ال�صيديل العجوز فهم من طلبي دواء بديل عدمي اللون على هيئة
حملول �إنها توقفت عن تعاطي الدواء ،ف�أزاح ما �أعده جانباً ،وهز
ر�أ�سه م�ؤكداً على �إ�ضافته للع�صري من دون علمها ،وحذرين �أنها
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رمبا تكت�شف الأمر بعد فرتة ،وتدخل يف نوبة
هياج لن تنتهي ال يف امل�صحة كما حدث من
قبل ع�رشة �أعوام ،و�أنا �أنتقل بها من م�صحة �إىل
�أخرى� ،أراقبها ب�شدة يف البيت ،و�أخرج معها
يف �أوقات الهدوء ،وكان ال�صيديل العجوز
يكلمني �أمامها على �أن العالج يل ،لكنه قال
اليوم�« :ألف �سالمة عليكي يا حاجة ،ومل يقل:
يا دكتورة .خمنت �أنه بد�أ ين�سى ،والحظ هو
انزعاجي ،فرتاجع عن كالمه ،وقال �ألف �سالمة
على احلاجة .التم�ست له العذر فقد كان ال�شبه
يف زجاج ال�صيدلية اخلارجي يقرتب كثرياً بيننا:
ا�ستطالة الوجه ،وانطفاء العينني ،وانحناء الظهر،
فقد جتاوزت الأربعني ،ومازلت مثلها بال زوج
وال بيت وال �أطفال ،حتى ر�سالة املاج�ستري -
التي مازلت �أحتفظ ب�أوراقها  -مل �أكملها.
عند مدخل العمارة حيتني اجلارة العجوز بنظرة
موا�سية ،وكانت هي التزال يف ال�رشفة توا�صل
�صياحها و�شتائمها .كرهتها جداً يف تلك
اللحظة ،وجتاهلت نظرات املارة التي تنتقل بينها
وبيني وقررت �أال �أعود .حني خرجت لل�شارع
الرئي�سي ،بد�أ �صوتها يتال�شى ،والم�ست �شم�س
خريفية هادئة وجهي وغاب �صوتها .نظرت �إىل
ال�سماء ،بدت زرقاء وا�سعة وخالية �إال من �سحب
�ضئيلة كندف قطن نا�صع البيا�ض .غمرين دفء
فتنف�ست بعمق� .أبهجني عر�ض ال�شارع ك�أنني
�أراه للمرة الأوىل ،ر�أيت املرتو يو�شك �أن يتحرك،
والولد بالدراجة ميرق بجواري تارك ًا املقود هذه
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املرة ،فانتابتني خفة ،وقفزت يف عربة املرتو يف
اللحظة الأخرية .ابت�سمت لنف�سي و�أنا �أنهج من
خطواتي ال�رسيعة التي مل �أعتدها .منذ متى مل
�أركب املرتو؟ ومنذ متى مير يف ال�شارع من دون
�أن �أحلظه؟ رمبا منذ كنت �أم�ضي �سنة االمتياز يف
الدمردا�ش .كانت العربة فارغة يف ذلك الوقت
من �صباح اجلمعة� .شعرت باحلرية و�أنا �أفا�ضل
بني الأماكن :مقعد يف اجتاه حركة املرتو حتى ال
�أ�شعر بالدوخة �أم عك�سها؟ بجانب النافذة �أم ال؟
حتى دعاين الكم�ساري للجلو�س «واقفة ليه ده
كله فا�ضي».
جل�ست بجوار النافذة عك�س حركة العربة.
كما كنت �أفعل و�أنا �صغرية لأعد الأعمدة بني
حمطة و�أخرى .يف بداية العد �أخط�أت و�شعرت
بدوار ،لكنني �أكملت .مل �أ�شعر مبرور الوقت
وقد ازدحمت العربة الأخرية بن�ساء ورجال
و�أطفال يتكلمون وي�ضحكون ،وي�صيحون.
توقف املرتو فج�أة فملت �إىل اخللف ثم رفعت
ر�أ�سي ،فوجدتني �أمام �رشفته متام ًا .ل�سنوات و�أنا
�أمر �أمام منزله ،وال �أرفع وجهي لأواجه ال�رشفة
حتى ال �أ�ضعف و�أ�صعد �إليه .كان ينتظرين كل
�صباح على تلك املحطة .نذهب �إىل اجلامعة
ونعود �سوي ًا .وطوال �سنوات الدرا�سة ،كانت
احلياة جميلة بطريقة تدعو لل�شك ،لكننا مل نكن
�سوى �صغار �أبرياء ،فلم نفهم.
ظهرت �أعرا�ض مر�ضها منذ ماتت �أمي ،ف�ساندين
وخفف عني ل�سنوات ،لكن الأمور ازدادت
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�سوءاً ومل تلح يف الأفق �أية حلول ممكنة� .سنتان
بعد التخرج ،ثم طلب مني �رصاحة �أن �أخرج
قلي ً
ال من هذه الدوامة ،وال �أغرق نف�سي فيها.
فرثت عليه ،و�أنهيت العالقة معه ،وتخل�صت من
كل ما يذكرين به .ال�صور ،والر�سائل ،والهدايا.
تذكرت الآن وردة حمراء جمففة ترقد بني �أوراق
ر�سالة املاج�ستري التي ال �أعرف متى توقفت
عنها ،مع كلمات �ساذجة عن ال�سعادة لكنها
�صادقة وب�سيطة ،اجتاحتني الآن رغبة مفاجئة
لر�ؤيته ،نزلت من املرتو� .رست يف الطريق الذي
قطعته كثرياً معه ،يراوغني حلن �أغنية غام�ضة.

