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بأحسن ما ُيثنى عليه ُيعاُب»

 «جتاوَز قدَر املْدِح حتَّى كأنَّه

وكعادتنا، فضلنا أن يبدأ العدد الجديد برمز من 

في  إبراهيم  نبيلة  الدكتورة  العربي،  النقد  رموز 

األعمال  في  قدمتها  االنتشار،  محدودة  لها  دراسة 

التي ُحررت لمؤتمر النقد األدبي الدولي في جامعة 

عين شمس الذي كان أول المؤتمرات العربية التي 

تناولت موضوع »النقد الثقافي«، وقد شرفت بكوني 

عضًوا في مجلس إدارته سنوات طويلة تحت قيادة 

أستاذي الجليل د. عز الدين إسماعيل، وهي دراسة 

المعة تربط بين النقد النسوي وتيار النقد الثقافي، 

ترى نبيلة إبراهيم أن النسوية لم تسع إلى تأسيس 

أكاديمي رفيع، يقف  نقدية ذات مستوى  نظريات 

على قدم المساواة مع نظريات العلماء من الرجال، 

بل إن ما كان يعنيها في المقام األول هو أن تؤسس 

النسوية قد  الحركة  أن  يخدم قضيتها، مؤكدة  نقداً 

أرست أول مرة مبدأ الحوار الفكري المتكافئ بين 

الرجل المفكر والمرأة المفكرة، المبني على أساس 

أدت  النسوية  الحركة  وأن  االختالفات.  قبول  مبدأ 

رسالتها أداء ثقافيَّا عاليًا، عندما حاورت االتجاهات 

بعضها  بين  وقربت  المتباينة،  والفكرية  الفلسفية 

موحد  خطاب  بث  في  جميعا  وظفتها  ثم  بعًضا، 

ومنظومة  مختلفة،  روافد  ذات  المعرفة  من  لصيغ 

ضرورة  عن  ال  تأويلها  يكشف  التي  الدوال  من 

ضرورة  عن  ولكن  فحسب،  النصوص  مراجعة 

مثل،  فهمها،  في  األساسية  المصطلحات  مراجعة 

والسيميوطيقا،  واإليديولوچيا،  والتجربة،  الوعي، 

قربت  بالتحليل،  النسوية  تناولتها  فلما  والرموز، 

المصطلح  ذلك  الجنوسة؛  وجهة  ووجهتها  بينها، 

بنية  في  والمرأة  الرجل  بين  جمع  الذي  السحري 

ثقافية وحضارية موحدة.

عن  مترجمة  دراسة  الدراسات  ملف  ويقدم 

للصديق  طلبة،  منى  د.  الناقدة  ترجمتها  الفرنسية 

والمفكر المجري جرجي أنجالوشي عضو أكاديمية 

عـالء عبد اهلـادي

سفرًيا  لتكون  اجمللة  صدور  يستقر   ،«18  ،17» الدورية  «ضاد»  جمللة  املزدوج  العدد  بهذا 
ا، وذلك  ا وإلكرتونيًّ ا للنقابة يف احمليطني الثقافيني املصري والعربي، ورقيًّ ا وإبداعيًّ فكريًّ

بعد صدور العدد السابق رقم 16، يف أبريل 2019 الذي جاء بعد غياب جاوز ست سنوات.
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العلوم المجرية كان قدمها في مؤتمر النقد الدولي 

آنجالوشي  يعالج  شمس،  عين  جامعة  في  الثاني 

والمفكر  الناقد  رؤية  الدراسة  هذه  في  فكريًّا 

اللغات  تقسيم  تجربة  حول  بارت  روالن  الفرنسي 

احتكاك  وما تشهده من  الحديثة،  المجتمعات  فى 

كبير فيما بينها بكل ما تدعو إليه من تحرر وقلق 

في اآلن ذاته، وتشير الدراسة إلى أن بارت بطرحه 

لهذه القضية كان سابًقا في طرح إحدى إشكاليات 

ما بعد الحداثة األدبية والعلمية فى القرن العشرين. 

حاول آنجالوشي في دراسته هذه أن يعالج إذا ما 

أعمال روالن  للحداثة فى  كان هناك مفهوم خاص 

بارت، أو أن األمر ال يعدو أن يكون مجرد تذبذب 

بين التراث والحداثة )كـما تذهب إلى ذلك سوزان 

عن  الشهير  مقالها  فى    Susan Sontag سونتاج 

إلى  ننتبه  أن  علينا  يجب  أنه  يؤكد  لكنه  بارت( 

طابعه  من  الرغم  -على  الذى  بارت  روالن  خطاب 

المجازى- فإنه يتمخض عن معنى كلى..       

العدد  هذا  يحتفى  كما 

بالشعر   )18  -  17( المزدوج 

خالل  من  المعاصر  العراقي 

األولى  الدراسة  دراستين، 

تطبيقية يقدمها الناقد والروائي 

مصطفى  الدكتور  التونسي 

قصيدة  مشهد  عن  الكيالني 

من  منطلًقا  العراقية  النثر 

الشعري  التحديث  بدايات 

خمسة  ومتناوالً  العراق،  في 

فاضل  وهم  شعرائها  أهم  من 

العزاوي، وعدنان الصائغ، ووداد 

الجوراني، وأديب كمال الدين، وشاكر مجيد سيفو، 

مالمحها،  وأهم  الشعرية  التجربة  سمات  موضًحا 

ببنية  مألى  الشعراء  نصوص هؤالء  أن  إلى  ومشيرًا 

من  الشعرية  بنصوصهم  خرجت  جديدة  استعارية 

التقليدية  اإليحاء  سنن  وثابت  المطابقة  منظومة 

إلى مغامرة اإليحاء الذي ال يتقيد بمرجع تشبيهي 

جاهز، وهذا ما فتح تجاربهم الشعرية على أرحب 

العربي  الشعر  مشهد  في  والتجديد  العبارة  آفاق 

العالم  فيها  فيتناول  الثانية  الدراسة  أما  المعاصر. 

الجليل د. يوسف نوفل ديوان الشاعر العراقي معد 

جبوري »حرق في فضاء األرق«. 

ويتناول الناقد الجزائري د. حبيب مؤنسي قصيدة 

»الطريق إلى السيدة« من ديوان الشاعر أحمد عبد 

المعطي حجازي »مدينة بال قلب«، معالًجا بناءها 

لغوي  تحليل  خالل  من  توتر،  من  به  ينضح  وما 

الناقد فيها أن  عميق، ومعالجة أسلوبية الفتة، أكد 

الشاعر ينشد قصة الغربة في الذات العربية وهي 

الغربية،  الحضارة  صدمة  تتلقى 

جاءت  قد  حجازي  قصيدة  وكأن 

كانت  كما  العربية  للحضارة  رثاء 

رثاء  الرندي«  البقاء  »أبي  قصائد 

لألندلس من قبل، إنها تبكي زوال 

مأل  ما  الحضور  من  له  كان  وجود 

الدنيا عدالً، ولم يعد اليوم إال كما 

كالموتى.  شئ  ال  الشاعر  وصف 

رؤى عابرة!

وزميل  المصري  الناقد  ويقدم 

أكاديمية  في  الدكتوراة  دراسة 

الثمانينيات  في  المجرية  العلوم 

ــام  ــاد الع ــوع )االحت رج
لألدبــاء والكتــاب العــرب( 
إىل مصــر، والتوافق على شــخص 
ــي ليقــود االحتــاد  رئيســه احلال
العــام لألدبــاء والكتــاب العرب 
يف الفرتة املقبلة حتى عام 2023، 
وذلــك من ممثلي 15 دولة عربية 
هي اجلزائــر، وعمان، واإلمارات، 
واألردن، وفلســطني، والســودان، 
والبحريــن، واليمن، وموريتانيا، 
والســعودية، والعــراق، ولبنــان، 

ــت، وليبيا. والكوي
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قضايا  عن  كاشفة  دراسة  السروي  صالح  الدكتور 

الرواية في النقد االجتماعي، متناوالً مفهوم الرواية 

في أعمال الفيلسوف والمنظر المجري الكبير جورج 

لوكاتش، مؤكدا أن تناقضات المجتمع البرجوازي قد 

أدبيًّا،  جنًسا  بصفتها  الرواية  لفهم  مفتاَحا  تمنحنا 

وتناول في عرضه مفهومات عديدة منها الشخصية 

إلى  والرؤية  األدبي  العمل  بين  والعالقة  الروائية، 

لوكاتش،  جورج  عند  »المنظور«  ومفهوم  العالم، 

وأساليب السرد الروائي مشيرًا في ذلك كله إلى  ما 

حدده المنظر والفيلسوف المجري في هذا السياق 

يسمى  بما  بادئًا  أربعة،  اتجاهات  إلى  وقسمه 

االتجاه الطليعي، ومنتهيًّا باتجاه الواقعية االشتراكية، 

ويرجع السروي في هذا التناول المهم إلى مجموعة 

للقارئ  المتاحة  غير  المجرية  باللغة  المراجع  من 

العربي بعامة.  

وفي قراءة محبة يتناول الناقد محمد الدسوقي 

»كوني  الفتاح  عبد  كاميليا  للناقدة  األول  الديوان 

تتلمس  رؤية  في  طيوًرا« 

النقد  بين  الثنائية  العالقة 

واإلبداع.

والناقد  الروائي  ويقدم 

كاشفة  قراءة  مجاهد  فرج 

سعد  الروائي  مشروع  عن 

»ليل  الُمهم  عمله  في  القرش 

أوزير« رابطًا بين الجزء األخير 

السابقينن  والجزئين  »الثالث« 

الملحمية  السمة  إلى  مشيرًا 

لهذه الثالثية واصًفا إياها بأنها 

»رواية نهر«.

رواية  عن  دراسته  عوض  إبراهيم  د.  ويقدم 

واصًفا  القاعود  حلمي  د.  للروائي  غش«  »محضر 

أن  إلى  مشيرًا  الممتنع  السهل  رواية  بأنها  الرواية 

تضمين  اإلبداعي  عمله  في  استطاع  قد  المؤلف 

ونعومة  بسالسة  المهمة  القضايا  من  عدًدا  روايته 

ودون أى تصنع، بل جاءت كل قضية فى موضعها 

ووقتها دون تقديم أو تأخير وكانت ملتحمة بسياقها 

كأحسن ما يكون االلتحام. ومن هذه القضايا قضية 

إليها  والنظر  الفرنسية  للحملة  العلمانى  التشيع 

والمصرية  العربية  النهضة  فى  السبب  بوصفها 

الحديثة رغم أنها كانت تهدف إلى احتالل مصر. 

رواية  العتوم  مها  د.  األردنية  الناقدة  وتتناول 

»بابنوس« للروائية األردنية سميحة خريس متناولة 

العربي  للواقع  المتخيلة  الرمزية  الرؤية  بالتحليل 

وللواقع  جهة،  من  السودان  دارفور  في  خصوصا 

العتوم  وتذهب  أخرى،  جهة  من  عموما  اإلنساني 

بصورها  الثنائيات  على  تبنى  الرواية  هذه  أن  إلى 

الدراسة  عمدت  التي  المختلفة، 

هذه  وأن  وتحليلها،  قراءتها  إلى 

العمق  في  تتالشى  الثنائيات 

في  وتبدو  شكلية،  ظاهرية  كأنها 

كانت  لو  كما  اللحظات  من  لحظة 

عنوانها  من  ابتداء  موجودة،  غير 

مهًما  أساًسا  يشكل  والذي  الموحي 

مقوالتها.  وبلورة  الرواية  فهم  في 

األلوان  من  هذه  الثنائيات  وتمتد 

إلى الشخصيات واألفكار واألحداث 

تفضي  هنا  ومن  والزمان،  والمكان 

الثنائيات والتقابالت في الرواية إلى 

ــبة  ــات بنس ــادة املعاش زي
100% تقريبا هذه الدورة 2015 

زيادتــني  بعــد  وذلــك   ،2019 ـ 
سابقتني يف مجعيتني عموميتني 
ــاًل  ــي 2017، 2018، فض يف عام
عــن زيــادة ثالثة مــن أول مارس 
وفــق   ،%25 بنســبة  اجلــاري 
توصيــات اجلمعيــات العموميــة 
اخلبــري  تقريــر  مــن  ورد  ومــا 

ــرة. ــواري كل م االكت
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في  المتعددة  بأشكالها  والمفارقة  السخرية  ظهور 

الرواية..

يتناول  التراثي«  الخطاب  »متعاليات  وبعنوان 

الروائي  أعمال  رحمون  بوزيد  د.  الجزائري  الناقد 

الناقد  يعالج  حافظ،  السيد  المسرحي  والكاتب 

مصطلح »المتعاليات« باعتباره مصطلًخا يشير إلى 

النّص  عالقات نصية مباشرة أو غير مباشرة، تجعل 

نصوص  مع  يتعالق  أن  على  قادًرا 

ضمنية،  أو  صريحة  بصورة  أخرى 

يشبه  ما  النصي  التعالق  ويتضمن 

خالل  من  النصوص،  بين  التداخل 

ما يستشهد به حافظ في النصوص 

االستشهاد  جاء  سواء  المدروسة 

كلمات  أو  الحكم،  أو  األمثال،  من 

إلى  الناقد  ويذهب  األغنيات. 

ظاهرة التعدد في أشكال توظيف 

السيد  مسرحيات  في  التراث 

توظيفها  على  قدرته  وإلى  حافظ، 

من  يجعل  مرهف  جمالي  بحس 

المتلقي عنصرًا مشاركًا يتماهى مع 

حمولتها  مع  ويتفاعل  مسرحياته، 

الفكرية والفلسفية والتاريخية.

المجموعة  الحكيم  عبد  شعبان  د.  ويتناول 

وذلك  عطية،  إلبراهيم  المطر(  )صيد  القصصية 

وما  النص  عتبات  هو  األول  محورين  خالل  من 

الشخصية  تأزم  هو  والثاني  إشارات،  من  عنه  تنم 

قصص  بين  الموضوعي  الرابط  وكأنها  قصصه  في 

هذه المجموعة، قائالً إن عطية من بداية العنوان 

يؤكد وعى الفنان والتزامه بفنه، فالكاتب يحلم مع 

التي  المتعة  أن  الناقد  ويرى  الجميل.  بالغد  رفاقه 

قد يجدها المتلقي في هذه المجموعة ناشئة من 

التى ال تخلو  الفنية،  الطرائق  الحكى، وتعدد  تنوع 

تعالجها  إنسانية  بقضايا  واهتمام  وتفرد،  جدة  من 

االلتزام  راية  فنه، حامال  بأصول  االلتزام  قصصه مع 

بصوره الراقية. 

الدميني  علي  السعودي  والناقد  الشاعر  أما 

عن  ماتعة  نقدية  دراسة  فيقدم 

الروائي والناقد السعودي د. معجب 

الزهراني، في روايته »رقص« ويعّدها 

أحد النصوص التي تنطوي على كمائن 

عليها   بالوقوقف  قارئها  تغري  ثرية، 

وقفة أمرئ القيس مع صحبه – تأمالً  

للحديث  أو  معها،  للحوار   – وكتابة 

األسى،  صبوات  من  بالعميق  عنها 

يمضي  حيث  التجّمل،  من  وبالكثير 

ساردها منذ البدء في كتابة هجائية 

معاصرة  للواقع المعيش مثلما يدون 

رثائيته الوجدانية عن انهيار جماليات 

صباه.  و  طفولته  حياة  بها  حفلت 

الناقد أن رواية »رقص« رواية   ويرى 

متميزة في أبعاد بنيتها الجمالية، وفي فضاء دالالتها 

العميقة والجريئة، أنجزها كاتب متمكن من أدواته 

اإلبداعية، وأنها رواية تستحق القراءة واالحتفاء.

في  القصصي  المشهد  وحرية  الالمعقول 

فضل  ليحيى  االبتسام«  »سر  القصصية  المجموعة 

سليم هي الدراسة التي يقدمها الناقد محمد عطية 

طزاجة،  من  تخلو  ال  مجموعة  أنها  ويرى  محمود، 

وذلك  الفكر  إعمال  إلى  المتلقي  بدفع  وتحتفي 

الكليــة  الزيــادة 
واملســتندية  املاليــة 
الــي حققتهــا إدارة جملــس 
النقابــة املالية يف هــذه الدورة 
»2015 - 2019«، لــكّل مــن 

ــدوق  ــاد والصن ــابي االحت حس
جنيــه   »39,782,045« هــي 
ــى  ــد عل ــا يزي ــري، أي م مص
%100 تقريًبا زيادة على كل 

ــدوق  ــة والصن ــدة النقاب أرص
واحــدة. جمتمعــني يف دورة 
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الذات  داخل  المجموعة من خوض في  تضمه  بما 

البشرية وما ينتجه ما حولها من عالقات تستنطق 

الحالة اإلنسانية على نحو من العبث الذي تفرضه 

تلك الصورة المهيئة ألن تكون نموذجا يحمل اإلثارة 

الوعي  منطقة  في  والدخول  الجذب  على  قادًرا 

خبيئة  مع  تتوازى  التي  وخبيئتها  األشياء  ببواطن 

النفس.

علي  عايدي  د.  الناقد  ويقدم 

حجازي  لقصيدة  رشيقة  قراءة  جمعة 

أن  إلى  فيها  يذهب  ليمون«  »سلة 

ما  في  تكمن  القصيدة  هذه  أهمية 

فطري  خوف  من  طياتها  في  تحمله 

بها  قامت  التي  التحديث  عملية  من 

في  التحديث  هذا  وتمثل  يوليو  ثورة 

هيمنة عالم المدينة على عالم القرية. 

وأن هذا الهاجس هو ما أنشأ في بنية 

ويمثل  القرية  عالم  عالمين:  القصيدة 

الفطرة والطراوة والنداوة، ويمثل عزة 

ويمثل  المدينة  وعالم  فيها،  الكائنات 

البنزين  وحريق  والسيارات  التصنع، 

والتعب والضياع وذل الكائنات..

وفي ملف العـــدد الخــاص يقــدم األكاديمي د. 

صبري فوزي أبو حسين دراسته التي يحاول فيها أن 

يؤصل مفهوم »القصة الشاعرة« موضًحا الخصائص 

الفارقة فيها، ومحدًدا تاريخها، ومتناوالً أهم النماذج 

عالم  يقدم  العدد  حوار  وفي  عليها.  الدالة  األدبية 

المسرح الجليل د. كمال عيد رؤيته الكاشفة حول 

المسرح المصري ودور المسرح التاريخي في حراك 

الثقافة المصرية المعاصرة. أما باب تجارب مشتركة 

فنطلع فيه على نصوص مشتركة للشاعر البحريني 

قاسم حداد مع الكتاب جمال هاشم، وأمين صالح، 

وضياء العزاوي. 

عبدالباقي  سمير  الشاعر  الشعر  ملف  يفتتح 

ويحتفي  االنعاش(  غرفة  في  ريفية  )صالة  بنصه 

يوسف  الجزائري  للشعراء  عربية  بقصائد  الملف 

الريشة،  حلمي  محمد  والفلسطيني  شقرة. 

الفيفي،  الله  عبد  د.  والسعودي 

ويضم  شاهين.   زكريا  واألردني 

مصريين  لشعراء  قصائد  الملف 

الالفت  الشعري  منجزهم  لهم 

ودرويش  اللقاني،  صالح  ومنهم 

الله  عبد  وفوالذ  األسيوطي، 

وعاطف  عيسى،  ومختار  األنور، 

ونجاة  سليم،  وثروت  الجندي، 

علي، وأشرف الخطيب، ومحمود 

ومحمود  جمعة،  وعمرو  بطوش، 

ووليد  الحليم،  عبد  وعيد  حسن، 

العشري. كما يحتفي ملف الشعر 

بقصائد بالعامية المصرية لطيف 

للشعراء  فنقرأ  متنوع  إبداعي 

البهنساوي،  ومحمد  شعيب،  وناجي  حجاج،  فؤاد 

وعبده الزراع، ومسعود شومان، وجاد زكي.

للمصريين حجاج أدول،  نقرأ  القصة  وفي ملف 

ومحسن يونس، ومحمود عرفات، وإيهاب الورداني، 

وأمال  معاطي،  وصالح  الدين،  محي  وشريف 

إبراهيم  ومحمد  البحر،  صالح  ومحمد  الشاذلي، 

طه.ويستضيف الملف الناقدة المغربية والقاصة د. 

فاتحة الطايب.

ــروع  ــقف املش ــع س  رف
الصحــي مــن العــام اجلاري 
إىل ســقف عالجــي يصــل إىل 
الســنة  يف  جنيــه  ألــف   40

ــه.  ــرتك في ــا- للمش -اختياريًّ
وهو املشــروع الــذي ال يتكفل 
أيــة  بدفــع  فيــه  املشــرتك 
ــف،  ــة يف الكش ــغ مالي مبال
بأجــور األطبــاء، واإلقامــة يف 
املستشــفيات، ويتضمن إجراء 

العمليــات اجلراحيــة .
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شكر  برقية  فيه  فنتابع  المتابعات  باب  أما 
لفخامة الرئيس السيسي باسم االتحاد العام لألدباء 
والكتاب العرب الستضافة مصر لمجلس االتحاد من 
-22 26 يناير 2020، كما يعرض الملف وقائع هذه 
الجلسة بعد فوز مصر برئاسة االتحاد العام لألدباء 
العرب حتى 2023 ممثالً بشخص رئيسه.  والكتاب 
–وغير  المهيب  االحتفال  وقائع  الباب  هذا  ويقدم 
المسبوق- الذي أقامه االتحاد احتفاالً لمنح جائزة 
الشاعرين  من  لكل  الشعري  لإلبداع  شوقي  أحمد 
حجازي،  المعطي  عبد  أحمد  المصري  الكبيرين: 
الملف  وينشر  المقالح.  العزيز  د.عبد  واليمني 
الشعري  لإلبداع  العربية  حداد  فؤاد  جائزة  شروط 
العامي. كما يسجل باب متابعات لقاءنا المثمر مع 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  سمو 
بخصوص  االجتماع  في  جرى  وما  الشارقة،  حاكم 
المشتركة لمستقبل  العام والرؤية  مستقبل االتحاد 
الثقافة العربية. وأخيرًا تقدم إخالص عطا الله تناوالً 
الكبير  الروائي  وهم:  عّنا  رحلوا  ثالثة  أدباء  لسيرة 
عبد الوهاب األسواني، الشاعر الكبير د. محمد أبو 

دومة، والمسرحي الكبير رأفت الدويري.

المعجمي  يقدم  المعجمية  الثقافة  باب  وفي 

أ.محمد عتريس مجموعة من المصطلحات المهمة 

تساعد المتلقي العام على فهم عدد من التعبيرات 

التي يتناولها المتخصصون، من أجل استيعابها على 

نحو صحيح ودقيق.

جميع  إلى  يَُحّد  ال  الذي  بتقديري  أتقدم  وإذ 

النقابة  إدارة  مجلس  أعضاء 

مصر  كتاب  التحاد  العامة 

إصالح  من  قدموه  ما  على 

غير  واستقرار  وتطوير 

النقابة،  تاريخ  في  مسبوقين 

زمالئي  إلى  امتناني  وافر  تقديم  يفوتني  ال  فإنه 

الشاعر  األساتذة  المكتب  هيئة  من  المخلصين 

والقاص  البدوي،  زينهم  والشاعر  عيسى،  مختار 

ألعضاء  الكبير  تقديري  عن  فضال  الورداني،  إيهاب 

الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر لدعمهم 

الكبير لهذا المجلس، وأتقدم بشكري إلى األساتذة 

وفريقه  ضاد،  دورية  تحرير  مدير  قنديل  محمود 

وماجد  عنان،  وإيمان  الهادي،  عبد  هناء  األساتذة 

أبادير، وطارق عمران على ما قدموه من جهد، كما 

أتقدم بوافر امتناني لكل ما قام به زمالء أعزاء من 

أعضاء المجلس والشعب واللجان والنقابات الفرعية 

العشر في هذه الدورة، ممن أنجزوا ما لم ينجز من 

قبل في أية دورة في تاريخ االتحاد منذ إنشائه حتى 

المستويات  على  كبيرة  نهضة  االتحاد  فشهد  اآلن، 

المالية واإلدارية والخدمية والثقافية ينعم األعضاء 

كل يوم بمجتناه، وربما ال أعدو الحق لو كررت ما 

قاله عدد كبير من األعضاء من الجمعيات العمومية 

األربع السابقات من أن النقابة قد شهدت ميالدها 

في هذه الدورة. 

الزميالت والزمالء 

شئون  على  الوالية  تملكون  من  أنكم  تعلمون 

ونظمتها  القانون،  حددها  التي  بالطرائق  النقابة 

هذا  بقاء  في  األول  الرأي  أصحاب  فأنتم  الالئحة، 

وقد  مقدراته،  عليه، وعلى  المحافظة  وفي  الكيان، 

احتالل  ضد  دائما  وقف  من  كنتم 

النقابة من جماعة، أو فصيل ال يعبر 

عن المجموع، وال يسعى إلى تحقيق 

على  المحافظة  أو  أعضائها،  مصالح 

مكتسباتهم.

زيــادة قيمــة اإلعانــة 
ــر لتكون  املالية املقدمة للنش
مببلــغ ثالثــة آالف جنيــه بــدال 

مــن ألــف ومخســمئة جنيه.
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وقد فضلنا في خالل الفترة السابقة االمتناع عن 

أن نتصدي بالرد على ما يثار على مواقع التواصل 

من  إال  تدار  ال  النقابات  بأن  إليماننا  االجتماعي، 

وأن  العمل،  يسقطه  الكذب  وأن  مقارها،  قدسية 

يعلم  من  ومنكم  المعرفة،  غير  المعرفة  وهم 

المرشحين  من  لعدد  األخيرة  البيانات  تفاصيل 

التي شكلت حملة منظمة للنيل من منجزات هذا 

المجلس ومن رئيسه، وهي حملة ضاق بها كثيرون 

ولغط  افتئات  من  أظهرته  ما  بسبب  األعضاء،  من 

وسب وتشويه واحتراب وفتن آثرنا عدم الرد عليها، 

أو الدخول من خاللها في معارك لن تفيد األعضاء، 

وتحملنا في ذلك الكثير من العنت والمشقة، وكان 

تمسك  إذا  ومقدر  محترم  هذا  كل  أن  دائًما  رأينا 

بأسلوب  المحاور،  أو  المعترض،  أو  البيان،  صاحب 

يليق بلغة كاتب أو منطق مبدع، أو إذا قام طرحه 

النقابة  مصلحة  تستهدف  موضوعية،  أسباب  على 

بين  زائلة-  سلطة  -على  التصارع  وليس  ووحدتها، 

أعضائها! 

مست هذه الحملة وعَي عدٍد نشٍط من أعضاء 
تصلهم  لم  الذين  المحترمين،  العمومية  الجمعية 
الجوانب  أبرز  ما  وهذا  كامل،  نحو  على  الصورة 
اإليجابية  جوانبه  دون  الحراك،  هذا  من  السلبية 
اإليجابي  وجهه  في  يعبر  كان  حراك  وهو  الكثيرة، 
عن غيرة أعضاء الجمعية العمومية على اتحادهم، 
كما أثبت هذا الحراك عمق الممارسة الديمقراطية 
القانونية  بتجلياتها  الترحيب  على  أصررنا  التي 

ما  هذا  بأن  إليماننا  الصحيحة، 
نقابة  تشهد  حين  دائما  يحدث 
هذا  عن  يعبر  جديًدا  مخاًضا  ما 
االختالف الحاد في األهداف واآلراء 
الذي قد يعكس ثورة وعي جديدة 

حدث  شامل  تغيير  بمرحلة  النقابة  مرت  أن  بعد 
بالقديم،  ارتبط  تيار  بين  شديد،  استقطاب  معه 
ويريد إرجاع التاريخ إلى الخلف، ارتبط بأشخاص 
إلى  يدعو  آخر  وتيار  بأهداف،  ارتباطه  من  أكثر 
ممكنات جديدة تواكب التغير الحادث في العالم 
من حولنا وفي المجتمع. وفي كل األحوال سنظل 
من أكثر الناس تفهًما لما حدث برغم ما نالنا منه، 
النقابية  األعضاء  حقوق  على  محافظين  وسنظل 
والثقافية، ومستحقاتهم في العالج والرعاية الطبية 
مكاٍن  إلى  بالنقابة  الوصول  محاولين  واالجتماعية، 

يليق به، ومكانٍة تستحقها، ونصبو إليها جميًعا.

تحديات  الدورة  هذه  بدايات  من  في  قابلتنا 

علي  خارجه،  ومن  المجلس  داخل  كبيرة،  من 

المستويات التشريعية والخدمية والثقافية،  كان أول 

التحديات هو كيف يقوم المجلس بحل المشكالت 

خالل  من  السابقة،  العهود  من  المتوارثة  الكبرى 

التي  التحديات  هذه  تناسب  جديدة  عمل  آليات 

الخدمات  ضعف  هو  اإلطالق  علي  أهمها  كان 

المقدمة لألعضاء،  علي مستويات المعاش والعالج 

والنشر،  فضال عما نعرفه جميًعا من  غياب أي تأثير 

حقيقي لالتحاد بالواقع الثقافي،  فظلت النشاطات 

ا وكيًفا، محدودة التأثير والقيمة،  وكأننا  صغيرة، كمًّ

أمام  ناد من نوادي األدب أو مؤسسة صغيرة هامشية 

تابعة...  

علي  يبدأ  أن  يجب  إصالح  أي  أن  نري  كنا 

اإلصالح  هو  مستويين:  األول 

يرتبط  ما  التشريعي،  والثاني 

التحتية  البنية  بناء  بإعادة 

الجهازين؛  تطهير  للنقابة،  مع 

من  واإلداري،  والتخلص  المالي 

جديديــن  فرعــني  فتــح 
يف املنوفيــة، ويف القليوبيــة، 
ليصبــح للنقابــة العامــة عشــر 
نقابات فرعية يف عشر حمافظات. 
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المخالفة  االتحاد  المستوطنة في  اإلدارية  العادات 

الهيكلة،  وإحكام  إعادة  عبر  والقانون،  للوائح 

التوصيف الوظيفي، وتصفية الفساد..

أما التحدي الثاني فارتبط بالسؤال؛ كيف يمكن 

السلطة  عن  االتحاد  قرار  استقاللية  إلى  الوصول 

استقاللها  تحمي  مستقلة  نقابة  بصفته  التنفيذية 

تحقيقه  يمكن  ال  وضع  وهذا  الدستور،  نصوص 

دون دعم قوة االتحاد االقتصادية والمالية، ودون 

استجداء إعانات ضئيلة ال تؤثر، فتوجهنا من البداية 

لمواردنا،  صحيحة  مالية  إدارة  خطة  وضع  إلى 

نصوص  إنفاذ  مع  اكتواريين،  بخبراء  باالستعانة 

القانون والالئحة المعطلة، ومن ذلك تحصيل حقوقنا 

المالية المهدورة، المستحقة لنا من الناشرين، وهي 

أهم قضايا لم تواجهها المجالس السابقة ألنها تمثل 

للوائح،  جذري  تغيير  دون  عالجه  يمكن  ال  تحديًّا 

وفرض  الصارم،  القانوني  االلتزام  ضرورة  عن  فضالً 

احترام قيمة العمل، وبناء نظام جديد ألداء الجهاز 

الوظيفي من أجل العمل لصالح أعضاء النقابة.  أما 

شاملة  تشريعية  بنية  فكان  غياب  الثالث  التحدي 

الفرعية،  والنقابات  والجوائز  والنشر  القيد  للجان 

ألنشطة  المنظمة  التشريعات  عن  فضالً  وغيرها، 

اللجان والشعب كافة. وهذا ما انتهى المجلس من 

وضعه، وأقرته أربع جمعيات عمومية متعاقبة. 

واآلن من حقكم جميًعا أن تطلعوا على كشف 

حساب هذا المجلس بما قدمه، وسنكتفي بتبيان ما 

تم إنجازه، ونذكر منه على سبيل المثال ال الحصر:

ــ رجوع )االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب( 

الحالي  رئيسه  شخص  على  والتوافق  مصر،  إلى 

في  العرب  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  ليقود 

وذلك من ممثلي  المقبلة حتى عام 2023،  الفترة 

واإلمارات،  وعمان،  الجزائر،  هي  عربية  دولة   15

واليمن،  والبحرين،  والسودان،  وفلسطين،  واألردن، 

وموريتانيا، والسعودية، والعراق، ولبنان، والكويت، 

وليبيا.

ــ  بدء إجراءات امتالك النقابة لمقر جديد لها 

الخطوات  أولى  بدأنا  وقد  تاريخها،  في  مرة  أول 

التنفيذية لشراء أرض لبناء مقر للنقابة، وتم التقدم 

رسميًّا لتخصيص قطعة األرض، ودفعنا رسوم جدية 

فاعل  من  لنا  دعًما  الجديد  المقر  وسيقام  الطلب، 

المكان،  وببناء  األرض،  بشراء  تبرع  كبير،  خير 

في  حقيقية  نُقلة  الجديد  المقر  وسيمثل  وبتأثيثه. 

تاريخ االتحاد وفعالياته.

ــ  زيادة المعاشات بنسبة 100 % تقريبا هذه 

الدورة 2015 ـ 2019، وذلك بعد زيادتين سابقتين 

في جمعيتين عموميتين في عامي 2017 و2018، 

فضالً عن زيادة ثالثة من أول مارس الجاري بنسبة 

25%، وفق تقرير الخبير االكتواري كل مرة.

ــ  زيادة موارد االتحاد والصندوق المالية، وذلك 

السابقة  العمومية  الجمعيات  لقرارات  امتثالنا  بعد 

ــاب  ــاد كت ــة الحت ــة العام ــول النقاب حص
مصــر علــى حكمها التارخيــي من احملكمة 
ــادة «43»  ــة امل ــأن قانوني ــا بش ــتورية العلي الدس
وملحقاتها يف قانون االحتاد ضد القضية الي رفعها رئيس 
 احتاد الناشرين اخلاصة حبقوقنا لدى الناشرين بنسبي
 2 %، 5 %.، كمــا قمنــا بتوجيه إنــذار بالدفع إىل ما 
يزيــد عــن 650  دار نشــر وذلــك  إلســقاط حقوقهم يف  

التقادم .
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في إنفاذ ما نص عليه القانون فيما يخص تبرع سمو 

مخالفات  وتصحيح  لالتحاد،  الشارقة  حاكم  الشيخ 

المجالس السابقة القانونية والمالية واإلدارية، وقد 

مراقب  وضعها  محاسبية  مقاصات  عبر  بذلك  قمنا 

الحسابات القانوني، لتصحيح االوضاع، وهذا ما أتاح 

لوضع  اكتواريين  بخبراء  االستعانة  ذلك،  بعيد  لنا 

النقابة  خطة إدارة مالية الستثمار مثالي لميزانيتي 

والصندوق حيث: 

جنيه   8،636،108 من  النقابة  رصيد  ارتفع 

عام  في   34،102،555 إلى   2015 عام  في  مصري 

2019. بزيادة قدرها »25،466،447« جنيًها مصريًّا، 

االتحاد  وذلك بعد مقاصة تم فيها ضم حق رصيد 

وفق  ثالثية،  شهادة  في  واستثمارها،  الوديعة  من 

قرار الجمعية العمومية وتوجيهات الخبير اإلكتواري 

وصحيح القانون، وتحويل ودائع االتحاد من ودائع 

شهادات  إلي   %  11 إلي   %  8 من  سنوية  بفائدة 

استثمار ثالثية بنسبة فائدة  من  14.5 % الي 16.25 

% لمدة ثالث سنوات، فضالً عن تحصيل مستحقات 

االتحاد من اإلذاعة  والتليفزيون. 

في   22،049،703 من  الصندوق  رصيد  وارتفع 

عام 2015 إلى 36،365،301 في عام 2019. بزيادة 

فيها  تم  مقاصة  بعد  وذلك   14،315،598 قدرها 

قرار  وفق  الوديعة،  من  الصندوق  رصيد  حق  ضم 

االكتواري  الخبير  وتوجيهات  العمومية  الجمعية 

وصحيح القانون.

وبذلك تكون الزيادة الكلية التي حققتها إدارة 

2015-« الدورة  هذه  في  المالية  النقابة  مجلس 

والصندوق هي  االتحاد  حسابي  من  لكّل   ،»2019

»39،782،045« جنيه مصري )تسعة وثالثين مليونًا، 

وأربعين  وخمسة  ألًفا،  وثمانين  واثنين  وسبعمئة 

جنيها مصريَّا(. أي ما يزيد على %100 تقريبًا زيادة 

في  مجتمعين  والصندوق  النقابة  أرصدة  كل  على 

دورة واحدة. 

ــ تحصيل مبلغ )9.222.147.00( تسعة مليون 

ومئتين واثنين وعشرين ألفا ومئة سبعة وأربعين 

اتحاد  لدى  النقابة  مستحقات  من  مصريًا  جنيًها 

اإلذاعة والتليفزيون من 2015 - 2019.

الفرعية  للنقابات  المالي  المخصص  زيادة  ــ  

ليكون »بثابت« اثنين وثالثين ألفا بدال من عشرة 

آالف، لكل فرع، عالوة علي مخصص مالي »متغير« 

لالشتراك  مسدد  عضو  كل  عن  جنيه  مئة  بمبلغ 

السنوي من أعضاء كل فرع.

ــ  رفع قيمة الدعم المالي المقدم لمؤتمرات 

اليوم الواحد ليكون سبعة آالف جنيه بدال من ثالثة 

آالف جنيه متضمًنا إصدار كتاب أبحاث المؤتمر. 

للنشر  المقدمة  المالية  اإلعانة  قيمة  زيادة  ــ 

ألف  من  بدال  جنيه  آالف  ثالثة  بمبلغ  لتكون 

وخمسمئة جنيه.

ــ  إنشاء حسابات بقرار من الجمعية العمومية 

بصناديق جديدة أول مرة في تاريخ النقابة: 

ــالت  ــة يف تعام ــة النقابي ــت الصف  تثبي
االحتــاد الرمسيــة كافــة احتمــاء مبــا نــص 
عليه الدســتور املصري العظيم مــن حصانة للنقابات، 
واستقالليتها، وغل يد اجلهات التنفيذية يف التدخل 
يف شئونها وقراراتها وفق املواد 75، 76، 77 من الدستور، 
وهــذا مــا أتــاح وضع صفــة كاتــب يف بطاقــات الرقم 

القومــي واملعامــالت الرمسية. 
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رصيده  زاد  الذي  الخير(  )صندوق  حساب  أ- 

يخصص  جنيه.  ألف   250،00 على  اآلن  المالي 

الحرجة  اإلنسانية  الحاالت  على  ريعه  من  للصرف 

عليها  تنطبق  وال  النقابة  عضو  لها  يتعرض  التي 

الئحة صندوق المعاشات والقروض واإلعانات، وتم 

الدعم  يستحقون  أعضاء  ألربعة  فعال  منه  الصرف 

وفق الالئحة.

ب- تنفيذ قرار الجمعية العمومية بإنشاء رصيد 

المعاشات،  صندوق  حساب  من  لكل  استراتيجي 

يمكن  استثماريًّا  رصيًدا  بصفته  النقابة،  وحساب 

أن ييسر لصاحب القرار إمكانية شراء أرض سكنية 

لو قررت  استثمار آخر مستقبالً،  أي  أو  أو خدمية، 

الصندوق  رصيد  أصبح  حيث  ذلك،  الجمعية 

االستراتيجي حتى عام 2019 مبلًغا قدره 1،165،312 

جنيًها مصريًّا، وأصبح رصيد الصندوق االستراتيجي 

للنقابة  مبلغ وقدره 274،221 جنيًها مصريًّا. 

واالنتقال من خالل  الحضور،  بدالت  إرجاع  ــ  

الئحة خاصة أقرتها الجمعية العمومية.

ــ  التعاقد مع البنك األهلي المصري »لميكنة« 

لجنة  قدمته  ما  وفق  وذلك  األعضاء،  معاشات 

هو  األهلي  البنك  عرض  كان  الغرض،  لهذا  شكلت 

أفضل العروض المقدمة.

العام  من  الصحي  المشروع  سقف  رفع  ــ    

أربعين ألف  إلى  إلى سقف عالجي يصل  الجاري 

وهو  فيه.  للمشترك  -اختياريًّا-  السنة  في  جنيه 

أية  بدفع  فيه  المشترك  يتكفل  ال  الذي  المشروع 

واإلقامة  األطباء،  وأجور  الكشف،  في  مالية  مبالغ 

في المستشفيات درجة أولى، ويتضمن ذلك إجراء 

حساب  على  كاملة  للمشترك،  الجراحية  العمليات 

المشروع... إلخ. في عدد من أكبر مستشفيات مصر 

ومستشفى  العسكري،  المعادي  مستشفى  منها 

وادي النيل وغيرهما، مع صرف دواء شهري للمرض 

المزمن بحد أقصى 250 جنيها لكل مشترك شهريًّا. 

وصل  وقد  المزمنة.  غير  األمراض  أدوية  عن  فضال 

عدد المشتركين في مشروع الرعاية هذا العام إلى 

كان  أن  بعد  تقريبًا،  يزيد على سبعمئة مشترك  ما 

وللتربح،  االستغالل  لسوء  نهبا  السابق  النظام  في 

ولالستثمار في عالقات شخصية وأغراض انتخابية. 

أما جميع ما عرضناه فقد قمنا بإنفاذه بناء على 

خطة مالية واضحة، وقرارات أربع جمعيات عمومية 

المالي،  المحاسب  توجيهات  ووفق  متعاقبة، 

وبإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

ــ  حصول النقابة العامة التحاد كتاب مصر على 

العليا  الدستورية  المحكمة  من  التاريخي  حكمها 

قانون  في  وملحقاتها   »43« المادة  قانونية  بشأن 

االتحاد ضد القضية التي رفعها رئيس اتحاد الناشرين 

الخاصة بحقوقنا لدى الناشرين بنسبتي %2، و5%، 

قد  التاريخي  الحكم  هذا  على  الحصول  قبل  وكنا 

تســتكمل  تلفزيونيــة  وحــدة  إنشــاء 
اآلن إعــداد الذاكــرة البصريــة ملثقفــي مصــر 
وكتابهــا، وأنتجنــا اآلن مــا يقرب من مئة وعشــرين 
فيلما عن 120 رائًدا من رواد اإلبداع والفكر والثقافة 
يف مصر مبعدل يزيد على ثالمثئة وســتني ســاعة بث 

تلفزيوني.  
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كما  التقادم  من  لها  -منًعا  االتحاد  حقوق  حفظنا 

حدث من عام 1975 إلى 2005 وهى الفترة التي 

تراخي  بسبب  المالية  االتحاد  حقوق  فيها  ضاعت 

إنذار  بتوجيه  فقمنا  السابقة،  اإلدارات  مجالس 

بالدفع إلى ما يزيد على ستمئة وخمسين دار نشر، 

وذلك إلسقاط حقوق التقادم، أول مرة في تاريخ 

السابقة  السنوات  عن  حقوقنا  ضياع  بعد  االتحاد، 

منذ إنشاء النقابة إلى وقت توجيه اإلنذارات وهى 

مسئوية تقصيرية تتحملها هيئات مكاتب مجالس 

مع  اجتماعات  ثالثة  عقدنا  وقد  السابقة.  اإلدارات 

رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس اتحاد الناشرين 

على  موحًدا  عقدا  النقابة  واقترحت  المصريين، 

اتحاد الناشرين ونتوقع أخذ حقوق االتحاد الجديدة 

النقابة  حقوق  تسوية  مع  العام،  هذا  المصدر  من 

التي لم تتقادم على الناشرين السابقة.

ــ   تثبيت الصفة النقابية في تعامالت االتحاد 

الرسمية كافة احتماء بما نص عليه الدستور المصري 

العظيم من حصانة للنقابات، واستقالليتها، وغل يد 

الجهات التنفيذية في التدخل في شئونها وقراراتها 

ما  وهذا  الدستور،  من   77  ،76  ،75 المواد  وفق 

القومي  الرقم  بطاقات  في  كاتب  أتاح وضع صفة 

التاريخي  الحكم  بعد  وذلك  الرسمية.  والمعامالت 

الصفة  حيثياته  في  أثبت  الذي  الدولة  لمجلس 

الحكم  ذكرته حيصيات  عما  فضال  للكيان،  النقابية 

بحكم  تنفيذية  أية جهة  النقابة عن  استقاللية  عن 

وزير  حق  من  يكن  لم  وأنه  والقانون،  الدستور 

الثقافة اإلطالع على أوراق النقابة أو اعتمادها أو 

في  خطأ جسيما  ارتكب  وأنه  شئونها  في  التدخل 

التدخل في شئونها.

ــ  تشكيل مجلس استشاري للنقابة من رؤساء 

لجنة  ورئيس  المكتب،  وهيئة  فروع،  عشرة 

النقابات الفرعية. لخلق اتصال وتنسيق دائمين بين 

العشر  الفرعية  والنقابات  العامة،  النقابة  فعاليات 

في محافظات مصر، وكانت ثمرة هذه االجتماعات 

وضع استراتيجية عامة للنقابة في السنوات الثماني 

القادمة.

ــ  البدء في تنفيذ االستراتيجية العامة لالتحاد 

االستراتيجية  وهي  المقبلة،  الثماني  السنوات  في 

المنعقدة  العادية  العمومية  الجمعية  أقرتها  التي 

في مارس 2019، وبعد موافقة الجمعية العمومية 

على ماجاء فيها في سابقة تعلي من قيمة العمل 

الفرد، بل تعتمد على  بقيادة  ترتبط  الجماعي، وال 

واللجان،  المجلس،  أعضاء  من  المجموع  منجز 

والجمعية العمومية مًعا.

ــ  إنشاء وحدة تلفزيونية تستكمل اآلن إعداد 

الذاكرة البصرية لمثقفي مصر وكتابها، وأنتجنا اآلن 

ما يقرب من مئة وعشرين فيلما عن 120 رائًدا من 

رواد اإلبداع والفكر والثقافة في مصر بمعدل يزيد 

على ثالثمئة وستين ساعة بث تلفزيوني.  

ــ  االنتهاء من بناء مدفن ووضع الحراسة عليه، 

يجدون  وال  االتحاد  أعضاء  من  الله  توفاهم  لمن 

 االنتهــاء مــن بنــاء مدفن ووضع احلراســة 
عليــه، ملــن توفاهم اهلل مــن أعضــاء االحتاد وال 
جيــدون مكانــا هلــم، فنحــن أوىل بهــم مــن مدافــن 
ــو يف  ــب العض ــة الكات ــا لعضوي ــات. احرتاًم الصدق

النقابــة.
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الصدقات.  مدافن  بهم من  أولى  فنحن  لهم،  مكانا 

احتراًما لعضوية الكاتب العضو في النقابة.

ــ  تعديل قانون االتحاد ليتناسب مع مستجدات 

الحياة النقابية الجديدة في النقابات المماثلة لنا، 

أحالم  يحقق  بما  النواب  مجلس  إلى  به  والدفع 

الكتاب في نقابة فكرية قوية ومستقلة. حيث قمنا 

بتقديمه إلى معالي دولة رئيس الوزراء بعد لقائنا 

بكل  القانون  مر  وقد   .2018 أغسطس  في  معه 

المراحل المطلوبة للتصديق عليه من موافقة رئاسة 

العدل،  وزارة  بموافقة  مرورا  عليه،  الوزراء  مجلس 

ومجلس الدولة، وانتهاء بمناقشاته الجارية في لجنة 

الثقافة واإلعالم في مجلس النواب.

ــ  دعم تحالفاتنا مع األسر والروابط والجمعيات، 

والمجالس، واالتحادات العربية، كما تعاونت النقابة 

مع اتحادات كتاب وهيئات ثقافية في دول جديدة 

توقيع  وتم  وألمانيا،  والصين  ورومانيا  كأذربيجان 

ست عشرة اتفاقية تعاون ثقافي وذلك مع األردن، 

والكويت،  والجزائر،  وتونس،  والبحرين،  واإلمارات، 

وفلسطين،  والمغرب،  وسوريا،  ولبنان،  والسودان، 

والصين، وأذربيجان، ورومانيا، وألمانيا وغيرها.

نقابات  إلى  لألفرع  اإلدارية  اللجان  تحويل  ــ  

فرعية تتمتع باستقالل إداري محمود وفق القانون 

في  المطلوب  الثقافي  الحراك  لها  يتيح  والالئحة، 

أقاليمها، ويمنحها االستقاللية والقوة.

شامل  وإداري  تشريعي  بإصالح  القيام  ــ  

لوائح  وهي  جديدة  لوائح  ثماني  وضع  خالل  من 

واللجان،  القيد،  ولوائح  الجديدة،  الفرعية  النقابات 

والشعب، والجوائز، والنشر، والمعاشات، وصندوق 

الخير. 

قسم  إنشاء  خالل  من  االتحاد  ذاكرة  حفظ  ــ 

للمحفوظات والوثائق أول مرة في تاريخه، ولدينا 

اآلن ما يزيد على خمسة آالف وثيقة محفوظة، بعد 

أن كانت مستندات االتحاد نهبًا للضياع والفقد. 

أول  االتحاد  المقار ومقتنيات  على  التأمين  ــ  

مرة في هذه الدورة ضد الحريق والسرقة والتلف. 

فضاًل عن التأمين علي متعهدي الخزائن ضد خيانة 

األمانة.

المركزي  الجهاز  توجيهات  جميع  تنفيذ  ـ 

للمحاسبات في شأن المالحظات المعادة والمكررة 

إلى   2015 ميزانية  إحالة  مع  السنوي  تقريره  في 

نيابة األموال العامة بناًء على طلب الجهاز.

وفي  المنوفية،  في  جديدين  فرعين  فتح  ــ  

القليوبية، ليصبح للنقابة العامة عشر نقابات فرعية 

في عشر محافظات. 

- تنفيــذ قــرار اجلمعية العمومية بإنشــاء 
رصيــد اســرتاتيجي لكل من حســاب صندوق 
ا  املعاشــات، وحســاب النقابة، بصفته رصيًدا استثماريًّ
ميكن أن ييســر لصاحب القرار إمكانية شــراء أرض 
ســكنية أو خدمية، أو أي اســتثمار آخر مســتقباًل، لو 
قــررت اجلمعيــة ذلــك، حيــث أصبــح رصيــد الصندوق 
االســرتاتيجي حتــى عــام 2019 مبلًغا قــدره 1,165,312 
ا، وأصبــح رصيد الصندوق االســرتاتيجي  جنيًهــا مصريًّ

ا.  للنقابــة  مبلــغ وقــدره 274,221 جنيًها مصريًّ
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ــ  استحداث جائزة أحمد شوقي الدولية لإلبداع 

الشعري، وقد فاز بها كل من الشاعر المصري الكبير 

أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر اليمني الكبير  

العزيز المقالح، في احتفال مهيب حضرته  د. عبد 

نخبة كبيرة من كبار الكتاب والمبدعين والمثقفين 

تشكيل  تم  كما  والعرب،  المصريين  والمسئولين 

مجلس أمناء جائزة »فؤاد حداد« العربية في شعر 

جائزة  في  الفائز  عن  وسيعلن  المحكية.  اللهجات 

فؤاد حداد الدولية في اإلبداع الشعري العامي في 

العام الجاري.

ــ  إنشاء موقع إلكتروني جديد وفارق في تاريخ 

 28 أعمال  يضم   http://egywriters.org االتحاد 

لجنة وشعبة بمئات قواعد البيانات وقناة لليوتيوب 

ومكتبة الكترونية تضم األن ما يزيد علي 5 ماليين 

كتاب

ــ  زيادة ثماني جوائز جديدة ألعضاء االتحاد، 

وقد وضعت أموال الجوائز الخاصة كلها في حساب 

المتحصل  ريعها  لإلفادة من  بفوائد،  خاص مربوط 

في تطويرها -بعد ربطها بشهادات ادخارية-.

ــ  استحداث لجان جديدة أهمها لجنة حماية 

مع  المعاصر  التراث  إحياء  ولجنة  العربية،  اللغة 

فتح الباب ألعضاء الجمعية العمومية المهتمين من 

خارج مجلس اإلدارة بأن يكونوا من مقرري اللجان 

ورؤساء الشعب.

ــ  إقامة ما يزيد على 220 ندوة أدبية في هذا 

العام من خالل عشر شعب، وعشرين لجنة، فضال 

االتحاد،  يستضيفها  التي  الثقافية  النشاطات  عن 

ونشاطات النقابات الفرعية الشهرية. 

والمهارات  السيناريو،  إقامة سبع ورش في  ــ  

خالل  من  والعروض  والنحو،  واإللقاء،  اللغوية، 

شعب االتحاد هذا العام.

 28 على  يزيد  لما  سنوية  مؤتمرات  إقامة  ــ  

لجنة وشعبة توج كل منها بإصدار.

ــ  إقامة عشرة مؤتمرات في النقابات الفرعية 

عن موضوع واحد كل عام، لتسجيل ذاكرة إبداعية 

عن  العام  هذا  الفروع  مؤتمرات  وكانت  لمصر، 

»المشهد السردي« في محافظة كل فرع. 

على  جديد،  بتصميم  االتحاد  نشرة  إعادة   -

»الكاتب  باسم  وتصدر  أشهر  ثالثة  كل  تصدر  أن 

المصري«

ــ  على المستوى السياسي والقومي واإلقليمي 

كل  في  ومشاركًا  بقوة،  مشتبكًا  االتحاد  كان 

معلنا  واألمة،  مصر  بقضايا  المرتبطة  الفعاليات 

الثقافي  الضمير  ثوابت  مع  اتفقت  التي  مواقفه 

وعلى  الحيوية،  قضايانا  كل  في  والعربي،  الوطني 

رأسها قضية مكافحة اإلرهاب، وقضية فلسطين، كما 

المتحدة  األمم  في  الثقافية  مصر  ترشيحات  دعمنا 

من خالل مراسالتنا التي جاوزت 150 مخاطبة بأكثر 

من لغة للسفراء العرب واألجانب في مصر، كما كان 

ــة  ــاري للنقاب ــس استش ــكيل جمل -  تش
من رؤساء عشــرة فروع، وهيئة املكتب، ورئيس 
جلنة النقابات الفرعية. خللق اتصال وتنســيق دائمني 
بــني فعاليــات النقابــة العامــة، والنقابــات الفرعيــة 

العشــر يف حمافظــات مصر
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لنا دور فاعل في اتحاد النقابات المهنية المصرية، 

مشاركين في وضع الئحته التنفيذية، وتم انتخابنا 

كما  المهنية،  النقابات  اتحاد  باسم  رسميًّا  متحدثًا 

اتحاد كتاب مصر ممثلة برئيسها من  كانت نقابة 

التشريعات  لوضع  الخمسين  لجنة  أعضاء  أكثر 

الصحفية فاعلية، وذلك بما قمنا به من جهد في 

لتنظيم  األعلى  المجلس  قوانين  تشريعات  وضع 

الصحافة واإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة 

الوطنية لإلعالم وصوغها.  وكان الشكر الموجه إلينا 

في المؤتمر الصحفي الذي أقامته لجنة الخمسين 

المشكلة لوضع تشريعات المجلس األعلى لإلعالم  

شاهًدا على دور نقابتنا ومكانتها.

في  األساس  النظام  تعديل  لجنة  ترأسنا  كما 

المؤتمر  انعقاد  واستضفنا  العرب،  الكتاب  اتحاد 

االستثنائي الناجح له في مصر في أكتوبر عام 2018 

إلقرار النظام الجديد التحاد األدباء والكتاب العرب.

رئيس  دولة  معالي  مع  اتفقنا  ذلك  وقبل   

الوزراء في مقابلتنا معه لوضع رؤية ثقافية شاملة 

موقع  من  الثقافة  وزارة  مع  الكامل  بالتعاون 

الشريك ال التابع.

عضوية  أعمال  في  االتحاد  جهد  بخالف  هذا 

اللجنة العليا للمهرجانات، واللجنة العليا لمعرض 

اللوائح  وضع  ولجنة  للكتاب،  الدولي  القاهرة 

للثقافة.  األعلى  للمجلس  الجديدة  التنظيمية 

واشتراكه بفاعليات المجلس األعلى للصحافة في 

آخر دورة له، ومشاركته في أعمال المجلس األعلى 

للثقافة وقوفًا مع ترشيحات أعضائه، في التصويت 

عليها، أو التعريف بمستحقيها من المرشحين من 

أعضاء النقابة.

كما استضافت النقابة العامة التحاد كتاب مصر 

جلسة اإلجراءات في سبتمبر 2019 النتخاب أمين 

العرب،  والكتاب  لألدباء  العام  لالتحاد  عام جديد 

والتي فاز فيها بالتزكية رئيس النقابة العامة التحاد 

قيادته  على  عربية  دولة   15 بتوافق  مصر،  كتاب 

في المرحلة القادمة وحتى عام 2023، وتم انعقاد 

أول مجلس لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 

األساس  النظام  وزع  وفيه   ،2020 في  مصر  في 

ووزعت  وطباعته،  اعتماده  بعد  لالتحاد  الجديد 

عن  فضالً  المساعدة؛  واألمانات  القانونية  المراكز 

مستشاري األمين العام، بالتوافق بين 16 عضًوا في 

االتحاد العام هم مصر، والجزائر، وعمان، واإلمارات، 

والبحرين،  والسودان،  وفلسطين،  واألردن، 

ولبنان،  والعراق،  والسعودية،  واليمن،  وموريتانيا، 

والكويت، وتونس، وليبيا.

التطرف،  ومحاربة  ثقافيا،  الدولة  دعم  ــ  

واإلرهاب منذ مؤتمرنا األول في يوليو 2015 الذي 

الوزير عمرو موسى،  الصديق  افتتحه معنا معالي 

وبحضور اثنين وعشرين رئيسا من رؤساء النقابات 

المهنية المصرية. 

ـ دعوة عدد من رؤساء مجالس إدارات النوادى 

بشروط  النقابة  ألعضاء  عضويتها  لفتح  الرياضية 

الترسانة  نادي  لدعواتنا  استجاب  وقد  ميسرة 

عضو  مئة  لقبول  استعداده  عن  معلنا  الرياضي 

السياســية والقوميــة  املســتويات  علــى 
ــوة،  ــتبًكا بق ــاد مش ــة كان االحت واإلقليمي
ومشــارًكا يف كل الفعاليــات املرتبطة بقضايا مصر 
واألمــة، معلنــا مواقفه الــي اتفقت مــع ثوابت الضمري 
الثقــايف الوطــي والعربي، يف قضايانــا احليوية، وعلى 
رأســها قضيــة مكافحــة اإلرهــاب، وقضية فلســطني
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   د. عالء عبد الهادي
رئيس النقابة العامة التحاد كتاب مصر، 

ورئيس الجمعية العمومية

واألمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

بأسبقية التقديم بالتقسيط على ثالثين شهرًا، بقسط 

)1026( جنيًها كل شهر ودفعة مقدمة.

ــ أما أهم ما نفخر به فهو ما قمنا به من حركة 

إدارة  مجلس  اشتباك  على  قامت  شامل  إصالح 

المستوطنة في  األمراض  المسئول مع كل  النقابة 

المفتوحة على مخالفة  الملفات  النقابة، ومع كل 

الفساد  مظاهر  كل  وضد  اللوائح،  وخرق  القانون 

التي كانت تنخر في هيكل النقابة المالي واإلداري 

المخالفات  تصحيح  ذلك  في  بما  والتشريعي، 

القانونية الفادحة التي رتبت أوضاًعا مالية وإدارية 

في  االتحاد  تكبح  كانت  شرعية،  أو  قانونية  غير 

انطالقته الجديدة، دون تأجيل أو تسويف أو تردد. 

وهذا ما أثمر حالة من االستقرار والتطور الحثيث 

غير المسبوق في تاريخ النقابة.

ــ وفي هذا العام 2020 أصبح العالمة د. محمد 

عوني عبد الرؤوف سادس رئيس شرفي لالتحاد بعد 

نجيب محفوظ، ومحمد سلماوي، وأستاذنا العالمة 

الله إبراهيم، وبهاء طاهر،  د. حسين نصار، وصنع 

رموزه  رمزا من  االتحاد  فيه  يكرم  تقليد جديد  في 

أننا  وأظن  عام  كل  الشرفية  الرئاسة  درع  بمنحه 

َقْدَر  تََجاَوَز  اآلن  االتحاد  إن  قلنا  لو  الحق  نعدو  ال 

الَمْدحِ حتى كأنُّه بأحسن ما يُثَنى عليِه يُعاُب.

المنجزات يشير  الرغم من أن سرد هذه  وعلى 

إلى ما كان يجب أن يضاف إليها، ومن أنها لم تحقق 

كل طموحاتنا، فإنه من الواجب علينا أن نشهد أنه 

مجالس  وبجهد  دورتيه،  في  المجلس،  هذا  بجهد 

وشعبه،  لجانه  وبجهد  الفرعية،  نقاباته  إدارات 

اتحاد  لنقابة  األول  الميالد  تحقق  مكتبه،  وهيئة 

واإلدارية  التشريعية  المستويات  على  مصر،  كتاب 

رائدة،  مصرية  لثقافة  ابتغاء  والثقافية  والمالية 

ومكانة مستحقة على المستويين العربي والدولي. 

ونؤكد هنا أن النقابة العامة التحاد كتاب مصر 

في  والحقيقية  الجادة  للثقافة  المهم  الجناح  هى 

ونتاِجهم  أعضائه  نشاطات  من  تمثله  بما  مصر 

الثقافية  والفعاليات  والنقدي.  واإلبداعي  الفكري 

في  وبمؤتمراته  وفروعه،  للجانه وشعبه  والخدمية 

األنواع األدبية كافة، بما يزيد على 25 مؤتمرًا ثقافيًّا 

كل عام شكلت إصداراتها اآلن وثيقة فكرية مهمة 

عن تاريخ مصر الثقافي في هذه المرحلة المهمة 

من تاريخنا. 

عاشت النقابة العامة التحاد كتاب مصر شامخة 

بأبنائها  عزيزة  ولوائحها،  بقوانينها  قوية  بكم، 

المخلصين.
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الكتابة  بأهمية  النسوي  الوعي  بداية  وكانت 

نقدية، من منطلق  أو  إبداعية  كانت  النسوية، سواء 

المخالف في  النص  ضرورة خلق وعي جديد لقراءة 

الكتابة اإلبداعية النسوية من ناحية، وللمشاركة في 

نحو  على  يفجر،  أخذ  الذي  الحديث  النقدي  الحوار 

قضايا  الماضي،  القرن  في  الستينيات  منذ  يُسبق  لم 

جوهرية تضيق بالكتابة وآلياتها، والعالقة بين المبدع 

الكتابة،  مستوى  على  وظواهريته  والفكر  والمتلقي، 

من ناحية أخرى.

اإلبداعية،  الكتابة  بقيمة  بالوعي  يختص  فيما  أما 

النصوص  إلى  االلتفات  خالل  من  هذا  تحقق  فقد 

النسوية، شعراً ونثراً، التي تسربت إلى كتب التاريخ، 

وتاريخ األدب، وكتب النقد، التي تفتقت عنها جميعاً 

أذهان الرجال، متضمنة بعض النصوص النسوية التي 

يستدعيها سياق الكتابة فحسب، وال تُستدعى بوصفها 

نصوصاً لها خصوصياتها في حد ذاتها.

وتعد هذه النصوص، على قلتها، المنطلق الذي بدأ 

منه الوعي الحديث في الكتابة النسوية.  وفي البداية 

كانت تلك التساؤالت التي كانت تلح في طلب اإلجابة 

عنها، أال وهي: هل تمثل تلك النصوص مجتمعة كل 

النصوص التي تنسب إلى النساء، أم أنها مجرد نماذج 

اختارها الرجال وفقاً ألهوائهم ووفقا لسياق الكتابة؟ 

وإلى أي حد تكشف تلك النصوص عن معاناة المرأة 

مع ذاتها ومع اآلخر؟ ثم إلى أي حد يمكن أن تشي 

اللغة بخصوصية الكتابة النسوية؟

وأما فيما يختص بالوعي النسوي بضرورة المشاركة 

من  ذلك  كان  فقد  الحديثة،  النقدية  الحركة  في 

تكن مسهمة قط في  لم  المرأة  بأن  اإلدراك  منطلق 

الحركة النقدية وربما الفكرية على مر العصور.  وقد 

ترتب على هذا المبالغة في إقصائها على المستويين 

األنثوي  مجالها  تأكيد  عن  فضالً  والجمالي،  الفكري 

حتى تتفرغ له بعيداً عن عالم الرجل.

نبيلة إبراهيم 

وصل  حسبما  النسوى،  النقد  يف  البحث  احتاج  رمبا    
اليوم، إىل قراءة تارخيية نصل معها، يف عجالة، إىل اإلطالالت 
األوىل لبداية الوعي النسوي بالكتابة النسوية، وال نقول الظاهرة 
النسوية.  فالظاهرة النسوية من وجهة نظرنا، بدأت مع املراحل 
لألسطورة  وفقًا  حواء،  أصبحت  أن  منذ  البشرية،  للحياة  األوىل 
القدمية الي انتشرت ورسخت، صنو الشيطان يف اإلغواء واإلغراء.

النقد النسوى ... 

فى إطار النقد الثقافى
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على أننا نود، قبل أن ندخل إلى عالم اإلنجاز في 

نسويتين  حركتين  بين  نميز  أن  المجالين،  هذين 

الحركة  كانت  وإذا  العالمي،  المستوى  على  تحقيقاً 

الثانية منهما تعد بحق امتداداً للحركة األولى، فإنهما 

تختلفان في المهاد التاريخي الذي صدرتا عنه، ومن 

ثم اختلفتا في دوافعهما وإنجازاتهما.

أّما الحركة األولى فكانت مصاحبة لحركات التحرر 

والتنوير التي بدأ منها الوعي بتحرير العقل وتحرير 

الشعوب  في  بخاصة  المرأة،  تكن  ولم  الشعوب، 

يقوم  التي  الثورية  األفعال  عن  بمنأى  المستعمرة، 

بها الرجل.  وكان من الطبيعي أن يتحرك الوعي من 

الحقوق  في  بالمساواة  الوعي  إلى  الشعوب  تحرير 

بين الرجل والمرأة، وذلك بعد أن استوعب كل إنسان 

على  ولكن  القيد.   من  التحرر  ومعني  القيد  معني 

المجتمعات،  الكثير من  الوعي، فإن  الرغم من هذا 

ومن بينها المجتمعات العربية، لم يكن قد تهيأ بعد 

تهيؤا كلياً لتقبل وضع جديد للمرأة يقوم على أساس 

المساواة بينها وبين الرجل.  فعندما نشر قاسم أمين 

حدثاً  هذا  عد   ،1901 عام  المرأة«  »تحرير  كتابه 

جليالً اضطربت له المؤسسات الدينية بصفة خاصة، 

»الخديوي  إن  بل  عامة.   بصفة  المثقفين  وجمهور 

عباس الثاني أبدى سخطه على الكتاب، ومنع قاسم 

الواجبات  ألداء  عابدين  قصر  يدخل  أن  من  أمين 

ذلك  في  الرجال  لكبار  مألوفاً  كان  كما  الرسمية، 

الزمن.  ولكن قاسم أمين لم يأبه بذلك، القتناعه بأنه 

صاحب رسالة اجتماعية ووطنية ال تعنيه هو وحده.  

ومن ثم أكد كتابه األول بكتاب ثان بعنوان »المرأة 

تنهض  أن  على  المرأة  يستحث  وفيه  الجديدة«؛ 

وتطالب بحقها، وال تنتظر من الرجال أن يدافعوا عن 

حقوقها.  وكانت باحثة البادية »ملك حفني ناصف« 

التي تعد ابنة قاسم أمين الروحية )1886ـ1918( في 

الفكر والجرأة، من أوائل النساء الالتي بدأن ينشرن 

مقاالتهن ويلقين خطبهن في المحافل.  وقد جمعت 

خطبها ومقاالتها في كتابها »نسائيات«)1(.

البادية، برزت رائدات أخريات  باحثة  وإلى جانب 

اإلبداع  مجال  في  العربي  الوطن  مستوى  على 

على  منهن  المرأة؛  لتحرير  الحماسية  الروح  وإذكاء 

وهدى  التيمورية،  عائشة  ـ  الحصر  ال  المثال  سبيل 

سجلت  وقد  فواز.   وزينب  زيادة،  ومي  شعراوي، 

فاطمة اليوسف الشهيرة بروز اليوسف قصة كفاحها 

وسطوتهم  الرجال  تعنت  وسط  الصحافة  مجال  في 

روز  »دار  دارها،  عن  صدر  كتاب  في  النساء،  على 

اليوسف«)2(.

المجلة  تكن  لم  اليوسف«  روز  »مجلة  أن  على 

الوحيدة في العالم العربي التي تحمل اسم امرأة في 

الزمن نفسه صدرت مجالت  الوقت؛ ففي هذا  ذلك 

صحيفة  منها  العربيات؛  النساء  من  حفنة  تحررها 

ألكسندرا  وناشرتها  لمحررتها  الجليس«  »أنيس 

)اإلسكندرية 1898(، وصحيفة »شجرة الدر« بتحرير 

و»فتاة   ،)1901 )اإلسكندرية  الدين  عيد  سعدية 

لبنان« بتحرير سليمة أبو راشد )لبنان 1914( ـ هذا 

على سبيل المثال ال الحصر)3(.

الكفاح  من  المرحلة  هذه  نسمي  أن  ويمكننا 

حقوقها  على  المرأة  حصول  سبيل  في  النسوي 

اعتمدت  التي  الصاخبة  الشكوى  بمرحلة  األولية 

وميكننا أن نسمي هذه املرحلة من الكفاح النسوي 
يف سبيل حصول املرأة على حقوقها األولية مبرحلة 

الشكوى الصاخبة
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فيها المرأة على أن يكون صوتها مدوياً في المحافل 

ال  العادة  وفي  والمجالت.  الجرائد  صفحات  وعلى 

بنية  في  جوهري  تغيير  عن  المراحل  هذه  تسفر 

المجتمع، بل تنتهي إلى تحقيق بعض المطالب التي 

ال مفر من قبولها في أي مجتمع يسعى إلى التحرر 

والتحديث كما كان الحال في المجتمعات العربية في 

ذلك الوقت.  وبمقتضى هذه المطالب نالت المرأة 

في بعض المجتمعات وليس كلها، حقها في السفور 

وفيما  االنتخابي.   بصوتها  واإلدالء  والعمل  والتعليم 

للقوانين  والمشرعة  المهيمنة  القوة  ظلت  هذا  عدا 

هذا ظل  وبمقتضى  الذكوري.   المجتمع  عن  صادرة 

الرجل مالكاً لحقه في الطالق وتعدد الزوجات، وفي 

أن تكون له حياته الخاصة خارج البيت بقدر ما يكون 

له حق السيادة داخل البيت.

ولما أسفر خروج المرأة إلى العمل عن زيادة أعبائها، 

في الوقت الذي تضاعفت فيه التزاماتها بالنسبة إلى 

البيت، نظراً لتقلص الوقت الذي أصبحت تنفقه فيه، 

من  بمزيد  الرجل  على  الوضع  هذا  عاد  حين  في 

لنفسه،  التي شرعها  بمكاسبه  االحتفاظ  اإلصرار على 

عادت المرأة لتلوك خيبة أملها، وتفكر فيما يمكن أن 

يبعد عن نفسها دواعي القلق، ويعمل على استمرارية 

سماع صوتها المطالب بحقوقها.  وقد أدركت المرأة 

إال من خالل  المطلب  إلى تحقيق هذا  أنه ال سبيل 

نحو  على  والبحثية  اإلبداعية  الكتابة  عملية  ممارسة 

مستمر ومكثف.

- 2-

وكان هذا بداية المرحلة الثانية والحديثة للظاهرة 

إنها  نقول  أن  يمكن  التي  المرحلة  وهي  النسوية، 

مسايرة  وكانت  اليوم،  حتى  الستينيات  من  امتدت 

لتطور النظريات في العلوم اإلنسانية كافة، وفي النقد 

األدبي بصفة خاصة.

 وألن الحركة النسوية في هذه المرحلة قامت بدافع 

البحث والتفنيد، وليس بدافع توصيل صوت االحتجاج 

عليها  غلب  فقد  أخرى،  تارة  ومقروءاً  تارة  مسموعاً 

الحوار الذي يقوم على االستيعاب الكامل لكل ما أنتجه 

الفكر الذكوري من القديم حتى العصر الحديث، وما 

تبلور في صيغة نظريات تختص بالدراسات اإلنسانية 

من  األمر  نهاية  في  مكنها  نحو  على  كافة،  بفروعها 

بلورة نظريات خاصة بها.  وكان لهذه النظريات دور 

بخاصة،  الحديثة  النقدية  النظريات  إثراء  في  كبير 

والحركة الثقافية بعامة على نحو ما سنرى.

ومهما  النظريات،  هذه  مجاالت  تشعبت  ومهما 

اختلف التعبير عن مضمونها، فإنها تتلخص في النهاية 

في المحاور اآلتية:

المحور األول: ويركز على تفنيد أقوال العلماء من 

الرجال الذين يتهمون المرأة، تحت ستار البيولوچي، 

الرجل  إلى  بالقياس  والدونية  واالستكانة  بالضعف 

الذي يقع خارج هذا التصنيف.

المحور الثاني: ويركز على إعادة كتابة التاريخ الذي 

وإنسانيّا،  وإبداعيّا  اجتماعيّا  المرأة  دور  فيه  طُمس 

الرجال  تاريخ  سوى  التاريخ  من  يبق  لم  إنه  حتى 

البارزين، صّناع السياسة والحروب.  وبهذا فقد التاريخ 

الشعوب،  تاريخ  يكون  أن  وهي  الحقيقية،  وظيفته 

وتاريخ العامة منهم قبل الخاصة.

أسفر خروج املرأة إىل العمل عن زيادة أعبائها، يف الوقت 
الذي تضاعفت فيه التزاماتها بالنسبة إىل البيت.
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الحركة  توليه  الذي  المجال  وهو  الثالث:  المحور 

أكبر  فيه  حققت  والذي  كبيراً،  اهتماماً  النسوية 

إنجازاتها؛ ونعني بذلك محور النقد واإلبداع.

في المحور األول تركز بعض المثقفات من النساء 

على الرد على نظريات »فرويد« التي تهاجم المرأة 

من  فالمرأة  الرجل؛  إلى  بالنسبة  قدرها  من  وتحط 

وجهة نظر فرويد مطبوعة على النرجسية والسلبية، 

وتتميز بضعف في بنية األنا العليا.  وفضالً عن هذا 

فإنها تتلذذ بتعذيب ذاتها، وكره بنات جنسها.  وأما 

ما  على  على حسده  فتقوم  بالرجل  عالقتها 

حبته به الطبيعة من ميزات جعلته يتفوق بها 

عليها.  وإذا كانت هنالك امرأة أكدت ذاتها 

وحققت نجاحاً أدى بها إلى الشهرة، فإنها - 

من وجهة النظر الفرويدية - تكون مدفوعة الشعورياً 

الرجل والمرأة بصفة  بحسدها للرجل.  والفرق بين 

عامة، من وجهة نظر فرويد، هو الفرق بين الشعور 

والالشعور. فإذا كان الشعور يمثل االنطالق واإلشراق، 

فإن الالشعور يمثل الظلمة واالختناق والكبت)4(.

خالل  من  والمرأة  الرجل  بين  فرويد  فرق  وكما 

فرّق  والالشعور،  الشعور  بين  التفرقة  في  نظريته 

بين  تفرقتهم  خالل  من  بينهما  األنثروبولوچيون 

هؤالء،  نظر  وجهة  من  فالمرأة،  والحضارة؛  الطبيعة 

تمثل الجانب الطبيعي، في حين الرجل يمثل الجانب 

الحضاري.  والفرق بين الطبيعي والحضاري هو الفرق 

لها  ويخضع  الطبيعة،  لحكم  نفسه  يسلم  من  بين 

بفكره  بالضرورة، ومن يتجاوزها ليكون صانعاً خالقاً 

وعقله.

وعلى الرغم من التقارب بين نظرية العالم النفسي 

األصلية«  واألنماط  الجمعي  »الالشعور  في  »يونج« 

بين  يونج  يفرق  لم  إذ  النسوية،  الحركة  وأهداف 

الذكر واألنثى في العملية النفسية التي تعتمل داخل 

فإنه  الشعور،  نحو  الالشعور  من  منطلقة  اإلنسان، 

عندما نّص على أن كل إنسان ـ ذكرا كان أو أنثى ـ 

يحتوي في تكوينه على الجنسين معاً، جعل العنصر 

الذكوري في المرأة وسماه الـaminus   أكبر مساعد 

عنصر  جعل  حين  في  الشخصية،  تكامل  على  لها 

األنوثة في الرجل وسماه الـ  amina  حجر عثرة في 

طريق صعود الرجل من حلكة الالشعور إلى إشراقة 

الشعور)5(.

كتابة  بإعادة  يعنى  الذي  الثاني  المحور  ويعد   

الحياة  في  المرأة  دور  فيه  طمس  الذي  التاريخ، 

أولتها  التي  المحاور  أهم  من  عمد،  عن  اإلنسانية 

الحركة النسائية اهتمامها.  فلقد كانت كتابة التاريخ 

تسبب  التي  والحروب  األحداث  تسجيل  بدافع  تتم 

التاريخ مسجالً  جاء  ولهذا  الحكام؛  من  الساسة  فيها 

كتابة هذا  تولى  أن من  الرجال وحدهم؛ كما  لحياة 

لم  وبهذا  الرجال؛  هم  ـ  أخرى  ناحية  من  ـ  التاريخ 

مرت  التي  الشعوب  لحياة  ممثالً  التاريخ  يكن 

مرئية،  وغير  مرئية  تفاعالت  إثر  تاريخية،  بتقلبات 

بين مستويات الشعب كافة، بجنسيه: الرجل والمرأة 

في  أصبح  الشعوب  تاريخ  فإن  ولهذا  السواء.   على 

حاجة ملحة إلى من يكشف حقيقته على نحو آخر 

غير ما كتب به. وقد أنجزت المرأة الغربية في هذا 

مصر  وفي  بحق.   تاريخية  إضافات  يعد  ما  المجال 

في  عكفت  التي  والذاكرة)*(،  المرأة  جماعة  تكونت 

جدية كبيرة على إنجاز ما يخص هذا المشروع في 

الجانب العربي.

نظريات «فرويد» تهاجم املرأة وحتط من قدرها 
املرأة من وجهة نظر فرويد مطبوعة من النرجسية والسلبية 
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في  االتجاه  هذا  صاحبات  فإن  هذا  عن  وفضالً 

باالكتفاء  اقتناعهن  عدم  عن  عبرن  بخاصة،  الغرب 

بكتابة سير بعض النساء البارزات الالتي شاركن في 

النسوية، على أساس  المشكلة  بالكلمة عن  التعبير 

أن هذا ال يحقق المفهوم الحديث للتاريخانية التي 

تطالب بقراءة جديدة واعية لما وصل إلينا مكتوباً 

سير  تُكتب  بأالّ  هؤالء  طالب   الماضي..وإنما  عن 

أفراد النساء مستقلة، على أساس أن كل سيرة تمثل 

وحدة  وكأنها  تكتب  أن  ينبغي  بل  نسائية،  عبقرية 

نصية موحدة، وغير منفصلة عن دوافعها االجتماعية 

والنفسية والسياسية.  وبهذا تصبح سير النساء جزءاً 

ال يتجزأ من الحركات التاريخية والسياسية، بل تؤكد 

أنها متفجرة عنها.

وفضالً عن هذا فإن الفحص العميق لكتابات هؤالء 

النسوة يؤدي إلى اكتشاف آلية الكتابة النسوية منذ 

تطور  مع  تطوراتها  رصد  يمكن  بحيث  مبكر،  زمن 

الحركة.

النسوية  الحركة  أولته  الذي  الثالث،  المحور  وأما 

على  وجودها  فيه  أثبتت  والذي  األكبر،  االهتمام 

األدب  محور  فهو  واإلبداعي،  النقدي  المستويين 

المحور  لهذا  يفرد  أصبح  أن  درجة  إلى  والنقد، 

مساحة خاصة في كل الكتب النقدية الحديثة، فضالً 

اللغوية  المعاجم  في  عنه  المسهبة  الكتابات  عن 

والنقدية.

المجال  الناقدات في هذا  النساء  نشاط  بدأ  وقد 

إثر إدراكهن لعزلتهن عن مشهد النقد الحديث؛ فلم 

النقاد  يكن لكتاباتهن صدى يذكر فيما كان يقدمه 

أصحاب النظريات الحديثة من نماذج تحليلية يرون 

من خاللها خصوصيات النص وفقاً لرؤياهم الخاصة، 

لها  أن يفسح  لقضاياهن مجال يمكن  لم يكن  كما 

الذي  بعامة،  والفكري  واللغوي،  الفلسفي  الجدل 

الحديثة  النقدية  النظريات  صراعات  في  احتدم 

بعضها مع بعض.  وكان البد للنساء الناقدات، لكي 

الجديد  الثقافي  الحقل  هذا  في  وجودهن  يثبتن 

يحققنه  أن  يمكن  لما  بدقة  يخططن  أن  المثمر، 

البداية في  تكون  أن  فيه.  وكان البد  إنجازات  من 

في  المنظرة  الرجال  عقول  أفرزته  ما  كل  استيعاب 

هذا المجال.

المسئولية،  هذه  النسويات  الناقدات  تحملت 

وبدأن التحاور مع النظريات النقدية الحديثة على 

 Tel كِْل  تْل  الشهيرة:  النقدية  المجالت  صفحات 

ليتراري  ونيو   ،Diactrique ودياكريتيك   ،quell

تكن  ولم   New Literary History هيستوري 

ما  بقدر  الرجال  عقول  تسائل  حوارها  في  المرأة 

اإلجابة  تساؤالتها  تطلبت  وقد  ذاتها:  تسائل  كانت 

المرأة  كيان  تخص  قضايا  تثيره من  عما  إلحاح  في 

في الصميم.

فسؤال حول ما إذا كان ما تكتبه المرأة المبدعة 

عما  اإلبداعية  وأدواته  لغته  في  ومميزاً  مختلفاً 

يكتبه الرجل، وما إذا كانت التجربة النسوية تتطلب 

بصرف  خاص  أسلوب  في  تُبّث  خاصة  موضوعات 

فإن  والفكرية:  اإليديولوچية  انتماءاتها  عن  النظر 

كانت المرأة المبدعة تتبنى اإليديولوچية الماركسية 

تنتمي  كانت  وإن  القهر،  موضوع  على  تركز  فإنها 

إلى الفكر النفسي »الالكاني« فإنها تركز على الكبت 

منتمية  كانت  إذا  أما  القهر؛  عن  المتولد  النفسي 

إلى المدرسة األمريكية فإنها تنطلق من النص أوالً 

وخصوصية  النسوية،  الموضوعات  خصوصية  لتبرز 

مشاعرها وتعبيرها.
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وعلى الرغم من هذا االختالف في االنتماء الفكري 

يجمعن  النسويات  الناقدات  فإن  واإليديولوچي، 

النسوية،  التجربة  خصوصية  إبراز  إلى  سعيهن  على 

وخصوصية التعبير عنها.  ولهذا فإن هناك من أطلق 

مصطلحاً موحداً على الكتابات النسوية، مهما اختلفت 

.)6( gynocritics انتماءاتها هو مصطلح

وفي الوقت الذي كانت النسوية ترتب فيه أوضاعها، 

النقدية  النظريات  صراع  حلبة  لدخول  استعداداً 

الثقافية،  األجواء  التي أخذت تسيطر على  الجديدة، 

برز على استحياء مصطلح الثقافة، ال بوصفه مصطلحاً 

جديداً، فهو في الحقيقة مصطلح قديم وكاد أن يكون 

موظفاً بمعناه الذي نفهمه به اليوم، بل برز بوصفه 

كل  يستوعب  وعاء  يكون  أن  يصلح  نقدياً  اتجاهاً 

االتجاهات النقدية المتصارعة، التي ظل بعضها يأخذ 

حتى  عشر  التاسع  القرن  منتصف  منذ  بعض  برقاب 

ويوجهها  التقريب،  وجه  على  العشرين  القرن  نهاية 

يتكون  إنسان  كل  أن  من  انطالقاً  موحدة،  وجهة 

نسيجه الفكري من عناصر شتى تشارك فيها الجماعة؛ 

الداللية،  والشفرات  والرموز  اللغة  في  شريكها  فهو 

والعادات والتقاليد، فضالً عن أن الموروث بكل صيغه 

وأشكاله يعد ملكية جماعية.  ويترتب على هذا أن 

النص، سواء كان مصدره الفرد أو الجماعة، يعد مجاالً 

مثمراً لتفعيل عالمات هذه الثقافة من أجل توجيهها 

وجهة فكرية معينة.

وقد أخذ هذا االتجاه ينمو في اطراد، محدثاً توجهاً 

للنظريات النقدية الحديثة، وليس في وسعنا  جديداً 

ذلك،  من  أكثر  الموضوع  هذا  في  نخوض  أن  اآلن 

النسوي.   النقد  أثره في حركة  إلى  نشير  أن  وحسبنا 

ويمكننا أن تلخص اإلفادة التي جنتها منه هذه الحركة 

فيما يأتي:

أوالً: تأكيد أن الناس، رجاالً كانوا أم نساًء، شركاء في 

الحق، عندما يكونون شركاء في الثقافة الواحدة.

على  العقول  فتح  الجديد  الثقافة  مفهوم  أن  ثانياً: 

قيمة الموروث الجماعي، شفاهياً كان أم مدوناً؛ ومن 

ثم امتدت األبحاث النسوية إلى األساطير والموروث 

الشعبي لترصد فيها بعداً تاريخياً آخر للقضية النسوية.

ثالثا: إذا كان هذا المفهوم الثقافي الجديد قد قرّب 

فإن  للثقافة،  الموحد  المفهوم  خالل  من  الناس  بين 

هذا ال ينبغي أن يقتصر تحققه مع الشعب الواحد، 

بل ينبغي أن يحقق همزة الوصل بين الشعوب بعضها 

النسوية  الدراسات  انفتحت  السبب  ولهذا  وبعض.  

على إبداع المرأة في إفريقيا وفي العالم الثالث بوجه 

عام.

عن  نتحدث  مازلنا  ونحن  علينا  يتحتم  أنه  على 

العالقة بين النسوية ومفهوم الثقافة الجديد أن نشير 

 Shirley and«أردينار وإدوين  »شيرلي  نظرية  إلى 

Edwin Ardener، أستاذي األنثروبولوچيا في جامعة 

فحسب،  جدتها  وربما  النظرية  لطرافة  ال  أكسفورد، 

بل ألنها تقدم إلينا تفسيراً وشرحاً لمناطق االختالف 

الثقافي بين الرجل والمرأة، حتى وإن كانا ينهالن معا 

ملخصا  نقدم  أن  ويمكننا  موحد.   ثقافي  معين  من 

لهذه النظرية على النحو اآلتي:

بوصفه  يدرس  أن  يمكن  النفسي  المرأة  واقع  إن 

نتاجاً أو تكوينا لعوامل القهر الساكنة بداخلها، ومن 

هنا ينبغي أن نحلل اللغة بوصفها كاشفة عما يمكن 

إن واقع املرأة النفسي ميكن ان ُيدرس بوصفه نتاًجا 
أو تكويًنا لعوامل القهر الساكنة بداخلها
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أن نسميه السلوك اللغوي.  وعلى الرغم مما يبدو 

العنصر  اختالف  نتيجة  النساء  بين  اختالف  من 

والثقافة والمستوى االجتماعي الخ.. فإنهن يشتركن 

معا فيما نسميه التجربة النسوية، التي تتمركز في 

كل ثقافة على حدة.  وهذه التجربة النسوية هي 

التي تربط بين النساء جميعاً عبر الزمان والمكان.  

يختلف  النسوية  الثقافة  مفهوم  يجعل  هذا  ولعل 

كلية عن المفهوم الماركسي للثقافة.

االجتماع  وعلماء  األنثروبولوچيون  دأب  لقد 

بأنها  النسوية  الثقافة  يصفوا  أن  على  والمؤرخون 

مخالف  وهذا  الرجولية،  الثقافة  لقوالب  مخالفة 

يعيشان  معاً  والرجل  المرأة  أن  فالواقع  للحقيقة؛ 

صنعه  فى  معاً  ويشاركان  موحد،  ثقافي  إطار  في 

وتنميته.  ولهذا ال ينبغي أن ننظر إلى ثقافة المرأة 

إلى  ينظر  أن  يصعب  إذ  أصل؛  من  فرعاً  بوصفها 

غالبية في المجتمع تعيش في إطار ثقافة موحدة 

أنه  والحقيقة  منعزلة.   جزيرة  في  تعيش  وكأنها 

عندما ترغم النساء على االنفصال عن ثقافة الرجال 

عزلهن  في  الرغبة  بدافع  أو  الرجالي  القهر  بدافع 

النساء  فإن  اإلذالل(،  معنى  يتضمن  سلوك  )وهو 

يوجهن هذا السلوك لصالحهن، وكأنهن بذلك يؤكدن 

أهمية وظيفة المرأة وربما تفوقها.  ومن هنا نفهم 

أن المرأة في الحقيقة تعيش ثنائية الثقافة: الثقافة 

والثقافة  كنفها؛  في  الجميع  يعيش  التي  العامة 

التي  المواضعات  من  مجموعة  بوصفها  النسوية 

كرست اجتماعياً.