حني �أح�س بخطواتي على درجات ال�سلم.
ع�صفور وطار على حافة نافذة ال�سلم ،ورفرف
بجناحيه مبتعداً .بدت ال�سماء قريبة ،توقفت
وداخلني يقني �أن باب ال�شقة املواجه �سيفتح عن
وجه �أعرفه قبل �أن �أ�ضع �إ�صبعي على اجلر�س.
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ســـرديـات

ب�صي�ص

اخليـ ـ ــط الرفي ـ ــع

حممد علي قد�س

�ضوء تختفي يف ثناياه الأ�شياء! عادت من النافذة التي
مل تفارق زجاجها طوال النهار ،يف ذهنها يعـلق �س�ؤال

�صامت! يعيث يف نف�سها حزناً و�أملاً ،خماوف �شكوك ملتاثة حتيك
يف �صدرها .ارمتت بثقل همومها على املقعد ،حترتق بنار ..تتلظى
يف داخلها ،تت�شظى يف جزيئات ترمي ب�رشر الغ�ضى!! مل يكن
ممكناً �أن تتجاهل �رس �صدمة تلك اللحظة بينها وبني اخلوف الذي
مت َّلكها ،والأحالم التي راودتها خيط رفيع ،هو �أوهن من خيوط
العنكبوت.
�سما�ؤها ملبدة بالغيوم ،ال تتذكر كم هي ال�سنوات والأيام والليايل
التي م�ضت وهي معه ،كانت له خاللها ج�سداً ال روح فيه ،ووعاء
للذة عابرة! ال قلباً ينعم بالدفء يف �أح�ضانه� ،سيقت ك�أي �أنثى
لقدرها املحتوم ،تخطئ الأنثى بحقها ..وت�صبح اجلانية على
نف�سها ،حني تخ�ضع ..وت�صمت ،وال جتر�ؤ على قول ال! عا�شت
يف جفاف و�أنهكها الظم�أ .تعودت القيد الذي ي�شدها ،والقبلة
التي ال حت�س بها ،والأح�ضان الباردة التي ت�شعر يف كنفها بالقرف
واال�شمئزاز! كما تعمقت يف �سرب �أغوار عينيه الغام�ضتني� ،أيقنت
�أن العمر ي�ضيع ،..و�أن �أحالمها تذوب كال�رساب.
�أح�ست بالقهر !..يف داخلها حمم بركان هادر� .أرادت
�أن تكفِّر عن خيانتها له ،فهي لي�ست �صادقة يف �أحا�سي�سها وال
متيل نحوه بالهوى ،قلبها مو�صد دونه ،وال ت�شاطره احلب بع�شق
على و�سادة واحدة ،لكنها اللية ت�ستجيب ل�رصخات من تبحث
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عن رومان�سية �ضائعة ،عن ن�شوة مفقودة! وحلم
ت�ضيع يف متاهاته احلياة.
انتظرت عودته تلك الليلة ،ب�شوق مل
تعهده! كانت بحاجة �إليه رغم نفورها منه .مل
يكن حل�ضوره وغيابه �أهمية ،بل كانت جتد يف
غيابه و ُبعده عنها ،حريتها ونف�سها ال�ضائعة.
انتابها �إح�سا�س بالندم ،ال ..لأنها ال حتبه ،بل
لأنها تكره اخليانة ..وتكره اخلداع!.
مل تبال ب�س�ؤاله ولو ملرة واحدة ،عن
ت�أخره ،ومل تفكر يف عتابه حتى ال ي�شعر
باهتمامها .ذهنها طافح ب�أ�سئلة قاتلة تلوذ
بال�صمت هرب ًا من �أجوبة منتحرة!!
انت�صف الليل �أو كاد ،الحظت بح�رسة
كيف تب َّلل قمي�صها الأحمر بدموع القهر.
بينها وبني اخلوف الذي يتملكها
والأحالم القدمية التي راودتها ،خيط رفيع
كخيط العنكبوت.
�أل�صقت وجهها بزجاج النافذة ب�صرب
نافد� ،أغم�ضت عينيها وك�أنها تدور و�سط دوامة
بحر جُلي من فوقه موج ..من فوقه غمامة
يف ٍ
�سوداء .قلبها يخفق ببطء ورتابة ،كرتابة الليل
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وال�صمت والوحدة ،حترتق بنار ال تعلم كنه
حرها! كيف ال تطيقه وال مييل �إليه قلبها ،وهي
َّ
ت�شتاقه وتنتظره يف قلق و�شبق! ك�أنها �أنثى برية
تنوء بظمئها الفطري� .أح�ست مبخاوف ت�سبل
�أهدابها على قلبها ،حني �سمعت �صوت الباب
وهو يغلق برفق ..مع وقع خطوات متعرثة تك�رس
�صمت الليل!!
مل ت�ستقر يف �أح�ضانه طوي ً
ال !..يف
حلظات �سمعت دقات قلبه املرتاجفة� ،أيقنت
�أنها وجدت ما يربر �س�ؤالها العالق يف �صمت!!
مل يعد هناك ما يدعو للندم واحلزن ،و� ..ستغفر
لنف�سها خيانة قلبها له.
يف تلك اللحظة ومن خالل ب�صي�ص �ضوء
فرت من �أح�ضانه ،وقد �أح�ست بدفء
�ضيقَّ ،
امر�أة �أخرى فيه ،وبقايا رائحة عطر غريب،
امتزج بعرقه الذي طاملا نفرت منه.

***
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بسام الطعان

ســـرديـات

ليتك

�شهـ ـيـ ــق
الع�ص ـ ـفــور

ب�سام الطعان

مل ت�أت �أبداً يا عيد � ،أو ت�أخرت حتى تتفتح براعم
الفتوة يف م�ساكب اجل�سد � ،آه يا عيد ،ملاذا عدت
بهذا ال�شكل يا عيد؟