ويؤكد األخوان »أردينارز« أن المرأة تكّون نتيجة 

هذا الوضع االجتماعي مع غيرها من النساء المجتمع 

النسوي الذي يمكن أن يتعدى حدود الواقع الثقافي.  

متداخلتين  دائرتين  برسم  نظريتها  يمثالن  وهما 

هما Y، X ؛ وتمثل األولى المجال الثقافي الرجالي؛ 

والثانية المجال الثقافي النسائي.

 ونالحظ أن المرأة تشترك مع الرجل في جزء كبير 

من الدائرتين المتداخلتين، ويظل لها بعد ذلك جزء 

محدود خارج دائرة الرجل، أال وهو الجزء الذي يعد 

لها وال دخل للرجل فيه، ويسمى، من جانب  ملكاً 

الرجل، الجزء البري أو الجامح في المرأة.  ويوازي 

هذا الجزء الخارج عن دائرة الرجل جزءاً خارجاً عن 

دائرة المرأة؛ وهو كذلك جزء ملك للرجل وال دخل 

للمرأة فيه.  ولكن بينما يوصف ما هو ملك للمرأة 

بالرجل  الخاص  الجزء  يوصف  وبّري،  جامح  بأنه 

بكمال الوعي.

وإذا صرفنا النظر اآلن عما يخص الجانب الذكري 

ـ  بالمرأة  الخاصة  المنطقة  فإن  الشرح،  هذا  في 

ونحن مازلنا بصدد نظرية أدينارز ـ التي توصف أنها 

برية وجامحة، هي التي تعني بها النظرية النسوية، 

كما أنها تقع في بؤرة النقد النسوي؛ حيث إنها تعد 

الرموز،  النسوي.  ومهمة هذه  مكمنا لرموز الوعي 

في حالة تفعيلها، أن تجعل الخفي ظاهراً، والصامت 

الجامح  البري  الجانب  متكلماً؛ وهذا يعني أن هذا 

التسلط،  صوت  هما  خطابيان  صوتان  عنه  يصدر 

عن  الصادران  الصوتان  وهما  الصمت،  وصوت 

للمرأة  يقدر  اللذين  والثقافي  االجتماعي  الميراث 

أن تتحملهما.  وحيث إن كل خطوة يخطوها النقد 

النسوي اليوم تتجه نحو تحديد خصوصيات الكتابة 
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النسوية، فإنها في الوقت نفسه تتجه نحو فهم الذات 

النسوية وسبر أغوارها)8(.

النحو  هذا  على  بالهدف  الوعي  تحدد  أن  وبعد 

بفضل توسيع آفاق التحليل للنص األدبي، بدأت تصدر 

للناقدات النسويات ولبعض الباحثين من الرجال الذين 

أغرتهم الكتابة في هذا الفرع من الدراسات األدبية 

والنقدية، كتب وأبحاث في موضوعات تخص صميم 

عالم المرأة اإلبداعي لم يسبق أن كتب فيها من قبل، 

إذا استثنينا كتاب »سيمون دي بوفوار« عن الجنس 

اآلخر، الذي صدر في زمن مبكر نسبياً، وأحدث ضجة 

في حينه، وإن كان يختلف في تناوله عن الكتب التي 

صدرت في زمن ما بعد الحداثة.  ويمكننا أن نقدم 

في الهامش نماذج من هذه األبحاث)**(.

وبهذا تكون الكتابة النسوية قد تطورت من الدافع 

الثوري إلى الدافع البحثي بهدف تأسيس تاريخ أدبي 

حقيقي  لفهم  تمهيداً  متكامل،  نقدي  واتجاه  جديد، 

وتطبيق علمي لمفهوم الجنوسة)***(.

األولى  المرحلة  في  يتجه  النسوي  النقد  كان  لقد 

المرأة  صور  تفنيد  إلى  الستينيات،  في  أي  للحركة، 

في أعمال الرجال اإلبداعية، وقلما كانت تلك الصور 

الرجال، وهما  أدب  في  التقليديين  النمطين  تتجاوز 

تقديم  وإلى  الشيطاني،  والنمط  المالئكي  النمط 

نماذج اإلساءة للمرأة.  أما في مرحلة ما بعد الحداثة، 

فلم تعد تلك النماذج التي ُخصت بها تزعجها، وال أية 

فروق أخرى في كتابتها عن الكتابة الذكورية، إذ إن 

المرأة الناقدة، في عصر ما بعد الحداثة، كانت تسعى 

االختالف  وهذا  والتنوع.   االختالف  إبراز  إلى  حثيثاً 

والتنوع كان يبحث عنه في اتجاهات أربعة: االتجاه 

النفسي،  واالتجاه  اللغوي،  واالتجاه  البيولوچي؛ 

هذه  تتداخل  أن  الطبيعي  ومن  الثقافي.   واالتجاه 

االتجاهات في بعضها البعض، حيث إنها في النهاية 

تتمحور في اللغة، وتتبلور في تشكيالت رمزية وصيغ 

لغوية، تفضي إلى المعنى الذي يبحث عنه في هذه 

األبعاد.

وإذا كان كل بعد من هذه األبعاد يختص بموضوعات 

بعينها يقوم على التفنيد والحجاج فإنها جميعاً تخضع 

ألسس منهجية يمكن أن نلخصها فيما يأتي:

وما  الباحث  بين  العاطفية  العالقة  تأسيس  أوالً: 

بالتجربة  الناقدة  أو  الناقد  عالقة  أي  فيه،  يبحث 

المجال.   هذا  في  البحثية  الخبرة  وتأسيس  النسوية، 

يكونا  أن  على  قادرين  والناقدة  الناقد  يكون  بعدئذ 

واالجتماعية  التاريخية  وخلفيته  النص  من  قريبين 

والنفسية.

ثانياً: االستعانة بالمنهج العلمي في تفنيد الحقائق.

معرفية،  نسوية  لنظرية  كلية  مالمح  تحديد  ثالثاً: 

واآلخر هو سلطة  باآلخر؛  المرأة  تتأسس على عالقة 

الرجل وسلطة المجتمع بتداعياتهما االجتماعية عبر 

التاريخ.

شأن  من  تعلي  التي  الثقافية  الحركة  تفعيل  رابعاً: 

المرأة لكي يتحقق التوازن الصحي بين الرجل والمرأة.

في  بالمرأة  لحق  الذي  القهر  أن  تأكيد  خامساً: 

ينتمي  حدث  هو  وإنما  وأبدياً،  أزلياً  ليس  الماضي 

واألنظمة  الفكر  في  تخلف  بسبب  الماضي  إلى 

ما  إلى  والمجتمع  الفكر  ينهض  وعندما  االجتماعية؛ 

هو أرقى، البد أن يتالشى اإلحساس بالقهر والظلم، ال 

بين النساء فحسب، بل بين كل الطوائف المقهورة.

وإذا كان أهم ما توصلت إليه الحركة النسوية من 

النسوى؛ فإن هناك تساؤالت  النقد  إنجاز ثقافي هو 
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تفرض نفسها في هذا المقام، وتلح في طلب اإلجابة 

عنها، حتى تتضح الحدود الفاصلة بين النقد الذكوري 

والنقد النسوي.  فإذا كان أعالم النقد الحديث، وجلهم 

من الرجال، قد شيدوا صرحاً نقدياً لم يحدث أن شيد 

على هذا النحو من قبل، فما اإلضافة التي يمكن أن 

يكون النقد النسوي قد أضافها؟ وسواء كانت اإلضافة 

عن  أو  والمراجعة،  التحاور  خالل  من  تحققت  قد 

أين  السؤال:  سيبقى  جديدة؛  نظريات  خلق  طريق 

األسس  خلخلة  في  شرعيتها  اإلضافة  هذه  تكتسب 

الفكرية القارة في النقد الحديث؟

قضية  على  أسس  النسوي  النقد  أن  المعروف  من 

جمدها  قيود  من  المرأة  بتحرير  نادت  اجتماعية 

وأضرت  واجتماعياً،  نفسياً  المرأة  وأرهقت  التاريخ 

بالعالقات االجتماعية السليمة، لما كان لها من مردود 

أخالقي شابه الكذب والخداع.

وحيث إن النقد هو العلم الذي يتعامل مع النصوص 

بالمعنى اإلبداعي الخاص والعام، أي أنه يتعامل مع 

تاريخ الفكر واإلبداع، كان على الناقدات الالتي تلقين 

الحديث،  النقد  حركة  واستوعبن  أكاديمية،  دراسات 

النقدية  النظريات  يراجعن  أن  مبدعات،  بينهن  ومن 

قطعت  قد  النسوية  الحركة  كانت  أن  بعد  الحديثة 

شوطاً طويالً في مناقشة قضايا المرأة، كما سبق أن 

ذكرنا، ليرين ما إذا كانت النظريات النقدية الحديثة، 

والنفسي،  واللغوي  والفلسفي  التاريخي  برصيدها 

القديمة  النسوية  للنصوص  نقد  تأسيس  على  قادرة 

والحديثة؛ وبتعبير آخر ما إذا كانت قادرة على تأسيس 

نقد ثقافي نسوى.

النقد  إن  نقول  أن  نستطيع  ال  الحالة  هذه  وفي 

الحديث  للنقد  المؤسسة  النظريات  يهدم  النسوي 

ليشيد على أنقاضها نظرياته، بل إنه يتحاور معها في 

ثقافة  تعميق  بهدف  ثقافية جديدة،  بحثية  مسارات 

القارئ فيما يقرأ، وخلق وعي جديد لديه بالمكونات 

»تيري  يقول  للنصوص.  وفي ذلك  األساسية  الثقافية 

يهدف  النقد  »إن هذا  النسوي:  النقد  عن  إيجلتون« 

وإعادة  األدب،  في  المتسلطة  األفكار  تعرية  إلى 

هذا  ومثل  العام.   الثقافي  المجال  في  النص  غرس 

ضرباً  ونصوصها  وممارستها  الثقافة  من  يجعل  النقد 

من النشاط االجتماعي.  إنه يفكك األدب المتسلط، 

ويعيد تقييم األحكام واالفتراضات المستقبلية«)10(.

ولنأخذ مثاال على ذلك من إرساء مفهوم ثنائية الجنس 

والجنوسة في العملية النقدية؛ وهو مفهوم لم تلتفت 

إليه أية نظرية نقدية من قبل؛ فقد ميز النقد النسوي 

البيولوچي والحضاري،  بين  الفرق  بينهما على أساس 

أو الطبيعي والمصنوع، وهو موضوع يختص بالمرأة، 

والفلسفية  التاريخية  المستويات  على  الجدل  وأثار 

واالجتماعية منذ عصر ازدهار الفلسفة اليونانية حتى 

اليوم؛ فقد قيل إن المرأة مخلوق طبيعي، شأنها في 

ذلك شأن المخلوقات الطبيعية األخرى، بما كلفت به 

من قبل الطبيعة بالحمل والوالدة والرضاعة؛ أما الرجل 

ما  كل  يصنع  لكي  خلق  وقد  حضاري؛  مخلوق  فهو 

يمكن أن ينقل اإلنسان والحياة من طور حضاري إلى 

ومقومات  اللغة  ناصية  يمتلك  الذي  وهو  آخر؛  طور 

التفكير المجرد.

وهي  الجنوسة؛  لمصطلح  النسوية  روجت  وقد 

ترجمة يمكن أن نرتضيها لمصطلح gender، وتعني 

أهم ما توصلت إليه احلركة النسوية من 
إنـجاز ثقايف هو النقد النسوي
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وحدة النوع البشري، الرجل والمرأة، من حيث إنهما 

يجتمعان معاً في مضمار ثقافي واحد، وإنهما حمال 

متاعب المسار التاريخي في تطور الحياة والرقي بها، 

وإن كلفت المرأة، دون الرجل، بأداء مهمة التواصل 

بين  التفرقة  ضرورة  هذا  على  ويترتب  البشري.  

الجنس والجنوسة.  وإذا كان الرجل قد روج للجنس 

التاريخ للهبوط بالمستوى الحضاري للمرأة إلى  عبر 

دورها  لتؤكد  عادت  المرأة  فإن  البهيمي،  المستوى 

الرجل من خالل هذا  مع  إلى جنب  جنبا  الحضاري 

الستينيات  منذ  روجته  الذي  الجديد  المصطلح 

اإلبداعية  المجاالت  في  عنه  البحث  وواصلت 

واالجتماعية المختلفة، لتنتهي إلى أن الجنوسة أقدم 

من الجنس، إذ إنها تمثل الفعل األول للحياة عندما 

واحدة،  نفس  من  والمرأة  الرجل  تعالى  الله  خلق 

قال  بأفعالهما.   الوعي  عن  مسئولين  معا  ليجعلهما 

تعالى: » َوقُلَْنا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَْت َوَزْوُجَك الَْجنََّة وَكُال 

َجرََة فَتَُكونَا  ِمْنَها َرَغداً َحيُْث ِشئْتَُما َوال تَْقَربَا َهِذِه الشَّ

ا  ِممَّ َعْنَها فَأَْخرََجُهَما  يْطَاُن  الشَّ فَأَزَلَُّهَما  الظَّالِِميَن،  ِمَن 

َولَُكْم  َعُدوٌّ  لِبَْعٍض  بَْعُضُكْم  اْهِبطُوا  َوقُلَْنا  ِفيِه،  كَانَا 

البقرة،  )سورة  ِحيٍن.«  إِلَى  َوَمتَاٌع  ُمْستََقرٌّ  األرِْض  ِفي 

اآليتان35،36(

والجنوسة  الجنس  ثنائية  حول  الجدل  أدى  وقد 

في  الخوض  إلى  النسوي  اإلبداع  في  وفاعليتهما 

موضوع آخر يعد كذلك دخيال على النقد الحديث، »أال 

وهو موضوع االختالف«.  وقد استعار النقد النسوي 

شيء  به  أريد  وإن  التفكيكية،  من  المصطلح  هذا 

آخر؛ فاالختالف في التفكيكية يمثل جانبا أساسيا من 

المنهج الذي يرتكز على عدم تثبيت المعنى، أما في 

النقد النسوي فالمراد به اختالف الكتابة النسوية عن 

الذكورية؛ ومن هنا كان االهتمام بخصوصية  الكتابة 

الرجال  ثبته  ما  ناحية، وخلخلة  من  النسوية  الكتابة 

عن المرأة تاريخيا وإبداعيا من ناحية أخرى.  وفيما 

هذه  بحثت  النسوية،  الكتابة  بخصوصية  يتعلق 

الخصوصية من منظورين: منظور بيولوچي، ومنظور 

ثقافي.

انصهار  كيفية  في  البيولوچي  المنظور  ويبحث 

جسد  في  وإبداعا،  وتجربة  وفكرا  طبيعة  المرأة، 

الكتابة، وليس في كتابة الجسد؛ وهي نوعية الكتابة 

التي أتقنها الرجل منذ قديم الزمن عندما اتخذ الجسد 

موضوعا يتأمله من الخارج. والمرأة في هذه الحالة 

العين  يكون  الرجل  أن  كما  الصورة،  بمثابة  تكون 

الناظرة.  أما أن تتحول المرأة بكل كيانها إلى جسد 

الجوهري  االختالف  يمثل موضوع  فإن هذا  الكتابة، 

بين إبداع المرأة وإبداع الرجل.

وهكذا نرى كيف بدأ الوعي النسوي بقراءة النصوص 

السواء؛  والحديثة على حد  القديمة  بالمرأة  المعنية 

من  األخيرة  العقود  في  النسوي  اإلبداع  توافر  فكما 

القرن المنصرم بخاصة في مجال الرواية، ازداد الوعي 

المجال  في  والمرأة  الرجل  بين  االختالف  بقضية 

موضوعات  حول  ملحا  السؤال  وأصبح  اإلبداعي، 

يكون  وكأن  التلقي،  بعملية  يختص  بعضها  بعينها، 

الظاهرة  للفروق  القارئ  إدراك  كيفية  حول  السؤال 

الرجل  عند  اإلبداعية  الكتابة  آلية  بين  والباطنة 

يكون  أن  على  قادرا  القارئ  يكون  وعندئذ  والمرأة، 

إبداعيا نسويا، وقادرا على فك  بأنه يقرأ عمال  واعيا 

شفرته.  أما بعضها اآلخر فيختص بالعملية اإلبداعية 

في حد ذاتها.

اإلبداعات النسوية أخذت تتاثر بدعوة الناقدات يف 
مرحلة تطور احلركة النسوية
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بدعوة  تتأثر  أخذت  قد  النسوية  اإلبداعات  وكانت 

الحركة  تطور  من  المرحلة  هذه  في  الناقدات 

الداخلي،  القيد  من  كتابتها  في  تتحرر  بأن  النسوية 

بإبراز  تعنى  وأن  الصدارة،  إلى  بتجربتها  تدفع  وأن 

في  االنطالقة  هذه  وكانت  عنها.   التعبير  خصوصية 

النسوي  للنقد  أساسي  رافد  بمثابة  النسوية  الكتابة 

إحدى  تقول  ذلك  وفي  الثالثة..  المرحلة  طور  في 

الناقدات: »نحن في أشد الحاجة إلى أن نطرح مزيدا 

الكتابات  في  البحث  عن  المتولدة  التساؤالت  من 

النسوية، ومن الحوار حول أنفسنا، عما نود معرفته 

أن نجيب عنها من  إبداعنا، وعلينا  أنفسنا وعن  عن 

واقع تجاربنا«)11(.

وكانت هذه التساؤالت من الشمولية والتنوع بحيث 

االتجاهات:  متعدد  ثقافيا  حيزا  لتشغل  اتسعت  إنها 

النقد  في  مرة  ألول  جديدة  مصطلحات  فظهرت 

النسوي،  الجمالي  النقد  مصطلح  ذلك  ومن  األدبي؛ 

المرأة،  ومنها نظرية األمومة، والطاقة األمازونية في 

الجنوسة،  مصطلح  ومنها  اللسبيانية،  الطاقة  وكذلك 

وغير ذلك من المصطلحات.

الوزن  من  مزيدا  التساؤالت  هذه  أكسب  ومما 

االتجاهات  بتعدد  تعدد  فيها  البحث  أن  الثقافي، 

النقدية التي تبنتها الناقدات من بين الحصيلة الهائلة 

والالكانية  الماركسية  مثل  الحديث،  النقد  لنظريات 

معها،  التحاور  وحاولت  والظاهراتية،  والتاريخانية 

فأضافت إليها أو غيرت في جوهرها، لتصنع من ذلك 

وتراجع  ناحية،  من  النسوي  النقد  من  متآلفة  حزمة 

عليها  تأسست  التي  الذكورية  الفكرية  القاعدة 

ولنبدأ  أخرى.   ناحية  من  الحديث  النقد  نظريات 

من  جماعة  تبنته  الذي  النسوي،  الماركسي  بالنقد 

ـ  باألحرى  ـ  أو  بريطانيا منذ عام 1960،  النسوة في 

الماركسية بوجه  تبنيها لإليديولوچيا  تبنته من خالل 

عام. 
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الماركسية  عليها  بنت  التي  األساسية  والقاعدة 

قابال  صرحا  العشرين  القرن  مطلع  في  نشأتها  منذ 

على الدوام ألن يضاف إليه، هو أن هناك من يملك 

لصالح  يعمل  من  مقابل  في  يعمل،  وال  المال  رأس 

في  يبذله  الذي  جهده  سوى  يملك  وال  المال  رأس 

النسوية إلى عالم  عمله.  ومن هذا المدخل دلفت 

جماعة  أية  أو  العامل،  شأن  شأنها  فهي،  الماركسية؛ 

والعقلي  البدني  جهدها  تستهلك  مسخرة،  أخرى 

في  حقوقها،  من  شيئا  تحرز  أن  دون  اآلخر،  لصالح 

حين تعود ثمرة هذا الجهد على من يمتلك، بتفويض 

هو  يكون  أن  له  تخول  التي  الحقوق  المجتمع،  من 

السيد الطاغية.

على أن النسوية لم تقف عند هذا الحد من اإلفصاح 

تخطو خطوة  أن  بل شاءت  االجتماعية،  عن هويتها 

أخرى في منهج تمحيص المبادئ األساسية للفلسفة 

الماركسية، لكي تفيد منها في بلورة مبادئها الجديدة 

من ناحية، ولكي تحقق مبدأ االختالف عنها من ناحية 

أخرى.

أول مبادئها من  النسوية  الماركسية  استمدت  وقد 

العنصر األول في النظرية الماركسية األم، وهو عالقة 

اإلنتاج برأس المال، وأثر ذلك في النظام الطبقي.  ولما 

لم يشر هذا العنصر إلى دور المرأة في اإلنتاج، تسليما 

بوضعها االجتماعي الذي استقر عليه المجتمع، وهو 

ا وحسب؛ فقد أصرت الماركسية النسوية  أن تكون أمًّ

على أن تغير من صياغة هذا المبدأ بحيث يكون في 

دستورها: عالقة اإلنتاج بعملية اإلنجاب؛ فاإلنجاب لم 

يعطلها عن أن تكون منتجة مثل الرجل فحسب، بل 
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ينظروا  للرجال والمجتمع ألن  المبرر  كان  إنه كذلك 

إليها بوصفها جسدا منتجا لألبناء وكفى.  وقد طرحت 

ال  اإلشكال،  لهذا  طريفة  حلوال  الماركسية  النسويات 

يتسع المجال لبسطها ومناقشتها.

صياغة  قدمت  قد  النسوية  الماركسية  كانت  وإذا 

جديدة لموضوع عالقة اإلنتاج برأس المال على نحو 

ما ورد في الماركسية األم، فإنها وقفت من موضوع 

المناصر  موقف  االجتماعي  بالوجود  الوعي  عالقة 

فالماركسية  لقضيتها؛  نصيرا  فيه  إذ وجدت  كلية؛  له 

األم تؤمن بأن وعي اإلنسان ال يسبق وجوده، بل إن 

وجوده االجتماعي هو الذي يحدد وعيه.  وقد وجدت 

النسوية الماركسية ضالتها التي تؤكد قضيتها في هذه 

العبارة.  فإذا كان الرجال يتهمون المرأة بضعف الوعي 

أو غيابه، فإن السبب في هذا هو وضعهن االجتماعي 

الذي أرغمن عليه وفقا للقوانين التي أستّنها الرجال.  

إعادة  من  البد  الوعي،  برمته  للمجتمع  يعود  ولكي 

في  الرجل  مع  المرأة  فيه  تتساوى  نحو  على  بنائه 

في  ليست  إذن  المشكلة  إن  والواجبات.   الحقوق 

إنها  الرجل، بل  الجنسي كما يتصور  المرأة وتكوينها 

تتمثل في الكيان االجتماعي نفسه، وفي نقص الوعي 

فيه.  وقد ترتب على هذا الوضع أن أصبح هناك في 

الرجل،  صوت  هو  جهوري  صوت  صوتان:  المجتمع 

وصوت خفيض هامس هو صوت المرأة.

الفلسفة  في  االغتراب  مفهوم  استهوى  وقد 

مفصحا  وجدوه  إذ  الماركسيات،  النساء  الماركسية 

تقول  األم  فالماركسية  النفسية.   المرأة  أحوال  عن 

باالغتراب  اإلحساس  إلى  يؤدي  الرأسمالي  النظام  إن 

في  اإلحساس  هذا  وينجم  اإلنسانية،  العالقات  في 

العادة عن وقوع اإلنسان تحت وطأة القهر والظلم.  

المرأة  تعانيه  ما  هو  بعينه  النفسي  الموقف  وهذا 

من إحساسها بما استلب منها وحرمها من أن تتأسس 

حياتها مع اآلخر في ظل عالقات اجتماعية وإنسانية 

صحية.  
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الجماعة النسوية للتحليل النفسي:

وهي تسمى عند البعض المدرسة النسوية الفرنسية، 

النفسي  العالم  إلى  نسبة  الالكانية،  المدرسة  أو 

الفرنسي الكان.  ويقال عن الكان إنه أسس الفرويدية 

الحديثة بدون فرويد.  وعلى قدر ما اقتربت طائفة 

من الجماعة النسوية من الكان، ابتعدت عن فرويد، 

في  سبقتها  وقد  عليه؛  شعواء  حربا  أعلنتها  إنها  بل 

ذلك سيمون دي بوفوار، التي حملت عليه بشدة في 

كتابها الجنس اآلخر.  ذلك أن فرويد لم يخف انحيازه 

عام،  بوجه  البطركي  والنظام  الرجل  إلى  الشديد 

وهو يستخدم مصطلحاته النفسية التي صكها إلبراز 

الفروق الجوهرية بين الرجل والمرأة.  فالرجل عنده 

ذلك  بالالشعور،  فتقترن  المرأة  أما  بالشعور،  يقترن 

بالوعي؛  ومحكوم  ومنطقي  واضح  عنده  الشعور  أن 

والالمنطق  الفوضى  عالم  يمثل  فهو  الالشعور  أما 
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المرأة  بعينه، من وجهة نظره، عالم  والالوعي، وهو 

على  القدرة  وعدم  بالتردد  عام  بوجه  يتسم  الذي 

اهتزازها في  والعقل، فضال عن  الرأي  االستقالل في 

يكون  كلية  ذلك  عكس  وعلى  ومشاعرها.   منطقها 

أن  هذا  على  ترتب  وقد  وفكره.   سلوكه  في  الرجل 

أصبحت المرأة عنده في مرتبة أدنى من الرجل في 

القدرة على اإلبداع.

مزاعمه  فرويد  على  للرد  الفيمينزم  نساء  وانبرت 

متخذات  واألدبية،  النقدية  والمجالت  الكتب  في 

أقوال  على  الرد  في  دامغة  حجة  الكان  نظرية  من 

التي  الداخلية  العملية  إلى  إذ إن الكان نظر  فرويد؛ 

تتم في الالشعور وتنعكس في الشعور نظرة مخالفة 

كلية لنظرة فرويد، مرتكزا في ذلك على مفهوم »دي 

سوسير« في الدال والمدلول.  وهو في ذلك يقول ناقداً 

لنظرية فرويد: »إن فرويد فهم لغة النفس اإلنسانية، 

سوسير  دي  معجم  توضيحها  في  ينقصه  كان  ولكنه 

اللغوي«.  وهو يعني بذلك مصطلح دي سوسير في 

فرويد  مصطلح  الكان  ينكر  ولم  والمدلول.   الدال 

)الالشعور(، ولكنه وجد أن بحثه داخل هذه المنطقة 

الغامضة في اإلنسان ال ينبغي أن يتم بدون االستعانة 

بالمباحث اللغوية ذات الصلة الوثيقة بداخل اإلنسان.  

ولهذا فإن الكان لم يستخدم مصطلحات فرويد في 

الالشعور، مثل »اللبيدو« و»الكبت«..إلخ، بل استبدل 

سوسير،  دي  من  استعارها  لغوية  مصطلحات  بذلك 

مثل الدال والمدلول، كما استعارها من ياكسبون، مثل 

االستعاري«،  و»المحور  الكنائي«  »المحور  مصطلح 

فضال عن المصطلحين النقديين الشائعين، أال وهما 

»الرمزي« و»الخيالي«. 

التحليل  وعلم  اللغة  بين  التداخل  هذا  دل  وإذا 

كان  الكان  أن  على  يدل  فإنما  شيء  على  النفسي 

يهدف إلى الخروج من دائرة التفسير الذاتي الضيق 

الفرد  فيه  يتحرك  الذي  األشمل،  الثقافي  اإلطار  إلى 

متأثرا به ومؤثرا فيه.  لقد رأى الكان أن قصر الدال 

بين  العالقة  يجمد  الرجل،  ذكورة  على  فرويد  عند 

غير  الذات  يجعل  بحيث  وخارجه،  اإلنسان  داخل 

مشاركة في مكونها الثقافي.

وعندما استبدل الكان النظام الرمزي بالليبيدو عند 

حضاري  جهاز  الرمزي  النظام  هذا  وكأن  بدا  فرويد، 

يتحرك فيه اإلنسان مع سلسلة من الدوال التي تنتظم 

فيه على نحو كنائي.  ويظل اإلنسان يزحزح الدوال 

فيه، داال وراء اآلخر، بهدف إرجاء المدلول حتى يصل 

إلى الدال الذي يرتاح إليه، وقد يصل إلى الدال الذي 

يبهره، وعندئذ يصل إلى حالة اإلبداع.  ويتم كل هذا 

للغريزة  يكون  أن  ودون  الجنس،  عن  النظر  بصرف 

الجنسية دخل فيه.

نظريته  الالكانية  النظرية  هذه  إلى  أضفنا  فإذا 

وهي  المرآة«؛  »مرحلة  سميت  التي  عليها،  السابقة 

المرآة  في  صورته  يرى  أنه  الطفل  فيها  يدرك  التي 

بعد  فيما  باآلخر  الوعي  يعيش  ليظل  ذاته،  خارج 

بوصفه المرآة التي يرى فيها صورته ـ رأينا إلى أي حد 

الناقدات النسويات،  القت نظريات الكان هوى عند 

ال ألنها أصبحت تمثل النظريات المواجهة والمتحدية 

لنظريات فرويد فحسب، بل ألنها أبرزت قضية اآلخر 

الرجل؛  هو  واآلخر  صورته.   المرء  فيه  يرى  الذي 

من  تنطلق  المرأة  قضية  إن  وحيث  المجتمع،  هو 

ترى  إنها  وحيث  المجتمع؛  ومع  الرجل  مع  صراعها 

«الكان» كان هدف إىل اخلروج من دائرة التفسري 
الذاتي الضيق  إىل اإلطار الثقايف األمشل 



36

فيهما صورتها غير الحقيقية، فإنها ستظل تصارع حتى 

الرجل  مع  أي  اآلخر،  في وجه  الحقيقة مشرقة  ترى 

والمجتمع.

وكما خرج الكان من جعبة فرويد وانشق عليه وصاغ 

خرجت  جديد،  عصري  نحو  على  الالشعور  نظرية 

بل  عليه،  تنشق  لم  وإن  الكان  جعبة  من  كريستيفا 

النفسي،  التحليل  علم  إلى  جديدة  إضافات  أضافت 

جعلته يشارك على نحو أكثر فعالية في النقد الثقافي 

والنقد النسوي فيما بعد.

في  واللغة  الجسد  موضوع  كريستيفا  جوليا  تبنت 

قوة؛ إذ رأت أنه ال انفصال ألحدهما عن اآلخر.  وهو 

الموضوع األثير في النقد النسوي بخاصة في المرحلة 

األخيرة من تطوره.  وطرقت كريستيفا هذا الموضوع 

الكان  بنظرية  وثيقة  صلة  له  كالهما  مدخلين،  من 

األول فهو مرحلة  المدخل  أما  باألحرى نظرياته.   أو 

األوديبية؛  المرحلة  قبل  للطفل  المبكرة  الطفولة 

وهي المرحلة التي لم يهتم بها الكان وأخذتها عليه 

الطفل  فيها  ينفصل  التي  المرحلة  وهي  كريستيفا؛ 

الوقت  الوالدة، وفي  أمه من خالل عملية  قسرا عن 

نفسه تعد األم بيولوچيا ألن يعود إلى حضنها الطفل 

عملية  تحقيق  يعني  وهذا  قسرا.   منها  المنتزع 

االتصال واالنفصال للوليد منذ البداية األولى: االتصال 

الشديد المستمر باألم، واالنفصال عنها استعدادا ألن 

اللغة  نمو  مع  بعد  فيما  المجتمع  حركة  في  يندرج 

معه تدريجيا.

مرحلة  الكان  سماه  بما  فيبدأ  الثاني  المدخل  وأما 

المرآة؛ وهي المرحلة التي يعي فيها الطفل )وتقدر 

بالشهر الثامن من عمره( بأنه يرى نفسه في المرآة 

خارج ذاته.  ومن هنا تبدأ دوافع الجسد تأخذ طريقها 

كريستيفا  تسميه  بما  أوال  تمر  أن  بعد  اللغة  إلى 

المرحلة السيميوطيقية، وهي توازي المرحلة الخيالية 

عند الكان التي تسبق المرحلة الرمزية. وهي في هذا 

المجال، تفرق بين السيميوطيقا، وهو علم العالمات، 

وتعني  بها،  الخاص  المصطلح  وهو  والسيميوطيقي 

عن  تفصح  ال  بلغة  الدوافع  عن  التعبير  مرحلة  به 

دالالتها؛ ألنها ال تتحقق إال عن طريق الصوت واإليقاع 

يمثل  الحالة،  هذه  في  والسيميوطيقي،  المحددين. 

عنه  تفصح  ال  الذي  المعنى  من  التحتي  المستوى 

الرمزي  الداللة.  وعلى عكس هذا يكون  اللغة ذات 

الرغم  وعلى  باللغة.   المعنى  عن  باإلفصاح  المعنّي 

من تميز العملية السيميوطيقية عن الرمزية، فإنهما 

التحدي بين أحدهما واآلخر.  فبدون  يتالزمان تالزم 

الرمزي، كما تقول كريستيفا، أي بدون اللغة المبلغة 

وبدون  تيه.   حالة  في  نكون  الداللة،  ذي  للمعنى 

السيميوطيقي، أي بدون الدوافع المفرغة من اللغة، 

مفصحة  اللغة  فيه  تكون  الذي  المستوى  يتحقق  ال 

عن المعنى.

لقد كان التفكير في لغة الجسد ودوافعها وتجلياتها، 

وكذلك في موضوع تهديد الالعقالني للعقالني على 

مستوى اإلبداع، شاغل كريستيفا األكبر.  وكانت ترى 

المستوى  على  تحدث  أن  يمكن  األخيرة  العملية  أن 

الموضوع  ولهذا  السواء.  على  واإلبداعي  االجتماعي 

خصصت كتابها »ثورة اللغة في الشعر« )1974(، وفيه 

أفادت من تحليل الكان للخيالّى والرمزي على نحو ما 

ذكرنا، بعد أن استبدلت السيميوطيقي بالخيال.

مع  الجسد  بموضوع  كريستيفا  اهتمام  تزامن  وقد 

وقد  النسوية.   بالكتابة  النسوي  النقد  اهتمام  بداية 

تشعبت التساؤالت في هذا الموضوع فغطت موضوعا 

مهّما في النقد النسوي، وربما كان أهم موضوع فيه، 

دار  ما  فبقدر  النسوية؛  الكتابة  خصوصية  وهو  أال 
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يلغى  أن  األفضل  إذا كان من  ما  الحوار ساخنا حول 

واإلبداعية  النسوية  اإلبداعية  الكتابة  بين  التمييز 

الذكورية، دار كذلك حول خصوصية الكتابة النسوية 

ومعالم هذه الخصوصية، والموضوعات التي تهتم بها 

المرأة وتعد من خصوصياتها.

لغوي  مصطلح  ابتداع  اليسير  من  يكن  لم  وألنه 

يحيط بهذه الموضوعات، فقد أطلقت عليها »شوآلتر« 

 .genocritics مصطلح  المشهورة  النسوية  الناقدة 

على أن مصطلح كريستيفا »كتابة الجسد«، ما لبث أن 

أصبح أهم الموضوعات النقدية النسوية، ونعني به، 

كما ذكرناـ  تلك الكتابة النسوية المنطلقة من الجسد 

أما  والرمزي.  السيميوطيقي  المستويين:  خالل  من 

المرأة  انفعاالت  فيناسب  السيميوطيقي  المستوى 

أن  في  لمفهومها  وفقا  وذلك  والرافضة،  الغاضبة 

فيها  تتحكم  التي  الشاردة  اللغة  هو  السيميوطيقي 

األصوات واإليقاع، ال المعنى والداللة.

على أن هذا المستوى من التعبير البد أن يقترن ـ 

على مستوى آخرـ  بالمستوى الرمزي الحامل للخطاب 

ذي المعنى؛ إذ إنه يراعي المنطق في التركيب وقواعد 

اإلبداع  وعاء  في  معا  اللغتان  تجتمع  وعندما  اللغة. 

تعكس كل منهما ظاللها على األخرى؛ وبذلك تتكثف 

الدوافع الداخلية المشحونة بطاقة أنثوية.  ولعل هذا 

   Annce Leclerc»ليكليرك »آنسي  تعنيه  كانت  ما 

بمطالبتها المرأة بأن تخترع لنفسها لغة غير مقهورة؛ 

لغة ال ينطق بها لسان ملجم، بل لسان طلق، أو لغة 

تحمل في طياتها بكارة اللغة األم وقوتها)12(.                  

 - 5 -

التفكيكية  النظرية  مع  النسوية  حوار  كان  ربما 

مارستها  التي  الحوارات  أوسع  من  والتفكيكيين 

النسوية مع نقد ما بعد الحداثة.  وال غرابة في هذا؛ 

أال وهي تفكيك  ينطلق من قاعدة واحدة،  فكالهما 

أنهما  على  آخر.   نحو  على  قراءتها  إلعادة  النصوص 

بعد ذلك يختلفان في وجهتيهما.

فالتفكيكية تقوم على أساس نظري يرى أن الثقافة 

الغربية في مسارها التاريخي تعد نصا متكامال وممتدا 

حتى الزمن الحديث.  وقد أصبح هذا النص في حاجة 

إلى قراءة جديدة، نتجاوز فيها المقوالت المألوفة إلى 

متناقضا  يبدو  قد  عما  الكشف  بهدف  أعمق  هو  ما 

وبهذا  األوربية.   الثقافة  جسم  في  مؤتلف  وغير 

الحقائق  لتلك  القارئ حقائق أخرى مغايرة  يكتشف 

الراسخة دهورا.  وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف 

ينبغي إتباع المنهج التفكيكي الذي يقوم على األسس 

اآلتية:

منها  كل  أغلقت  التي  اإليديولوچيات  تفكيك  أوال: 

باب المعرفة عليها؛ أي أن التفكيك يبدأ برفض كل ما 

.ism ينتهي بـ

ثانيا: رفض كل ما يسمى بالحقيقة الكلية المهيمنة؛ 

مداخل  إلى  منها  للولوج  مفتوحة  أبوابها  فالحقيقة 

متعددة، وهي كلها قابلة للنقد واإلضافة والتعديل.

حوار النسوية مع النظرية التفكيكية والتفكيكيني 
من اوسع احلوارات الي مارستها النسوية
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الحياتية  األبنية  ثبتت  التي  الثنائيات  رفض  ثالثا: 

واألنطولوجية، مثل عقل/ عاطفة؛ جمال/ قبح؛ رجل/ 

امرأة؛ حقيقة/ ال حقيقة.

التقليدية بين الحقول  الفاصلة  رفض الحدود  رابعا: 

والعلوم،  اآلداب  بين  التي  تلك  مثل  العلمية، 

والبيولوچيا والحضارة.

خامسا: البد من إتاحة الفرصة لسماع األصوات التي 

ظل أصحابها مغيبين ومهمشين زمنا طويال.

التي وصفتها  األولويات  أن هذه  فيه  ال شك  ومما 

الباحثات  بعض  لفلسفتها، شجعت  أساسا  التفكيكية 

أن  على  »التفكيكيات«  وصف  عليهن  أطلق  الالتي 

تتبناها، ال لصالح هذه الفلسفة نفسها، بل لتبني منها 

تفكيكيتها الخاصة بها.  وقد اشتهرت منهن في هذا 

سيكسوس،  وهيلين  كريستيفا،  جوليا  ثالث:  المجال 

الحرة  القراءة  أريجاري؛ وهن جميعا يؤكدن  ولوسي 

الذي  الرأى اآلخر،  الوصول إلى  المقيدة، بهدف  غير 

يخالف ذلك الذي ثبّت صورة المرأة وطريقة تفكيرها 

الحدود  عند  الحياة  في  وأسلوبها  النفسية  ودوافعها 

التي توارثتها المجتمعات منذ األزل. وإلى جانب هذا 

من  النسوية  الكتابة  تنطلق  أن  ضرورة  يؤكدن  هن 

تأسيس  أجل  من  ال  للمرأة،  المكبلة  النفسية  القيود 

كتابة جديدة في حد ذاتها، بل من أجل تحرك فكر 

جديد ينشد التغيير وتحريك الراكد.

وإلى جانب مبدأي إعادة قراءة النصوص وتفكيكها، 

وإعادة النظر في الحقائق الثابتة، اللذين يعدان أساس 

النسوية  والتفكيكية  ناحية،  من  التفكيكية  الفلسفة 

المبدأ  النسوية  التفكيكية  تبنت  أخرى،  ناحية  من 

المعنى؛  إرجاء  وهو  التفكيكية  نظرية  في  الثالث 

بمعنى أال تقال الكلمة األخيرة والمبحث األخير في 

على  مطروحة  القضية  تظل  حتى  النسوية  القضية 

الدوام، وقابلة لإلضافة والتحدي.

وتتخذ النسوية مثاال لذلك علبة الـ »كويكر أوتس« 

Quaker Oates، التي يظهر عليها إعالن لرجل يحمل 

فى  وهي  الحقيقية،  للعلبة  مصغرة  علبة  يده  على 

دورها يرسم عليها صورة رجل يحمل العلبة النموذج؛ 

على  النموذج  لهذا  العبارة  تصاغ  أن  يمكن  وهكذا 

النحو التالي: علبة »الكويكر أوتس عليها صورة رجل 

يحمل على يده علبة كويكر أوتس، عليها صورة رجل 

على يده علبة كويكر أوتس.. وهكذا؛ فإرجاء المعنى 

الذي تعنيه النسوة من هذا التمثيل، هو إرجاء جسم 

الموقف بين الذات والموضوع؛ فكلما تمكنت الذات 

من اإلمساك بالموضوع هرب منها ليعود مرة أخرى 

نحو  على  آخر،  تمثيل  في  لتخرجه  معها  حوار  في 

يعني أن النسوة عليها أن تتعامل مع عدد ال نهاية له 

من الذوات والموضوعات.

وقد انتقد »دبريدا« هذا التمثيل المطروح من قبل 

فإنما  شيء  على  هذا  دل  إن  وقال  وداللته،  النسوة 

يدل على اهتزاز موقف الذات من الذات والموضوع 

معاً.  على أن النسوية تصر على أن تظل عالقة الذات 

بذلك  فتظل  التوتر؛  من  النحو  هذا  على  بالموضوع 

حاضرة ومتجددة على الدوام.  ومرة أخرى ال تسلم 

المتاهة  تلك  أن  في  التفكيكية  نقد  من  النسوية 

بين  الالنهائية  المتبادلة  العالقة  بها في  التي تمثلت 

عليه  تقوم  أساسيا  مبدأ  تناقض  والموضوع  الذات 

النظرية النسوية؛ وهو مبدأ التجربة الذي أخذته عن 

الظواهرية.

التحدي؛  الرد على هذا  تقدم  لم  النسوية  أن  على 

والموضوع،  الذات  بين  العالقة  شكل  يكن  مهما  إذ 

الدوام تبث الوعي  التجربة في خلفيتهما على  تظل 
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في المرأة بأنها كانت، وأنها سوف تكون؛ وهذه هي 

الحقيقة التي تناضل من أجلها)13(.

النسوية والفلسفة الظواهرية:

الفلسفة  من  كثيرا  النسوي  النقد  أفاد  وقد 

الحال.   بطبيعة  وجهته  وجهها  أن  بعد  الظواهرية 

وإذا كانت المصطلحات األربعة األساسية للظواهرية 

الكالم،  وفعل  والقصدية  والوعي  التجربة  وهي: 

عندما  فإنها،  الفلسفة،  هذه  جوهر  مجتمعة  تكّون 

النقد النسوي، كانت صالحة لتأسيس  ُوجِّهت صوب 

الكالم  فعل  ويعد  وإبداعيا.  عمليا  النسوية  النظرية 

محصلة تضافر الوعي والقصدية، وصوال إلى التجربة 

في  المدرك  عالمنا  عن  البحث  أن  ذلك  اإلبداعية،  

الفلسفة  جوهر  يمثل  العاجلة  اإلبداعية  التجربة 

الظواهرية؛ فما هو معطى من العالم الخارجي لحظة 

اإلبداع يمثل جزءا من الحقيقة المستقلة وال يتحقق 

وهذا  والخارج؛  الذات  بين  من خالل جسر  إال  هذا 

الجسر هو الوعي بعينه، وعندئذ نستطيع أن نتحدث 

فتصبح  تتشكل  أن  على  تلح  قد  التي  التجربة  عن 

تجربة جمالية.

وهذه العملية التي تتم على نحو يوحد بين داخل 

اإلنسان وخارجه، أي داخل اإلنسان ومحيطه الثقافي، 

أن  على  يلح  الذي  الوعي  خالل  من  إال  تتحقق  وال 

يتشكل للوصول إلى المعنى المقصود، تمثل بعينها 

جوهر التجربة النسوية التي لم تؤكد وجودها إال من 

خالل وعي بين داخل المرأة وخارجها، ثم توجه هذا 

الوعي نحو فعل الكالم.

التجربة،  بمصطلح  النسوية  الكتابات  أغرمت  وقد 

والنقدية.   اإلبداعية  الكتابات  في  استخدامها  فكثر 

كبير  الكتابات في كتاب  الكثير من هذه  وقد جمع 

أبحاث  على  يحتوي  التجربة«،  »سلطة  عنوان  تحت 

تجربة  نحو  الموجهة  النسوية  الكتابات  من  مميزة 

معايشة الواقع، لتؤكد أن فعل الكالم ينشأ من البيئة 

الثقافية ويوجه نحوها عن قصد عندما يقوم بتفكيكها 

وإعادة تفعيل مفرداتها على نحو أفضل.

الفلسفة  في  الجسد  بفعل  الكالم  فعل  ويرتبط 

الظواهرية، ومنها انتقل إلى النظرية النقدية النسوية؛ 

فاألنا في فلسفة الظواهرية تمثل عدة أنوات تتحد 

المتحققة؛  فهناك  التجربة  جميعا في طريقها إلى 

يمثالن  معا  الروح، وهما  تسكنه  الذي  الجسد  األنا 

فيهما  يشارك  الذي  اإلنسان  في  الطبيعي  الجانب 

سائر المخلوقات الحية، التي تصور على هيئة جسد 

أخرى  بأنا  يتميز  اإلنسان  أن  على  روح.   تسكنه  ما 

هي »أنا اإلنسان«، التي يتميز بها بوصفه كائنا مجبوال 

على أن يعيش في مجتمع من البشر.  وأخيرا هناك 

أنا العقل وهي األنا الخالصة التي يستقر بها الوعي.

وال يعني هذا التصعيد في األنوات انفصالها بعضها 

عن بعض في األداء؛ فعندما تصل التجربة إلى مرحلة 

يكون  الذي  األداء  لفعل  تهيأنا  قد  نكون  التشكيل، 

الجسد  هذا  في  تجتمع  وعندما  جسد.   عن  صادراً 

معنى  يحمل  عندئذ  فإنه  والقصدية،  والوعي  الروح 

بفعل  الظواهرية  الفلسفة  تعنيه  ما  وهو  دراميا، 

الكالم؛ ألن الجسد عندئذ يمثل وضعاً تاريخياً ممتلكاً 

لخاصة القدرة على القصد واألداء.

ومن هذا المنطلق دعت الناقدات الكاتبات إلى أن 

يبدعن كتاباتهن من خالل الجسد وليس عن الجسد، 

كما سبق أن ذكرنا.

أغرمت الكتابات النسوية مبصطلح «التجربة» فكثر 
استخدامها يف الكتابات اإلبدعية والنقدية 
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الكاتبة  المرأة  الناقدات  حثت  المنطلق  هذا  ومن 

تحاورها  خالل  من  الذاتية،  سيرتها  تكتب  أن  على 

وجدلها مع التاريخي واالجتماعي، ومع كل ما عاقها 

الكتابة  هذه  خالل  ومن  ونفسيا.  وفكريا  اجتماعيا 

وبذلك  يكبله؛  ما  كل  عنه  الجسم  ينفض  اإلبداعية 

تصل بذاتها إلى درجة عالية من صفاء الوعي.  وعلى 

الناقد من بعد أن يصف بنية هذه التجربة في تلك 

الحالة الخاصة من الوعي المثقل بالشواهد التاريخية 

واالجتماعية.

الجنوسة  يتحقق مفهوم  المنطلق كذلك  ومن هذا 

في أعلى تجلياته، عندما تتحول الجنوسة، تلك الكلمة 

الملبسة من وجهة نظر بعض النقاد والمفكرين، إلى 

أسلوب ينطلق من الجسد، أو عندما تتحول إلى فعل 

موجه قصدا إلى األداء؛ إذ يتجلى الفرق عندئذ بين 

تقف  ال  حقيقة  األنثى  إن  حيث  من  والمرأة  األنثى 

حضارية  عالمة  تمثل  المرأة  أن  حين  في  بمفردها، 

وثقافية)14(. 

* * *

فكري  نتاج  من  قدمناه  ما  ضوء  في  نرى،  ولعلنا 

في  نشاطها  بدء  منذ  النسوية  للحركة  ونقدي 

الستينيات حتى اليوم، إلى أي حد استطاعت المرأة 

الثقافية  أن تكوِّن لنفسها في المقام األول، وللحركة 

بعامة، رصيداً ثقافياً موجها نحو ثقافة جديدة ترأب 

بها الصدع الماثل في الثقافة التي تأسست منذ زمن 

من طرف واحد في المجتمع، أال وهو الرجل.  ولم 

تكن النسوية تعني بذلك أن تؤسس نظريات نقدية 

ذات مستوى أكاديمي رفيع، يقف على قدم المساواة 

مع نظريات العلماء من الرجال، بل إن ما يعنيها في 

المقام األول هو أن تؤسس نقداً يخدم قضيتها.  وفي 

ذلك تقول ليليان روبنسون: »إنني ال يعنيني أن يمثل 

النقد النسوي جانبا محترما في النقد األكاديمي، بل 

إن ما يعنيني هو أن يكون النقد النسوي مفيدا للحركة 

النسوية.  وإني أعيد، في هذا المقام، ما قاله ماركس 

من أن الفالسفة لم يفلحوا إال في تفسير العالم، وما 

هو مطلوب حقاً، هو أن يغيروه«.

العصر  في  حدث  بما  نسلم  أن  من  لنا  مفر  وال 

تطورات  من  الماضي  القرن  منتصف  منذ  الحديث 

الفتة في المجالين النقدي والفكري، تطلبت قراءات 

على حد سواء،  والحديثة  القديمة  للنصوص  جديدة 

الثقافية  سياقاتها  في  النصوص  تلك  توضع  حتى 

الصحيحة.  وال يعني هذا أن ينظر إلى النص بوصفه 

للمكون  العميق  التحليل  يعني  بل  لخارجه،  انعكاساً 

جمع  النصوص  من  نصا  أنتج  الذي  المعقد  الثقافي 

بين الواقع والمتخيل، والمصرح به والمسكوت عنه، 

وفتح مجاالً جديداً للتأويل الذي يمكن أن يفيد من 

اللغة في  تقع  التي  الحديثة،  اإلنسانية  العلوم  تطور 

قلبها.

هذا  عن  منعزلة  تعمل  النسوية  الحركة  تكن  ولم 

وعلمية  وحيويتها  لجدتها  إنها،  بل  الفكري،  التطور 

مناهجها، أرست ألول مرة مبدأ الحوار الفكري المتكافئ 

على  المبني  المفكرة،  والمرأة  المفكر  الرجل  بين 

أساس مبدأ قبول االختالفات.  ولو جمعت الحوارات 

التي تمت بين الرموز النسوية ورموز الفكر الذكوري 

الحديث باتجاهاتهم المختلفة، لتكونت منها أحدث 

موسوعة ثقافية متكاملة، على نحو يجعلنا ننتهي إلى 

أن الحركة النسوية أدت رسالتها أداء ثقافيا عاليا، عندما 

تحاورت مع االتجاهات الفلسفية والفكرية المتباينة، 

في  جميعا  وظفتها  ثم  البعض،  بعضها  بين  وقربت 

روافد  ذات  المعرفة  من  لصيغ  موحد  خطاب  بث 
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مختلفة، ومنظومة من الدوال التي يكشف تأويلها ال 

عن ضرورة مراجعة النصوص فحسب، بل عن ضرورة 

مثل،  فهمها،  في  األساسية  المصطلحات  مراجعة 

والسيميوطيقي،  واإليديولوچيا،  والتجربة،  الوعي، 

في  عنها  نقرأ  كنا  التي  المصطلحات  تلك  والرموز، 

سياقات فكرية تبدو كأنها تقف على بعد مما يمور 

متجانسة،  وحدة  بوصفها  الثقافية  الحركة  قلب  به 

فلما تناولتها النسوية بالتحليل، قربت بينها، ووجهتها 

وجهة الجنوسة، ذلك المصطلح السحري الذي جمع 

بين الرجل والمرأة في بنية ثقافية وحضارية موحدة، 

فجعل بذلك لثقافة المجتمع كيانا متماسكا وموحداً. 
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 ،Roland Barthes أنا أتحدث هنا عن روالن بارت

وبالتحديد عن الميراث البارتى، أو باألحرى عن البقاء 

الروحى لبارت الذى -إن لم يكن قد شكل المنظور 

األدبى للثمانينيات فى كل من أوروبا وأمريكا )ينبغى 

أن نتعامل بحذر مع تصريحات من هذا النوع حتى 

األهمية  شديد  فكرى  بإنتاج  يتعلق  األمر  كان  إن 

فهو  بصدده(،  نحن  الذى  كالعمل  واسع  تأثير  وذى 

على كل حال كان عمال ُمَميِّزَا لهذه المرحلة.  وحتى 

يتسنى لنا رؤية طبيعة هذا التميّز بوضوح، ينبغى أن 

نرتد إلى حقبة الخمسينيات والستينيات، وأن نجوز 

البارتى  المفهوم  أحدثها  التى  الحاسمة  المنعطفات 

العريضة  لألدب، أو أن نتعرف -على األقل- المالمح 

لهذا المفهوم. 

لقد كان صراعا متناقًضا هذا الذى خاضه بارت، بما 

الواضح عن فكرة  التخلى  إلى حد  أبدا  أنه لم يصل 

المسئولية األخالقية لألدب، وعلى نحو أكثر تحديًدا، 

بإزاء  الكتابة  عن  المسئولية  فكرة  عن  يتخل  لم 

استقالل  أن  من  الرغم  وعلى  واآلخرين.   المجتمع 

األدب كان شيئا مهما بالنسبة لبارت، وأنه كان يَزُوُد 

تهديدات  مواجهة  فى  األدب  استقالل  عن  دائما 

السياسة،  وأخالقيات  الصغيرة  البرجوازية  األخالق 

الذات  تحقق  أى  الكتابة«،  »لذة  مبدأ  أكد  قد  وأنه 

الفردية ال الجماعية، على الرغم من ذلك كله فإنه لم 

يكن قادًرا -حتى فى السنوات األخيرة من عمره- على 

أن يصّرح ببساطة بأن المدعين الذين نصبوا أنفسهم 

كانوا  الجماعية  القيم  عن  للدفاع  الحكم  موقع  فى 

يتطلعون إلى الثروة وأنهم لم يكونوا أكفاء للبت فى 

المسائل األدبية.  

اختلطت  قد  األمر-  نهاية  -فى  السياسة  أن  ويبدو 

عنده بمعنى ما أو بقدر ما بفكرة المسئولية األخالقية، 

وإن كان قد ألّح مراراً على فك الصلة بينهما أو على 

إسباغها بطابع نسبى أو جمالى.

فى الخمسينيات، كما نعرف جيدا، كان عليه أن يخوض 
نوعا من الصراع الداخلى ضد نظرية االلتزام السارترية 
الخاصة بجان بول سارتر( وكان حاله فى ذلك  )النظرية 

حال معظم اليساريين من المشتغلين باألدب.

ترمجة: منى طلبة 

جريجي أجنالوشي
Gergely Angyalosi 

مغامرة التعددية
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بالمفاهيم  التزام  أنها  االلتزام  نظرية  من  يفهم 

الماركسية المخالفة للنموذج السارترى، أو أنها التزام 

بالمفاهيم التقليدية القائمة على أساس األخالقيات 

الدينية.  وتعلى نظرية االلتزام هذه من قيمة أدب 

مع  صراع  فى  نفسها  الجماعة  تجد  فحين  االدعاء: 

المشكالت التى ال حل لها، تصبح مسئولية الُكتاب 

وجماعى  فردى  بشكل  ممكنة  حلول  ح  اقترا  هى 

الخاصة« )وهذا  فى آن واحد من خالل »وسائلهم 

باختصار،  يقولوه(.  أن  االتجاه  ممثلو هذا  اعتاد  ما 

كان بارت يعرف بوضوح منذ بداية اشتغاله بالنقد 

األدبى أن هذا االتجاه أو هذا المفهوم يحول دون 

أليديولوجيا  األدب  يخضع   ألنه  األدب،  استقالل 

ما، تخمد حرية  الروح الفردى - التى يحتاج إليها 

تكوين العمل الفنى - وتحصرها فى أدنى حيز لها. 

ومن هذا المنظور لن يكون هناك أى فرق بين ما 

البشرية  تحرير  تؤكد  األيديولوجيا  هذه  كانت  إذا 

وتقدمها أو تؤكد أى شىء مثل قيم التقاليد الدينية 

النتيجة  ستكون  كلها  األحوال  ففى  القومية.  أو 

واحدة، وهى مواالة النشاط األدبى أو الفنى لمجمل 

األنشطة اإلنسانية التى تعزى  تراتبيتها إلى مدى ما 

تحققه من نفع جماعى. وحينئذ لن يتميز النشاط 

حيث  من  إال  األنشطة  سائر  عن  الفنى  أو  األدبى 

به.  وهذا ال يشكك فى  الخاصة  التعبيرية  وسائله 

فى  يشكك  بل  فحسب،  األدبى  النشاط  استقالل 

يجعل  تقدير  أقل  على  أو  أيضاً،  الحقيقية  فائدته 

على  عرفنا  لو  ألننا  النسبية:  شديدة  الفائدة  هذه 

وجه الدقة القيم التى ينبغى على الجماعة أن تعمل 

على تحقيقها لكان من الممكن الحث على تحقيقها 

عبر وسائل أكثر فاعلية وطبيعية من األدب.

ولما كان بارت ال يستطيع، بل ال يريد أن يتخلص 

صاغ  فقد  لألدب،  األخالقية  المسئولية  مفهوم  من 

نظرية »األدب المتسائل«.  وبحسب هذه النظرية 

األخالقى  والواجب  المسئولية  قوة  تنسحب  سوف 

يطرح  أن  األدب  على  -إذن-  ينبغى  التساؤل.   إلى 

يكون  أن  المستبعد  من  أنه  غير  صحيحة،  أسئلة 

مضطرا لتقديم  اإلجابة عنها.  فتقديم اإلجابة يعادل 

األخالقى  الواجب  ويتمثل  األدب.  موت  ببساطة 

وااللتزام الحقيقى - بحسب بارت- فى طرح األسئلة 

إجابة. هد! من  ذاتها  التى ال تحمل فى  المفتوحة 

كأنه ال يجرب  األدب  يبدو  جهة، ومن جهة أخرى، 

حتى اإلجابة عن هذه األسئلة، أى أنه ال يسعى إلى 

فتقديم  المعنى«.   أفق  »بانغالق  بارت  يسميه  ما 

اإلجابة يعنى وضع حّد معين أو تعيين معنى معين.  

الحقيقى-  -السؤال  السؤال  يؤدى  المقابل،  وفى 

إلى  أو  تتبدل مواقعها  إجابة  إلى  أى  االنفتاح؛  إلى 

بارت -فى  إجابات عدة.  من أجل ذلك، أصطفى  

ذلك  المثالى؛  كاتبه  بوصفه  بريخت  الخمسينيات- 

اهتماماته  باألحرى  أو  اليسارى،  بريخت  توجه  ألن 

السياسية ليست موضع جدل، ومع ذلك فالمسرح 

مسرح  السؤال؛  مسرح  هو  بريخت  ابتكره  الذى 

لبارت  وبالنسبة  المشكلة.   حل  وليس  المشكلة 

الدعوة  بهذه  تنتهى  كلها  بريخت  مسرحيات  فإن 

الضمنية: »ابحثوا عن الَمخَرج!«.

روالن بارت



44

يتم  التى  الصورة  مع  الصورة  تتناقض هده  ربما   

)وبارت  هذه  أيامنا  فى  بريخت  مسرح  تقديم  بها 

نفسه ال يحيل كثيرا إلى مسرح بريخت فى السنوات 

التالية(.  لكننا - فى واقع األمر- نستطيع أن نفهم 

منتصف  من  بدءا   - بارت  اصطفى  لماذا  بسهولة 

هذا  التالية-  العشر  السنوات  وطيلة  الخمسينيات 

لتقنية  نموذجا  بوصفه  األلمانى  المسرحي  الكاتب 

»المعنى الُمَعلَّق«.  ففيم تتمثل هذه التقنية؟ إنها 

معنى  أى  بتقصى  الكاتب  يبدأ  يأتى:  فيما  تتمثل 

فى  ويبدأ  المعنى  لديه  يستقر  أن  وبمجرد  كان، 

التبلور، يقوم الكاتب بتعليق المعنى وتحويله إلى 

سؤال.  وهذا على نقيض الحركة التقليدية للكتاب 

لماذا إذن هذا  النفى.  التى تعتمد على  الطليعيين 

بطرح  الكاتب  يكتف  لم  ولماذا  بالمعنى؟  التالعب 

السؤال الذى هو حقاً سؤال ثقيل قد يتعذر حله أو 

أنه غير قابل للحل أصال؟ »السؤال الغامض أقل قوة 

)أى أنه يحفز اإلجابة بصورة أقل( من السؤال الذى 

تبدو إجابته قريبة ولكنها معلقة )مثل السؤال الذى 

يطرحه بريخت(. 

يُدلل  لم  مسلمة  بوصفه  بارت  أعلنه  ما  هذا 

عليها، ولكنه أردف يقول :»فى األدب - وهو نظام 

مفهومى- ال يوجد سؤال خالص: إذ ال يكون السؤال 

شذرات،  فى  متناثرة  مشتتة  إجابة  إال  األدب  فى 

يتسرب فيما بينها المعنى ويفرُّ منها فى آن واحد«. 

وأن  الستينيات،  بداية  فى  هنا  أننا  ننسى  أال  علينا 

كان  المرحلة  هذه  فى  لبارت  الرئيسى  الهدف 

لألدب  »الملتزم«  األدب  معارضة  حدة  من  التقليل 

»الخالص«.  فقد كان هذا األخير مصدر جدل واسع 

فى فرنسا، وقد ازداد هذا الجدل حيوية شيئًا فشيئًا 

طيلة عقد الستينيات )يتعلق األمر هنا بصفة خاصة 

بالصراع الدائر فى هذه الحقبة بين أصحاب االتجاه 

السارترى وأصحاب الرواية الجديدة(.  وهكذا اختزل 

شكلية  »ظاهرة  فى  االتجاهين  بين  التعارض  بارت 

لها  صلة  ال  ظاهرة  وهى  الممكنات«؛  لدورة  بحتة 

الحقيقية  التاريخية  بالتغيرات  بعيد  أو  قريب  من 

لغة  بوصفه  األدب  أن  هذا  معنى  فهل  األساسية.  

خاصة »ملتبس بطبيعته«؟ يُنتج األدب خطابا »نعتقد 

فيه دون أن نؤمن به«. وال تعرف سائر الفنون مثل 

هذه الثنائية: الصحيح /المزيف.  ففى العصور التى 

انتهى  والتقديس،  بالجالل  فيها  تتمتع  اللغة  كانت 

األمر باألدب فيها إلى أن يكشف عن نفسه بوصفه 

ليس  ثانوية  لغة  بل  ذلك،  من  أكثر  شىء  وال  لغة 

بمقدورها أن تعبر عن الواقع.

اللوجوس  بين  االنفصال  بهذا  نصطدم  ما  ودائما 

الحقيقة  بهذه  أى   ،praxis والبراكسيس   logos

على  مجبر  األدب  أن  فى  تتمثل  التى  المؤلمة 

االفتقار إلى هذه القيم التى تسمح باإلشارة إلى ما 

هو خارج اللغة.  ومع ذلك فالكتابة تحقق وظيفتها 

الخاصة بها إذا ما هى اعترفت بهذه الحقيقة، وإذا 

شىء  على  يدل  العالم  وكأن  عملها  فى  شرعت  ما 

الكتابة  »تطلق  يدل.  عالم  لنا  تقول  لن  ولكنها  ما، 

سؤاال؛ فهى تزعزع ما هو موجود دون أن تكون أبدا 

الروح  تنفخ  إنها  بعد؛  لم يوجد  لما  صياغة مسبقة 

فى العالم«. ولنتأمل هنا أمثولة أورفيوس لما لها من 

أهمية بالغة بالنسبة لروالن بارت: يصطحب األدب 

الواقع حتى هذه المنطقة التى يستطيع فيها األدب 

أال يستدير نحو الواقع؛ أى أال يسميه؛ ألن المعنى 

الُمشار إليه يموت فى لحظة اإلشارة ذاتها. ويستنتج 

الخبرة  المتسائل«  »األدب  أطروحة  من  بارت 

المرجعية لألدباء: أال وهى اإلحباط الالنهائى. وذلك 

ألن األدب بالنسبة إلى األديب هو الهدف النهائى، 

فى حين أن العالم يعكس األدب بوصفه مجرد وسيلة 
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سوى  الكاتب  إلى  بالنسبة  الواقع  وليس  بسيطة.  

يستخدم  األديب  ألن  التحديد  وجه  )على  ذريعة 

الفعل »كتبـ» دائما بمعنى الزم غير متعٍد(. ومن هنا 

بالواقع ولكن من  يرتبط حقا  الكاتب  أن  لنا  يتضح 

مسافة معينة. هناك لغتان »ممنوعتان« فى األدب، 

منهما  كال  ألن  الشهادة؛  ولغة  المذهب  لغة  هما: 

وظيفته:  عليه  تمليه  ما  عكس  األديب  من  يطلب 

التى تتمثل فى إثارة االلتباس.  يتوحد الكاتب بلغة 

معينة ويتوه فيها، ويفقد من ثم حقه فى الرجوع 

إلى الحقيقة.  وتتمثل وظيفة لغة األدب -تحديدا- 

فى تحييد الصحيح والمزيف.  وعلى الرغم من أن 

األدب ممارسة لغوية فإنه  ال يمكن أبدا أن يصبح 

التى  النضالية  للحركات  المعروف  بالمعنى  حركة 

تتعلق بالحياة العامة، وتتمثل المسئولية الحقيقية 

للكاتب فى احتماله -على طريقة سيزيف- لألدب 

بوصفه التزاما ناقصا أبًدا، كما يقول بارت.

البنائية  الشعرية  كانت  الستينيات  نهاية  حتى 

نظرية  إلى  تدريجا  تطورت  قد  بارت  روالن  لدى 

سيميولوجية، وكالهما يعتمد على المفهوم السالف 

اختالف  يوجد  ال  المنظور  هذا  من  لألدب.   الذكر 

ابتعد  قد  أنه  إال  اللهم  بارت،  روالن  المنظر  لدى 

تدريجا عن النزعة العلمية، أى عما أسماه تودوروف 

األصيلة  »باللغة  بارت  عن  له  مقال  فى   Todorov

للعلم«. ولم يكن بارت يلح حتى فى مرحلته األكثر 

علمية على تعيين المعنى أو تثبيته، بل إنه لم يََر أن 

تعيين المعنى وتثبيته من واجبات العلم.  فهذا -فى 

رأيه- يقتضى صياغة لشروط ومعايير تحقق الداللة 

أو المعنى. فى المقابل بدا من العسير على النقد 

النقد  أن  مع  هذا،  المعنى  تعيين  فعل  يتفادى  أن 

قادر على أن يرفض التسليم بمعنى أحادى ومطلق 

التفسيرات،  تعدد  بمبدأ  األخذ  بعدم  التسليم  أو 

)وهو  المعنى  لفهم  انطالق  نقطة  ذلك  متخذا من 

ما سعى إليه بارت فى ممارساته النقدية(. ومن ثم 

يعد  للمعنى  التحديد  وعدم  االنفتاح  اقتضاء  كان 

أمرا أساسيا بالنسبة لنشاط بارت النقدى أو العلمى 

أن  نستطيع  لن  أخرى  مسألة  هنا  السواء.   على 

نبسطها هنا كل البسط، وهى مسألة تتعلق بمفهوم 

حاسم لدى بارت.  وقد ظل متمسكا بهذا المفهوم 

الوظيفة  مفهوم  وهو:  أال  السبعينيات؛  بداية  حتى 

لخطاب  ممارسة  بوصفها  لألدب  األنثروبولوجية 

خاص؛ وهو ما نجد دليال عليه فى أعماله برغم ما 

مقاصد  ومن  المفهوم  هذا  على  اعتراض  من  أبداه 

الوظيفة تكشف على نحو  مخالفة له. إال أن هذه 

غير مباشر عن تراتبيٍة ما لألدب، يقف على قمتها 

الكتابة  تلك  أى  حقا؛  راهنا  أدبًا  يُعد  أن  يمكن  ما 

العشرين  القرن  الثانى من  النصف  بإنسان  الخاصة 

ومن  األنثروبولوجى«.  »األفق  هذا  نظر  وجهة  من 

السهل من الوجهة الفلسفية أن نرى أن التنظير لهذا 

األفق األنثروبولوجى ينطوى على بعد ميتافيزيقى، 

االنفتاح  مبدأ  يناسب  ال  المطاف  نهاية  فى  وأنه 

الكامل على المعنى. 

وقد بدأ بارت يشعر شيئا فشيئا بهذه التناقضات منذ 

بداية السبعينيات، وربما يكون هذا الشعور واحًدا 

من األسباب التى جعلته يقترب من الخطاب »غير 

األصيل«، والتى جعلت هذا األفق األنثروبولوجى ال 

يظهر ثانية، وال حتى تلميحا، فى أعماله التى كتبها 

بعد عام 1970، وإن لم يتنكر له بارت بوضوح. 

مفهوم  هى  بارت  بها  اهتم  التى  الثانية  المسألة 

مهيمنا  له،  إعداد طويل  بعد  أصبح  الذى  »النص«، 

كتابيه  فى  السبعينيات  بداية  منذ  بارت  لغة  على 
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signes.  ونستطيع أن نجد تفصيالت هذا التحول فى 

مقال لبارت كتبه فى عام 1971 بعنوان: من العمل 

األدبى إلى النص De l`oeuvre au texte.  ولم يتم 

هذا التحول بصورة نظرية تقليدية، ذلك ألن مفهوم 

»النص« ال يتمتع بمعايير الميتالغة العلمية.  ولنوجز 

»العمل  عن  »النص«  تميز  التى  الخصائص  اآلن 

األدبى«.  أوال من المستبعد أن يكون »النص« نتاج 

الحداثة، كما لو كان مفهوم النص« مرتبطا بالطليعة 

للعمل  الكالسيكى  أو  التقليدى  التصور  مواجهة  فى 

األدبى.  إذ يمكن لنا أن نكتشف »النص« فى عمل 

األدبى  اإلنتاج  يتمتع  ال  بينما  جدا،  قديم  أدبى 

المتأخر بأى شىء نصى. و»العمل األدبى« عبارة عن 

جزء من جوهر ما، وهو يشغل مكانة ما محددة بين 

سائر الكتب.  فى حين أن »النص« عبارة عن »حقل 

منهجى« وميدان لممارسة معينة أو ألداء عمل معين 

أو إنتاج معين.

من  أكبر  مفهوما  »النص«  يمثل  النحو  هذا  على 

خياليّا  ملحًقا  إال  ليس  فاألخير  األدبى«؛  »العمل 

هو  خطابيّاً  نشاطا  بوصفه  و»النص«  »بالنص«. 

األحوال  أغلب  فى  وقهرى،  دائم  تحول  عن  عبارة 

بارت  لدى  نجد  أننا  إال  آخر.   إلى  أدبى  عمل  من 

إلى  أى  المفهوم،  هذا  فى  »الحقبة«  إلى  إشارة 

التى ترجع إلى  القديمة  ظاهرة أن األعمال األدبية 

بوصفها  معها  التعامل  يتم  أن  يمكن  مضت  قرون 

»نصا«. ألن ما تغير هنا، بصورة كبيرة، هو تصورنا 

النص  نعيّن  أن  الضرورى  من  أصبح  حتى  للغة، 

ينتج  أن  يمكن  ذلك  ومع  لغوية.   ممارسة  بوصفه 

يمكن  ال  أننا  مفادها  نتيجة  هنا  بارت  حجاج  عن 

»نًصاً«.   بوصفه  مكتوب  هو  ما  كل  مع  نتعامل  أن 

الذى تنمحى  التفاعل  النص يخلقه هذا  ألن إمكان 

عنده الحدود بين دور الكاتب ودور القارئ.  وهو 

ما يعنى أن القارئ يعيد كتابة ما يقرأه، بل يمكن 

»تدّون«  كذلك  هى  إنها  »الكتابة«  عن  نقول  أن 

ومن  متلٍق.   مجرد  كونه  عن  يكف  الذى  قارئها 

منتميا  مفهوما  كذلك-  -بوصفه  المتلقى  يصبح  ثم 

-التى  الذات  تصبح  المقابل  فى  ذاته.   العمل  إلى 

الموضوع وتعيد كتابته- ذاتا وموضوعا، فى  تتلقى 

آن واحد، لنشاط جديد ذى لغة خاصة.  وال يمكن 

يقول  كما  الراقى  واألدب  النص  بين  نماهى  أن  لنا 

نعين  أن  نستطيع  ذاته ال  الوقت  فى  ولكننا  بارت، 

حيث  من  حتى  أو  تراتبيته  حيث  من  النص  موقع 

نوعه األدبى بين مختلف األنواع؛ إذ يتعذر تصنيف 

النص وفق معايير التصنيف األدبى التقليدية؛ ومن 

هو  )لما  المدمرة  االنقالبية  النص  قوة  تأتى  هنا 

تقليدى(.

أن  يمكن  إليها  خلصنا  التى  النتيجة  هذه  فى 

المكونة  العناصر  من  عنصرا  يسر  فى  نتلمس 

»لألدب المتسائل«: إذ نجد أن هذا االنقالب المدمر 

ونسق  والعالمات  لألشياء  القائم  النظام  وانحالل 

الوظيفة االجتماعية )وإن وضعنا هذه  الداللة، هو 

فى  للنص  باألحرى  أو  لألدب،  قوسين(  بين  العبارة 

يمكن  اللغوية  الممارسة  هذه  فمثل  المرة.   هذه 

عّدها »نصا«؛ نصا يحاول الوصول إلى تخوم النطق 

ennonciation )أى تخوم العقالنية وقابلية للقراءة 

أو االعتقاد doxa(.  ويمكننا التعبير عن هذا النص 

بمصطلحات نابعة من نظرية العالمات على األصول 

السوسيرية )نسبة إلى دى سوسير(، فنقول: العمل 

األدبى هو العمل الذى له مدلول.  وينبغى مقاربة 

أو  الفيلولوجى  التفسير  خالل  من  المدلول  هذا 

وهدف  النص.  حقل  فهو  الدال  أما  الهرمنيوطيقى. 
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المدلول  إرجاء  هو  -تحديدا-  النصية  الممارسة 

باستمرار.  والمقصود بحقل النص هو حيز اللعب 

)أو الزمن( الالمحدود.  وال يقوم الرهان هنا على 

تخمين المعنى؛ »إذ إن المنطق الذى ينتظم النص 

ثم  ومن  كنائيّا.   منطقا  وإنما  معقوال  منطقا  ليس 

مواكبة  واإلحالة  والمواءمة  التداعى  عملية  تصبح 

ما  وهو  للنص)3(.   الرمزية  الطاقة  تحرير  لعملية 

un symbol- الجذرية الرمزية  بارت  علية   يطلق 

isme radical فى مقابل الرمزية المحدودة للعمل 

ويمكن  معين.   معنى  عند حد  تقف  التى  األدبى 

لنا عّد هذا العمل األدبى نًصا إذا ما أدركنا طبيعته 

الرمزية وتصورناها وتلقيناها.  فالنص مبنى ولكن 

بنيته غير تامة وبال مركز.

هى  وهذه  بارت؛  يقول  كما  متعدد«  »النص 

»وال  هنا.  النص  إلشكالية  بالنسبة  األهم  الخصيصة 

بل  فحسب،  المعانى  متعدد  النص  أن  هذا  يعنى 

غير  تعدد  إنه  ذاتها:  المعنى  تعددية  النص  يحقق 

فحسب(«)4(.  مقبوال  تعدًدا  )وليس  لالختزال  قابل 

هو  المضمون  التباس  أو  الدإللى  التعدد  ليس 

التعدد  يصنعها  وإنما  النص،  تعددية  يصنع  ما 

»التجسيدى« للدوال التى تشكل نسيج النص نفسه. 

إلى  تعيينها  يمكن  بتأثيرات  فقط  هنا  األمر  يتعلق 

حدٍّ ما، وباآلثار الَعرَضية incident - بحسب تعبير 

بارت- التى يصدر كل منها عن شفرة code معروفة، 

إال إن تركيبها مًعا يتم على نحو فردى. فهى قابلة 

لإلدراك فحسب بوصفها اختالفاً، وقابلة للتكرار أيضا 

بوصفها اختالفا )ومن نافلة القول أننا نجد هنا أثرا 

المنطق، وإن كان بصورة عرضية  لدريدا على هذا 

فكل  متناّص؛  نص  هو  -مقدًما-  النص  بالتأكيد(.  

استشهادات  ومن  أخرى  نصوص  من  يتكون  نّص 

مجهولة المصدر، متغيرة المعالم برغم أنها معروفة.  

ويشكل هذا النوع من التعددية تحديا لكل فلسفة 

األعلى  المثل  عليها  يعتمد  التى  )فالفلسفة  أحادية 

للعمل األدبى هى دائما واحدة من هذه الفلسفات 

األحادية المتعددة(.

المأثور  بالقول  بارت  يستشهد  أن  مصادفة  ليس 

عن القديس مرقص فى اإلنجيل: »اسمى عبارة عن 

مجموع، ألننا كثيرون«.  ويمكن لكل نص أن يتخذ 

له. وهكذا يكون  اإلنجيلية شعارا  العبارة  من هذه 

لتعددية النص ملمح شيطانى؛ ملمح له عالقة بالشر 

بحسب المنظور األحادى الفلسفى أو الالهوتى.  )أو 

بحسب بارت نفسه؛ فقد كنت أفكر فى هذا األمر 

منذ أعوام، ذلك ألن مفهوم االنقالب المدمر وانحالل 

النظام المكوِّن للعالمات؛ نظام القواعد النسبية غير 

المستقرة والمؤقتة دائما، هو مفهوم يعمل بصورة 

كل  من  اإلنسانية  الممارسات  مختلف  فى  فعالة 

نوع، لكنه بال شك يحمل فى طياته أخطارا يتعذر 

حسابها. ومن المؤكد أن بارت قد تحيز للنص، لكن 

صلته المستمرة بالمقتضيات األخالقية للمجتمع قد 

جعلته يخوض مغامرة تعددية النص على استحياء 

إلى حدٍّ ما، وجعلت مشاعره فى هذا الصدد ملتبسة(. 

النص  الذى يضع  المتعدد أو الشيطانى  النسيج  إن 

فى تعارض مع العمل األدبي، يمكن أن يؤدى بنا إلى 

وجه  وعلى  القراءة،  عملية  فى  جوهرية  تعديالت 

القانون  هى  األحادية  النزعة  تبدو  عندما  التحديد 

المقدس  الكتاب  نصوص  لبعض  يمكن  إذ  السائد: 

التى استحوذت عليها األحادية الالهوتية )التاريخية 

المعانى...«.  النحراف  تتعرض  أن  التفسيرية(  أو 

ولكن حتى وإن كان ثمة عالقة ممكنة بين االنقالب 

المدمر والشر، فمن المؤكد أن النصوص الكبرى فى 
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يمكن  األبد،  إلى  ماتت  كأنها  تبدو  التى  الماضى، 

وعلى  النصية.   بالقراءة  بارت-  بحسب   - إنعاشها 

هذا ينبغى إعالء الفوائد المتوقعة من هذه القراءة 

على المخاطر التى قد تتمخض عنها.

وتتعارض استعارة »الشبكة« التى ترمز إلى النص، 

إلى  ترمز  التى  الحيوية«  »العضوية  استعارة  مع 

العمل األدبى  العمل األدبى. ويترتب على استعارة 

هذه أن يصبح من المهم بل من الضرورى الوقوف 

أما  له.   المبدع  العمل األدبى أى األب  عند مؤلف 

النص الذى يتناص مع نصوص أخرى فهو ينفصل عن 

مبدأ األبوة ويلغى فكرة الميراث.  ويمكن للمؤلف 

بوصفه  أو  بوصفه مدعّوا فحسب،  يسترد نصه،  أن 

امتيازًا  ليست  فكتابته  النص:  من شخصيات  واحًدا 

المؤلف  يصير  إذ  لعب:  هى  وإنما  وأخالقيا،  أبويا 

مؤلفا من ورق إذا جاز القول.  أما حياته فهى ليست 

لعمله  منافسة  حكاية  هى  وإنما  حكاياته،  مصدر 

النص  تكتب  التى  »األنا«  ليست  وبالمثل  األدبى... 

سوى »أنا« من الورق«)5(.

 - والكتابة  القراءة  بين  االختالف  إلغاء  يعنى  وال 

بحسب بارت- حصول القارئ على مزيد من الحرية 

العنان،  مطلقة  األدبى  العمل  على  يسقطها  التى 

عن  عبارة  والقارئ  الكاتب  من  كال  أن  يعنى  وإنما 

عن  المنفصلة  القراءة  كانت  وإذا  دالة.   ممارسة 

الكتابة دعوة إلى استهالك العمل األدبى، كان النص 

-الذى يلغى الحدود بين العمليتين-  بمثابة دعوة 

النص ويلعب  إلى لعبة ميسرة: فالقارئ يلعب مع 

بالنص )يشير بارت هنا إلى حقبة سابقة ظهرت فيها 

الموسيقى اآللية التى لم يختلف فيها نشاط االستماع 

إلى الموسيقى عن نشاط عزفها اختالفا بينا(. وإذا 

كنا نشعر بالملل عند قراءة النص، فهذا يعنى أننا لم 

نكون مؤلفين مشاركين، ولم نستطع  أن  نفلح فى 

الدخول فى اللعبة.  فالملل المشار إليه غالبا، عند 

قراءة النصوص الحديثة ناتج عن سوء تفاهم، مفاده 

أننا نقارب الكتابة بوصفنا مستهلكين وهى تدعونا 

إلى اللعب معها.  هذا عالوة على أنواع أخرى من 

سوء التفاهم.

بين  بارت-  أجراه  -الذى  للتمييز  يمهد  هذا  كل 

-الذى  بالنص  واالستمتاع  لذة  فى  النص  استهالك 

الكتاب  هذا  فى  النص«.   »لذة  كتابه  فى  عرفناه 

نوعا من  لنا  يقدم  العادة-  -على خالف  بارت  نجد 

ينفصل  ال  الذى  الشكل  هو  االستمتاع  التعريف: 

إعادة قراءة أعمال بروست  فإذا كانت  اللذة.   عن 

)بل   Balzac وبلزاك   Flaubert وفلوبير   Proust

نشاط  ربما  أيًضا( هى  دوما  ألكسندر  أعمال  حتى 

يسبب اللذة؛ فهذه اللذة ستكون محدودة من جراء 

فلوبير
    بلزاك
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معرفتنا اليقينية بأنه من المحال أن تُعاد كتابة هذه 

األعمال، ومن المحال أن يكتب على غرارها.  ومثل 

هذا االستنتاج الحزين يفرق بيننا وبين هذه األعمال.  

لكن هذا الفراق يقوم فى الوقت نفسه بدور مهم 

هذه  بطبيعة  وإعالمنا  بحداثتنا  وعينا  تأسيس  فى 

أن  هذا  يعنى  أال  حديثا،  المرء  يكون  )أن  الحداثة 

يعرف المرء ما ال يمكنه أن يعاود عمله؟(.  وبهذا 

طوباويًا.   دورا  البارتى-  -بالمعنى  النص  يكتسب 

اللغة« ونفوذها قابلة  فهو يجعل »شفافية عالقات 

للتحقق، إن لم تكن قد تحققت بالفعل بشكل ما؛ 

فيرهص بذلك لتغيير مماثل على مستوى العالقات 

االجتماعية.

كنت قد أشرت من قبل إلى أن النص لدى بارت 

ال يمكن عّده مفهوًما بالمعنى اإليجابى أو العلمى 

للكلمة.  وكما الحظ دريدا بخصوص نصه فى »علم 

الكتابة Grammatologied›la« أن النص ال يمكن 

المركزى  العلم  مثل  يصبح مفهوما وضعيًا  أن  ألبتة 

الهدف  ألن  وذلك  logocentrique؛  للوجوس 

هذه.  اللوجوس  مركزية  تجاوز  هو  للنص  األساسى 

اآلتى:  النحو  على  المعنى  هذا  عن  بارت  ويعبر 

ميتا  بعرض  تكتفى  أن  النص  عن  لنظرية  يمكن  ال 

لغة: إذ إن تدمير ما وراء اللغة أو على األقل وضعه 

يكون  األحيان  بعض  فى  )ألنه  فيه  المشتبه  موضع 

من الضرورى اللجوء إلى ما وراء اللغة بصفة مؤقتة( 

ينبغى  وال  ذاتها.   النظرية  من  يتجزأ  ال  جزء  هو 

أو  نصا  ذاته  هو  يكون  أن  إال  النص  حول  لخطاب 

بحثا أو عمال على النص. إذ ال تتطابق نظرية النص 

إال مع ممارسة الكتابة«)6(.

ولعله أمر بالغ الداللة أن نجد دوكرو وتودروف 

قد تبنيا مصطلح »النص« ضمن قائمة المصطلحات 

األدبية  المصطلحات  بمعجم  الملحقة  اللغوية 

يالحظ  كما  فالنص،  مًعا.   باالشتراك  ألفاه  الذى 

للغة  إنتاجية  بوصفه  تعريفه  يمكن  المؤلفان، 

للغة،  التمثيلى  أو  االتصإلى  لالستخدام  ُمَعارَِضة 

أى االستخدام الذى يعيد إنتاجها. »لقد كان النص 

تلّقينا  يضبط  نظام  نظر  فى  لالنتهاك  مجاال  دائما 

ونحونا وميتافيزيقانا وحتى علمنا وفق مقتضياته.  

إنه نظام يقضى بأن تكون هناك ذات موجودة فى 

مركز عالم، ويقدم لها هذا العالم أفقا تتحرك من 

المفترض  المعنى  الذات فك شفرة  فتتعلم  خالله؛ 

منظور  من  األصلى  المعنى  بل  سلفا،  وجوده 

بارت  ويطور  فيها«)7(.   تخوضها    التى  التجربة 

هذا المعنى االنتهاكى للنص، ليس فى هذا المقال 

لنظريات  موافقا  األخرى،  أعماله  فى  بل  وحده، 

عن  كريستيفا  جوليا  ونظريات  اإلرجاء  عن  دريدا 

ريتشارد  أن  نرى  ما،  وجهة  ومن  الداللية.  الطاقة 

رورتى كان على صواب عندما أراد أن يجرد نشاط 

يقول  فكما  الحجاجية.   الصفة  هذه  من  اللغة 

واألدب؛  الفلسفة  بين  حدودا  نضع  أن  ينبغى  ال 

بين الفلسفة وغير الفلسفة، وإنما »بين أن نكون 

ما  بشأن  ما  قبول  إلى  نصل  أن  -أى  موضوعيين 

ألكسندر دوما
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نعتقده- وبين أن نكون ميالين إلى الخروج عن هذا 

القبول على أمل انتهاكه«.  »وال يقدم ممثلو هذه 

اللغوية حججا، ألنهم باألحرى يقترحون  الممارسة 

مراء  وال  مختلفة«)8(.  بصورة  نتكلم  كيف  علينا 

اللغوية  الممارسة  إلى  أقرب  النص  نظرية  أن  فى 

بالمعنى  الحجاج  أو  األرسطى،  الحجاج  إلى  منها 

فى  متجانسة  مفردات  يفترض  الذى  البراجماتى، 

لعبة  فى  البقاء  يبغى  أنه  أى  والنتائج،  المقدمات 

اللغة المعطاة سلفا.