عيد متعب  ،يزيد التوتر توتراً ،يغطي الأج�ساد الباردة مبعاطف
الأنني ،يف ليلته � ،أم�سك الطفل الذي مل يتجاوز اخلام�سة من
عمره بيد �أبيه و�أخذ يهزها ويبكي :
 بابا ..خذين �إىل ماما� ..أريد ماما...�أم�سك الأب ب�سبحة من الهم ال ينتهي العد فيها ،ثم دخل يف
مغارات ال�صمت الرهيب ،وقبل �أن ترتفع راية الهو�س � ،ضمه �إىل
�صدره  ،م�سح دموعه  ،قبّله  ،ويف داخل حقل الك�آبة الذي دخله
رغما عنه  ،هدهده  ،حدثه عن الألعاب الكثرية التي �سي�شرتيها
له ،عن ال�شوكوال والفواكه اللذيذة  ،عن العيد والزيارات الكثرية
التي �سيقومان بها  ،عن فرح قادم كالربيع  ،وعن املدر�سة عندما
يكرب قلي ًال  ،لكن الطفل رف�ض �أن ينتمي للهدوء ،ورف�ض كل
الإغراءات وظل يطالب بحقه ككل الأطفال  ،عندئذ �أخرج من
جيب ذاكرته حكاية جميلة مثل �ضحكة طفل ونرثها فوق �أذنيه،
ولكن حني حتولت الكلمات �إىل ع�صافري تطري نحو البعيد خرج
من دائرة املنطق و�رصخ وهو ي�أتي حركات ع�شوائية:
 متى �س�أحلق بها و�أرتاح؟لكنه ما لبث �أن هد�أ نف�سه وهد�أه  ،م�سد �شعره بحنان ووعده �أن
ي�أخذه �إليها يف ال�صباح.
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�ســــــــــرديــــــات
قبل �أن ينه�ض ال�صبح من نومه ،م�سح
الطفل النعا�س عن عينيه ،دار بنظراته يف
الغرفة ،تطلع �إىل ثيابه اجلديدة املعلقة على
احلائط ،فلم ي�شعر بالبهجة  ،اقرتب من �أبيه الذي
كان ي�صطنع النوم:
 بابا ..انه�ض يا بابا لنذهب �إىل �أمي.فتح عينيه ببطء ونظر �إليه ب�أ�سى وكاد
يجه�ش ببكاء حاد م�صحوب بتوجعات �آالمه،
غري �أنه متالك نف�سه  ،داعبه قلي ً
ال  ،ثم �ألب�سه ثيابه
اجلديدة ،وحاول �أن يجلب له من �سماء العذاب
�رسب حمام  ،حدثه عن �أ�شياء كثرية لعله ين�سى،
لكنه رف�ض الن�سيان  ،و�أمام الإ�رصار واحلرائق
التي ا�ستندت على روحه ودمه� ،أم�سك بيده
وم�ضى به برفقة قنديل اجلراح �إىل حيث ترقد
الأم.
جل�س �أمام كومة تراب ترتفع فوقها
�شاهدة حجرية � ،أجل�س الطفل يف ح�ضنه ،
قب ّله وهو ينتحب ب�صمت  ,وقال ب�صوت �أ�شبه
�إىل الهم�س:
 هذه هي �أمك يا ولدي� ..إنها تنام هنامنذ �أ�سبوع.
تطلع الطفل بده�شة �إىل كومة الرتاب ،
ثم �إىل القبور الكثرية وطرح �أ�سئلته الربيئة:
 ملاذا هي نائمة هنا؟ ملاذا ال تنه�ضوت�أتي �إىل البيت؟!
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ثم قال وهو ي�شري �إىل القبور:
 ملاذا كل هذه البيوت �صغرية؟!اغرورقت عيناه بالدموع  ،و�أعلن
هزميته �أمام الأ�سئلة ،وحـني طال �صمته �صاح
الطفل:
 ماما..ماما ..انه�ضي يا ماما ..ماما..جواب ًا.

 -ملاذا ال ترد ؟ �أ�ضاف حني مل ي�سمع

 �إنها نائمة يا بني ..ال تبكي و�س�أحكيلك حكاية جميلة .قالها حني دخل الطفل يف
حقل البكاء.
رف�ض ومترد  ,فما كان منه �إال �أن حمله
بني ذراعيه وعاد به �إىل البيت رغما عنه.
منذ �أن فقد �رشيكته يف احلياة وهو ي�أرق
من ال�صباح �إىل ال�صباح ،ميتطي �صهوة العذاب ،
ويدق باب الن�سيان  ،فريجعه الرتاج  ،ومع
�صداه الذي ي�صدمه ،ينبثق �أمامه وجهها الذي
طاملا هدهده يف الليايل.
حياته �أ�ضحت بال معنى ،بال هدف ،
بال روح ،حياة كالوباء ،كال�صمت ال�رسمدي،
ونف�سه ،مفجوعة ،م�رشوخة ،وم�شحونة ب�ألف
رغبة ورغـبة� ،أما وجهه فهو دائم ًا منك�رس
و�شاحب كلون �أوراق اجلرائد القدمية.
�أيام عدة والطفل ال ميل من البكاء ،
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ســـرديـات
يريد �أن يكون كابن اجلريان  ،يذهب مع �أمه �إىل
احلديقة  ،يعانـقها وتعانقه ،يغني لها وتغني
له ،يلثم وجهها وت�ضمه �إىل ح�ضنها الدافئ.
يف ليلة ال ت�شبه الليايل  ،كان الأب
يتقلب يف فرا�شه  ،وحني وقعت نظراته على
الطفل النائم يف اجلهة املقابلة � ،أ�شعل �سيجارة
� ،سحب نف�سا طويال وقال يف نف�سه « :يجب
�أن �أبحث له عن �أم �أخرى  ،عندها �سين�سى
و�سيعود الدفء �إىل هذا البيت».