لقد توفى بارت عام 1980، وعلينا اآلن أن نطرح 

السؤال مرة أخرى : إلى أى مدى كان مفهومه لألدب 

وللنص مميزا للعقد التالي على وفاته.  هذا السؤال، 

ولنؤكد على ذلك، ليس سؤاال عن التأثير: ذلك ألن 

اإلجابة عنه تتطلب من جانٍب عمال فيلولوجيا طويال 

ودءوبًا، كما أنها تدعونا فى ذات الوقت إلى إهمال 

ما قاله بارت عن كسوف األصل والمبدأ األبوى.  إننا 

النص  قد رأينا بوضوح أن فى تطوير بارت لنظرية 

آلية  أن  يعنى  ما  وهو  مستعارة،  نصوص  من  آثارا 

ومع  عّدة.   مقاطع  فى  بيانها  يمكن  التناص  عمل 

ذلك فما من أحد تقريبًا يعترض على أن روالن بارت 

كان أحد أبرز منظرى مبدأ النصية وُمطَِبِقيه.

أنى  اإلجابات، وهى  أقصر  أقدم  أن  إذن  سأحاول 

األدبية،  الحداثة  بعد  ما  ونظرية  األدب  أن  أعتقد 

النصى.   النظرى  االتجاه  من  الكثير  أخذ  قد  كليهما 

ومن نافلة القول أن نثبت أن التناص واالندماج الحر 

والمفرط للنصوص المستعارة هو أمر ال يمكن تالفيه 

فى أى محاولة من محاوالت تعريف ما بعد الحداثة.  

وينطبق هذا أيضا على نزعة اللعب ludisme التى 

األخالقية  الرسالة  على  الجهور  اإللحاح  محل  حلت 

أو االجتماعية لألدب.  ويمكن هنا أن نخاطر بالقول 

الصياغة  بهما  اتسمت  التى  الراديكالية  النزعة  بأن 

األولى لنظرية النصية لم تُستأنَف فيما بعد، بل إن 

عملية الربط بين هذه النزعة الراديكالية واليوتوبيا 

فقد وهنت  لها.   أثر  أى  تسفر عن  لم  االجتماعية 

إلى عبث هادئ،  الراديكالية وتحولت  النزعة  هذه 

تولى  التى   story القصة  عودة  فى  تجلى  ما  وهو 

كبيرة.  أهمية  التقليدية   fables الخرافية  الحكايات 

الذى  الحماس  هذا  حدة  خفت  مواٍز  نحو  وعلى 

راود منظرى النصية واألدباء إلقرار نوع من النسيج 

ما  النثر  بأن  انطباع  ولدّى  للقارئ.  المحفز  النصى 

بعد الحداثى قد عاد على أعقابه  إلى المثل األعلى 

والتلقى  المؤلف  مركزية  فى  ممثال  األدبى  للعمل 

االستهالكى، حتى وإن كان هذا النثر قد طَبََّق تقنية 

االستشهاد بالنصوص ونمط البناء النصى.

هنا  مالحظاتنا  أن  على  التأكيد  القول  نافلة  ومن 

ذات طبيعة وصفية ال تقويمية، وأنها ال تقضى ألبتة 

بالتعميم المطلق.  وما كان ممكنا لنا أن نعرف كيف 

كان بارت -مع تغييراته الدائمة- سيعيش السنوات 

العشر الماضية.  إذ تشير النبرة المتشائمة الموجودة 

حقا  ليعتقد  يكن  لم  أنه  إلى  األخيرة  حواراته  فى 

التى  اليوتوبيات  تحقيق  نحو  يسير  التاريخ  أن  فى 

كان قد حددها.  ولعله لن يحتفى بحماس بعودة 

المتصاعد  االنفصال  قاده  وربما  للقراءة.   القابلية 

بين األدب والمعطيات األيديولوجية المتنوعة، وبين 

الذى  االنفصال  وهو  االجتماعية؛  والتنمية  األدب 

كانت السنوات األخيرة ظرفا مواتيا لحدوثه - ربما 

طالما  التى  اللغة  ممارسة  إلى  االنفصال  هذا  قاده 

لبارت  فكان  ألبتة،  عتباتها  يتجاوز  لم  اشتهاها وإن 

أن يولد ]بذلك[ روائيا فى التسعينيات.
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آَن الرجوع إلى بدايات التحديث الشعرّي في العراق 

يُطالعنا االهتمام بـ »قصيدة النثر« قبل »الشعر الُحّر« 

نصوص  بَعض  في  تَرَدََّد  كالّذي  التفعيلة(،  )قصيدة 

اكتفاء جميل صدقي  بخصوص  النقديّة  بطّي  رفائيل 

الزهاوي بالدعوة إلى تجاُوز القافية مع اإلبقاء على 

المعاصر  العربّي  الشعر  َحَداثة  تَمثُّل  في  التفعيلة 

)بطّي ١٩٩٥( ولئن انتصر تيّار قصيدة التفعيلة خالل 

األربعينات من القرن الماِضي فإّن االختالف ظّل على 

»قصيدة  كتابة  إلى  ه  والتوجُّ التيّار  هذا  بين  أشّده 

عديد  من  هذا  على  أدّل  وليس  بالعراق.  النثر« 

األسماء الشعريّة من جيل الستّينات كفاضل العزّاوي 

الشهيرة  قصيدته  وكتب  السياسّي  القهر  خبر  الّذي 

»المجوس في الصحراء«)1963(  على ورق السجائر 

في معتقله ُهناك بَكرْكُوك )العزّاوي١٩٩٧ ص. ١٠٨( 

وأصدر البيان الشعرّي )آذار/مارس1969( الّذي َمفاده 

التنصيص على »أّن العالم ناقص وكذلك الموجودات 

مرادف  »الفراغ«،  أهميّة  على  التأكيد  مع  واألشياء« 

عبارة  حّد  على  الالّ-فاني،  تقريبًا،  الفاعل  السلب 

الحكيم الهندّي البراهمي: »ُسئل)...( الحكيم الهندّي: 

السماء  بين  األرض،  وتحت  الفضاء  فوق  يكون  من 

والحاضر  الماضي  الناس  يَُسّميه  الّذي  ذاك  واألرض، 

والمستقبل؟ عالم يرتكز هذا أو يتقّوس وينثني؟ قال: 

إنّه ينثِني على الفراغ ويلتحم به.

- وعالم ينثني الفراغ ويستند؟

الالّ-فَاني...«  البراهمي  يُسّميه  ما  ذلك  قال: 

يسعى  المفهوم  بهذا   .)٣١٨-٩ ص.  )العزّاوي١٩٩٧ 

الجاهز  برَفْض  الفراغ  استثمار  إلى  العزاوي  فاضل 

بما  الكاتبة  العفويّة  واعتماد  َوداللًة  وإيقاًعا  أسلوبًا 

الِعزّاوي  وألّن  ميكانكيّة«)1966(.  »قصائد  أسماه 

التدليل  في  البالغة  وأهميّته  الشكل  لوظيفة  مدرك 

على »الموقف الرؤيوّي« من العالم فقد كان إيمانه 

الشك  يقبل  ال  راسخا  عميًقا  النثر«  »قصيدة  بـ 

)العزّاوي١٩٩٤ ص. ١٠٠-١(.

لذلك تاقت روحه اإلبداعية إلى المغامرة ليستقدم 

النّص الشعرّي إليه هموم الذات الكاتبة ويُقارب وهج 

تجربة الحياة في غياهب السجون وفي وقائع االلتزام 

السياسّي وأوجاع الرغبة وانتصاراتها وخيْباتها العديدة 

المتالحقة.

»قصيدة النثر« الِعراقّية،

 وجه آخر لريادة 

الشعر العربّي املعاصر

مصطفى الكيالني - تونس )1(

 فاضل الِعّزاوي، وجه آخر للحداثة الشعرّية
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إليمانِه  القهر،  وضعيّة  داخل  من  العزّاوي  فيكتب 

بالحّريّة. وإَذا الحريّة أسلوب للكتابة وموضوع لََها في 

ذات اللحظة. وبالحّريّة يتقّوض منطق اللّغة المعتاد 

د ألنساق  ُمتََعمَّ باختراٍق  المتداَول  المعنى  ومنظومة 

الكتابة الشعريّة الُمستهلَكة بإنشائيّة جديدة مختلفة 

القادر  الالّ-معنى  أقاصي  إلى  الشعريّة  الكتابة  تدفع 

النّص  فيُقارب  ُمْستعاد.  جاهز  معنى  أّي  إرباك  على 

عالم  ويخترق  معنى  الالّ-  تخوم  بالحّريّة  الشعرّي 

الفراغ:

  للمرأة الُمَسلْسلة

    تختصر األبعد

    أنبأت العالئق

   عن منحى السدم

   في الجسد السرعة

الحّل: أن نوقف

هذا الّذي يجيء

         مقتربا من حلزون الوجه

          ليس تماًما وفق قانون أكيد ّما

يوغل أحيانا مع المجرى

تستيقظ الحركة

بِفْعل خّط تماّس )العزاوي ١٩٩٧ ص. ٣٤١-٤(.  

كذا يَستقرئ السرعة، الخّفة، الُمبْهم الّذي ال يتحّدد 

ًدا بلوثِة لغة التداول  بأّي معنى جاهز، وإْن ظّل ُمَهدَّ

النّص  فّككنا  فإذا  التراكيب.  ال  األلفاظ،  مستوى  في 

الوقوف  أمكن  ألفاظ  إلى  العزّاوي  لفاضل  الشعرّي 

عند حدود اللّغة في حين تتالشى هذه الحدود تماًما 

ما  ذلك  األلفاظ،  بين  التناظم  أوجه  مختلف  بقراءة 

وقصُد  دالليًّا.  وإمكانًا  لَِسانًا  التداول  منطق  يُْربك 

الشاعر في ممارسة الفعل الشعرّي أو الكتابة النظريّة 

عن الشعر واحد لحظَة تسليمه الصريح بأّن »الشعر 

هو األكثر قُدرًة في المطاف األخير على ثقب المعنى 

تناقضاته وتجلّياته...«  تخّفيا ومخاتلًة وإضاَءة  األكثر 

أو  لغة،  على  لغة  هو  إْذ   )٩٢ ص.   ١٩٩٤ )العزاوي 

استعارة علــــى استعارة، بتحرير االستعارة المتداولة 

من جمود المعنى وتكلُّسه، وبإطالق »المعنى األكثر 

تخفيّا« من بالغ العتمة، بإمكاِن الرمز وواسع اإليحاء.

إّن الكتابة، لدى فاضل العزّاوي، إيغال في اللحظة، 

في  المجهولة  المواطن  إلى  النفاذ  بها  يُراد  مغامرة 

»أرض طوفانيّة« صعبة التضاريس، ال تتمّدد كغيرها 

من األراضي، ألنّها عموديّة االتّجاه والحركة والدوران 

دون أْن تستقّر على شاكلة »هندسيّة« ُمحّددة:

 في لحظة

      ونُقفل العالم

                        من أجلكم يُكَتُب هذا الفعل

           يا إخوة السهولة

                        تكتّظ حّتى حاّفِتي بالكلمات

                 أرسلها: مساحة الدائرة

             تُبطئ نصف القطر

                أعرف أقطاري فقط.

                   من الّذي يُريد أن يموت؟

      تحت خيمِتي

     في الطوفان األخير )العزاوي ١٩٩٧ ص. ٣٤١-٤(.

»قصائد  تجربة  ضمن  الشعرّي  النّص  يبدو  كذا 

ميكانيكيّة« نََواة جنينيّة سريعة التوتّر والحركة، تشهد 
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الحياة كما تشهد على موتها بإمكان الميالد ونقيضه 

الّذي هو الهالك العاجل. غير أّن الكتابة على الكتابة 

وينِفي  التداُول  منطق  ويُْربك  تناظمها  اللغة  يُفقد 

األيقونيّة  حدوده  الموصوف  الشعرّي  المشهد  عن 

بنيته  له  متخيَّل  شيئّي  عالم  تََمثُّل  يمكن  بها  الّتي 

االستعاريّة األقرب إلى االستقرار منه إلى الحركة، بل 

هي العالمات تُجاوز َمظاَنّها المعتادة وتتآلف بحادث 

السياق:

         محتلّة كتلة اللعبة

                      تحتشد األجساد في المعادلة:

 ي=2/1 جذر االبتداء + مسافة العالم

إْذ في اعتساف العمد الواقعّي  

                 ثّمة من ال يفهم الموتى

ما للجدود من عيون آِسرة.  

من الّذي يُمسك نهد األّم؟           

من الّذي يَُواجه العناصر؟

)العزاوي ١٩٩٧ ص. ٣٤١-٤(    

القديم  الالّ-َحّد،  القياس،  الرقم،  اللّغة  فتستقدم 

والضارب في الِقدم، الجديد الحادث الّذي لم يستقّر 

والزمن  الميقاتّي  الزمن  المسافة،  شاكلة،  َعلى  بَْعُد 

الموت،  ورمزيّة  الوجود  دالالت  بعد  َمًعا،  األبدّي 

والموت الُمستعاد بمحاولة تسكين المتحرّك وتحريك 

مشروع  في  األولى  الخلق  بذرة  ي،  المتخفِّ الساكن 

إنشاء النّص الشعرّي المختلف.

إّن هاجس فاضل العزّاوي األكبر في الكتابة والوجود 

َمًعا هو تبديد الكثافة، استقراء الفراغ، ُمحاولة تمعين 

ل بحدسيّة حواّس  البُهمة، االستضاءة بالفوضى، التوسُّ

الجسد:

ل اإلضافّي ينصهر النظام: بالرغم من التدخُّ

قد ينبغي أن نوهم اللولب         

  ِبكُتلة الكثافة

وألّن كّفي تنتشر        

 أحدس أّن البحر لي.

َمًعا نُسافر الليلَة               

إلى ثكنات الجسد المادّي

وفي اللّغات تَكْسب المعرفة   

كيمياء الهموم... )العزاوي ١٩٩٧ ص. ٣٤١-٤(

إّن إيمان فاضل العزّاوي بـ »قصيدة النثر« ال ينحصر 

اإليقاع،  أو  األسلوب  بمفهوم  الشكليّة  الظاهرة  في 

وجوهها.  بمختلف  الحداثة  تََمثّل  من  بعض  هو  بل 

واٍع  انخراط  إالّ  المنظور،  بهذا  النثر«،  »قصيدة  وما 

في »عصر« أدبّي حادث مختلف، إْذ هي تُشير، على 

حّد عبارته، إلى« المرحلة الطويلة الّتي سوف تُؤّدي 

الشعر  بين  الفاصلة  الحدود  انهدام  إلى  النهاية  في 

والنثر، وربّما أيضا بين األنواع الفّنيّة، من خالل النظر 

اإلبداعيّة  العمليّة  في  جماليّة  كقيمة  الشعريّة  إلى 

الشاملة« )العزاوي ١٩٩٤ ص. ١٣٤(.

فاضل  يقف  المختلف  األجناسّي  التقدير  وبهذا 

العزّاوي في مفترق الُسبل بين تراث القصيدة العربيّة 

لينتصر  المعاصر  العربّي  الشعر  وتجربة  القديم 

الشعر  بين  اعتباطًا  تُفرّق  ال  حادثة  أدبيّة  لجماليّة 

والنثر، بل تقول بالتداخل الحميم بينهما عند اإلقرار 

بـ »شاعريّة النثر« و »نثريّة الشعر« وتعيد النظر في 

وظيفة اللّغة وفي جماليّة المعنى الشعرّي باستثمار 

الشعرّي  واإلبداع  اللغة  لمنطق  جديدة  أخرى  أبعاد 

واألدبّي والفّنّي )نسبًة إلى مختلف الفنون(.  
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الشعريّة  الصائغ  عدنان  نصوص  قراءة  عند  وكأنّنا 

التجريب  ألفق  ّما  تََواُصال  نُْدرك   )١٩٩٢ )الصائغ 

لـ  التحديثيّة  الكتابة  روح  تضّمنته  كالّذي  الشعرّي، 

»جيل الستّينات« السابق في العراق. فاستثمار الفراغ، 

الالّ-معنى، ما وراء اللّغة والمنطق المتداول منهج عاّم 

أّن  إالّ  الالّحقة.  العقود  إليه شعراء  تحديثّي يستقدم 

عدنان الصائغ يظّل مسكونًا بُحّب القصيدة، مهووًسا 

القديم والحادث ومدفوًعا في اآلن ذاته إلى  بتراثها 

تجاوز هذا العشق برغبة تجاُوز عديد الثوابت. بحثا 

عن تاريخ مختلف وذاكرة جديدة يتحّرر بها من أْسر 

»ُهنا«...  والـ  »اآلن«  في  الوضعيّة،  وجحيم  العادة 

وبُهَمة  اإلفهام  منطق  بين  نصوصه  ترّددت  لذلك 

الوجود الغارق في سواد العبث، المحكوم بالفوضى.

الكتابة الشعريّة في زمن فقدان  وكما يرتبك وعي 

األساليب،  تّداخل  القيمة  وثابت  والمرجع  األصل 

واقُع  الشعرّي  المعنى  ويتجاذب  التواريخ،  الرؤى، 

وُمطلق  عليه  الدالّة  المكانيّة  باإلشارات  األشياء 

التجريد فراًرا من المكان إلى الالّ-مكان، ومن التاريخ 

إلى نقيض التاريخ حيث الكيان ِبال معنى وال انتماء 

َعَدا زمن/أزمنة االنكسار.

وبين  حزن،  وآخره  حزن  الكتابة  مساّر  بَْدء  إّن 

سالف  ورحيل  شتّى  وهزائم  متوتّرة  ذاكرة  الُحزْنيْن 

وآخر حادث،بداللة الحدث الواقعّي أو الحدث- الرمز 

بكثافة  الماثل  هو  »األلم«  فـ  بينهما:  بالمشترك  أو 

في عالم عدنان الصائغ الشعرّي، وهو أساس الكتابة 

على  أحال  وإْن  جاهز،  بمعنى  يتحّدد  ال  ومرجعها، 

تجربة وواقع تجربة في الزمان والمكان:

 ما إْن أجلس على الكرسّي-ذاَت نهاٍر ُمشمس-

صالبا ساقّي اللّتْين شّوهْتُهما الحرب  

ومحّدقا في بريد الشوارع وهَو يحمل لي بطاقات 
األصدقاء المفقودة،

       والكسل، والباصات المسرعة، وغيوم الدهشة..

مسترجعا أمام عينْيك السوداويْن تأريخ حزنِي الطويل

          وبمجرّد أْن أرمش جفِني

تتساقط ُصور القنابل بََدَل الدموع

         كفاك تحديًقا في مرايا عيوني..

لقد بكيُت كثيًرا، أكثر مّما يجب

أكثر من كمّية الدموع المخّصصة لحياتي  

واآلن..« )الصائغ ١٩٩٢ ص. ٩(. 

فيتوّسل الشاعر بـ»الحكاية« يروي بها ومن خاللها 

تجربة حياٍة. وبذلك ينفتح موصوف الحال على السرد 

بفاجعة  للبْوح  المتكلّم  المفرَد  الضمير  إلى  الُمْسَند 

الحرب وضياع الكائن. وإذا »هذا األلم.. الّذي يُضيء« 

الكتابة  لقصد  صريح  إعالٌن   )٩ ص.   ١٩٩٢ )الصائغ 

والسياق الواقعّي الحاّف بها في اآلن ذاته. وكأّن حجم 

ينفتح  لذلك  »القصيدة«،  بحدود  يكتفي  ال  الفاجعة 

السطر على االسترسال، شأن النّص الشعرّي ال يقتصر 

بل  الجاذب،  »المركز«  باعتماد  الحاالت  على وصف 

من  الوصف  وجهة  يحّول  خاّص  »نبْذ«  إلى  يسعى 

بمْستقّر  النواة  تتبّدد  كأْن  »التخوم«،  إلى  »المركز« 

الزمن في َعَدد اللحظات المتالحقة حينا، المتداخلة 

حيًنا، المفّككة أحيانًا:

 يتّكئ الشاعر على حافّة الغروب، ُمَحّدقا بسطوح 

المدينة،  أرصفة  نحو  تنكسر  بدأت  الّتي  المنازل 

فتسحق ظاللَها األشجار والباصات والعابرون )...(

)2(

عدنان الصائغ،كتابة األمل واالعرتاف.
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الحجرّي  الُسلّم  تهبط  تهدأ،  ال  القصيدة  وحدها 

بهدوٍء مارًّة بالبيوت بابًا بابًا، وثقبًا ثْقبًا، غير أنّها إْذ 

منعطف  أّول  في  العسس،تستدير  صافرات  تسمع 

نحو األزقّة الفرعيّة )...(

أين  من  الحانة،  من  تقترب  األشجار،  من  تقترب 

شرشف  على  البُكاء  في  الرغبة  هذه  كّل  للقصيدة 

الورق األبيض )...( مبتدئا بُعْشب القصيدة وهو يذبل، 

بُعشب األرملة وهو يذبل، بالفتيات وهّن يزقزقن أمام 

)الصائغ ١٩٩٢  الباعة...«  المدرسة وسط صياح  باب 

ص. ١٢-١٣(.

يباعد  »القصيدة«  مسبق  من  الشعر  تحّرر  إّن 

)الشعر(،  والُمَسّمى  )القصيدة(  االسم  بين  بالقصد 

باعتبارها  الكتابة،  هو  للشعر  آخر  ُمرادف  لينشأ 

األدبيّة  األساليب  د  كتَعدُّ لَعَدد،  وواِحًدا  لواحد  َعَدًدا 

وكالرسم  الشعر«،  و»سرديّة  السرد«  »شاعريّة  بـ 

عميق  على  الدالّة  »التفاصيل«  واستثمار  المشهدّي 

لُِمسبق  المغلقة  الدائرة  في  البقاء  دون  الشعر 

الصائغ  عدنان  يعتمد  لذلك  وجاهزها.  القصيدة 

النقيض  عن  له  ليبحث  التسمية  بظاهر  المراوغة 

المختلف الُمضاّد، بأن ينزل بالشعر من علياء الشعر 

عن  وينزع  الكارثة  وتفاصيل  الوضعيّة  إلى«جحيم« 

الحال صفة التجريد. فيَتجاذب الكتابة رغبة المطابقة 

النصوص  لبعض  السطرّي  التشكيل  اإليحاء،  وكثيف 

بين  والجمع  أخرى،  نصوص  في  الكتابّي  واالسترسال 

الشكليْن في صْنٍف ثالث عند المراوحة بين الصياغة 

السطريّة وإنشاء االسترسال.

وألّن األلم مسكون بالحّب مدفوع بالرغبة مزحوم 

لألنوثة-الرمز.فهي  مرآة/مرايَا  الكتابة  فإّن  بالُحلم 

االلتزام بتوصيف الوقائع،وهي البحث عن أفق بحلم 

الرغبة ذاته:

 ُقلُْت لها: يُْرِبكُِني شعرك الطويل

وأقصد:أنّي أُمّد يدّي إلى وسادتي

 فأجد خصالتك ُمبعَثرًَة..

وأحالمي ُمَبعَثرًَة...

وسريري فارغا ووحيًدا ِمثلي

يالحماقتي

كيف لي أن أصّدق أصابعي

وأكّذب شعرك الطويل؟ )الصائغ ١٩٩٢ ص. ١٤(

د،  وإَذا »َمرَايَا لَِشْعرها الطويل« نّص واحد وإْن تََعدَّ

اختالف  رغم  واحد  داللّي  نظام  من  يتركّب  ألنّه 

الناتج  التناّصّي  االتّساع  بمدى  واألساليب  اللحظات 

فـنواُة  والسرد.  الشعر  بين  الوظيفّي  التواصل  عن 

هذا النظام ممثّلة في حالة العشق الّتي هي الوجه 

الحاّف مجال حكائّي  والنسيج  الكارثة،  لـوعي  اآلخر 

يزخر بتفاصيل الوضع، كأْن يترّدد الموصوف الحكائّي 

له  الباحث  واإليحاء  الوقائع  ُمطابقة  بين  الشعرّي 

عن معنى آخر بحلم الرغبة. أّما التُخوم في بناء هذا 

النّص الجامع فإنّها تلك الُمنفتحة على أقاصي الذاكرة 

الحياة  دالالت  وممكن  والبَْدء  والطفولة  والمْخيال 

والموت...

إالّ أّن وعي الشاعر الكارثّي يظّل محكوما باالرتباك 

المغلق،  وداللة  التفاصيل  كتابة  بين  الترّدد  نتيجة 

وبين الذاكرة والنسيان الّذي يريد به الشاعر التحّرر 

من أسر الوضعيّة وقيود الماضي:

يسّمونها: أخطائي...

وأَسّميها: حماقات شاعر   

يُشيرون لَِفْوضاي...

وينسون أْن يُشيروا لخطوها الفوضوّي على رصيف 
قلبي )...(
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اللّواتِي  أسماء  عن  بحثا  قصائدي  رماد  ينبشون 
أحَبْبُت

فال يجدون سوى حرائق امرأة واحدة

يُحطّمون مراياي )...(   

من يدلّني على ِمشَجب   

أعلّق عليه معطِفي البالي، وقلبي

لقد تعبُت من هذا القلب وأريد استبداله اآلن )...(

ضجرُت من معطِفي حزني الثقيل

أُريد أن أهرع إلى براري النسيان

طليقا من كُّل شْيء... )الصائغ ١٩٩٢ ص.١٦- ١٧(

لشعرها  »مرايا  في  الشعرّي  الخطاب  تحّدد  ولئن 

والحزن  بالعشق  البَْوح  عند  اإلبانة  ِبَقْصد  الطويل« 

والقلق والخوف من المصير في عالم مسكون بفاجعة 

الفوضى والهالك الُمْستعاد فإّن وضوح الداللة ُسْرعان 

الُوْجهة  فقدان  نتيجَة  الحال،  بغموض  يصطدم  ما 

األفق  بمثابة  النسيان،  يظّل  لذلك  األفق.  وتََغلُّق 

فَيُؤثُِر  بالكتابة.  البقاء  في  واالستمرار  للكتابة  البديل 

الالّ-مكان، وإلى زمن آخر غير  إلى  الشاعر«الهروبـ» 

ميقاتي، هو زمن الكتابة/األنْثى:                                 

أهرب من الشوارع، باتّجاه النسيان

أهرب من ذكريات أمطار يديِْك على نافذة قلبي

باتّجاه عزلة المقهى   

أهرب من البحر: أمواج ضفيرتك -وأقصد-

اضطراب القصيدة   

باتّجاه رمال الندم: نسيانك -وأقصد-

النثر اليومّي       

أهرب من الدقائق الّتي تنبض بك

إلى الساعة العاطلة، العقارب الواقفة على منتصف 
الذبول.

أتعبتِني الذكريات   

هادئة...  مصطبة  أّي  على  أستريح  أن  لِي  وآَن 
)الصائغ ١٩٩٢ ص. ١٩-٢٠(

في  لالستثمار  متبّقية  آخر سبيل  الكتابة هي  وألّن 

البقاء فقد تالزم وجودها والرغبة، والعشق، والنسيان. 

إّن »الهروب« من سطح الواقع المرئّي إلى الداخل 

األعماق  عالم  إلى  اإلخالد  يعني  الذات  مرآة  عبر 

حيث الرغبة تشي بإمكان آخر للوجود بديالً للهالك 

الُمتكّرر. وما الرؤية الُجوانيّة إالّ تحرير للّغة من جاهز 

المعنى، والمعنى من مطلق الحال، والحال من جاهز 

الموصوف، بتمثّل صوفّي طبيعّي ال يستند إلى مسبق 

موقف أو ثابت َمقام:

أنِت شمس...

       شمس...

       شمس...

وقلبي...

آه...  

قلبي...زهرة عّباد مجنونة. )الصائغ ١٩٩٢ ص. ٢٦(

الطويل«  لشعرها  »مرايا  في  الصوفّي  التمثّل  كذا 

وإنشاٌد  اليوميّة،  والتفاصيل  بالدقائق  خاّص  احتفال 

»الُصدفة«  أنشأته  عشق  وحكاية  بالرغبة،  َمْدفُوٌع 

األّول  البَْدء  قبل-النظام،  ما  الفوضى،  تَْعني  قد  الّتي 

قد  الّذي  معنى  الالّ-  متقادم،  نظام  ألّي  والمرجع 

يتحّول إلى معنى بُمْمكن الوجود، بُمْمكن الحدوث:

مصادفة )سأقول لك إّن الحياة

صدفة كبيرة، صدفة غبّية،   

صدفة رائعة، صدفة المعقولة،                 
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إيّاك أن تُفكِّري بها ِبَعْقٍل يا مجنونتي!(

ربّما سنلتِقي...     

في مصعد مزدحم أو فارغ إالّ من وجيب أنفاسنا 
المتالطمة

وأنِت تصعدين باَص الُحّب   

وأنا أنزل... )الصائغ ١٩٩٢ ص. ٣٨-٩(

شقاء  محض،  عبث  الوجود  أّن  للشاعر  تبيَّن  لقد 

أو  األنثى  بالكتابة/  العشق  َحَدَث  يشهد  لم  إْن  تاّم 

األنثى/ الكتابة. فالشعر، بهذا المنظور، استعارة لغويّة 

مخصوصة يُراُد بها تفتيح الكيان على الرغبة وتوسيع 

أفق الرغبة بفعل الكتابة:

كلماتُِك.. آه.. كلمات

أحالت صباِحي الُمنّدى إلى غابة من نوافذ

أصابع،  من  وحنين  مغسولة،  شوارع  من  ومطر 
تتلّمس ألّول َمرّة نبض األشياء

ارتعاش  بال  العالم  جدوى  ما  كلمات..  كلماتك.. 
كلمة

ما جدوى العالم بال أنفاس امرأة، ما جدوى العالم 
بال نُسغ،

وأمطار، وعيون سود وأرصفة وقمر ُمسافر، ونوافذ 
للياسمين

أزرق،  وعشب  وأحزان  ممنوعة  وكُتب  الُمشاِغب 
ويديِْك... )الصائغ ١٩٩٢ ص. ٤١(

فتستمّر كتابة العشق إلى آخر ديوان »مرايا لشعرها 

أحيانا،  واإليحاء  ِحيًنا  الُمطابقة  ببالغة  الطويل«، 

بتوصيف جمال األنثى عند اإلحالة على الواقع والرمز، 

وبالتذكّر والنسيان، وبفرح الرغبة والحزن الناتج عن 

الشعور  يستفحل  حينما  بنَقائضها  الرغبة  اصطدام 

بالخواء والقلق:

َمَتى أستريح؟

من أورثني هذا الحنين والبكاء والتسكُّع؟

روِحي مدينة مهجورة...

مها تبحث عّمن يُرَمِّ

أدير ُقرْص الهاتف

ال أحد..

أبعث برسائل ال عنوان ألصحابها

أطرق أبواب الصحف

ال قصيدة عندي تصلح للنشر

ماذا أْفَعل..؟   )الصائغ ١٩٩٢ ص. ٦٠(

إّن العشق، شأَن الكتابة، مدفوع بالرْغبة واأللم، إْذ 

بالرغبة يُضِحي الوجود إمكانا للوجود، وباأللم يكتسب 

الوجود صفة النّص الشعرّي والسمة التراجيديّة:

يُِطّل  البحر  حيث  إلى  المستشفى  ساللم  »صاعًدا 

بعينيْن  الشراشف،  بلون  ووحيًدا  أبيض  الشرفة  من 

بالذكريات،  يقطر  الّذي  المصل  إلى  ترنوان  دامعتيْن 

قطرًة، قطرًة.. أو قُْل َخطَوًة، خطوة.. 

يصعد األلم ساللم نبضي بُهدوء أسود، يفتح الباب 

على  ساقيْه  صالبا  هناك  يجلس  قلبي،  إلى  الُمؤّدي 

الكرسّي الوحيد الُمتبقَّى، يدّخن بإفراط في انتظارك  

)الصائغ ١٩٩٢ ص. ٦٩(

الطويل«  لشعرها  »مرايا  في  الكتابة  مساّر  كذا 

ألم وآخره  بَْدؤه  إْذ  ألم،  الصائغ عشق خّداه  لعدنان 

ِة الكتابة بُغية الوصول  ألم، وهو في األثناء ممارسة لِلَذَّ

التورية  الّذي يستلزم  ذاته  باأللم  أقاصيها  إْدَراك  إلى 

تخلّلته  وإْن  فـ»االعتراف«   . أحيانًا  واالعتراف  حينا 

والحافز  الكتابة  أساس  هو  للتورية،  عديدة  مواطن 

الطويل« لعدنان  اتّصف »مرايا لشعرها  عليها. لذلك 
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الصائغ باأللم عند االعتراف، وباالعتراف الّذي اقتضاه 

تعّدد  رغم  المسترسل  البْوح  عند  عليه  األلم وحرّض 

النصوص الشعريّة والعناوين:

 ما الّذي تريد أن تراه بعد

أكثر من كّل هذا.. رأيته

ها قد انتصف الليل، وأقفرت المحطّة

   واختفى آخر بائع سجائر،

                              وآخر بائعة ُحّب

                               وآخر شرطّي )...(

 ما الّذي تريد أن ترى...

أكثر من هذا؟   

كُتُبك تُباع على الرصيف

ورغم ذلك ال تجد في جيوبك المملوءة بالريح ما 
تشتري به كتابًا جديًدا، أو قميصا رخيصا لطفلك

أحزانك تتناسل كالقطط )...(        

مرّت آالف األنهار والطيور والمدن والكتب والهموم

والشوارع         

   ومازلت تنتظر قطار فرحك

حّتى أعشبت قدماك من الوقوف... )الصائغ ١٩٩٢ 
ص. ١٥٢-٤(

وإَذا األلم ثيمة كبرى في الديوان وحافز أكبر على 

تجريب الحكاية بما يُشبه االعتراف. 

وبذلك يكتسب الشعر صفة التفاصيل دون التخلّي 

عن كثافته اإليحائيّة، بل إّن قيمة تفرُِّدِه الجمالّي ماثلة 

في مدى استخدام الحكاية واعتماد هذه التفاصيل.

ل  بْدُء الكتابة الشعريّة لدى وداد الُجوراني هو التَوسُّ

»بيان  أْسَمتُْه  َما  ذلك  في  ومرجعها  بـ»الالّ-وضوح«، 

النثرانيّة »1995، هذا العنوان الفرعّي لديوانها »أحد 

عشر َوتَرًا في قيثارة سومريّة« )1995(.

وآَن ُدخول عالم »الوتريّات« يطالعنا »الوتر األّول« 

َمْوُسوًما بـ »قصيدة النثر من الالّ-وضوح تبدأ« لتتواتر 

األوتار كاآلتي: »عن الشظيّة الّتي في ذاكرة أنا هي«، 

وهي(،  أنا  )نواميس  والحرب«  الحّب  زَمَن  و»َميّتًا 

في  حينما  الخلق،  و»محفوظة  وِملح«،  و»ِسّكين 

الُعلى«، و»ما أهدانِي صيّاد الجنوب«، و»على جسر 

و»نثرانيّة  النساء«،  و»نثرانيّة  سيّبوني«،  المسيّب 

النمل ومحنة المغلق« و»على ضفاف عالم مكسور«، 

و»بيان النثرانيّة )نسر الشرق...وحصان الغرب(.«

وكأنّنا، عند قراءة مجمل فصول »المشهد الشعرّي« 

واحد  آن  في  نّصين  على  ننفتح  َوتَرًا(،  َعَشَر  )أََحَد 

نّص  الُمشتَرَكة:  الكتابة  من  خاّص  ِبضرٍْب  يتماهيان 

ينتصر  الّذي  وهو  ويُنهيه،  المشهد  يتصّدر  نقدّي 

بوضوح لـ«قَصيدة النثر« على مختلف أشكال التعبير 

ُد رغبة الكتابة  الشعرّي التقليديّة، ونّص شعرّي يُجسِّ

الذات  جذور  باستعارة  التجريب  واعتماد  باإلنشاء 

الشاعرة  الذات  أحالم  راهن  بين  والمؤالفة  الثقافيّة 

وماضي التمثّل األنتروبولوجّي للكيان.

الغالف   1995 )الصكر  شعر«  والنثر  نثر  »الشعر 

يمكن  المختََصرة  الجملة  بهذه  للديوان(  الخلفي 

اختصار تجربة وداد الجوراني من خالل هذا الديوان، 

الموروثة  المفاهيم  إْذ تسعى الشاعرة إلى قلب كّل 

لنكتشف  والنثر،  الشعر  بثُنائيّة  الخاّصة  المتداولة 

)3(

ِوداد اجُلوراني، أنرتوبولوجيا الشعر امُلختِلف
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»شاعريّة النثر« و»نثريّة الشعر«عند التداخل الوظيفّي 

بين مختلف األساليب.

ذلك  هو  بَْدًءا  الشاعرة  ترفضه  الّذي  الوضوح  إّن 

الوضوح الكاذب، وهو تعتيم مقصود يُراد به استثمار 

»العادة« لحجب أّي إمكان لالنعتاق من جاهز المعنى 

وثابت االستعارة.

للمنطق  إْرباك  الجوراني  وداد  لدى  إذن،  الكتابة، 

ينتصر  تأسيس منطق جديد  إلى  َسْعٌي جاّد  الُمْعتاد، 

المنقطع  المبتور  الحاضر  على  الماضي«  لـ»مستقبل 

رهين  الجامد،  الماضي  وعلى  ومستقبله،  ماضيه  عن 

النماذج الساكنة الُمْستعادة:

 قصيدة النثر ليسْت قصيدًة وليَسْت نْثًرا

             قصيدة النثر من الالُّوضوح تبدأ، ومعها

           يّتضح كُّل شيء. هذه فضيحة العصر

                                            بالتحديد.

انتصف الليل. لسُت أعرف أََحًدا

 سأبكُِّر في اللعبة. اللون األحمر

يُصادفني. كيف أنظّر؟ َسأفكّر

               في األمر الِحًقا.

الرياضة الِسّريّة تلفت نباهِتي

  أالّ أنصت إلى عرقوبك. طقوس

           غير أليفة تهمس أن أنزع

          األقراط تقرصني الوسادة

            لقد انتصف الليل، يجب أن أعود. )الجوراني 
١٩٩٥ ص. ١١-١٢(

في  التجريب  سبيل  انتهاجها  الشاعرة  تعلن  كذا   

الكتابة واستثمار الغموض بحثا عن لغة جديدة ومعنى 

مختلف، بَْدًءا باعتماد لغة »الهذيان« وتعتيم المشهد 

الموصوف  لينغلق  دالليّة  ُمتنافرات  بين  بالمجاورة 

األنا  إلى  َعَدا بعض اإلشارات  الخارج،  الشعرّي صوب 

و  المذكّر  المخاطَب  »أنت«  و  )المؤنَّث(  المتكلّم 

»التلفزيون الثقافّي« و »مستشفى التصوير«...، وهي 

تواتر  في  لتنخرط  حّسيّتها  تفقد  ما  سرعان  َعالمات 

الشعريّة  بالكتابة  تلتزم  »ُمبهمة«  ومواقف  حاالت 

ُمْعلََنة  داللة  أو  ثابت  أسلوب  ألّي  الرافضة  الُمغامرة 

مخادعة...

وكأّن اللّغة تبحث لها عن لغة خارج حدود األبجديّة 

باستقدام مراتب الُسلّم الموسيقّي افتراضا عند اإلحالة 

دائرة  في  البقاء  دون  السومريّة  القيتارة  أوتار  على 

بين  »التداعيات«  لغة  تؤالف  إذ  الماضي،  تأثيرات 

لحظة الكتابة والسياق الحاّف بها وبين مجمل الزمن 

جديدة  شعريّة  لغة  إنشاء  برغبة  والحادث  السالف 

)استعارة حادثة(:

 »منذ ربع قرن وأنا أبتكر قاموًسا

أنيًقا. أشّد به وأضيُف إليه...« 

                    )الجوراني ١٩٩٥ ص. ١٧(.

نماذج  مسبق  من  الكتابة  تحرير  إلى  السبيل  إّن 

الكتابة يمّر َحتًْما عبر تأسيس استعارة شعريّة جديدة 

وبالعناصر  بنائه  تشكيل  عند  الشعرّي  النّص  بمجمل 

الجوراني  وداد  تسعى  فيه.لذلك  القائمة  الصغرى 

إلى المكابرة والمغامرة بإعادة تقليب اللغة وتفكيك 

المعنى:

 أكابُر. في الُعُمر الثاني أستطيع

أن أكتشف ِقَمًما نسيها الُمكتشفون   

     في آخر األرض. أستطيع أيضا أْن

أُجّمل َفرًَحا تَسلّق بُْرج اليأس...    

                   )الجوراني ١٩٩٥ ص. ١٩(
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اللغة،  وراء  جديدة  لغة  عن  الشاعرة  تبحث  وكما 

ا بتفكيك الذاكرة، وعن استعارة مختلفة  وعن ذاكرة مَّ

تقوم على أنقاض االستعارة الُمستْهلكة الهالكة فإنّها 

على  الخطاب  بتفتيح  الواحدة   النواة  وهم  تنسف 

د الضمائر، والذات على مختلف األمكنة بتََمْوقُع  ُمتَعدِّ

بعيْنه  د  ُمَحدَّ َوْضع  داخل  االستقرار  يرفض  َحرَكِّي 

يعني  قد  الّذي  اآلخر  »الوضوح«  بـ  الكتابة  اللتزام 

فضح جمود المعنى في اتّجاه وااللتجاء إلى العتمة 

اتّقاء شرور كثيرة:

 في طقوس آخر الليل...

يتفّرج الكاهن على أفالم الزواج الُمَقّدس         

ثّم يُقفل على الفيديو بالِمفتاح قبل أن        

         يصيح الديك ويفضحه فتشتعل الحرب

                                                من جديد.

حرب الكاوبوي وضعت أوزارَها     

وابُتكرت حروب كثيرة:        

في الحرب األولى اقتسموا فندق فلسطين

في الحرب الثانية اقتسموا أوبرا برلين... )الجوراني 
١٩٩٥ ص. ٢٤(.

هناك  عديدة،  الحرب  زمن  في  الحرب  إّن عالمات 

في عراق الموت الحادث والموت الُمؤّجل. 

لسان  يلهج  حين  العالمات  هذه  حضور  فيتكثّف 

الحفيد/ الحفيدة بوقائع االنحدار إلى أسافل الوضعيّة 

حيث الهالك القادم يسحق أّي إمكان للمغالبة قصد 

الصعود:

آٍه، تقطعني كوارث الحروب

         آٍه،تقطعِني كوارث ما بعد الحروب

          آٍه، وآٍه، من مصطلحات كُّل الحروب

شظاياها تُعّبد الطريق إلى فمي

ويختفي غبارها                  

             أدعو القواميس إلى تأبين مشاغل المعرفة

المعرفة الُملّوثة بأصابعنا ولُعابنا

                   تستفحل بها الَسرَطانات

واألعشاب الُمرّة تفوح من الجماجم

نبتكر العاهات، ونحمل طاسة االسِتْجَداء

فيستريح الرّب   

يُغلق بابه، وينام باطمئنان:      

َسُنَسّدد دية الوطن         

وسندفع زكاة ألف عجاف

ونَعيش؟!  )الجوراني ١٩٩٥ ص. ٣٧-٨(.

قيثارة  في  وترا  عشر  »أحد  في  الكتابة  تصبح  كذا 

»زيوسترا«،  خاّصا،  نَْوًحا  الجوراني  لوداد  سومريّة« 

المكان  في  ترحل  القديمة،  السومريّة  بالعبارة 

بشجن  الفاجعة  تركيب  لتُعيد  والزمان  )العراق( 

تبعا  بينهما  وبالمشترك  الحاضر،  ومأساة  الماضي 

لتاريخ الهالك الُمستعاد:

المقاتلون يأكلون الِغربان، وينتقمون

للماِضي من الماضي.. في زّي ُمَوّحد

يصّففون رؤوسهم على مذبح األكيتو 

ويحّضرون لِمسرح التشابيه.

في رحلة اإليّاب، دخلوا أجسادهم

نظاًفا ِخفاًفا.. والِغربان من فوقهم

تُرّدد َمحفوظة الخلق »حينما في الُعلَى. 

)الجوراني ١٩٩٥ ص. ٤٢-٣(.   
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فتُواصل وداد الجوراني استعارة األساطير السومريّة 

شعريّة جديدة،  استعارة  إنشاء  محاولة  في  القديمة 

كأْن تَْستعيد ُصَوًرا من حكاية الخلق، ومن وهج الزمن 

الحاضر، كأْن يتكثّف اإليحاء عند االلتفات إلى ماضي 

والحادثة،  القديمة  »بغداد«  بـ  َمَداه  ويتّسع  سومر 

بين  الوصل  عند  الحكاية  وبتراث  تاريخها  بُمجمل 

مختلف األزمنة في التدليل على المكان الواحد.

»نثْرياتهّن«.  وللنساء  »نثريّته«  هنا  للشعر  إّن 

»الشعر«  بين  لالشتراك  وجه  النثر«  و»شاعريّة 

و»النساء«، إذ تعود وداد الجوراني بالفرع إلى األصل، 

بين  المزج  ُمَواصلة  عند  األنوثة  إلى رحم  وبالذكورة 

الحادثة  الوقائع  ورمزيّة  السومرّي  األسطورّي  التمثّل 

وفاجعة الحرب والحصار لتنخرط الكتابة الشعريّة في 

وصف الحاالت والوقائع واستقدام األساطير القديمة 

واالعتراف بمأساة الكيان الفردّي والجماعّي على حّد 

سواء:

من بغداد إلى عّمان

تلّم الشمس عظامها

ثّم تنقرض في عظامنا

فتتناسل النجوم

تنهض من أصابعي ُسالالت الضوء:

نجمة اسمها أنا

نجمة اسمها هي)...(

يُصالحون نجمة اسمها وداد ويغّنون:

الِوّد في النور   

الوّد في السرور   

فلماذا أدد  يحّك لسانه   

ويقرض الهواء؟! )الجوراني ١٩٩٥ ص. ٦٦-٧(.

األسطوريّة،  الحكاية  بتراث  الشعر  كتابة  فتستمّر 

قلقامش«   ملحمة  من  المشاهد  عديد  تضمين  عند 

بين  والمؤالفة  »األسفل«  و  »األعلى«  بين  والمقابلة 

وقائع اللحظة ومطلق الزمن األسطورّي. إالّ أّن النوح 

يظّل ماثال بغنائيّته في كامل »األوتار«، يقارب وهج 

الملحمة القديمة ويدفعها إلى النقيض للتدليل على 

فاجعة الوجود الراهن وانكسار اإلرادة.

لقد عادت وداد الجوراني بالشعر إلى ما قبل تراث 

القصيدة العربيّة، إلى تراثات أخرى ضاربة في القدم، 

بُغيَة التأكيد على فرع ألصل سابق ال بُّد من الرجوع 

»الشعر  بين  االعتباطّي  التفريق  خرافة  إلنهاء  إليه 

والنثر« بتمثّل أنتربولوجّي حادث للشعر:

 موكب النثرانّية

يستقّل عربته األنيقه

ن بالورد البنفسجّي )...( ويأخذ مداره الُملوَّ

النثرانّيون وحدهم على معرفة وثيقة بالنسر

ليس شعًرا ما أكتب   

وليس نثًرا   

فلماذا يتلّبسني الوهم فأصّدق؟!  
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اخالن في شعر  اللّغُة ووعُي الموت َحّدان يلتقيان، يَدَّ

أديب كمال الدين،إْذ يفّكك الشاعر اللّغة بالقصد كي 

يصل بها إلى تخوم العدم، كأْن يخترق صوتيّة الحرف 

الصوت  ووهج  الكلمة  بهجة  استعادة  بذلك  ُمحاِوالً 

الُمَعبّر عن التواُصل الحميم بين ظّل الفكرة وظواهر 

األشياء..

وألّن الحياة تَرَاكُُم ُصَور، ِبها يثبت التكرار، فَالموت 

الوجود  كثافة  اختراق  على  القادر  الِسّكين  هو 

إلحداث االنقطاع وتفكيك الُمتّصل، إْذ ترغب الذات 

باالندفاع  الَمْسطورة  الُسبل  الخروج عن  مغامرة  في 

إلى أقاصي تجربة الحياة والكتابة َمًعا وتُؤْثر ُمقاربَة 

الزمن  دّوامة  داخل  االنحباس  على  الحياة  نقيض 

الُمْستعاد و»أحكام القبيلة«:

 أريُد كَاًْسا من الموت ال يحتّج عليه أََحد

وال يمنعه علّي أحد

وال يرى أََحٌد َجْدَوى من تحريمه                     

على قلبي الطّيب َحّد الموت..« 

                      )كمال الدين ١٩٩٣ ص. ٢٨(.

 فيلوذ الشاعر بأصل اللغة المنفِتح على البدء األّول 

الشائعة،  للتسمية  تبعا  الجنون  أي  العقل،  وِبنقيض 

الُمنشئ  السلب  أو  الفراغ  باعتباره  وبالالّ-معنى، 

إيقاع  ُمسبق  من  وبالتحرُّر  معنى،  أّي  للمعنى، 

في  الالشعر  »الِشعرّي«  ُمقاربة  إلى  َسْعيًا  التفعيلة 

لّذة  بين  الواصل  وبالعشق  القصيدة،  نموذج  تكرار 

الكتابة وعذاب الوجود، وبالسؤال المترّدد بين بداهة 

الحياة وحاالتها الُقْصوى عند االصطدام ِبُسلطة الَعَدم:

 »ما جدوى أن أحّبك

 إذا ما اقترنِت بالموت؟« )كمال الدين ١٩٩٣ ص. 
)٢٨

إّن رجوَع أديب كمال الدين إلى أصل اللّغة محاولة 

جريئة ال تخلو من أخطار الستقراء جينيالوجيا المعنى 

وَسْعٌي  الكلمة،  راهن  في  الكامن  األّول  تاريخه  في 

لِكائن استطاع  أنتج قيمة  لِماٍض  إلى إنشاء مستقبٍل 

حضور  في  بذاتها  دالٍّة  رموز  إلى  األشياء  يُحّول  أن 

حيث  اللحظة  ُرْعب  من  وفراٌر  الغياب،  وفي  التكلُّم 

فراغ االمتالء الكاذب وفوضى النظام المستبّد وتخبُّط 

الفرد في الفراغ:

أسقط في الفراغ

وأصعد               

أصعد    

أصعد         

فال أجد إالّ الفراغ يُقّبل نفسه.. )كمال الدين ١٩٩٣ 
ص. ٤٧(.

 وإذا الراهن سجن رهيب، لِفقدان قيمة البدء. وال 

منقذ من السقوط الكامل سوى الرجوع إلى »األصل 

إلى  استناًدا  الماضي«،  »مستقبل  بداللة  المنفتح«، 

ثالوٍث ممكٍن للمعنى، هو الشعر والحّب والموت.

كي  الذات  مع  الحوار  إمكان  بالشعر  يتحّقق  فقد 

ينجو الفرد الشاعر من الطلقة األخيرة:

         أيّها الشعر...

تعال

)4(

 أديب كمال الدين،جتريُب الّلغة وكتابة التجربة
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   اركض

  أنِقذني                                          

من الطلقة األخيرة القادمة باتّجاه رأسي    

......       

المّيت! )كمال الدين ١٩٩٣ ص. ٤٢(  

وقد يتحّقق بالُحّب انفتاح الذات على اآلخر ونجاتها 

أيضا من واحديّة الصوت والمعنى:

 من العجيب أن أحّبك كما أحّبك

                                            أِلنّي أحّبك

كما يُحّب الربيع أّول نحلة تقول له:

صباح الخير أيّها الرجل الُمشمس.. 

)كمال الدين ١٩٩٣ ص. ٥٥(   

ويستطيع الكائن بَوعي الموت تحويل ُوجهة العادة 

من الوجود السائد إلى إمكان الوجود المختلف:

» الموُت لذيذ

ألّن المعنى كامن فيه..«

)كمال الدين ١٩٩٣ ص. ٤٢(.   

وإَذا ثالوث الشعر والحّب والموت يتناظم ليصف 

باألصل  المنغلق  الساكن  »األصل«  استبداد  كارثة 

اللّثام  ويميط  »الفرد«،  بـ  »العشيرة«  و  الُمنفتح، 

عن خيانة اللغة للكائن، كما تتواصل دوالّه لُِنشدان 

الكامنة  الضمنيّة  الصفات  ُمحّصل  لعلّها  ّما،  قيمٍة 

في دالالت لغة الشعر َوَهَوج الحّب وتخوم الحياة 

الموُت  يَتأكّد  وقد  الموت.  إلى  الُمْفضية  القصيَّة 

الُمْمكنة  أو  الحادثة  المعاني  لُِكّل  مرجعيّا  معًنى 

بعد أن ثبت انهيار كّل القيم الموروثة والناشئة، إْذ 

»النقطة«  ديوان  في  دالالته  وتتعّدد  دوالّه  تتكثّف 

سعيا إلى بيان »الالّ-َجْدوى« و »الالّ-معنى« و »الالّ-

واالنقطاُع  والبتُر  والخواُء  السواُد  فيتملّك  مستقّر«. 

في  ماثلة  اإلشارة  ولكّن  الموصوف،  المشهد  واجهَة 

األثناء إلى ُمنتظر قد ال يتحّقق، ذلك القادر الوحيد، 

افتراًضا، على إنهاء الفاجعة واستعادة األمل:

 الصباح قطعُة كََفٍن

فتعالْي يا نقطة الطفولة  

قبِّلي َخَرابي كُّل َسنٍة مرّة  

وَضِعي على رأسي الّذي شّيَبْته الحروب    

كََذا يَبُْدو ديوان »نون« تفكيًكا بَْدئيّا لصوت الكلمة 

الَنبَرات،  د  تعدُّ إلى  الواحد  المركز  عن  باالنزياح 

اللّغة الداخلّي، وتدشينا  واختراقًا عنيفا صادما لعالم 

لِطَْور جديد في كتابة النّص الشعرّي المختلف الّذي 

ال  وقد   ،)2001( »النقطة«  ِبديوان  الَِحًقا  تَواَصَل 

ينقطع.
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الشعرّي-  النّص  سبيل  سيفو  مجيد  شاكر  يَْنتَهج 

الَوْمضة ِبكثافة استعاريّة ُمذهلة تلتقط وهج اللحظة، 

شاكِلة  على  تركيبها  وتُعيد  َمْوقًفا،  أْو  َحاالً  باعتبارها 

الَمْعنى- المشروع الّذي يعود بنا إلى الحكمة ليقارب 

الفلسفة  وتستعيد  البدايات  فلسفة  بذلك  الشعر 

بالشعر طفولة دهشتها األولى. وإذا »قالئد أفروديت« 

الشعر  أنطولوجيا  في  الحفر  بهذا   ،)1997 )سيفو 

بالداللة  المشترك،  األصل  إلى  رجوع  َمًعا،  والفلسفة 

والحكمّي،  الشعرّي  تعالق  آَن  األولى،  األسطوريّة 

وباالستعارة الواصلة بين وهج الحال وحّب المعرفة.

 )Martin Heïdegger(هيدغر مارتن  ل  يتََوسَّ وكما 

وبعديد    )Holderlin(هولدرلين األلمانّي  بالشاعر 

الشعراء اآلخرين، كجورج تراكل )G.Trakl( وجورج 

المصطلح-  أُفُق  لتوسيع   ،)G.Stephan( ستيفان 

المفهوم الفلسفّي )Heidegger 1962( عند االستعانة 

بلُغة الشعر لِنقد »نِسيان الكينونة« وتحرير الفلسفة 

شاكر  يعتمد  الواِحدّي  االزدواج«  »منطق  ِفخاخ  من 

الشعر من  لتخليص  البدايات«  »فلسفة  مجيد سيفو 

إلى  الشعريّة  بالظاهرة  والرجوع  »القصيدة«  إرث 

بين  الحميم  التعالُق  األسطورّي حيث  الزمن  بدايات 

»شاعريّة  و  الشعر«  »ِحكميّة  بـ  والشعر،  الحكمة 

الحكمة« ضمن »الحدث األسطورّي«. فـ »أفروديت« 

القديم  المعنى  استعادة  بها  يُراد  كبرى  استعارة 

الكامن في أسطورة »أفروديت« اليونانيّة والرومانيّة، 

موقظة  البحر،  زبد  وليدة  والُحّب،  الجمال  ربّة 

 )Eros( إيروس  والدة  البشر،  جميع  لدى  الشهوات 

وفينوس )Venus( في اعتقاد الرومان، وإكساب هذه 

لتتعالق  الحادث،  الشعرّي  المعنى  وظيفة  االستعارة 

الرغبة والحكمة، الجمال والقيمة، إرادة الحياة ووعي 

الموت الماثل فيها.

وكما تعود بنا وداد الجوراني إلى األساطير السومريّة 

القديمة لتشحنها بدالالت الوجود الراهن يُحيل شاكر 

مجيد سيفو على العالم األسطورّي اليونانّي والرومانّي 

بين  األسلوبان  اختلف  وإن  ذاتها،  بالخطّة  القديم 

شاكلة  له  يتّخذ  الّذي  الشعرّي  النّص  »نثرانيّة« 

»اإلنشاد الملحمّي« وبين الكتابة- الومضة تتّخذ لها 

شكل الشذرات.

فاإلشراق هو بَْدُء المشهد الِحكمّي:

 ١٩٩٧ )سيفو   النجمة«  تّنور  من  ترضع  »المالئكة 

ص.١(.

وتداُخل  والبياض،  والسراب،  يتالزم  إشراق  أنّه  إالّ 

األّول،  الخلق  وارتعاشة  والظلمة  واأللوان،  الصور 

والموت...

مختلف  بين  الفارقة  الحدود  الشاعر  أقام  ولئن 

بما  بينها،  يصل  دالليّا  فإّن خيطًا  النصوص-الومضات 

يُشبه مسارًّا ِحكميّا تختلف ثيماته لتتعالق في األثناء 

بثيمات مرجعيّة كبرى، كأَْصل الخلق والرغبة والحّب 

والموت والجمال والكتابة...

إالّ  ُمراِدفًا لألصل.  الفراغ، هنا،  يبدو  الخلق:  أ -أصل 

أنّه فراغ قادر على اإلخصاب، كأْن يلتجئ الشاعر إلى 

العالمة األسطوريّة للتدليل على فاعليّته الكامنة:

- »من فم السماء نُْدلق آلَهًة متّوجين َو ُمَفّخخين 

بالقمح«  )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٢(

)5(

شاكر جميد سيفو، شعر احلكمة-ِحكمة الشعر 
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إلى  ومنك  فيِك  وأشرق  الرّب  بقمح  تُشرقين   «  -

األبد« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٣(  

)سيفو   األنوثة«  أقنوم  في  الذكورة  تكتمل   «  -

١٩٩٧ ص. ٣(

»يطيرون بالهيولى بأصابعهم الخضراء..«  )سيفو    -

١٩٩٧ ص. ١٣(

»أنصُت لدم الفراغ والستائر السوداء   -

١٩٩٧ ص.  )سيفو   بزرْقتي...«  الحيطان  وأرشو   -

)١٤

-  يُشيّد الفراغ هيأة األخطاء في

شرشف الحياة..« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٢١(  -

»ُهتاف المياه الخالدة يصعد من روح  -

الكأس األولى«  )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٣٠-١(.  -

»عواء المياه في أجسادنا َمرًَّة  -

وأُخرى في جنازة أنهارها الخالدة« )سيفو  ١٩٩٧   -

ص. ٣٧(

»لهذا التراب الُمقّدس حنان األبناء وغموض  -

الزمن.« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٣٨(  -

الواضح«  النسل  هذا  ينسّل  المطلق  فم  »ِمْن   -

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ٣٩(

»...أيّها النائم في تراب آشور،

هل أطلق البابلّيون عليك زرقتهم،

كيف جّمعت كُّل هذه المدن واألسماء في كّفيك

ودموعك فائضة فيهما؟

كيف نسيت جثمانك بيننا دونما كفن ومسامير

وحطب؟

كيف شويت ضلوعك بُتراب أرابخا

وشهواتنا )...(

أيّها الراقد بين أدد وآشور

أدعوك إلى مائدتي،أدعوك وأحّييك

ولكن..نَْم َفَغًدا ستلّم األرض

)سيفو  ١٩٩٧ ص.  عكّازاتها وترحل...«  كُّل   -
.)٦٠-١

هذه  مختلف  بين  الداللّي  الواصل  في  بََحثْنا  وإذا 

النصوص -الومضات تَبَيّن لنا أّن العدم هو أصل الوجود 

والخلق، فهو الالّ-شيء القادر على إحداث شْيء، كـ 

»قمح« اآللهة أو الرّب يحّول بعضا من صحراء العدم 

واألنوثة  الذكورة  بين  الحميم  وكالتعالق  وجود،  إلى 

الوجود  هذا  على  ترد  »الهيولى«  وكـ  حياًة،  يُخصب 

من أقاصي العالم، وكـ »دم الفراغ«، و »هتاف المياه 

»فم  يلفظها  والوالدة  المقّدس«،  و»التراب  الخالدة« 

الفراغ  سليلة  وكاألرض  آشور«،  و»تراب  المطلق«، 

البدائّي تكبر لتشيخ وتهلك ذات يوم، في زمن سيأتي.

وإذا أصل الوجود والخلق ُمَحّدد بالنّص األسطورّي 

الّذي يُحيل على العقائد البابليّة واآلشوريّة القديمة، 

تَمثُّل  عند  الكتابة،  َوَحْدس  اإلنجيلّي،  النّص  وعلى 

البدايات األولى للكائن والكيان. ومفاد هذا األصل أنّه 

تاريخ بدئّي له ما قبل وما بعد. ففي الطور األّول ليس 

هناك إالّ الفراغ المحض، الالّ-شيء والالّ-معنى أيضا، 

وفي الطور الثاني يظهر بعض من االمتالء بميالد شيء 

أَبَْدل  كارثّي  طارئ  َحَدث  المابيْن  في  أشياء  يَلُِد  ّما 

سيرورة الفراغ المْحض بالوجود.

ب- الرغبة: تسكن رحم العالم وتتشّكل قوى فاعلة 

فهي  والحاالت.  واألفكار  والكواكب  الطبيعة  بعناصر 

الموجود  لدى  لها  اتّخذت  وقد  القّوة.  إرادة  مصدر 

األسطورّي  الداللّي  باالشتراك  الشهوة  اسم   )Etant(

الماثل كّل من أفروديت   وإيروس وفينوس، وحضورها 

منتشر في جّل مواطن »قالئد أفروديت«:
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- »أفروديت مأهولة ببيانها الميالدّي المفقود،

ُمَعلّقة قالئدها في ُعُنق السماء،

-   تُنّقط أعماًرا وزقّورات«  )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٢(

- »ثيابك الحمراء المأهولة بطرّازاتها السماويّة

لساني وتحترق..« )سيفو  ١٩٩٧  -تتشرّب في      

ص. ٢

صديقي  يا  الخمور  لهذه  ذهب  من  »ربيع    -

باخوس،نسهر ألجله«  )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٢(

الجسد«   وكهرباء  العبارات  صهيل  في  »نشهق   -

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ٣(

)سيفو   وتحبل«   الثقيلة  بِمياهي  الشمس  »تتوّحم 

١٩٩٧ ص. ٣(

- »غزالة بّضة مكتظّة بالحليب والعسل يُغرّد

في وجهها الجمال وهي تُغرّد في أقانيمه..« )سيفو  

١٩٩٧ ص. ٥(

وغموضه«   الجسد  بأمنية  والعطر  المرمر  »يُخّص   

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ٦(

»تستعر شهوة الفراشات في عماء الزهرة...« )سيفو  

١٩٩٧ ص. ٦(

)سيفو   أنثى«  قيافة  في  المّتقدة  أحالمي  »هذه 

١٩٩٧ ص. ١٤(

»طوبي لُِتّفاحتْيك اللّتْين أرهقْتها أصابعي« )سيفو  

١٩٩٧ ص. ٣٢(

إّن الرغبة ِفْعل وإرادة فعل، تتماهى وروح العالم، 

السماء  أعالي  في  حضورها  يشّع  -الرمز  كأفروديت 

وينتشر في كّل المواطن، وكسجّل األلفاظ واالستعارات 

والمرمر  والدم  والخمرة  بالماء  الشهوة،  على  الدالّة 

والجسد  األنثى  و»قيافة«  الجسد  وغموض  والعطر 

األنثوّي الموصوف بعالمات خاطفة..، فهي المستحيل 

)العدم( يُضِحي ممكنا بالفعل والتحّقق، وهي التعالُق 

يُواصل  الّذي  الفعل  ّما،وهي  إخصاٍب  إلى  المفضي 

الخلَق األّول، بَْدء الوجود، لضمان تواصله واستمراره...

إْذ  الرغبة وإْن أحال عليها،  الُحّب: يختلف عن  ج- 

هو أقرب إلى القيمة الروحيّة منه إلى فعل الشهوة، 

أفروديت«،  »قالئد  كامل  في  أيضا  مكثّف  وحضورُه 

كأْن يتّخذ له سماٍت ِحكميّة، بل إّن الحكمة تستدعي 

ِقيَمه الدالّة على مدى تعلّق الكائن بالوجود ونشدانه 

الكمال:

- »من حضارة المحبّة أن تدخل البياض كُّل لحظة« 

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ١(

- »الروح يمأل الورقة،إنّه يتدثّر باللّّذة

أو اللغة- ال فرق-إنّها تتدثّر

بشهيقه« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٥(.

- »الروح يرفرف في فضاء الميتافيزيقيا َمرًَّة

وأخرى في راحة المعنى..« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٧(

- »يا لهذي المرايا المتّوجة بالحلم والشمعدانات

)سيفو   عتمِتي!«  في  تتكّسر  البيضاء  والفراشات 

١٩٩٧ ص. ١٠(

- »يا لهذا العقل الّذي تورّد زهرُُه في مطر الجسد!« 

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ١٣(

- »تعلو التماثيل في روح الكواكب السعيدة

وقامة األبناء« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٢٢(

- »اآلن،اآلن أستطيع أن أسّميِك

    شجرتي الربّانيّة« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٣٢(

فالحّب هو الرغبة، تقريبًا، تستحيل إلى فكرة بفعل 

ل، كاالنخراط في حضارة المحبّة، وفيض الكالم  التََعقُّ

الفكرة،  تشميل  به  يُراد  الّذي  والتعالي  الورقة،  على 

وإتقان فّن اإلبطان الكتشاف البعض من سْحر المخبّإ، 

واستثمار كّل القوى الفاعلة في الجسد...
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الرغبة  أفروديت«  »قالئد  في  تلتقي  الموت:  د- 

والحّب تدليالً على الحياة. إالّ أّن الحياة، شأن الرغبة 

الموت.  على  اإلحالة  دون  شيئا  التعني  والحّب، 

بفعل  الحياة  أثناء  يحدث  الّذي  ذاك  هو  فالموت 

ل والمحبّة والمعرفة: الرغبة والتَعقُّ

)سيفو  ١٩٩٧  راحتنا..«  رماد  في  األيّام  »تتكّسر   -

ص. ٢(

- »األرض تئّن والسماوات تجأر وتسوّد روحي حين

أبْصر رقم السيّارة الحوضيّة الّذي يذكّرنِي برقْم

مدفن أخي...«))سيفو  ١٩٩٧ ص. ٨(

- »الدقائق تُخرّب الطريق،وفي تكرارها

لم يعد هناك وقت إليواء معانيها« )سيفو  ١٩٩٧ 

ص. ١٠(

- »ُجثث أوالئك ُمَعّمدٌة بالزيِت والتراب

   تُجّمل قائمة التشييع« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ١١(

- »ُجثث بيضاء تستيقظ في نشيد البخور«  )سيفو  

١٩٩٧ ص. ١٥(

- »تتهّدم الساللم في يوتوبيا شيخوخة

   تُلملم أحزانها في ثواٍن« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٣٥(

)سيفو   الكلمة«  قيافة  في  الموت  قامة  »تتهّدم   -

١٩٩٧ ص. ٣٨(

بمعنى  انقضاء  أفروديت«  »قالئد  في  الموت  إّن 

فقدان  لحظَة  الكائن  تصيب  الفاجعة  وهو  الهالك، 

اآلخر، وهو القانون األزلّي الّذي يقضي تغيير الساكن 

وتسكين المتحرّك، وهو عالمة طقوسيّة تذكّر باألساطير 

القديمة وتحيل على عديد األديان، وهو عالمة التحّدي 

في الحياة الّذي يستدعي مغالبة الكائن له بفعل اللغة 

وبغيره من األفعال الثقافيّة والحضاريّة...

والموت  والحّب  الرغبة  تتوالد  وكما  الجمال:  هـ- 

أهميّة عن  قيمًة أخرى مرجعيّة التقّل  الجمال  يَْمثُل 

قيمة الُحّب، إذ للجمال حُضور ِحّسّي وآخر ما ورائّي 

كأْن يتمظهر حينا ليحتجب أحيانا في مطلق المعنى 

والقيمة:

مياهه«  بظالم  أبًَدا وهو محتشد  البسفور  ينام  »ال 

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ٢(

أرواحهم«  بكواكب  الجمال  فصول  الرهبان  »يهّش 

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ٦( 

)سيفو   المطر«  أجنحة  في  قائمته  الورد  »يُعلّق 

١٩٩٧ ص. ٦(

»ينسّل رُضاب الكواكب السعيدة في رّجة

مالئكة السماء فتغتسل فيه

جدائل الفاتنات...« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ٧(

-»تتشّقق أوردة سلفاُدور َدالي في أنين اللون

 ١٩٩٧ )سيفو   الجبال...«  ووحشة  األرداف  وهدير 

ص. ١٣(

- »ما يزال الُعري في وثيقة المياه يُبهج قوافل

البياض واألجنحة الرقيقة« )سيفو  ١٩٩٧ ص. ١٩(

- »تشهق المرايا في صالونات األميرة وهندساتها« 

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ٢٩(

مرئيّة  مشاهد  أفروديت«  »قالئد  في  فالجمال 

أو  كَأْن يُوصف من خالل صورة فوتوغرافيّة  متخيّلَة، 

لوحة زيتيّة، وهو حلم يستعيده الشاعر ِبفْعل اللغة 

وهو  الكاتِبة،  اللحظة  ِبمْخيال  تشكيله  إلى  ويسعى 

Mé- التشكُّل  وإعادة  التََشكُّل  عْنَد  تتحوَُّل  )الرغبة 

بعديد  زاخر  مخصوص  ُحلٍْم  إلى   )tamorphose

متناقضات األمل واأللم واللّّذة...

»قالئد  في  بكثافة  الماثل  الفعل  هي  الِكتابة:  و- 

أفروديت« الّذي يدفع إلى الحكمة ويتحّدد بها، وهي 

الكتابة حيًنا والكتابة على الكتابة أحيانًا:
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الدائره«  اللغة  كابوس  من  األلم  صفير  »يطلع   -

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ١٩(

- »العالم يتلّوى من أبواق العدم وأنا

أسترّد من نشيده صوتِي..« )سيفو  ١٩٩٧ ص..٢(

واحدة...«  كلمة  نبْض  في  ترقد  السماء  »روح   -

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ٢١(

)سيفو   الكتابة«  تفسد  الظلمة  في  أراك  »عندما   -

١٩٩٧ ص. ٢٢(.

- »نموُت وتظّل أُنشودة الحياة تُلَْعلع في ألسنتنا« 

)سيفو  ١٩٩٧ ص. ٤٥(

- »تشهق الكتابة في أفران اللسان والدماغ« )سيفو  

١٩٩٧ ص. ٥٦(

- »ترشف الخليفة بياض النّص« )سيفو  ١٩٩٧ ص. 

)٥٦

الوجود  بين  لتَقلّبها  متعّددة،  واحدة  الكتابة  إّن 

والصمت،  الكلمة  وبين  واأللم،  اللّّذة  وبين  والعدم، 

الحياة  على  التدليل  وبين  واالحتجاب،  التجلّي  وبين 

العتمة  وبين  الغياب،  عند  لها  المتبّقى  والصدى 

والبياض...

سيفو  مجيد  شاكر  لدى  الشعريّة  الكتابة  فليست 

وتكثير  الشعر  إلى  الحكاية  باستدعاء  للنّص  تشكيال 

النّص  هي  بل  الواحدة،  النواة  نظام  خارج  األصوات 

الجاذبة  الواحدة  النواة  على  يُبْقي  الّذي  -الومضة 

بفعل التمركُز حول الذات بُغيََة تجسيد لحظة التأّمل 

إالّ وليد استعارة  المعنى  والحلم والتَعّقل. وما كثافة 

التقاط  عند  بالالّ-منتظر  الَدهشة  وإحداث  االختصار 

اللحظة  َوَهج  بتَصيُّد  المختلف  الجديد  المعنى 

الشعريّة الِحكميّة.

في  تنخرط  شتّى  لحظات  -الومضات  النصوص  إّن 

زمن شعرّي واحد، يمكن للقراءة إعادة تنظيمها بتََمثّل 

العناصر التالية:

إثبات وجودها  ُمفكِّرة تحرص على  ذاٌت شاعرة  أ- 

بمغالبة ُسنن العادة والتكرار، وتستعين بالفراغ، 

جديد  شعرّي  نّص  لتأسيس  الالّ-معنى  العتمة، 

مختلف.

ب- ِبْنيَة نّصيّة جّد مختصرة تلتّف حول نواة الذات 

الدالليّة  الكثافة  الُمفكِّرة وتنتهج سبيل  الشاعرة 

الالّ-منتظَرَة  واالستعارة  المذكور  االلتفاف  بفعل 

الداعية إلى التأوُّل وإعادة التأوُّل.

ج- اختصار وصف الحدث والحال واإليقاع في تكرار 

ثيمات الخلق والرغبة والحّب والموت والجمال 

بذلك  لتستعيد  التناُوب  بأسلوب  والكتابة 

دهشة  سيفو  مجيد  شاكر  لدى  النثر«  »قصيدة 

النّص البدائّي الّذي يعود بمتعّدد األساليب إلى 

الكتابّي إلى  ثنائيّة الشعر والحكمة وبالتجريب 

تجربة الكتابة.
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)6(

«قصيدُة النثر» الِعراقّية

د أصواٍت ملشهد واحد.  َتَعدُّ

العزّاوي  فاضل  من  كّل  تجارب  بيْن  المقارنة  آَن 

وعدنان الصائغ ووداد الجوراني وأديب كمال الدين 

تَبًَعا  أصواٍت  د  تََعدُّ لنا  ينكشف  سيفو  مجيد  وشاكر 

للُخطاطة التالية:

«أمساء الشعراء» مالمح خصوصّية التجربة

شعريّة  لكتابة  التأسيس  نزعة  فاضل العزّاوي 

مختلفة/ التجريب الداللّي باستخدام منطق مختلف 

اختصار  المعتادة/  والتفكير  اللّغة  أنساق  خارج 

الميكانيكيّة(/  )القصيدة  الكاتبة  بالعفويّة  النصوص 

النزوع إلى إنشاء استعارة جديدة...

صياغة  إلى  الشعريّة  الكتابة  نزوع  عدنان الصائغ 

التفاصيل بلغة قريبة أحيانا من لغة التداول اليومّي/ 

توظيف التراث الصوفّي/ النزوع إلى الكتابة السرياليّة 

أحيانًا...

لـ«نثرانيّة«  الكتابة  أثناء  التنظير  وداد الجوراني 

الشعر/ اعتماد األسطورة لالستخدام الحكائّي وتوسيع 

التناّص  التناصيّة/ توسيع مجال  الشعرّي  النّص  دائرة 

بالثقافة األنتروبولوجيّة والسياسيّة الراهنة/ استخدام 

الرمز/ النّص الُمطّول بالحكاية.

اللغوّي/  التجريب  اعتماد  أديب كمال الدين   

من  مستوحاة  تعبيريّة  أشكال  إلنشاء  اللغة  تفكيك 

اللفظ والكلمة/ استقراء جماليّة الخّط العربّي/ تضمين 

المعاني الرمزيّة وراء ظاهر التجريب الشكلّي...

والحكمة  الشعر  بين  المؤالفة  سيفو  مجيد  شاكر 

النّص  كتابة  األصليّة/  الوجود  قضايا  إلى  بالرجوع 

الشعرّي-الومضة/ اختراق المنطق المعتاد بما يُشبه 

آخر  والتفكير،بوجه  اللّغة  إلرباك  السريالّي  المنطق 

جديد لالستعارة والمعنى... 

إالّ أّن االختالف بين هذه التجارب يُْخِفي في االتّجاه 

ما  اختصارها في  يمكن  الّتي  التََوافقات  اآلخر عديد 

يلي:

أ- تتّجه مختلف التجارب إلى إعادة تشكيل البناء 

بتجاوز  التراثيّة،  القصيدة  دائرة  خارج  الشعرّي 

الواحدة  الجاذبة  والنواة  والقافية  التفعيلة 

وجاهز المعنى بآثار األغراض الشعريّة القديمة 

والمواضيع الالّحقة، كتلك الشائعة في »حداثة 

قصائد  وُجّل  و»الرومنسيّين«  اإلحيائيّين« 

»الشعر الحّر« )قصيدة التفعيلة(.

واالقتصار،  اإلطالة  بين  النّص  تشكيل  اختلف  ولئن 

والحوار  بالسرد  التناّصّي  المدى  توسيع  وبين 

والصياغة المشهديّة وغيرها وبين كتابة اإلبطان فإّن 

بمغامرة  َسطْرًا،  أو  عموًدا  المستعادة  األشكال  رفض 

أّول  مشترك  حافز  جديدة  أبنية  أشكال  عن  البحث 

على تجريب األساليب...

إلى  الرجوع  التجارب في  تتّفق مختلف هذه  ب- 

القصيدة  بتراث  التراثات وعدم االكتفاء  متعّدد 

الراهن،  في  الكتابة  تجربة  إلثراء  العربيّة 

األسطورّي  والمعرفّي  الجمالّي  بالثراء  كالتوّسل 

أرضيّة  االتّفاق  هذا  مثّل  وقد  القديم.  للعراق 

النثر«العراقيّة  »قصيدة  تجربة  لتعميق  خصبة 

ذلك  عن  فنتج  واالستعارات.  األقنعة  بوفير 

شعريٍّة  بكتابة  المعنى  وتجذير  اللفظ  تجديد 
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االنغراس  ضمن  الماضي«  »مستقبل  تعتمد 

الواعي الُمْخصب في اللحظة )اآلن(.

ج- تَزَْخر نُصوُص هؤالء الشعراء بعديد االستعارات 

المطابقة  بنا من منظومة  الّتي تخرج  الجديدة 

مغامرة  إلى  التقليديّة  اإليحاء  ُسنن  وثابت 

تشبيهّي  بمرجع  يتقيّد  ال  الّذي  الوسيع  اإليحاء 

على  العربيّة  الشعريّة  الكتابة  ويفتح  جاهز 

أرحب آفاق العبارة الجديدة في مستقبل الشعر 

العربّي.
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وهو بارع فى كسب القرش وال يهتم فى الدنيا إال 

به وبإحرازه وال يعبأ بشىء آخر بما فى ذلك واجبات 

فى  أبدا  يفكر  ال  إنه  حتى  وأمه  أبيه  نحو  البنوة 

زيارتهما فضال عن أن يبرهما بشىء من المال مهما 

والفقراء  الله  يخرج حق  ال  كان  بل  الظروف.  كانت 

والمساكين فى ماله وال يصلى. ولكنه كان فخورا بابنته 

وينتظران  الكبار،  اآلمال  وزوجته  هو  عليها  ويعلق 

فى  وتصبح  معيدة  وتصير  فيه  تتخرج  الذى  اليوم 

نهاية المطاف أستاذة جامعية تتمتع بالمرتب الجيد 

والمكانة االجتماعية العالية التى تعوضه عما يشعر 

مدرسة  دبلوم  على  إال  يحصل  لم  ألنه  به من ضآلة 

الصنايع. 

فهذا جانٌب من َجانِبَِى الرواية الخاص ببطلة الرواية 

الثانى  الجانب  أما  شهيرة.  المؤلف:  سماها  التي 

فجانب الِخطَب الثالث التى ُخِطبَتْها شهيرة ولم تنته 

الثالثة  انتهت  بينما  المنشود،  بالزواج  منها  األُولَيَان 

على  قائم  وال  مستقر  غير  قلقا  زواجا  كان  وإن  به، 

إلى  سريعا  وانتهى  االطمئنان،  على  يبعث  أساس 

ذلك  بعد  مجاريها  إلى  المياه  عادت  لكن  الطالق، 

به عند  الذى كانت شهيرة حاملة  الطفل  عند وضع 

تطليق زوجها لها: وكان الخطيب األول معيدا بقسم 

فيها  تدرس  شهيرة  كانت  التى  الكلية  بنفس  اإلعالم 

بقسم اللغة الفرنسية، وتعرَّف إليها فى المكتبة حيث 

كانت تذهب إلى هناك تقرأ وتبحث. بَيَْد أن الخطبة 

إلنقاذ  كبده  من  بَفصٍّ  لوالده  تبرع  بعدما  فشلت 

حياته فأصابه جراء ذلك ذبول مخيف، ظن أبوها أنه 

سيموت بسببه أو سيظل مريضا يعانى الذبول واآلالم 

بقية حياته، فكان أن أمرها بفسخ الخطبة ورد الشبكة 

له. بل لقد كان يرى أنه ما كان ينبغى أصال أن يقدم 

الشاب على هذا التبرع، وليترك والده لمصيره، فهو 

سائر عاجال أو آجال نحو الموت. والشباب أولى من 

الخطبة  ابنته فسخ  اقترح على  الشيخوخة. ومن ثم 

وإعادة الذهب إلى خطيبها كما قلنا.

»حمضر غش«

       رواية السهل املمتنع

بعث الزميل حلمي القاعود لى روايتيه األخيرتين اللتين 
للنشر،  »مبدعون«  دار  عن  قليلة  أسابيع  منذ  ظهرتا 
هذين  فى  لهما  قراءتى  بترتيب  وهما  2019م،  القاهرة، 
الرواية  وتدور  حبا«.  و»شغفها  غش«  »محضر  اليومين 
األولى، وهى التى نحن بصددها اآلن، حول فتاة جامعية فى 

قسم اللغة الفرنسية بإحدى كليات اآلداب بمصر متفوقة وتعيش فى 
منطقة عشوائية حيث يشتغل أبوها تاجر عالفة وخضراوات. 

إبراهيم عوض
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 وقد نفذت البنت أمر أبيها كما أراد، وأولت خطيبها 

ظهرها دون أن تأسى على أى شىء كان يربطها به 

التى  والمحنة  مرضه  فى  مشاعره  تراعى  أن  ودون 

ندمت حين  قد  كانت  وإن  وأبوه،  بها هو  يمر  كان 

رأته يستعيد عافيته ونضارته ويحصل على بعثة إلى 

فرنسا، تلك البعثة التى كانت تتطلع إلى أن يحصال 

عليها سويا كل فى تخصصه بعد أن يتزوجا، وبخاصة 

بعدما فشلت خطبتها الثانية لمخلوف، الذى لم يرض 

أن ينطوى تحت إبط أبيها ويترك قريته وبيت أسرته 

هناك وشقته الواسعة الجميلة فيه ليأتى ويسكن فى 

التى تسكنها أسرة خطيبته  العشوائية  المنطقة  تلك 

أن  يمكنه  قريبة  شقة  عن  أبوها  له  يبحث  حيث 

يقرضه ثمنها أو جزءا كبيرا منه إن كان بحاجة إلى 

أقساط.  على  يسددها  أمانة  إيصاالت  مقابل  قرض 

الطرفين فى اجتذاب اآلخر نحو  ولما فشل كل من 

ما يريد تحطمت الخطبة، وانصرف كل من الشابين 

لحال سبيله رغم أن الفتاة كانت أقرب إلى الرضا بأن 

للزمن  تاركة  قريتهم  فى  مخلوف  بيت  إلى  تنتقل 

تستطع  لم  المطاف  نهاية  فى  لكنها  مخه.  تليين 

رغم  الرأى  المتصلب  والدها  رأى  على  النزول  إال 

حبه الشديد لها، إذ كان هذا الحب هو دافعه إلى 

اإلصرار على أن تكون قريبة منه ومن أمها.

مع  الخطبة  وفسخت  الشبكة  شهيرة  ردت    

محمود معيد قسم اإلعالم، وانتقلت  باهتمامها 

إلى شاب آخر عقيب ذلك دون أدنى تلجلج من 

ضميرها أو مشاعرها أو عقلها، وكأنها لم تطعن 

لتوها قلب إنسان بخنجر مسموم ال لشىء إال 

جراء  الصحية  المتاعب  ببعض  يمر  كان  ألنه 

بره بوالده، وكان األحرى بها أن تشجعه على 

ذلك وتزداد إقباال عليه وتعلقا به وحبا له.. 

»عرفت بعد فترة أن والده قد نقل إلى المستشفى. 

وأن بعض أفراد األسرة يرافقه، وأن الوضع جد خطير.

يبدي  الرجل  كان  مرة.  من  أكثر  محمود  مع  زرته 

استسالما واضحا لقدر الله. يقول:

أن يطيل في  الطب  لن يستطيع  الله.  بيد  األعمار 

عمري أو يقصر من أجلي.

شفاك الله، وبارك في عمرك.

قلت بإخالص، وأمل كبير في شفائه العاجل.

هيئة  من  بمجموعة  فوجئت  الزيارات،  إحدى  في 

يدخلون  عمارة  الدكتور  بينهم  والمعيدين  التدريس 

الغرفة لزيارة المريض مجاملة البنه، وقد حملوا بعض 

ويلتفون حول سريره، ويحاولون رفع روحه  الهدايا، 
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ويقول  الرجل،  يمازح  عمارة  الدكتور  أخذ  المعنوية. 

له: 

بالسمن  استمتعت  اليوم.  شباب  من  أفضل  إنك 

البلدي أيام زمان، ال السمن النباتي الذي تربينا عليه. 

علق أحد الزائرين، وهو يبتسم:

أكل من الحقل غير الملوث بالمبيدات والكيماويات. 

وأدرك الزراعة الحلوة بمياه الفيضان. 

قال الدكتور عمارة:

النيل اآلن صار مصدرا لكل النوائب. جعلوه مجرى 

للصرف الصحي، ومخلفات المصانع المسّممة. نسأل 

الله السالمة.

أن  العصر  وقت  أوشك  وقال  يده،  ساعة  في  نظر 

الطيب  للوالد  وأدعو  أصلي،  أن  لي  اسمحوا  ينتهي. 

ينضم  أن  شاء  ومن  والد محمود(.  إلى  بيده  )وأشار 

إلّى فليسرع.

السماء  إلى  يديه  الدكتور  رفع  الصالة  انتهاء  بعد 

وراح يدعو إلى الله ويبتهل من أجل شفاء المريض. 

ووجه كالمه إلى الزائرين الملتفين حول السرير:

العرض  هنا  وهي  باألسباب.  نأخذ  أن  اإلسالم  أمرنا 

صاحب  إلى  الدعاء  ثم  العالج،  وتناول  األطباء  على 

الحول  والطول، والقدرة والرحمة. إن رحمته واسعة 

يهب  الذي  وهو  واألرض،  السموات  في  من  تشمل 

الشفاء ويمنح الحياة.

ثم تال اآلية الكريمة: »َما يَْفَتحِ اللَُّه لِلنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة 

بَْعِدِه.  لَُه ِمن  َفاَل ُمرِْسَل  يُْمِسْك  َوَما  لََها.  َفاَل ُمْمِسَك 

َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم«. صدق الله العظيم.

في  الطالب  أحد  على  تعرفت  الرابعة  السنة  في 

محاضرة عامة في المدرج الكبير بالكلية. يبدو فارق 

السّن بيننا واسعا إلى حد ما. لعله خمس سنوات أو 

ست. إنه يدرس  منتسبا للحصول على الليسانس في 

تخصص آخر، يفيده في عمله إلى جانب البكالوريوس 

لكنه  شك،  بال  ذكي  هو  قبل.  من  عليه  حصل  الذي 

والثقافة  العامة  بالقراءة  يهتم  الفوضوية،  إلى  أقرب 

الشاملة، وينظر إلى بعض األساتذة نظرة إدانة، ويرى 

أنهم ال يصلحون للتدريس، وقد كشف أمامي سرقات 

بعضهم:

»انظري. هذا أستاذ يسرق كتابا من آخر، وال يكلف 

نفسه عناء تعديل ما يسرقه.

قلت له: 

كيف؟

ها هو يبدأ أول صفحات كتابه دون عنوان أو تمهيد 

الحديث  الشعر  إن  )فالن(  »ويقول  التالية:  بالعبارة 

مّر بعدة مراحل، أولها...«، ويستمر في نقل صفحات 

وصفحات كما ترين، ثم ينتقل إلى كتاب آخر- انظري- 

من  النقل  ويكرر  وصفحات،  صفحات  منه  وينقل 

كتب أخرى حتى نهاية صفحات كتابه، أو كتاب غيره 

باألحرى، ثم يبيعه للطالب بسعر عال، ومن لم يشتره 

يكون مصيره الرسوب، وفي محاضراته يشخط وينطر، 

ويسّب ويلعن، ويجعل من نفسه نظير فرعون، الذي 

يخاطب الناس: أنا ربكم األعلى!