تعال يا «عبودي» و�س ّلم على ماما.
ترك طائرته ال�صغرية ونظر �إليها بعينني
جمهدتني  ،فبدت له مثل كائن غريب ،وفج�أة
ان�ساب الهلع �إىل قدميه ال�صغريتني ويف ال�شارع
حتول غنا�ؤه �إىل �شهيق
الوا�سع كان قلبه ع�صفوراً ّ
خافت.

مل يت�أخر كثرياً عما �أراد  ،دخل �إىل البيت
ومعه امر�أة مر�شحة لأن تكون �أما وزوجة.

***

قال مبرح:
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عبداهلل ساعد املالكي

ســـرديـات

يـ�أتــي

حـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــوظ

عبدالله �ساعد املالكي

مبكراً كل �صباح ،وميكث حتى تن�رصف �شم�س
الع�شـية ،يغرق يف الروتيـن ويعــب منه حتى �أخمـ�ص

قدميه ،مهمل كقطعة من �أثاث قدمي ير�صد العابرين من و�إىل
الأدوار العلوية وال�سفلية للمجمع التجاري ال�ضخم املكتظ
ب�أن�شطته املتنوعة وجن�سياته املتعددة ،ومن �أنحاء مكتبه الزجاجي
الأ�شبه بقف�ص تنزل �أعني النا�س على �أطرافه وترتد ما بني جذلة
وحزينة و�ساخرة .ي�رشع هامته لف�ضول الآخرين و�شكاواهم
وا�ستف�ساراتهم وحتى بذاءاتهم �أحياناً.
ذات �صباح وعلى غري عادته ح�رض مت�أخراً ،وعندما �أ�رشف على
مكتبه هاتفته على البعد رائحة اليا�سمني وحجبت عنه املكان
�أفرع عمالقة لت�شكيلة ورود مو�سمية تنبثق كحلم من �إناء زجاجي
�شفاف ،قد ا�ستوى على طاولة املكتب و�أغرق املكان بطيف من
الألوان املبهجة� .رشع يبحث يف الأعطاف الندية عن ا�سم �أو
عنوان �أو �إ�شارة جتلو طال�سم ما تراه عيناه .كانت العبارة وا�ضحة
وجلية (�إىل �سعد مع التحية) كتبت بحروف رقيقة على وريقة
�صغرية ،ر�سم يف طرفها وردة ون�صبت كعلم بني الورود� .ضمها
يف راحة يده و�أعاد النظر �إليها الكرة تلو الكرة وت�ساءل متعجباً
وهو يحدث ذاته املتفائلة التي نبت بها اخل�صب يف غري حينه.
قائالً� :أي �صباح بهي هذا الذي �أتنف�س هواه امل�ضمخ بالورود!
ولكنه �رسعان ما ح�سم يف ذاته �أي جدل موقناً وراغباً ب�أنها ال
حمالة هديته لي�س هذا ال�صباح فح�سب بل لعام خال ورمبا �أعوام
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قد خلت و�أخرى قادمة ..ت�ساءل ولكن من ذا
الذي (افتكرين) ياترى؟ مل يجد جواب ًا فحياته