قلت تلقائيا:

أستغفر الله العظيم! 

ال يعنيهم إال المال، واالستعالء.
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ووالده  الشرقية،  قرى  إحدى  من  ريفي  أنه  عرفت 

لعله   « في سري:  وقلت  مرموقة،  في وظيفة  يعمل 

الوظيفة،  لديه  مناسب.  فهو  يدي«،  في طلب  يفكر 

منظم  غير  كان  وإن  والطموح،  المادية،  واإلمكانات 

في دراسته وحياته. يحيا بطريقة من يعيش للحظة 

الراهنة وال يفكر في الغد أو يعمل حسابا لما سيأتي، 

ولكنه بالتدريب والمتابعة يمكن أن يستجيب للنظام 

وتتحسن نظرته للمستقبل....«. 

بين طالب  األولى  المرتبة  تحرز  شهيرة  ظلت  وقد 

فرقتها فى السنوات الثالث األولى والفصل األول من 

ضبطت  الثانى  الفصل  امتحان  فى  لكنها  سنة،  آخر 

كراستها،  فى  تضعها  كانت  أوراق  من  تغش  وهي 

أن  من  المحققون  تأكد  حيث  للتحقيق  فحولت 

استفادت  أنها  عليها  يثبت  لم  وإن  أوراقها،  األوراق 

وطأة،  أخف  عقوبتها  جعل  ما  وهو  هذا،  رغم  منها 

رغم  معيدة  التعيين  من  الحرمان  إلى  أمرها  لينتهى 

األخير  االمتحان  األولى فى هذا  المرتبة  أحرزت  أنها 

أيضا.

الذى  الحى  نفس  من  فشاب  الثالث  الخطيب  أما 

لما  بالنسبة  الشىء،  بعض  ماديا  مستريح  تسكنه 

متوسط  معهد  دبلوم  على  شبان، وحاصل  حوله من 

الزواج  تم  وقد  الثانوية،  فى  نجاحه  من  سنتين  بعد 

خالف  فى  والدها  مع  اشتبك  أنه  إال  منه،  وحملت 

فحلف  فاحًشا،  تالُسًنا  وتالَسنا  استبداده،  لكراهيته 

رد  ما  وهو  معه،  تعيش  لن  ابنته  أن  بالطالق  أبوها 

عليه الشاب بتطليقها. ثم زاد الطين بلة بفقدان أبيها 

كل ما يملك فى شركة وهمية نصب عليه النصابون 

وأوهموه أنه سوف يحصل منها على مكاسب هائلة 

فلم  وذاب،  ملح  فص  وكأنهم  اختفوا  ثم  مضمونة، 

يعثر لهم على أثر. ومع هذا فقد عاد الزوج حين علم 

أنها دخلت المستشفى لتضع ابنهما، ورجعت المياه 

األب  ذلك  يعد  ولم  أبوها  انهد  بعدما  مجاريها  إلى 

المتسلط المتصلب الدماغ عن غباء وضيق أفق وعناد 

المطاف  نهاية  فى  الحال  بها  وانتهى  سفيه.  سخيف 

إلى الرضا بنصيبها وقدرها فى الحياة، واستيقظ حسها 

الحياة  وتقبلت  القرآن  وتقرأ  تصلى  فصارت  الدينى، 

كما تجىء بعد أن لم تكن تصلى قط وال تعرف شيئا 

عن كتاب الله، وال تعرف فى الحياة إال االنكباب على 

وتصير  معيدة  وتعين  األولى  تكون  كى  المقررات 

تبيع  أبيها  دكان  فى  العمل  وإال  جامعية،  دكتورة 

للزبائن حين تقتضى الظروف ذلك.  

وقد قرأُت الرواية واستمتعت بها، فهى رواية جيدة 

نجح فيها الزميل المؤلف فى    وصف كل شخوصها، 

ومنهم بطلة الرواية)شهيرة( وأبوها،    

أما شهيرة، ولعل المؤلف سماها كذلك ألنها كانت 

مشهورة بين زمالئها وزميالتها وأساتذتها بسبب تفوقها 

وتسنمها قائمة الناجحين حتى آخر فصل دراسى لها 

شخصيتها  وصف  فى  الكاتب  أفلح  فقد  الكلية،  فى 

ودم  لحم  من  إنسانة  لنا  وأبرزها  صغير،  غير  نجاحا 

وأعصاب وعقل وتصرفات، تسير وراء أبيها وتنفذ ما 

األولية فى  يريد، وتستذكر دروسها كى تحصل على 

أحد  وتحب  إليه،  تنتمى  الذى  الفرنسية  اللغة  قسم 

المعيدين بقسم اإلعالم من ذات الكلية، وتحلم بأن 

الجامعة مع خطيبها فى بعثة  تعين معيدة وترسلها 

إلى فرنسا. 

لها  الكاتب  تصوير  فى  األشياء  بعض  هناك  لكن 

من  يفهم  فمثال  غيرها:  بها  استبدل  أنه  لو  وددت 

الثانية  لغتها األجنبية  الفرنسية كانت  أن  كالمه عنها 

من  ليست  الفتاة  أن  وواضح  الثانوية.  المرحلة  فى 

مدرسة  خريجة  بل  األجنبية  المدارس  خريجات 
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وذاك  هذا  على  وبناء  العشوائى.  حيها  فى  حكومية 

وذلك كيف يا ترى تغامر بدخول قسم اللغة الفرنسية، 

ومعرفتها بتلك اللغة متدنية إلى هذا الحد؟ بل كيف 

يقبلها قسم اللغة الفرنسية أصال، والفرنسية لغة ثانية 

لها ال يمكنها أن تسعفها أبدا، حتى لو كانت عبقرية 

أو  المحاضرات  متابعة  فى  والعبقريات،  العبقريين 

قراءة الكتب؟ ورغم أنها كانت تتردد على مكتبة الكلية 

ما  نلمس فى كالمها وال فى تصرفاتها ومواقفها  فلم 

يشير إلى أن عقلها مختلف عن عقول طالب وطالبات 

الغالب  فى  فهم  دون  المواد  يحفظون  ممن  جيلها 

ما  فهٍم،  دون  أيضا  فيتقيئون،  االمتحان  يدخلون  ثم 

حفظوه دون فهم. ليس هذا فقط، بل جعلتها الرواية 

تحتل المرتبة األولى دائما فى نتائج االمتحانات. لقد 

كان من األفضل لو أن المؤلف وضعها فى قسم آخر 

غير قسم اللغة الفرنسية، وليكن فى قسم التاريخ أو 

الجغرافيا أو حتى قسم اللغة العربية وآدابها حتى لو 

لم تكن من خريجيه وخريجاته. ومع هذا كله فقد 

الفرنسية  اللغة  لها قسم  اختار  قد  المؤلف  إن  يقال 

العلمانى  الموقف  مناقشة  فرصة  أمامه  تكون  حتى 

عندنا من الحملة الفرنسية بما فى ذلك من معاداة 

أصحاب هذا الموقف المخزى لماضى األمة وتاريخها 

ودينها وقوميتها. 

بأنها  بوغتنا  لقد  الغش.  جريمة  ارتكابها  هناك  ثم 

تغش، ولم تقل لنا الرواية قط إنها كانت تغش قبل 

فى  أَطْرًا  الغش  على  أَطَرَها  ترى  يا  الذى  فما  ذلك. 

النهاية  وبين خط  بينها  يعد  لم  حين  الطريق  نهاية 

التى كانت قد سبقت الجميع متجهة إليه إال بضعة 

مثلها  طالبة  هل  المتفوقة؟  الطالبة  وهى  أمتار، 

االعتماد  إنذار،  سابق  ودون  فجأة،  تقرر  أن  يمكن 

التى غشت  المادة  تلك  فى  الغش  نجاحها على  فى 

حتى  االنحراف  ذلك  مبررات  ترى  يا  هى  فما  فيها؟ 

القارئ ويتقبل ذلك األمر فال يقف فى حلقه  يقتنع 

مرة  غمغم  قد  الكاتب  أن  صحيح  السمكة؟  كشوكة 

أو مرتين بإيماءة شديدة الخفاء إلى أنها، حين كان 

أحد األساتذة يتحدث بمحضر منها عن ظاهرة الغش 

من  بشىء  تشعر  كانت  األخيرة،  األجيال  بين طالب 

القلق. لكن تلك اإليماءة ال يدركها القراء بسهولة. لقد 

الشديد ألنى،  اإليماءة على خفائها  تلك  أنا  التقطت 

لظروف خاصة بى،   فكنت منذ أول سطر فى الرواية 

أن  ويكفى  الواقعة.  تلك  عن  المؤلف  أنتظر حديث 

ننظر فى العنوان لنتيقن من هذا. 

بآخر  يتعلق  نرى،  كما  الرواية،  فعنوان  وبالمناسبة 

األمر  يبدو  وقد  حدوثا.  الرواية  فى  المهمة  الوقائع 

روايته  المؤلف  يعنون  كيف  إذ  القراء،  لبعض  غريبا 

بآخر شىء فى وقائعها. بيد أن السر فى ذلك سرعان 

ما يبرز للعين الفاحصة، إذ إن محضر الغش هو الذى 

طموحها  وأفسد  عقب  على  رأسا  البطلة  حياة  قلب 

بل  تماما  عادية  هذا  بعد  أمورها  وجعل  وتخطيطها 

العادية. فبعدما كانت تتطلع إلى أن تكون  أقل من 

أستاذة فى الجامعة وأن يكون زوجها أستاذا جامعيا 

مثلها وتسكن معه حيا من أحياء القاهرة الراقية فى 

شقة واسعة تليق بوضعهما الجديد صار كل همها أن 

تنشئ مركزا صغيرا على قد الحال تعطى فيه الدروس 

حيها  أبناء  من  الفقيرات  للتلميذات  الخصوصية 

يدسسن  الالتى  الجارات  إحدى  أن  ولوال  العشوائى. 

أنوفهن فى أمور من حولهن ووجدت لها خطيبا على 

قد الحال، على األقل: من الناحية التعليمية والشهادة 

التى حصل عليها، فلربما لم تتزوج حتى اآلن.

شىء آخر، وهو أن الرواية قد جعلت الفتاة تتدين 

من  بنصيبها  وترضى  القرآن  فى حفظ  وتشرع  فجأة 
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الحياة عقب عودة زوجها إليها عند والدتها ابنه منه. 

السابقة  حياتها  من  الكاتب  يسوق  أن  أحب  وكنت 

ما يدل على أنه كانت هناك فى أعماقها بذور لهذا 

الخلو من  تمام  تخلو  ذلك  قبل  لكن حياتها  التغيير. 

البذور. لقد كان أبوها ال يصلى وال يزكى،  مثل تلك 

هى  نرها  لم  كما  المال.  غير  معبودا  له  يعرف  وال 

مجرد  تسمعه  حتى  أو  القرآن  تقرأ  أو  تصلى  نفسها 

سماع أو تهتم بالدين أصال أو فصال. بل إنها لتعترف 

أن  الرواية  بداية  منذ  همها  كل  وكان  اعترافا.  بذلك 

معيدة  تكون  كى  تخرجها  عند  األولى  المرتبة  تحتل 

فدكتورة بالجامعة. وهذا كل ما هنالك. أما شخصيتها 

وال  والرحمة  الرقة  من  خالية  لنا شخصية  بدت  فقد 

يختلج  وال  أحد  مع  تتعاطف  وال  اآلخرين  فى  تفكر 

ضميرها إشفاقا على أى إنسان. إنها أشبه بآلة تمت 

برمجتها على االستذكار، وكفى. ومثل تلك الشخصية 

وبتلك  الجوهرى،  التبدل  ذلك  تتبدل كل  أن  يصعب 

البساطة، وإن كانت هزيمتها وإخالدها للرضا بأقدار 

الله وفيئها إلى ربها حتى لو يكن الرضا والفىء مقنعا 

قد استثارت تعاطفنا إلى حد ما، وبخاصة أنها عضدت 

الرسول  أدعية  وأحد  الكريمة  اآليات  ببعض  ذلك 

العظيم مما حفظته بأخرة كما تقول الرواية، وهو ما 

من  فيه  ما  رغم  األمر،  وجعل  األحداث  نهاية  لطف 

بعض الثغرات الفنية، ينزل بردا وسالما على قلوبنا. 

ومع ذلك يحسب للكاتب أنه قد َحيَّد عواطفه تجاه 

اللغة  بقسم  طالبة  تكون  أن  تصلح  ال  فهى  شهيرة، 

للدروس  مركز  فتح  فى  تفكر  لم  أنها  كما  الفرنسية. 

الخصوصية ألنها تريد أن تكسب قرشا حالال حسبما 

الشره  امتدادا لتطلعها  الرواية بل كان ذلك  جاء فى 

بالبيضة  يلعبون  الذين  مجاراة  على  وقدرتها  للمال 

والحجر فى مجتمعاتنا، وما أكثرهم، وبإيعاز من أبيها 

البارع فى التعامالت المالية والفاشل تمام الفشل فى 

اإلنسانيات سواء على مستوى الكالم أو مستوى السلوك 

والتصرفات.   وبمناسبة تصوير الشخصيات فالمالحظ 

أن الكاتب بارع فى التعامل مع كل ألوان الشخصيات 

بكل  الجامعيون  األساتذة  ذلك  فى  روايته، سواء  فى 

ألوان الطيف، أو تاجر عالفة وخضراوات كوالد شهيرة 

شهيرة  أبى  على  ضحكت  التى  كالمرأة  نصابة  أو 

وأخذت منه بصنعة لطافة كل ما كان معه من أموال 

المائة من ماله  على أمل إعطائه فائدًة عشرين فى 

ط له أقساطا شهرية تأتيه وهو جالس فى بيته  تَُقسَّ

واالطمئنان،  الراحة  غاية  فى  ساق  على  ساقا  واضعا 

فص  بها  إذا  األول  الشهر  فائدة  أعطته  أن  بعد  ثم 

ملح وذاب، ولم يستطع أن يعرف لها أى أثر، أو ربة 

بيت كأمها وكالست الجارة التى عرضت عليها الزواج 

الشاب  من  تزويجها  فى  ونجحت  الرواية  نهاية  فى 

الحاصل على دبلوم أحد المعاهد المتوسطة. 

)خبرة(  بـ»مدى  هذا  ى  يسمَّ الروائى  النقد  وفى 

المؤلف«، أى النطاق الذى يستطيع أن يتحرك الروائى 

خالله وينجح فى وصفه وتصوير شخصياته وسرد ما 

مدى  على  متوقف  المدى  وهذا  حوادث.  من  يقع 

اتساع تجارب الكاتب وتنوعها، ومقدار معرفته بشوارع 

الحياة وحواريها ودهاليزها، وكَّم قراءاته وكَيْفها، وقبل 

ذلك كله على موهبته الربانية. وواضح أن كاتبنا واسع 

المدى وبارع فى التحليل والسرد وإجراء الحوار على 

ألسنة شخصياته المختلفة، وبارع كذلك فى الوصف: 

الطبيعة  ووصف  األماكن  ووصف  األشخاص  وصف 

والمناغمة بينها وبين الوقائع على السواء، وملم إلماما 

أكثر من جيد بالبيئات المختلفة على تنوع مستوياتها 

الثقافية وتباين عاداتها وتقاليدها وأخالقها.
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لشخصيات  المؤلف  تسمية  موضوع  إلى  وعودة 

اللغة  بقسم  المتدين  الدكتور  تسمية  هناك  روايته 

الفرنسية بـ»الدكتور عمارة«. وقد يكون المؤلف اختار 

له هذا االسم بوحى من اسم د. محمد عمارة المفكر 

اإلسالم،  عن  منافحا  ويكتب  متدين،  فهو  المعروف. 

بعض  بين  تشيع  التى  التغريب  نزعة  ضد  ويقف 

الفرنسية  مفكرينا وكتابنا، ويدين فيما يدين الحملة 

ويراها عمال استعماريا إجراميا ال وشيجة بينه وبين 

إلى  ينتمون  من  بعض  يزعم  كما  والتنوير  التحضير 

العروبة واإلسالم لألسف. ولدينا د. مختار، وقد يمكن 

الغرب  لمواالته  اسم على مسمى، فهو  إنه  نقول  أن 

فى فكره ومواقفه قد »اختير« لشغل منصب ثقافى 

»اختار  من  مفعول  اسم  و»مختار«  البالد.  فى  كبير 

فهو  األول  شهيرة  خطيب  »محمود«  وأما  يختار«. 

ويراعى  متفوق  هو  إذ  واألخالق،  السيرة  »محمود« 

بأبيه حتى لقد  بار  ربه فيما يفعل وفيما يدع، وهو 

تبرع له بفص من كبده رغم ما فى األمر من مخاطر 

لم يقم لها وزنا فى حساباته، ورغم ما وجده من عدم 

أقول  التبرع.  بهذا  وخطيبته  ِقبَل حميه  من  ترحيب 

هذا فى تفسير أسماء أبطال الرواية، وفى ذهنى ما 

ال  كنت  وإن  النقطة،  السيميائيون حول هذه  يقوله 

أعطى األمر حجما أكثر من حقيقته، لكنها حاجة فى 

نفسى قضيتها. 

قد  المؤلف  الصديق  يكون  أال  جدا  الممكن  ومن 

من  أسارع  وهأنذا  أقول.  الذى  هذا  من  شيئا  قصد 

تلقاء نفسى فأعترف بأن ما صنعته هنا إنما هو مجرد 

أقبلت  قد  أننى  ذلك  قبل  أعترف  بل  منى،  اجتهاد 

الرواية  أبطال  ألسماء  أجد  أن  نيتى  وفى  األمر  على 

مغزى رغم أنى من المؤمنين بأن القاعدة العامة فى 

فالقصاص  المصادفة،  هو  القصص  تسمية شخصيات 

فى الغالب يعطى كل شخص اسمه دون أن يفكر فى 

أبعاد تلك التسمية. وبالمناسبة فقد كنت، قبل شهور، 

الشبان  من  ككثير  مغرم  مصرى  باحث  على  أشرف 

إنه  ليقال  إال  لشىء  ال  الجديدة  المناهج  باستخدام 

يعرف شيئا ال يعرفه سوى القليلين. وكانت رسالته فى 

سيمياء أسماء األشخاص القصصيين. وكان يرتكب فى 

سبيل تفسير تلك األسماء كثيرا من التعسف، ونادرا ما 

كان يستجيب لى حين أفهمه أن العشوائية هى سيدة 

الموقف فى هذا المجال. وأذكر أيضا أنى، فى قصل 

»الرمز« من الباب الثالث من كتابى: »نقد القصة فى 

مصر: -1888 1980م«، قد رددت على أنور المعداوى، 

الذى كان قد كتب عن رواية »اللص والكالبـ» عرضا 

»المجلة«،  بمجلة  1962م  أغسطس  عدد  فى  نقديا 

فتوقف أمام نور المومس الطيبة الصافية القلب التى 

أحبت سعيد مهران بطل الرواية وأرادت أن يترك خطة 

االنتقام ممن أفسدوا عليه حياته وصيروها جحيما ال 

يطاق، ويستقر معها ويعيشا على الحلوة والمرة فى 

سالم وأمان وإخالص بعيدا عن المشاكل، وكانت على 

اسمها  وكان   أنفسهما.  عينيها  له  تهب  أن  استعداد 

إلى  االسم  هذا  يرمز  أن  يمكن  هل  فتساءل  »نور«، 

الشىء الجميل الوحيد فى حياة مهران؟. لكنه نفى أن 

حلمي محمد القاعود
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يهتم القصاص بجعل اسم بطل واحد من أبطاله رمزيا 

ثم ال يبإلى ذلك فى أسماء األشخاص اآلخرين. 

اتبعه محفوظ نفسه  وهذا، بطبيعة الحال، غير ما 

اختار  أنه  الساطع  البين  فمن  حارتنا«،  »أوالد  فى 

أسماء شخصيات روايته عن قصد وعن بينة ليكون كل 

اسم رمزا على الشخص الذى كان فى ذهن محفوظ 

عندما صور معادله فيها: فـ«الجبالوى« مثال من »جبل 

الله اإلنسان من الطين«، و»إدريس« قريب جدا من 

»إبليس« وزنا ونغما، وهو نفس ما يقال عن »آدم« 

و»أدهم«. وأما »جبل« فهو موسى، الذى صعد للقاء 

ربه فوق الجبل، وأما »رفاعة« فعيسى، الذى »رفعه 

الله إليه«... وهكذا.

على  وقادرة  ومباشرة  بسيطة  لغة  الكاتب  ولغة 

اقتناص كل ما يحتاج الروائى إلى اقتناصه كى تنجح 

وتوضيح  للشخصيات  وتحليل  وصف  من  رواياته 

من  تعبيرى  وخم  وال  فتور  ال  فيها  وليس  لدوافعها. 

ناحية وال حذلقة وال خطابية من الناحية األخرى. وال 

تحس أن الكاتب يتدخل تدخال مباشرا يقسر األحداث 

على السير فى اتجاه معين ال يقبله منطقها أو يضع 

وال  طبقتهم  يناسب  ال  المتحاورين  أفواه  فى  كالما 

فى  إال  االجتماعى  أو  الثقافى  مستواهم  وال  بيئتهم 

أستاذ  فهو  غرابة،  أدنى  كله  هذا  فى  وليس  القليل. 

جامعى قدير، وهو يكتب ويؤلف ويبدع منذ عشرات 

السنين، ومؤلفاته تعد بالعشرات ما بين النقد األدبى 

والرواية.  والرحلة  األدب  وتاريخ  السياسى  والتحليل 

كما الحظت أنه بارع فى تحويل كل ما يريد قوله فى 

روايته إلى مشاهد وحوارات بحيث يفهم القراء فى 

كثير من األحيان ما يريد أن يوصله إليهم من خالل 

مشاهدتهم واستماعهم لما يجرى أو يقال أمامهم ال 

من خالل السرد والتعليق على األحداث. وقد أجرى 

الرواية،  بطلة  شهيرة  لسان  على  روايته  وقائع  سرد 

فجاء السرد دافئا حميميا ومقنعا فى غالب األحيان. 

من  عددا  روايته  تضمين  المؤلف  استطاع  كذلك 

بل  تصنع  أى  ودون  ونعومة  بسالسة  الهامة  القضايا 

تقديم  دون  ووقتها  موضعها  فى  قضية  كل  جاءت 

يكون  ما  كأحسن  بسياقها  ملتحمة  وكانت  تأخير  أو 

العلمانى  التشيع  قضية  القضايا  هذه  ومن  االلتحام. 

فى  السبب  بوصفها  إليها  والنظر  الفرنسية  للحملة 

كانت  أنها  رغم  الحديثة  والمصرية  العربية  النهضة 

بونابرت  قائدها  واتبع  مصر،  احتالل  إلى  تهدف 

المصريين  التعامل مع  فى  أسلوبا  والتدليس  الكذب 

باعتبارهم أغبياء ال يفهمون وال يعقلون، إذ ادعى هذا 

المنافق األفاق أنه قد أسلم وأتى إلى مصر ليخلصها 

من المماليك أعداء اإلسالم، فضال عن إبادته هو ومن 

المصريين  من  اآلالف  عشرات  المحروسة  فى  خلفه 

ودخلوا  نسائهم  أعراض  على  واعتدى  بيوتهم  وهدم 

محرابه  فى  وربطوها  وخيولهم  بأحذيتهم  األزهر 

وعاثوا فى أرجاء البالد فسادا، ليأتى فَْسٌل من فسول 

العلمانيين يشتغل أستاذا فى الجامعة، فيتجاهل هذا 

كله ويريدنا أن نعمى تماما عنه، وكأن الفرنسيين قد 

جاؤونا بحملتهم اإلجرامية ليأخذوا بأيدينا إلى التقدم 

والتحضر ال ليستعمروا بالدنا وبالد المنطقة ويحكموا 

قبضتهم على أعناقنا ويعصروها عصرا ويضعوا أيديهم 

على ثرواتنا، وقد خططوا للبقاء جاثمين على صدورنا 

أبد الدهر.

يقول المؤلف على لسان شهيرة مقارنة بين أستاذين 

من أساتذتها: أحدهما متغرب الفكر والفهم والذوق 

والقلب والضمير، واآلخر مخلص لوطنه وقومه وشعبه 

ودينه: »كان الشتاء قد أقبل بأمطاره وعواصفه. أشجار 

والظالل.  األوراق  أكثرها جرداء من  بدت في  الكلية 
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أشجار أخرى انطفأ لون أوراقها وصار كابيا. الشمس 

تسطع وتختفي سريعا بين غيوم كثيفة متفاوتة األلوان 

من األبيض إلى الرمادي إلى األسود. ولكن البرد جعل 

الناس ينفخون في أياديهم مع أنهم يرتدون مالبسهم 

وأغطية  طويلة،  معاطف  يرتدي  بعضهم  الثقيلة، 

رأس سابغة إلى ما تحت األذنين، وهناك من يحمل 

مظالت في يده اتقاء لمطر مفاجئ، وكنت في هذا 

الجو الملبد أفكر في محمود، وفي الذهاب إليه في 

مكتبه، وأتمنى أن يوفر علّي اللقاء في مكتبه فأجده 

في مكتبة الكلية. المكان هناك واسع، وهناك طالب 

وطالبات وأساتذة وموظفون. اللقاء في المكتبة ضمن 

هذا الجمع ال يثير انتباه أحد، ويتيح فرصة للكالم.

أفكر في أمر  الدراما ثم  قلت: أسمع أوال محاضرة 

له  مشهور.  الدراما  أستاذ  مختار  الدكتور  محمود. 

اإلذاعات  وتستضيفه  الحكومة،  بحزب  قوية  عالقات 

الثقافية،  الهيئات  في  رسمي  وجود  وله  والشاشات، 

وله آراء تدعو إلى الحداثة والتنوير واالقتداء بفرنسا 

بالغزو  االحتفال  إلى  قبل  من  دعا  وقد  والغرب، 

الفرنسي لمصر بقيادة نابليون.  وفي هذه المحاضرة، 

قال لنا:

حضارتنا  أساس  وهم  متحضرون،  الفرنسيين  إن 

الحديثة!

سأله طالب:

نابليون  ذبح  وقد  حضارتنا،  يؤّسسون  كيف 

المصريين؟

فعادوا  فرنسا،  إلى  المبعوثين  أرسل  على  محمد 

يحملون لنا الحضارة.

قال له طالب آخر:

في  المصري  الشعب  ُسبْع  قتل  نابليون  أن  سمعنا 

حملته على مصر والشام.

لقد عرفنا بالمطبعة أساس التعليم.

جاء صوت طالبة من آخر المدّرج:

كانت  لقد  معه.  المطبعة  أخذ  لقد  دكتور  يا 

مطبوعاتها بالفرنسية من أجل جيش الغزو والذبح!

دعونا من هذا الكالم، واستعدوا في األسبوع القادم 

القسم.  إلى  السفارة  وطاقم  الفرنسي  السفير  لزيارة 

والمدن  باريس  إلى  رحلة  المتميزين  سيمنحون 

أما  هناك.  الصيفية  اإلجازة  لقضاء  الكبرى  الفرنسية 

األقل تميزا فيمكنهم المشاركة في معسكرات شاطئية 

ستقيمها السفارة في الساحل الشمالي بين اإلسكندرية 

اللغة باإلضافة إلى  ومطروح، وستكون فرصة لتقوية 

النشاط الترويحي، وتوفير اإلقامة والتغذية مجانا. 

نابليون،  مذابح  ونسوا  الخبر،  لهذا  الطالب  هلّل 

واالحتفال بحملته التي سماها الدكتور مختار ورفاقه 

من  خرج  وفرنسا«.  مصر  بين  الثقافية  بـ»العالقات 

المدّرج وهو يشعل غليونه، ومن حوله بعض الطالب 

يتحدثون إليه ويتحدث إليهم.

يا إلهي! الرجل بلغ أرذل العمر واشتعل رأسه شيبا، 

ولكنه يصبغه ليبدو أكثر شبابا، ولكن هيهات! يحب 

الحديث إلى الطالبات والنساء عموما، ويصغي إليهن 

المساء، ويحظى  إلى  باهتمام، ومكتبه يظل مفتوحا 

بزيارة طالبات وهيئة تدريس من النساء. كالمه ناعم 

إلى  يستمعن  فكأنهن  إليه  يستمعن  ولطيف. وحين 

حاول  فقد  إليه،  الذهاب  أحب  ال  الموسيقى.  عزف 

ذات مرة أن يتحرش بي في مكتبه، ولما أبديت فزعي 

قال لي:
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يبدو أنك فالحة. 

سكتُّ ولم أجب. فقال:

الحياة جميلة. عليك أن تستمعي بها.

تجرأت وقلت:

في الحالل يا دكتور!

بنبرة ساخرة:

ما زال عندنا من يتكلم عن الحالل والحرام!

وواصل:

الحالل والحرام موضة قديمة.

قلت له:

أترضى أن تعيش ابنتك خارج الحالل والحرام؟

يبدو أنك صعبة يا شهيرة، وساذجة أيضا!

اندهشت ألنه يحفظ اسمي بين الحشود التي يلتقي 

بها في المحاضرات وخارجها. استأذنته، وانطلقت ال 

ألوي على شيء. عرفت عنه أشياء كثيرة يتهامس بها 

يشغلني،  من  هناك  كان  ولكن  والطالبات،  الطالب 

ومن يشجعني على االرتباط بمحمود. كان أبي ينظر 

من  حلمه  يتحقق  أن  ويأمل  االجتماعي  مركزه  إلى 

لهما  وسيختار  دكتور!  وزوجها  دكتورة  ابنته  خاللي. 

األمر  أول  في  سيساعده  منه.  بالقرب  واسعا  سكنا 

وينتظر منه بعد أن يكبر في الوظيفة أن يرد الجميل. 

منهج »خذ وهات« هو الدستور الذي ال يجوز تغييره 

في عرف أبي.....«.

إنه  مختار.  للدكتور  تماما  المعاكسة  الصورة  هو 

مادته  في  متمكن  مختلف.  رجل  عمارة.  الدكتور 

أربع سنوات جاء  وإنجلترا  فرنسا  في  وثقافته، عاش 

بعدها بالدكتوراه. وهو مشهور بالثقافة الموسوعية، 

هدوء  في  طالبه  ويناقش  واالطالع،  القراءة  ويحب 

ومودة، ويقبل أن يختلف معه الطالب فكريا، ويصبر 

في إقناعهم بالدليل والبرهان. وهو فخور أنه يجمع 

الفرنسية  والثقافة  اإلسالمية  العربية  الثقافة  بين 

الغربية، ومؤلفاته في الثقافتين كثيرة، ويقول دائما:

»يجب أن تفهم نفسك أوال قبل أن تفهم اآلخرين«. 

أن  دون  أجنبية  ثقافة  تتلقى  »حين  ذلك:  ويفسر 

تعرف ثقافتك وما فيها فإنك ستقبل كل ما تعطيه لك 

األجنبية، ولو كان ضد مصلحتك ومستقبلك،  الثقافة 

وقد يكون لديك البديل الذي ال تراه. وهذه مشكلة 

كثير من النخب العربية واإلسالمية«.

الصباح  هذا  األولى  المحاضرة  كانت  الحظ  لحسن 

المشمس الدافئ للدكتور عمارة. إنه يدرس لنا مادة 

شرحه  في  ونجد  نتذوقه،  ونحن  الفرنسي،  الشعر 

معينا ال ينضب من الوعي بكبار الشعراء الفرنسيين، 

قصائدهم،  وبناء  وأخيلتهم  صورهم  على  ونتعرف 

جوائز  بعضنا  منح  ما  وكثيرا  ترجمتها،  في  ونتنافس 

بها  يقوم  ترجمة  ألفضل  ماله  من  يخصصها  عينية 

الطالب..... 

الجامعة،  حرم  داخل  الطبيعة  وصف  إلى  انظر 

النفوس،  ومشاعر  األحداث  وسياق  يتناغم  وكيف 

وكذلك كيف يمضى األسلوب ناعما سلسا حيا موحيا. 

وانظر كذلك إلى الحوار بين الطالب وأساتذتهم على 

المؤلف  يعرض  وكيف  األساتذة  توجهات  اختالف 

أفكار كل أستاذ وطريقته فى اإلجابة على األسئلة أو 

تهربه منها والتوائه حينئذ على نحو معيب وقمىء ال 

الذات والوطن واألمة والدين. والحوار  باحترام  يليق 

فوق ذلك مملوء حيوية ورشاقة فال يطول كالم أحد 

المتحاورين عن شركاء الحوار طوال مزعجا بحيث يصير 
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الحوار آسنا ممال. ويجد القارئ فى الفصل الخامس 

انتقادا  القصصى«  النقد  من  »فصول  كتابى:  من 

لتوفيق الحكيم فى رواية »عصفور من الشرق« حين 

نسى نفسه فترك إيفانوفيتش العالم الروسى المهاجر 

إلى فرنسا ينخرط فى حوار مع محسن يظل يتكلم 

فيه صفحات بعد صفحات دون أن يفكر محسن فى 

مقاطعته أو التعليق على شىء مما قاله أو حتى فى 

غيرنا  إلى  نستمع  ونحن  جميعا  نفعل  كما  التنحنح 

حين يتحدثون، وكأنه لم يكن يحاور محسنا بل كان 

يحاضره أو يخطب فيه.

وانظر كذلك إلى عرض القضايا الخطيرة بكل هدوء 

النظر  وجهات  وإيراد  افتعال،  أى  ودون  وتلقائية 

المختلفة فى سالسة وتلقائية ودون زعيق أو تشنج 

من المتحاورين، أو إدانة أو انحياز من المؤلف إلى 

أى طرف من األطراف. وانظر إلى تدسس الرواية إلى 

أعماق شخصية شهيرة وإبراز أفكارها وآرائها ومواقفها 

وإن  وانظر...  وانظر،  وانظر،  وطبيعية.  انسيابية  فى 

فى  ينطق  المؤلف  أن  هنا  الرواية  على  آخذ  كنت 

تكن  لم  مثال  فشهيرة  شهيرة.  بلسان  األحيان  بعض 

رابط،  باإلسالم  يربطها  ال  وكأنها  بالدين  تهتم  آنذاك 

ومع هذا نسمعها تأسى على إهمال المدارس لحصة 

به  عام  بوجه  الطالب  المقرر والمباالة  وكتابه  الدين 

وعدم اهتمام األهل بتعليم أوالدهم أموره. وهو ما 

يعد اضطرابا فى رسم هذا الجانب من شخصيتها.

ومن القضايا التى عالجتها الرواية أيضا قضية شركات 

المصريين  على  تضحك  كانت  األموال،التى  توظيف 

فى  إطماعهم  خالل  من  فلوسهم  على  وتستولى 

المكاسب الهائلة السريعة، ثم تعطيهم أرباحا لمدة 

أو  عنها  المسؤولون  ليختفى  أشهر،  عدة  أو  شهرين 

يهربوا بما جمعوه من ثروات حرام إلى الخارج تاركين 

والضغط  للسكر  فريسة  المخدوعين  المواطنين 

والذبحة الصدرية فى غير قليل من األحيان......«. 

ومما تتميز به هذه الرواية بين روايات هذه األيام 

بالذات خلوها من البذاءات، ومناظر القبح والنتانة، 

ومشاهد الجنس، بله اإلغراق فى تفاصيله بحجة أن 

العمل القصصى يقتضى ذلك، وكأن الرواية ال تكون 

رواية إال إذا اقتحمت غرف النوم وأمسكت بمصورة 

حيا  تصويرا  الشهوانية  للعملية  تصوير  يا  وهات 

السودانى،  والشطة  والبهارات  الفلفل  عليه  مرشوشا 

وكأن المشرحة ناقصة جثثا. لقد كان بإمكان المؤلف 

الذى  المنحط  السباب  وابل  من  بشىء  يتحفنا  أن 

الفتاة مع زوجها وأدى إلى الطالق، لكنه  أبو  تبادله 

استعف عن هذا واكتفى باإلشارة إلى أنهما قد تبادال 

السباب  هذا  يتخيل  القارئ  تاركا  المقذع،  السباب 

ما  أبعاد  الكريم  القارئ  يدرك  ولكى  اإلقذاع.  وذلك 

فى  قرأتها  التى  الروايات  بين  من  أن  له  أذكر  أقول 

صنعته  ما  بالتفصيل  تصف  رواية  األخيرة  السنين 

تسكنها  التى  الغرفة  فى  النسائية  شخصياتها  إحدى 

به  تسرح  قرد  شهوة  إثارة  من  الوكاالت  إحدى  فى 

فى األسواق حتى إذا أوصلته إلى الذروة أخذته فى 

أحضانها ومارست معه الجنس. وثم رواية أخرى لم 

األولى  الصفحات  فانخرطت فى  كثيرا  تصبر مؤلفتها 

منها فى تصوير عملية جنسية بين امرأة وحمار أدى 

بها إلى الموت جراء عدم التالؤم بين عضوى طرفى 

صفحاتها  من  يفرغ  القارئ  يكاد  ال  وثالثة  العملية. 

الجامعة  خريجة  الفتاة  فيها  تعلن  التى  االفتتاحية 

على  حريصة  أنها  معه  المبيت  إلى  اضطرت  لشاب 

عذريتها وتريد أن تنام فى غرفة وحدها، وهو ما نزل 

عليه مضيفها، حتى سمع بعد قليل نداء من الحجرة 

التى تنام فيها أنها خائفة وتريد أن يكون معها أحد، 
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ثم سرعان ما نراها وقد وهبت نفسها للولد الذى ال 

يقل عنها إجراما وصياعة يصنع بها ما يشاء ويتضح له 

ولنا أنها »بنت لذينة« من الطراز الفاحش. 

كذلك يلفت النظر فى الرواية أن المؤلف قد أنهاها 

على  األمر  نهاية  فى  شهيرة  فتزوجت  حسنة،  نهاية 

كان  الذى  زوجها،  إلى  بالعودة  ورحبت  حال،  كل 

وتسلطه  وبذاءاته  أبيها  بتصرفات  ِضيًقا  طلقها  قد 

ورجعت  وزوجته،  هو  أموره  فى  وتدخله  السخيف 

ولدته  قد  كانت  الذى  ابنهما،  ومعها  بيته  إلى  معه 

لتوها. وكانت قد غيرت قبال أسلوب حياتها وتدينت 

من  بنصيبها  ورضيت  تصلى  وأخذت  ربها  وعرفت 

مركز  طريق  عن  رزقها  كسب  إلى  وسعت  الحياة 

تقوية للتالميذ الصغار متقبلة الفشل الذى منيت به 

ومتعايشة معه فى سكينة وسالم. ولوال أن المؤلف لم 

يسق األسباب الكافية لهذا التحول فى شخصيتها لقد 

النحو قمينة أن تكون  الرواية على هذا  كانت نهاية 

با بها غاية الترحيب.  إضافة قَيِّمة ومرحَّ

ومع هذا فقد يكون من رأى بعض النقاد أن فيما 

كافيا  تفسيرا  وخيبات  إخفاقات  من  لشهيرة  حدث 

لتدينها. فمن الناس من ال يعرف ربه إال عند الشدائد. 

وشهيرة قد فشلت فى الحصول على وظيفة معيدة 

كما كانت تطمح وتأمل ويتطلع أبواها، وتخلت عن 

المعيد محمود، الذى صار بعد ذلك دكتورا جامعيا، 

فى  أمواله  أبوها  خسر  ثم  الكسعى،  ندامة  فندمت 

لعوب  امرأة  يد  على  األموال  لتثمير  وهمية  شركة 

التى ال  الشركة  بالمساهمة فى رأس مال تلك  أغرته 

وجود لها مطمعة إياه أنه سوف يكسب كل شهر من 

الفلوس ما يجعل حياته منغنغة. وكان مخلوف، وأبوه 

نفورا  تركها  قد  كبير،  وكاتب  معروف  جامعى  أستاذ 

وعناده  مخه  ونشوفة  وبذاءاته  وتدخالته  أبيها  من 

كله  ذلك  بعد  الحياة  من  تفز  ولم  حق.  وجه  دون 

وبخلع  تعليما وشهادة جامعية،  منها  أقل  بشاب  إال 

ويقال  هو.  إال  الشبان  من  لها  يتح  لم  ألنه  الضرس 

فى الحكم: »اليأس إحدى الراحتين«. وأتصور لو أن 

لتركت  أفضل حاال  آخر  تغيرت ورأت خطيبا  أمورها 

زوجها أبا بنتها واقترنت بذلك الخطيب الجديد. وقد 

صورت اآليتان -22 23 من سورة »يونس« هذا الطراز 

ِفي  يَُسيُِّركُْم  الَِّذي  ُهَو   « سبحانه:  فقال  البشر  من 

ِبِهْم  َوَجَريَْن  الُْفلِْك  ِفي  كُْنُتْم  إَِذا  َحتَّى  َوالَْبْحِر  الَْبرِّ 

ِبِريحٍ طَيَِّبٍة َوَفرُِحوا ِبَها َجاَءتَْها ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم 

الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّوا أَنَُّهْم أُِحيَط ِبِهْم َدَعُوا اللََّه 

يَن لَِئْن أَنَْجْيَتَنا ِمْن َهِذِه لََنكُونَنَّ ِمَن  ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ

ا أَنَْجاُهْم إَِذا ُهْم يَْبُغوَن ِفي اأْلَْرِض  اِكِريَن * َفلَمَّ الشَّ

أَنُْفِسكُْم  َعلَى  بَْغُيكُْم  إِنََّما  النَّاُس  أَيَُّها  يَا  الَْحقِّ  ِبَغْيِر 

ِبَما  َفُنَنبُِّئكُْم  َمرِْجُعكُْم  إِلَْيَنا  ثُمَّ  نَْيا  الدُّ الَْحَياِة  َمَتاَع 

كُْنُتْم تَْعَملُوَن«. لكن من الواضح أن المؤلف لم يشأ 

أن يجعل كل شىء فى الرواية قاتما، فهو من أنصار 

القول بأن الحياة فيها جوانب طيبة كثيرة، ولم يرد أن 

يسوِّد كل شىء، فأنهى روايته عند تحول شهيرة إلى 

الدين تستمد منه الراحة والرضا والطمأنينة. 

وحتى ال يقول قائل إن هذا الذى أعلن سرورى به 

الفن  باب  فى  منه  الوعظ  باب  فى  أدخل  يكون  قد 

الروائى أقول له إن كثيرا من المنحرفين بل ومن عتاة 

المجرمين كثيرا ما يتوبون ويستقيمون ويفيئون إلى 

ربهم وينزلون على حكمه تعالى فى رضا واطمئنان. 

كل ما هنالك أننا كنا نريد من الرواية أن تجعل تديُّن 

إقناعا. وأذكر فى هذا  أكثر  الرواية  نهاية  شهيرة فى 

السياق ما كان يدعو إليه اليساريون، منذ عقود أيام 

كان لالشتراكية فى العالم وفى بالدنا شنة ورنة، من 

وضع نهاية متفائلة لألعمال التى يؤلفونها حضا لفئات 
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الشعب العامل، كما كانوا يسمون العمال والفالحين 

الجهد  بذل  على  وأشباههم،  الصغار  والموظفين 

تطلعا لتغيير حياتهم وظروف معيشتهم إلى األحسن، 

»الواقعية  أو  االشتراكية«  بـ»الواقعية  هذا  ويسمون 

نظرهم  فى  يليق  التى  الواقعية  وهى  المتفائلة«، 

بالكتاب االشتراكيين أن ينتهجوها، بدال من الواقعية 

الرأسمالية،  الدول  روائيو  نحوها  ينحو  التى  األخرى 

المتشائمة«.  »الواقعية  أو  النقدية«  »الواقعية  وهى 

هذا  يسمون  الساخرين  النقاد  بعض  رأينا  هنا  ومن 

بـ»األدب  اليساريين(  )باصطالح  الهادف«  »األدب 

الهاتف«، أى األدب الذى يعتمد على الصراخ والزعيق 

والتشنج بينما كله فى  الواقع خواء من الداخل، فهو 

صراخ وزعيق وتشنج كاذب.  