ك�صحراء قاحلة يعربد يف �أطرافها اجلحود .ثم
�رشع يتق�صى باجلوار �إن كان �أحد قد �س�أل �أو �أتى
�أو ذهب؟ �أتته �إجابات من �س�ألهم وكلها متطابقة
يف تعجبها وطريقة �إلقائها و�سخريتها من حما�سن
�صدف كهذه .و�أ�ضافوا قائلني له� ،إنه �شخ�ص
�آ�سيوي املالمح �س�أل عن مكتبك و�أر�شدناه �إليه
فو�ضع �سلة الورد ثم ان�رصف .عاد يبحث يف
زوايا الذاكرة لعل وع�سى �أن يجد وم�ضة ت�ضفي
قلي ً
ال من املنطق على مفاج�أة ذلك ال�صباح
املختلف ،و�رشع يطرح على ذاته الأ�سئلة ثم
يجيب متهكم ًا ،فقال لعله عيد ميالدي؟ ولكن
من �سيحفل بعيد ميالدك ياترى؟ بل من يعلم به
�أ�سا�س ًا؟ �أو لعلها ر�سالة حب؟ ولكن �أي قلب
قد يرى يف جتاعيد وجهك �صبح ًا جديداً وحب ًا
قد ي�ستثري الورود فتهطل هكذا كطل �أر�سلته
غمامة� .أ�ضاف رمبا وظيفتي ولكن �أي ذات
واهمة قد ترى يف تقا�سيم التعب التي �أجترعها
كل يوم ما يحفزها على التزلف ل�شخ�صيتي
الهام�شية يف هرم الوظائف ذات ال�صول واحلول
والأو�سمة .انتف�ض معاتب ًا ذاته ال�ساخطة واتبع،
ولكن ملاذا الت�شا�ؤم وهذه املندبة واحلياة حتفل
باخلرييني الذين يقدرون من �سحقته احلياة،
و�أعطى بال كم �أو كيف ويجلون �صغائر الأفعال
وعظيمها عندما يهبها الب�سطاء �أمثايل ب�سخاء
املحبني دون انتظار لرد جميل قانعني حتى ولو
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كان بكلمة طيبة ودعوة قد ال تبارح فم قائلها.
و�أ�ضاف ب�صوت ما بني هم�س وجهر و�أ�صابعه
تعبث بوريقات �سقطت على الأر�ض يقربها من
ناظريه وقد �أحالتها �شدة االخ�رضار �إىل داكنة
قائ ً
ال :ا�ستمتع بالورد يا �سعد واحمد الرب �أن
يف الأر�ض من اليزال يعتربك �شيئ ًا له �ش�أن وله
قيمته وو�سط بهجته وهيجان م�شاعر الر�ضا بني
جوانحه وقف على بابه ،ظل ثم دلف دون �سالم
ابتدره وهو يقول وال�سعادة تن�ضح من جوانبه:
�إنه �أنت ال �شك الذي �أح�رض الورد �إىل مكتبي.
انحنى الآ�سيوي دون جواب وعلى وجهه
ابت�سامة �صفراء باهتة وحمل �سلة الورد بعناية
وان�رصف بها وهي تتمايل بني يديه كطفل انتزع
من ثدي �أمه .عاد �سعد يت�أمل جمدداً الوريقة التي
حتمل ا�سمه و�صورة الوردة� .شاهد هذه الكرة
بو�ضوح حرف الألف يتقدم ا�سمه وينت�صب
ك�شاهد قرب.

***

الراوي  ،ج  22ربيع األول 1431هـ  -مارس 2010

ت ـراث يـ ـات

● �����س���� ْل����ن����ـ����ـ����ي ح���اج���ت���ـ���ـ���ـ���ـ���ك
● ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���دي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ة

من كتاب نوادر أبي دالمة

تـراثيـــــات

�سلْني حاجتك

قيـــل :قيل :كان �أبو ُدالمة واقفاً بني يدي اخلليفة( )1فقال له:
كلب �أت�صيَّـد به،
�سلني حاجتـك؟ قال �أبو دالمـةٌ :
قال� :أعطوه �إياه ،قال :وداب ٌة �أت�صيَّد عليها ،قال� :أعطوه ،قال:
وغال ٌم ي�صيد بالكلب ويقوده ،قال �أعطوه غالماً ،قال :وجاري ٌة
ت�صلح لنا ال�صيد وتطعمنا منه ،قال� :أعطوه جارية ،قال :ه�ؤالء
يا �أمري امل�ؤمنني عبي ُدك فالبد لهم من دا ٍر ي�سكنونها ،قال� :أعطوه
داراً جتمعهم ،قال :ف�إن مل تكن لهم �ضيعة فمن �أين يعي�شون؟ قال:
جريب غامرة ،قال :وما
جريب( )2عامرة ،ومائة
قد �أعطيتك مائة
ٍ
ٍ
الغامرة؟ قال :ما ال نبات فيه ،فقال :قد �أقطعتك �أنا يا �أمري امل�ؤمنني
جريب غامر ًة من فيايف( )3بني �أ�سد ،ف�ضحك
خم�سمائة �ألف
ٍ
وقال :اجعلوها كلها عامرة ،قال :ف�أذن يل �أن �أقبِّل يدك ،قال� :أما
هذه فدعها ،قال :واهلل ما منعت عيايل �شيئاً �رضراً عليهم منها.

الهوام�ش

من كتاب
نوادر �أبي دالمة

( )1قيل هو اخلليفة �أبو جعفر املن�صور ،وقال �آخرون� :أبو العبا�س
ال�سفاح.
( )2اجلريب :من الأر�ض ثالثة �آالف و�ستمائة ذراع ،وقيل :ع�رشة �آالف
ذراع.
( )3القفار :الأر�ض القاحلة.
(*) من كتاب نوادر �أبي دالمة ،النوادر والظرف ،دار الفكر اللبناين.
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من كتاب نوادر أبي دالمة

تـراثيـــــات

ه ــديـ ـ ـ ـ ـ ــة

(*)

من كتاب
نوادر�أبي دالمة

�أخربين �أبو الفرج الأ�صبهاين :قال �أخربين حممد بن خلف بن
املرزبان قال حدثنـا حماد بن �إ�سـحاق (املو�صلي) عن
�أبيه ،ووجدت يف بع�ض الكتب ب�إ�سناد غري هذا ،لي�س يل ب�سماع
فجمعت بني اخلربين ،على �أمت اللفظ ،قال :جرى بني الأمني ،وبني
ع ّمه �إبراهيم بن املهدي ،كالم ،وهما على النبيذ ،فوجد الأمني
على �إبراهيم ،وبانت لإبراهيم الوح�شة منه ،فان�رصف �إبراهيم �إىل
منزله قلقاً ،وحجبه الأمني عنه.
وبلغ �إبراهيم ذلك ،فبعث �إىل الأمني ب�ألطاف ،ورقعة يعتذر فيها،
فرد الأمني الهدية ،ومل يجب �إبراهيم عن الرقعة.
فوجه �إبراهيم �إليه و�صيفة مليحة مغنية ،كان رباها ،وع ّلمها الغناء،
وبعث معها عوداً معمو ًال من العود الهندي ،مكل ًال باجلواهر(،)1
و�ألب�سها( )2ح ّلة من�سوجة بالذهب ،وقال �أبياتاً ،وغنّى فيها ،و�ألقى
عليها الأبيات حتى حفظتها ،و�أخذت ال�صوت ،و�أحكمت ال�صنعة
فيه ،ثم وجه بها �إليه .فوقفت اجلارية بني يديه ،وقالت لهَ :ع ّمك
وعبدك يا �أمري امل�ؤمنني يقول لك :واندفعت تغني بال�شعر وهو:
َ
ْ
فانك�شف
هجرك يل
ْت
هتكت َّ
ال�ضمري بر ّد ال ّلطف وك�شّ ف َ
َ
ف()3
نت تنـكـر �شيئـاً جرى فهب للعمـومة ما قد َ�س َل ْ
ف�إنْ ُك َ

وجد يل بال�صفـح عن زلتـي

فبالفـ�ضل ي�أخذ �أهد ال�رشف()4

فقال لها الأمني� :أح�سنت يا �صبية ،ما ا�سمك؟ قالت :هدية .قال:
ف�أنت كا�سمك� ،أم عارية؟ قالت� :أنا كا�سمي ،وبه �س ّماين �آنفاً،
ملا �أهداين �إىل �أمري امل�ؤمنني .ف�سرُ ّ بها الأمني ،وبعث �إىل �إبراهيم
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تــراثيــــــــــــــات
ف�أح�رضه ،ور�ضي عنه ،و�أمر له بخم�سني �ألف دينار(:)5
ومتّم يومه معه(.)6

( )4الأغاين :ب�صفحك ..والبيت غري موجود يف التحف
والهدايا.
( )5الأغاين :بخم�سة �آالف دينار (وهي رواية بع�ض ن�سخ
الفرج).

الهوام�ش

( )2العبارة م�ضافة من الأغاين.

(٭) الفرج بعد ال�شدة  ،372-371/1وانظر الأغاين
 ،131/10والتحف والهدايا [ 20-19فيه رواية
�أخرى].
(� )1أ�ضاف اخلالديان :وعليها قمي�ص و�شي.
( )2اخلالديان :مكتوب على ذيله بذهب و�أوردا بيتني.
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( )3الأغاين :ف�إن ..للخالفة .اخلالديان :حتقد ...للخالفة.

***
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