الحياة  بتبييض صفحات  ننادى  ال  فنحن  هذا  ومع 

االشتراكيون  الروائيون  يفعل  كان  كما  وتدليسا  كذبا 

التى كانت تدور فى  السوفييتى والدول  االتحاد  فى 

فلكه، بل نريد تصويرا صادقا مع عدم االنسياق خلف 

التدميرية. ذلك أن الحياة، حتى فى  النزعة العدمية 

أحلك لياليها وأشدها سوادا، ال تخلو أبدا من الجوانب 

عى التفاؤل  المضيئة بل البراقة. وإذا كان االشتراكى يدَّ

انخداعا بما كانوا يهرفون به من حتمية التاريخ، التى 

االشتراكية  بانتصار  الكامل  اليقين  سبيل  على  تقضى 

فالشيوعية على أعدائها فى زعمهم، فكانت النتيجة أن 

زالت االشتراكية والشيوعية وانهار االتحاد السوفييتى 

وانهار معه العالم االشتراكى كله على بَْكرَة أبيه وأمه، 

ِعى التفاؤل، وهو تفاؤل ليس له  إذا كان االشتراكى يَدَّ

أساس، إذ كان العمال والفالحون فى الدول االشتراكية 

يُْسَحقون سحقا تحت أحذية رجال الحكم ومن يلوذ 

بهم ويشد من أزرهم فى ظلمهم ويلونه تلوينا زاهيا 

زائفا خادعا فإن المسلم أحرى أن يكون أكثر تفاؤال 

وأشد أمال، إذ هو يستند فى هذا التفاؤل وذلك األمل 

الرحمة، ويرن فى  تلك  إلى رحمة ربه وعقيدته فى 

أذنه وعقله وقلبه وضميره قول إبراهيم عليه السالم: 

الُّون؟« وقول حفيده  »ومن يقنُظ من رحمة ربه إال الضَّ

َرْوح  تيأسوا من  الله عليه وسلم: »وال  يعقوب صلى 

الكافرون«،  القوم  الله إال  َرْوح  الله. إنه ال ييأس من 

وقول رب العزة لنبيه عليه صالته وتسليمه: »فإّن مع 

الُعْسر يُْسرًا. إّن مع الُعْسر يُْسرًا«. 

من  فيها  بما  غش«  »محضر  رواية  فهذه  وبعد 

حسنات وبعض مآخذ. لكنها، رغم ما أُِخذ عليها من 

مالحظات، رواية قوية وجيدة رغم أنها رواية بسيطة 

التركيب، إذ تتكون من ضفيرة أو حكاية واحدة هى 

من  تبدأ  أنها  كما  الثالثة،  وُخطَّابها  شهيرة  حكاية 

إلى األمام ال  تتقدم  الماضى وتظل  أقصى نقطة فى 

األمام  إلى  تقفز  وال  الخلف  إلى  تتراجع  وال  تتعرج 

فوق بعض الوقائع ثم تعود كرة أخرى إليها... وهى 

أفضل كثيرا جدا من كثير من الروايات التى وضعها 

القعيد  ويوسف  الغيطانى  كجمال  مشاهير  روائيون 

ورضوى  بكر  وسلوى  زيدان  ويوسف  طاهر  وبهاء 

عاشور وإبراهيم الكونى والطاهر وطار وعبد الرحمن 

المنيف وعبده خال وعالء األسواني ممن تنشط آالتنا 

اإلعالمية فى تلميعهم وتصويرهم على أنهم مبدعون 

إن  بل  متوسطة،  منهم  كثير  مواهب  أن  مع  عباقرة 

ولكن  وضئيلة.  يقين محدودة  بكل  بعضهم  مواهب 

هكذا تجرى األمور فى بالد العرب اآلن لشديد األسف. 

وأخيرا يا ليت أحد المشتغلين بصناعة السينما يتنبه 

لتلك الرواية ويحولها إلى فلم سينمائى، وأنا حقيق أن 

ينجح هذا الفلم أيما نجاح.
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تلك اإلشارة الجمالية بمكونات الجملة فيها، والتي 

المطلبي،  مالك  ارتأى  كما  »نصيًْصا«،  العنوان  تجعل 

ا موازيًا  يؤدي وظيفة قولية تضاهي النص وتجعله نصًّ

مختزالً مكثف الوجود ما بين البدء والختام، هو هنا 

من ثالث مفردات ورابط: تؤدي كل منها معنى الجمع، 

باتساعه، كالجمع في  فالحرق جمع حرْقة، والفضاء، 

الوجوه  متعدد  األرق  لجنس  اسم  واألرق  تعّدديته، 

واألرق  العراق،  هو  الفضاء  يكون  وبذلك  واأللوان، 

هّمها الماثل صباح مساء، والمخيّم على آفاق العالم 

العربي كله، أما الحرق ففيها موقف المحترقين بنار 

تلك الهموم، وهذا هو الصوت الكامن في الديوان.

وكما زحف الدال إلى العنوان الخارجي زحف إلى 

العنوان الداخلي في قصائد الديوان، وأبرزها مفردات 

التراكيب: وجع.  معنوي من  دالّة وحدها دون عون 

الجرح. بكائية. مرثية. القفص. الغيظ. الدم. الغاب، أو 

تركيب، ومنه: »الليل غريب دوني«، »حرقة الوجد«، 

الهطول«،  الغيظ  و»أيها  بالغبش«،  المسكون  »أنا 

ديك  بكائية  على:  هوامش  في:  عنوانية  وتفصيالت 

الجن، والمية الطغرائي، ومرثية ابن الريب.

وجرس كل من: القفص، والحّمى، والغيظ. وقناديل: 

الرخام، والرّمان، والحلم، وأوراق من مخطوط موصلي. 

وفي حضرة ذي النون... ووجع يدق الروح.

وجع آخر أليام العرب

المفتتح  أنها  األخيرة  القصيدة  هذه  في  الالفت 

للديوان بأْسره، وأولها، وأول الديوان المقطع المتكرر 

الكبرى  العرب  أيام  من  يوم  أمام  وكأننا  مرّات.  أربع 

قار«،  ذي  »يوم  مثالً  بمكانه  يوصف  لم  الشهيرة، 

وسم  ولكنه  بوقته،  وال  حليمة«،  »يوم  بأشخاصه  وال 

بالوْسمة التي تنطبق عليه بصيغتها المبالغة »عبوس«، 

يوم ليس يتيًما، بل متجدد: »خلْفه يوم عبوس«، تتلوه 

أيامي«، وهو  أيام بصفة ال تقل عبوًسا في: »فلوات 

الشاعر العراقي

واضح  شعري  صوت  الجبوري  معدّ  العراقي  الشاعر 
المعالم، وهو صوت شعري يرجع وضوح صوته إلى تكوّنه 
إبداع القصيدة  األدبي في دراساته، ويرجع إلى جمْعه بين 
ناحية  من  الشعري،  المسرح  وإبداع  ناحية،  من  الغنائية، 

ثانية، ومنها ديوانه »حرق في فضاء األرق«، حيث تبرز الحقيقة في هذا العنوان الداّل بحروفه، 
وزمان ميالده، حيث كتبتْ قصائده بين نيسان، وشباط من سنتي 2003، و2004؛ ليمضي 

السياق الزمني مهادًا متناغمًا مع عنوان الديوان.

يوسف نوفل 

   معد اجلبورى 

        ومرثية بغداد األخرية
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والمكان،  الزمان  لتالحم  تحقيًقا  منتشر؛  تناميه  مع 

الممزّقة:  المدينة«  أحضان  »بين  انفصالهما:  وعدم 

»فرأيت أحشاء المدينة وهي ترمى في الشوارع«، ال 

مفّر من الصبر: »صبرًا يا بالدي، يا مساكن، يا مآذن، يا 

مفاتن، يا شجْر هي بعض أيام أخْر.

حتى نصل إلى آخر جملة في الديوان: »ونحن نهبط 

راحلين«، وهي ختام القول عند الشاعر. وهنا نلتفت 

لتجاذب  تنبهه  في  الشاعر  عند  الشعري  النهج  إلى 

المطلع والختام دْوًما مع توظيف التكرار، وذلك فيما 

بين أيدينا في تكرار »يوم عبوس« أربع مرات في كل 

من صفحتْي: 5، و 7، وترادف القافية السينية المرْدفة 

في:  وموسيقيًّا  معنويًّا  الحزين  التكرار  ذلك  مع 

أجوس، والتروس، والنفوس، والضروس – بفتح الضاد 

المضّعفة- والفؤوس، والكؤوس، والرؤوس، وكل كلمة 

منها تضيف إلى حركة المعنى السابق معاني الحقات 

بين  المعنى  لحمة  اتصلْت  وهكذا  متجددات. 

خرير  وهو:  الجبل«  أميرة  عن  »أحكي  مطلع 

دمي أم خرير المياه؟«.

بين  التناقض  وليظهر  القصيدة،  وختام 

في  العنوان،  ثم  ومن  والختام،  المطلع 

يقول  إذ  أمحو؟..«؛  »كيف  قصيدة 

المطلع. 

في  القائمة  المواجهة  بين  الشاعر  يراوح  لم  وإذا 

على  المطلع  يبني  أن  على  حرص  والختام،  المطلع 

معنى:  ليؤدي  التقدير؛  مجال  فيه  يتسع  محذوف 

البالغة/ اإليجاز على نحو ما نرى في مطلع »هامش 

عر مرثية ابن الريب« بما يدّل عليه النْقط في مطلع 

القصيدة:... وأجْل!

مضاعفة  للشاعر  يتيح  والتضاد  التقابل  ومنهج 

عدد  زيادة  للمتلقي  ويتيح  الداللة،  مساحات 

الصخرة  »بين  في:  الظاهرة  هذه  وتطّرد  التأويالت، 

»أنا  كتابي«  فتْحت  والّنعل..  الوردة  وبين  والوْعل، 

الماضي.. أنا اآلتي«... لويْت - بالبناء للمعلوم- عنقي 

ولويْت – بالبناء للمجهول- عنقي«.

السبابة  بين  النصر  شارة  بين  الساخرة  والمقابلة 

أقتلها  »أقتلها وتنهض..  الّنْصل، و:  والوسطى، وشارة 

وتفتح.. أهدم ما بنْت«، والمقابلة بينه وبين اآلخر: 
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ينام، يجّد في قتلي، وْن دوي  »من كان في حضني 

أراه«.  وال  أراه  القريب..  أنا  البعيد،  »وأنا  عالني..« 

»الجذر  وهو  األرض«،  »نسيج  وهو  بينه  والمقابلة 

البعيد«، وهو »الطريق«.

السرد  ملكة  الذهبي  التراث  من  الشاعر  يستحضر 

والتي  الملك،  قلب  مالكة  الحْكي؛  وأميرة  والحْكي، 

اآلداب  صدر  في  فصارت  التراثية؛  منزلتها  احتلْت 

الغابر، أمام  البغدادية في عزّها  العالمية: »شهرزاد« 

شهرزاد الجديدة التي تواجه المغولّي.

قطرة  أنوثتها  بعد  حياتها  تستحلب  األنثى  كانت 

جميعه  فالشعب  اآلن  أما  فثانية،  وثانية  قطرة، 

يستحلب كما تستحلب النعاج التي ترفع رأسها ال عن 

عزة وأنفة، بل عن خنوع واستسالم والطاعة العمياء.

يقف  وهكذا  القهر،  ذلك  أمام  األحالم  وتتحطم 

المهين  الحاضر  أمام  وعظمته  بشموخه  الماضي 

ليكون التناقض الصارخ بين بغداديْن!!!، وهكذا تكون 

هذه  ومدينتا  والحاضر:  الماضي  نقيضْي  بين  بغداد 

كانت دار أمان: أرًضا من ذهب... من أين إذْن جاء 

الطرقات  في  ودبْت  األبواب/  غلّقت  لماذا  الخوف/ 

الناْر؟!.. فتنقّض الجرذان السوْد.

ولتقف بغداد )بين اليقظة واليقظة(: فرسا، وجهها 

دم ورماد.. والمسافات إصبع وزناد.. كل شيء مفخخ، 

جرحها  من  وهي  واألبعاد  النهار  ووجه  الليل  جسد 

في  فرس  بالد..  والصهيل  الرحب  فضاء جرحها  تقوم 

فرس  ووهاد،  وراءها  ونخيل  جبال  تجري  المخاض، 

ترتدي اللهيب وتعدو وْعدها الصبح واسمها بغداد.

وفي حيرة السؤال بين صيغه المتنوعة: ما اسمها؟ 

هل أراهم، هل أراه، هل أراها؟

التناّص،  فإن  بغداد  هي  الشعر  آفاق  دامْت  وما 

ماثل  لحّي  المكان  وإّن  حتمّي،  التراث  إلى  والسفر 

شاهد ناطق عن ماض وحاضر، وإْن ترامْت المسافات 

باالغتراب:  ممتزجة  المدينة  صورة  وهنا  واألزمان، 

»طال اغترابي« واألسى والشعور بالفقد: »كل مدائنك 

أن  الحتم  أيًضا، من  الكبرى والصغرى ضربْت، وهنا، 

نركب أجنحة خفاقة مرفرفة انطالقًا من وإلى »حجر 

من الصّوان« حتى يصير المكان »سهالً رحيبًا«.، »قبل 

والزلزال«،  السيل  بين  القفز  قبل  الوديان  في  التيه 

»على رمل عشرين صحراء«، متسائل في يأس: »هل 

تستريح هذه البالد.. والعراق ال ينام«: والمغول في 

بغداد!

ويكون المكان – بآثاره وأحجاره الناطقة- بطالً؛ إذ 

يسافر إلى: آشور )وهي البالد القديمة شمالي ما بين 

العاصمة  تنتقل  أن  قبل  اآلشوريين  عاصمة  النهرين 

النهرين على  بين  نينوى(، وبابل )في أوسط ما  إلى 

الفرات، وهي، حديثًا، محافظة عاصمتها الحلة(: »تقوم 

أور من رقم الطين.. وهذه آشور فوق المسالت، وفي 

ثيرانها المجنحة«، على التالل الخضر.. ونينوى جرس 

يرّن، يرن في أذن الزمان، ونينوى األزميل في األلواح، 

اآلثار  إلى  إشارة  »في  الرخاْم  في  المجنح  والثور 

القديمة، وما تحملها من تاريخ وعراقة، وتجذر، بما 

في ذلك مما يحكى عن قدوم »بختنصر« من ناحية 

بابل ليؤدب الشعب الضاّل قديًما.
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-يا عم

من أين الطريق؟  

أين طريق السيدة  

-أيمن قليال، ثم أيسر يا بني

قال ولم ينظر إلّي. 

***

وسرت بالليل المدينة

أرقرق اآله الحزينة

أجر ساقي المجهدة 

للسيدة…

بال نقود، جائع… حتى العياء

بال رفيق.

كأنّني طفل رمته خاطئة

فلم يعره العابرون في الطريق

حتى الرّثاء.

***

إلى رفاق السيدة

أجر ساقي المجهدة.

والنور حولي في فرح

قوس قزح 

وأحرف مكتوبة من الضياء

»حاتي الجالء«

وبعض ريح هين، بدء الخريف،

تزيح ذيل عقصة مغيمة

مة مهوِّ

على كتف

من العتيق والصدف.

تهفهف الثوب الشفيف

وفارس شد قواما فارعا، كالمنتصر

ذراعه، يرتاح في ذراع أنثى، كالقمر

وفي ذراعي سلة، فيها ثياب.

***

التوتر، الهندسة، والبناء، فى قصيدة

»الطريق إىل السيدة«
لعبد املعطي حجازي ضمن ديوانه 

»مدينة بال قلب«

حبيب مونسي - اجلزار

جماليات املشهد الشعرى
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والناس حولي ساهمون.

ال يعرفون بعضهم… هذا الكئيب.

لعله مثلي غريب.

ليس يعرف الكالم؟.

يقول لي.حتى.سالم !

يا للصديق

يكاد يلعن الطريق

ما وجهته؟ ما قصته؟

لو كان في جيبي نقود!

ال. لن أعود

ال. لن عود ثانيا بال نقود

يا قاهرة!

أيا قبابا متخمات قاعدة 

يا مئذنات ملحدة

يا كافرة

أنا هنا ال شيء، كالموتى، كرؤيا عابرة.

أجر سافي المجهد

للسيدة! 

للسيدة !
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  تقديم:
استعانت المحاوالت النقدية التي رامت الكشف عن بنية القصيدة العربية القديمة، بمختلف المعارف 
اللغوية، واإلنسانية لتفسير بنائها، والخلوص إلى المنطق الذي يشد أجزاءها على تلك الهيئة من تعدد 
األغراض في النص الواحد، انتقاال من الوقفة الطللية. إلى المقطع الغزلي. إلى الرحلة. إلى الهدف األخير من 
إلى آخر.  التخلص من غرض  للشاعر حسن  والحيطة، تكفل  اليقظة  النص. في حركة ال تخلو من  إنشاء 
تالفيف  بين  المتلقي  استدراج  في  مهارة  من  أوتي  بما  مستعينا  المتلقي،  حفيظة  يثير  أن  يتحاشى  وكأنه 
المعاني، ليخلو به أخيرًا في فضاء القصد المبّيت أوال. وربما كان أشهر تعليل لهذه الحركة، قديما ما جاء 
به «ابن قتيبة» شارحا منطق التحوُّل الداخلي للقول الشعري. معتمدا على قراءة نفسية ذكية، تجعل من 
ة التي ستنفتح  التسلسل المذكور احتفاال بالمتلقي، يمهِّد فيه قابلية اإلقبال على الشعر، وُيعّد فيه الحاسَّ
على المعاني المختلفة التي يثيرها القصد األخير.)١(.وهي التفاتة إلى قضية «الجمهور» ُتحلُّه ُمقاما خطيرًا 
في عملية اإلبداع: «فهو حاضر ماثل في خلد المبدع. ال تزول صورته وال تتحّول. بل هو جمهور متشدِّد، ال 
ِس مداخله الحساسة ليسهل  يرضي بالدنيِّ. يجب استدراجه من حيث ال يدري للغرض الرئيس من القول، وتلمُّ

قياده، ويسلس أمُر انقياده»(.   

ومهما كان االعتراض على هذا الضرب من الفهم 

عند النقاد، فإن حقيقة التعليل البنائي ال تجد 

مستندها القوي في الّنص ذاته. ولكنها تقع في 

ياق العام له، بما يحتشد  إطار السِّ

فيه من معطيات خارجية 

تمتد خيوطها إليه، 

لتلتحم به شكال 

ومضمونا، في 

حركة عائدة 

تُثري داللته. 

ومن ثم كان من الحتمي على 

النقاد االعتراف بوجود وضع خاص بهم، مقلق لهم، 

يْكُمن في: »عدم التوازن في معرفة أبعاد النص 

اللغوية، وغير اللغوية. األمر الذي يعدُّ من مظاهر 

أزمة الشعرية المعاصرة. فالبحث 

األلسني الحديث قد أدرك 

درجة عالية من التقدم في 

التعرف العلمي على األبنية 

المادية اللغوية للنص األدبي، 

في مقابل تواضع معرفة اختبار 

 بقية األبعاد التَّصويرية، 

والتَّخيلية، 

والجمالية 

المكونة لهذا 

 النص«)2(.

تقع  لم  العلمي،  التنظير  عين  وكأنَّ 

التي  القارَّة  اللغوية  الظاهرة  على  إال 

نن الثَّابتة  تستقيم مالحظتها ودارستها فيما يشبه السُّ

تطالها  ال  أُطٍُر  في  األخرى  األبعاد  تجري  بينما  فيها، 

المستمرة،  حركتها  بسبب  بدقة،  المالحظ  عين 

الشاعر أحمد عبد المعطي حجاري

إن «هندسة المعنى» فعٌل قبلٌي يختمر 
في أعماق الشاعر، وكأنه فعٌل قبْل - ُلغوي
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ائب. األمر الذي يوحي لنا بوجود هندسة  وتحوُّلها الدَّ

قبلية يخضع لها المعنى ال النَّص.

إن » هندسة المعنى« فعٌل قبلٌي يختمر في أعماق 

الشاعر، وكأنّه فعٌل قبْل - لُغوي. بمعنى أنَّها الفكرة 

التي تكون أمشاجا لم يدركها التّخلُّق بعد. فهي تعتمل 

المتصاعد.  الدخان  لفائف  اعتمال  الشاعر  قرارة  في 

في  تبرق  عندها  فيه.  تستقيم  شكل  إيجاد  محاولة 

المحتملة لإلخراج. ذلك هو  الشاعر اإلمكانات  ذهن 

»غامضة«  بهيئة  ابتداء  يَرضى  الذي  الهندسة  فعل 

سيكون عليها القول. غير أنَّها الهيئة التي ستاُلقي في 

ب  تهذِّ اإلكراهات  من  كثيراً  والتّحقيق  اإليجاد  طور 

هيئة  في  أخيراً  لتستقر  شكلها،  من  وتحوِّر  أطرافها، 

النَّص شكالً ومضموناً.

هذه  ندرك  ونحن  بنا،  وحري 

على  ونطَّلع  القبلية،  المرحلة 

ونتشّوف  الغامضة،  حركتها 

أن  حيقة،  السَّ أبعادها  إلى 

نتذكر إشارة »صالح فضل« في 

الدراسات  إلى  العودة  ضرورة 

لة  األنثروبولوجية للتخيُّل وجماليات التَّلقي، لعقد الصِّ

بين ما تنتجه مخيِّلة، وما تستهلكه أخرى، وما يكتنف 

دة، تستمدُّ جذورها من  كلَّ ذلك من معطيات متعدِّ

ماضي، وثقافة، وانتماء كلِّ طرف. وهو ما عبرنا عنه 

مجال  ألنه  الّنص.  سمك  يشكل  الذي  »الغياب«  ب 

المعنى، ومختبر إفرازه. فيه يتمُّ التَّشكُّل العملي له. 

وفيه يتمُّ تكثيفه وتظليله، وفيه تحشد الرُّموز طاقتها 

اإليحائية المثيرة. وال يمكن قراءة القصيدة الشعرية، 

حيق  وال الفن من غير كشف الغطاء عن هذا البعد السَّ

د.  الذي يَطُمر في ظلماته أبعاد المعنى المتعدِّ

من  االنتهاء  وشك  على  األلسني  البحث  كان  فإذا 

فإن  اللغوية.  للعناصر  والجرد  التصنيف،  عمليات 

حقيقة  على  يستقر  لن  األخرى  األبعاد  في  البحث 

د،  واحدة أبداً. بل ديدنه أن يظل دائم الحركة والتجدُّ

يقوم على الكتابة والمحو، على التأرجح بين الفكرة 

وناسخها، ال يركن قليال إلى تعليل إال ريثما ينتقل إلى 

غيره، محاكيا في حركته اضطراب الذات المبدعة في 

أطوارها المتعددة. لذلك لم 

تفسير  إلى  االطمئنان  يكن 

أدواته  كانت  مهما  معين. 

عدم  على  دليال  إالّ  وقوته، 

أن  كما  تقدير.  وسوء  فهم، 

انتظار ما ستفسر عنه التحقيقات في األبعاد األخرى 

فرص  الدارسين  على  تفوِّت  قد  مجدية،  غير  قناعة 

على  يعين  ما  فيها  يكون  جديدة،  تجارب  استثمار 

تذوق الشعر خارج حلقة اللغة الضيقة. 

إشارة «صالح فضل» في ضرورة 
العودة إلى الدراسات األنثروبولوجية للتخيُّل 

وجماليات التَّلقي

1 - المعنى وهندسة النص:

يعتقد »صالح فضل«  أن البنية الكبرى للنص : »المتولدة من طريقة تراتب أجزائه، وحركية نظامه المقطعي، 

هي التي تجعل منه داال كبيراً. يتميز بدرجات متفاوتة من التشتُّت والتماسك، طبقا ألنواع العالقات المقطعية، 

وتوارد أبنية التوازي، والتبادل، والتكرار فيه. وهو أمر تنجم عنه أشكاال نصية عديدة« )3(. استناداً إلى القاعدة 

القائمة على تدبر األشكال العديدة للنصوص. غير أنّها وإن صدقت في تحديد الهيئة المجردة العامة للنصوص، 

ال تكفي أبداً للحديث عن النص المفرد الشاخص بين يدي القراءة.

وحقيقة هذا االعتراض تتأتى من كون قيام الوحدات النصية في الهيئة األخيرة للنص، ال تأتي من اللغة وحدها، وال 

من األساليب، وال من الصور واألخيلة. ولكنها تنبجس تباعاً من هندسة قبلية غامضة المنشأ والتحديد. قد نستعين على 
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تلمسها من خالل ما نعتقد حدوثه في قرارة المبدع إنسانا /ذاتا إزاء مثيرات متنوعة تقع على أحاسيسه وحساسيته دون 

انقطاع وال فتور. فتترك فيها من اآلثار ما يعود على الفكرة بالتوتر الخفي الذي يجاذبها كل حين، حتى يقيمها في نسق 

خاص يلبي فيها شّدة توتُّرها. عندها ال يكون اإلخراج إال إلباسا لغويا لذلك الشكل الذي سيمكن الفكرة من التحرر من 

أسر العمق والغياب، والصعود إلى نور الوجود. 

بيد أن هذه العملية ال تتأتى بالسهولة التي نصف، وإنّما تحتاج هي األخرى إلى ضرب من المطاوعة بين الشكل 

الهندسي األولي الذي أملته التّوتُّرات، وبين القالب اللغوي وصالبته من جهة، وبين ما يحثُل فيه من استعماالت قبلية، 

قد تكون طرفا خطيرا في تشويش نقاء الجوهر، وصفاء الفكرة. إنها تتخّونها في الوقت الذي تريد فيه اإلخالص لها. لذلك 

ال تطمئن التوتُّرات إلى قدرة القالب اللغوي، فتسعى إلى تسريب بعض آثارها إليه في هيئات مختلفة.

وقد يسعفنا المثال على تدبر هذه الحقيقة، حين يكون النص كلُّه مؤشراً على توتٍُّر كبير يخلخل فقاعات الذات 

المستقرة، ويُسائلها عن وجهتها الجديدة. وحتى نتبيّن حقيقة ما نريد، سنتشبث قليال بمقولة بسيطة ترى أن »الهدم 

عكس البناء« على اعتبار أن آخر لبنة توضع فيه، هي أول لبنة تزال عنه عند الهدم. حتى نتمثل اإلنجاز الفني حركة 

متوالية تتراكب فيها العناصر تباعا على الهيئة التي وصفها »صالح فضل« من قبل. ونقدم بين أيدنا نصا  »لعبد المعطي 

حجازي« نسايره من لدن تشكُّله فكرة غامضة، إلى قيامه مؤشراً داالً عليها خارج ما حشد من صور، وأخيلة، وأساليب، 

مستهدين بسيميوز »جوليا كرستيفا« ومثلث »بيرس«.

غير أننا في عكسنا لمسار البناء، نحاول مالمسة الفكرة التي يسعى تحليل الخطاب إلى تأسيسها فيما يصبو 

إليه من مقاربته للنص. وكأننا نريد أن نثبت أوال الهاجس الذي أرق الشاعر وانبجست منه فكرته المبدئية 

التي راح يبحث لها عن ثوب يناسبها، تاركا لرموزها قيادة القارئ إليها عبر حركة اإلبداع كله.

 2 - مؤول النص:

قام النص »الطريق إلى السيدة« الذي أنشأه الشاعر في نوفمبر 1955، والذي نشره في ديوانه »مدينة بال 

قلب«، على جملة من المرتكزات، نستشف منها الخط، الذي تأسست عليه القصيدة في جملتها. وكأن هذه 

الفني في  بتأثيرها  القصيدة  البناء، وإليها تعود  لرفع  التي قامت هياكَل  األولى  الداللية  البؤر  المرتكزات هي 

جملتها، وكأن ما يُصاغ من تعابير، وظالل، وصور، إنما هو الحشو الذي يعطي للنص لُحمته، ويُفعمه بالحركة التي 
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دها أوال في تواردها الخطي  يسايرها فعل القراءة الستخالص الداللة من طرف، وجني اللذة من طرف ثاني. نعدِّ

داخل النص:)العم.الطريق. السيدة. الصديق. النقود. المآذن. القاهرة.(.

إن كل لفظة/مرتكز. تتأسس -على شخوصها في النص- حقوٌل داللية تتسع دوائرها بعيدا عن االستعمال الفني، 

وفي معزل عنه. وكأنّنا إذا جئنا إلى كل واحدة فيها للحفر في تحتيتها، تمكَّنا من أن نلحق بها كثيرا من الترابطات 

ر بالروابط إلى بؤرتها أخيراً. وكلَّما  التي قد تمتد بعيدا في اتجاهات شتى. غير أنها تؤول بفعل التأويل المتبصِّ

تباعدت عنها كانت خفية الروابط، باهتة الصالت، بيد أنّها حاضرة بشكل أو آخر في صلب البؤرة نفسها. نحاول 

أن نستعرضها على النحو التالي:
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على  األساسية  للبؤرة  الداللي  الحقل  تسجيل  إن 

لحشد  دليال وهاديا  النص  إلى  يحتاج  ال  النحو،  هذا 

الداللة انطالقا من بؤرتها  إليها  التي تمتد  الترابطات 

المعرفي،  مخزونه  في  اللفظ  أن  ذلك  المؤسسة. 

بعيًدا عن  تنداح  التي  الدوائر  ينفتح على مثل هذه 

األصل، مشكلة حزما، لكل واحدة منها صلتها الخاصة 

س الداللي األول. وقد نعمد إلى توسع الدوائر،  بالمؤسِّ

الخفية.  الترابطات  من  جديدة  جملة  أذهاننا  وفي 

س ذلك  وهي عملية إنّما تقوم على فعل تأويلي يتلمَّ

س  الخيط الرّفيع الذي يظل دوما مشدودا إلى المؤسِّ

الداللي األول.

وهي عملية يمكن أن تصاغ اللغة فيها، ومن خاللها، 

داخل حقول متعددة تتشابك دوائرها باستمرار. فما 

كان ترابطا، يتحول بدوره إلى بؤرة مؤسسة للداللة، 

تنطلق منه دوائره الخاصة فتتقاطع بدورها مع غيرها. 

وهي صورة يتعذر على المتفرِّس فيها إيجاد فواصل 

ذاكرتها  في  تحفظ  األلفاظ  مادامت  الحقول،  بين 

عليها  تنفتح  داللتها  تجعل  التي  االستعماالت  جملة 

للغة حقيقتها  تعطي  أنَّها  غير  مجازاً.  أو  مباشرة  ا  إمَّ

الُمتْرعة بالمعرفة. إذ ليس فيها من ألفاظ فارغة، بل 

بفعل  قرارتها  في  تترّسب  المعاني  من  ُشحنات  هي 

االستعمال المتواتر.

أوال  تنفتح  »العم«  لفظ  في  المؤسسة  البؤرة  إّن 

األب  أخو  فهو  واالنتماء.  الدموية  القرابة  صلة  على 

الذي يجعل هذا األخير طرفا في عالقة عائلية أخرى 

تمد تدريجيا إلى عمق التاريخ، محافظة على هوية 

إلى  االنتساب  يقّرر  ذاك  بفعله  وكأنّه  بها.  المتلفظ 

الواحدة،  الشجرة  جذع  في  بعيدا  الممتدة  السلسة 

تقف  لذلك  وحضارة.  تاريخا  الماضي  غيابات  إلى 

البؤرة المؤسسة للداللة »مؤشراً «على مطلب يتجاوز 

التراث  إلى  القصوى،  غايتها  إلى  السلسلة  عناصر 

القائم  »العم«  يريد  ال  بها  المتلفظ  وكأنَّ  والحضارة. 

في طرف السلسلة، بل يتوخى »العم« القابع خلفها. 

والسؤال الموجه إلى »العم«، هو في حقيقته سؤال 

موجه إلى »التراث« في جملته.

إطار  في  »العم«  لفظ  يستعمل  وهو  الشاعر  إن 

يرتفع  الذي  الحرفي  للمعنى  يأبه  ال  الفني،  النسيج 

سريعا من اللفظ ذاته. وإنَّما هي صورة فقط تشخِّص 

»التراث« في هيئة تستقيم معها المساءلة، وتُبنى من 

خاللها اإلشكالية المقصودة. ومهما يكن »العم« الذي 

فإنَّ  اختارها،  التي  الصورة  إطار  في  الشاعر  قصده 

الرَّاجعة للداللة تجعل الصورة محض تمثيل،  الحركة 

االمتداد  عن  كاشفا  المتحرك،  أثرها  يزول  ما  سرعان 

إلى  النص«  »إطار  تتجاوز  التي  للمساءلة  السحيق 

»خطاب النص«.

أساسا  ينبع  الفهم،  قبول هذا  يعنينا على  الذي  إن 

تختزل  التي  السؤال  لغة  ومن  الصياغة،  كيفيات  من 

القارئ  يجعل  اختزاال  العادية  االجتماعية  الترابطات 

إزاء القصد المبيّت في الفعل ذاته. فإذا كان القصد 

في  كان  البسيط،  االجتماعي  الترابط  عند  يقف 

الصياغة ما يدل عليه داللة مباشرة. غير أننا نصادف 

في اقتصاد العبارة، وفراغ التراكيب، ما يستدعينا إلى 

إلى  المؤسسة،  البؤرة  عن  مبتعدين  الحرفية،  تجاوز 

الدوائر التي تبعد عنها تباعاً، نلتقط منها ما يناسب 

يبيِّت  وهو  الشاعر  وكأن  ومضموناً.  شكال  الصياغة 

إن الشاعر وهو يستعمل لفظ «العم» 
في إطار النسيج الفني، ال يأبه للمعنى 

الحرفي الذي يرتفع سريًعا من اللفظ ذاته
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وانتماًء،  الخاص.هويًة،  تراثه  تراث.  عن  الحديث 

القراءة  التي تربك  الهيئة  وماضيا، يقدم صورته على 

المتولدة  الداللة  مدارات  أمامها  تنفتح  ريثما  قليال، 

عنها.

قال عبد المعطي حجازي:

 -يا عم

من أين الطريق؟  

أين طريق السيدة  

- أيمن قليال، ثم أيسر يا بني

قال ولم ينظر إلّي. )4(

3 - مؤشر القراءة:

المناسبة  الصياغة  عن  بحثه  في  الشاعر  اهتدى 

التوجيه.  حيرة  في  القارئ  يضع  شكل  إلى  لفكرته، 

ومنشأ الحيرة في الصياغة ذلك االختزال الذي انتاب 

وراءه  مخلفا  المختلفة،  الحديث من جوانبه  أطراف 

ع  تتلفَّ وهي  ناحية،  كلِّ  من  البياض  يعتريها  كتابة 

قليال في  يتوقف  بالسؤال. كلُّ ذلك في إطار مشهد 

بالناس  يموج  تتخيله  شارع،  في  دائبة  حركة  خضم 

فق الحياتي الذي تختلط فيه  جيئة وذهابا، وكأنَّه الدَّ

حركته  في  الشارع  إنَّ  والوجهات.  والنوايا،  الوجوه، 

تكتنف  التي  الزمن  سيرورة  يمثل  تلك،  المضطربة 

من  فيه  والمكاني.  الزماني  إطاره  وتشكل  الشاعر، 

خب، واالندفاع، والحركة، ما يجعل الذات المفردة  الصَّ

تائهة، حائرة حيرة الغريب الذي ال يعرف أهو ينزل 

يتناولها  التي  القصيرة  والوقفة  يصعده.  أم  الشارع 

كامال.  به  واإلتيان  الحديث  لبسط  تكفي  ال  المشهد 

إنَّها وقفة سؤال. ولها أن تفرغ حيرتها دفعة واحدة، 

لتُمكِّن الجواب من الصدور في اقتضاب شديد.

والمكان  الزمان  مات يحاصر  السِّ بهذه  الموقف  إنَّ 

والتحوُّل،  بالحركة  الحياتي  فق  الدَّ ُده  ويتهدَّ معا، 

رح  الشَّ إمكانية  يعطيه  ما  الوقت  من  له  يتيح  وال 

والتفسير. لذلك كان السؤال أول األمر ُمبهما.«من أين 

الطريق؟« وكأنَّ السؤال يقصد الوجهة. والتعريف في 

تقع وراء عناصر  التي  يُكسبها حقيقتها  لفظة طريق 

ُسها ذات  المشهد المصور. إنَّها طريق معلومة، تتحسَّ

الشاعر الغائبة، وتبحث عنها، لتتجه فيها إلى قصدها 

سة  الُمغيَّب. لذلك كان »الطريق« باعتباره بؤرة مؤسِّ

للداللة ينشعب إلى المنهج، والتطلع، واآلخر، في ذات 

الوقت. ألن السؤال بهذه الكيفية، وهذا التحديد، ال 

يتوجه إلى نكرة، ومن ثم كان »العم« هو اآلخر ُمحدد 

المعالم، بيِّن القسمات، يتجاوز الشيخ الذي استوقفه 

الشاعر في الدفق الحياتي، ليمتد بدوره إلى الغياب 

البعيد للتراث، واالنتماء، والهوية، والماضي.

»الطريق«  في  التعريف  د  تتعمَّ وهي  الصياغة  إن 

المنادى »عم« تنزاح عن واقع المشهد  والتنكير في 

د. وكأنَّنا  التعدُّ المفتوحة على  التأويل  إلى احتماالت 

تبحث  الحياة.  طرق  مفترق  في  تقف  ذات  إزاء 

س فيها كيانها الثقافي  لنفسها عن وجهة جديدة تؤسِّ

والحضاري. تسأل ماضيها وتراثها، عن »الوجهة« التي 

عن  تبحث  واالنتماء.  الهوية  إلثبات  السير  تناسب 

وتأتي  والفقد.  الحيرة  من  يخرجها  الذي  »المنهج« 

ات،  الذَّ قرارة  المستور في  تُعلن عن  الصياغة وكأنها 

ترفع ما كانت تهجس به علنا وتجهر به، فيلتفت األخر 

الصياغة  تعود  عندها  السؤال.  حقيقة  يتثبت  دهشا 

التمثيلي  واقعها  حقيقة  إلى  وشرودها،  غيبتها  من 

لتضيف جديداً »أين طريق السيدة؟«.
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إن إضافة التحديد »السيدة« هو الرابط بين مؤشر 

من  يتحدد  )الطريق(  المنهج  ومؤشر  )عم(  االنتماء 

والمبتغى  )الوجهة(  العيني  المبتغى  تالحمها  خالل 

الدليل  فيكون  )األم(.  )الرحم(  )الحضارة(  الغيبي 

أيسر  ثم  قليال  »أيمن  البيِّن:  التوجيه  من  شيء  فيه 

معين  تحديد  على  تدل  التي  الحركة  إنَّها  بني«.  يا 

اليمين  تقديم  في  لنا  يكون  قد  المسير.  وجهة  في 

على اليسار شارة على طبيعة المنهج، والسبيل. وقد 

اإلشارةواالهتداء.  مجرد  عنها  لنأخذ  داللتها  نتجاهل 

تبقى  فإنَّها  ورمز.  داللة  من  منها  استخلصنا  ومهما 

يتلوها  بما  ردفناها  إذا  إال  الحرارة،  من  خالية  عندنا 

من صياغة:«قال ولم ينظر إلي.« 

التفسيرات  كافة  منه  تنطلق  الذي  المؤشر  إنه 

تبرير  ثم  للموقف، ومن  تبريرا  تجد  أن  تحاول  التي 

يشبه  فيما  الحد  هذا  عند  انتهى  النَّص  وكأنَّ  النص. 

التوقيعة الشعرية، أو قصيدة »الهايكو« اليابانية، أو 

الجملة اإلشهارية… ذلك أن بقية الصياغة الشعرية ال 

تستطيع الفكاك من أسر قوة المؤشر السابق.

عور بأنَّ النَّص قد انتهى عند ذلك الحدِّ تكثيًفا.  إنَّ الشُّ

يجعلنا نعتقد أنَّنا أمام حقيقتين: حقيقة النص ماهية، 

التكثيف  كان  فإذا  وتكوينا.  إنجازا  الهندسة  وحقيقة 

التوقيعية  حدود  عند  بالنص  انتهى  قد  األسلوبي 

الذي  الداللي  المؤشر  منها  الفة مشكال  السَّ الشعرية 

القراءة  ستتوالها  التي  االنتشار  أشعة  منه  ستنطلق 

بحثا عن المدارات التي يرسمها التكثيف الداللي. فإنَّ 

ما سيتلو المؤشر ال يعدو أن يكون مفسراً للتوقيعة، 

المختار.  المشهد  المختلفة في حدود  باسطا ظاللها 

مشهد الغريب التَّائه في الشارع المزدحم. وما سوف 

تأثيثا  وروائح.  وأصوات،  رؤى،  من  حواسه  تلتقطه 

لفراغات التَّكثيف، وملء لفجوات الصمت التي تعمُّ 

حققتها  التي  لالختزاالت  واستكماال  المؤشر،  أرجاء 

ياغة األسلوبية. الصِّ

ونص  سميك«.  نصان.نص«مكثف،  إذا  فالنَّص 

التوتُّرات  بشحن  األول  يقوم  مبسوط«  »مسترسل 

عاتية،  واحدة  كتلة  شكل  على  وتكثيفها  الداللية 

ويقوم األخر على تكويرها في سلسلة من المشاهد 

المتناثرة في المشهد العام. يتمُّ اختيارها أو انتقاؤها 

تساهم  حتى  الحياتي،  للتيار  المتسارع  فق  الدَّ من 

سه البؤر  بظاللها في تلوين المقصد البعيد الذي تؤسِّ

المؤشر  كان  فإذا  قبل.  من  عرضناها  التي  الداللية 

النَّصي قد حمل منها ثالثا، دفعة واحدة على الرغم 

الباقية  فإن  السيدة(  الطريق،  )العم،  اقتضابه  من 

تتناثر في »مفسر النص« لتعمل فيه عمل المثيرات 

التي  القصدية  وجهته  الشعري  للدفق  يحفظ  الذي 

يحبل بها الخطاب. وكأنّها في فعلها ذاك تسعى إلى 

دها المطلق. توجيه القراءة، والحدِّ من تعدُّ

4 - مفسر النص:
1-4- المشهد األول:

يقول عبد المعطي حجازي:

وسرت بالليل المدينة

أرقرق اآله الحزينة

أجر ساقي المجهدة 

للسيدة…

بال نقود، جائع… حتى العياء

بال رفيق.

كأنني طفل رمته خاطئة

فلم يعره العابرون في الطريق

حتى الرثاء.
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النص«،  »مؤشر  تضّمنها  التي  األولى  الوقفة  كانت 

ألنّها  حديثها،  لبسط  يكفيها  ما  المجال  من  تجد  ال 

وقفة سؤال الغريب في خضم الدفق المتواصل لتيار 

العودة  أما  واإليجاز.  التكثيف  اعتراها  لذلك  الحياة. 

دت حركتها،  إلى صمت الذات ووحشتها بعدما تجدَّ

تحاكي  التي  المتوالية  الصور  من  دفق  فيصاحبه 

يحمل  ومثلما  حولها.  من  ارع  الشَّ حركة  في  التَّوالي 

إليها أخالطا من الوجوه والرؤى. سيحمل انتقاؤها لها 

كذلك، أخالطا من المشاهد التي ال يستقيم فهمها إال 

اخلي الذي ينطبع فيها. على ضوء التوتُّر الدَّ

إنَّها عين ال ترى فيما يحيط بها، إال المشاهد التي 

يرتسم فيها ضياعها وفقدها، والتي تختزن في ظاللها 

هذا  تتصدر  التي  و»الواو«  والضياع.  الوحدة  آالم 

المشهد. قد يقال عنها استئنافا. عطفا. بيد أنها الرابط 

الداخلي والخارجي الذي يعمل في اتجاهين معا: في 

اتجاه حركة الذات وهي تبحث باستمرار عن وجهتها 

فكرا، وانتماء، وهوية. وفي اتجاه المؤشر الذي انتهى 

بعدم اكتراث العم: »قال ولم ينظر إلّي«. وهي عين 

الموقف الذي انتهى إليه هذا المشهد الجديد: » فلم 

دائرة  إنها  الرثاء«.  حتى  الطريق  في  العابرون  يعره 

من  النص  مؤشر  دائرة  انغلقت  كما  تنغلق  جديدة 

قبل…

إنَّ »مفسر النص« يقوم بدوره على جملة ثانية من 

البؤر  عمل  بدورها  تعمل  التي  غرى  الصُّ المؤشرات 

الداللية الكبرى، فتساهم في شحن التوتُّر الداخلي، 

ورفعه إلى درجات المأساوية العليا. وهي مؤشرات 

الطاغي  لحضورها  عليها  التعرف  يسهل  ظاهرة 

»الواو»  شأن  حرفا  تكون  قد  الشعرية.  الصياغة  في 

الليل«،   « شأن  كلمة،  تكون  وقد  المشهد،  هذا  في 

»عابرون«،  »خاطئة«،  »طفل«،  »رفيق«  »المدينة«، 

يجعلها  المشهد  في  الكثافة  بهذه  »رثاء«. ووجودها 

تعمل على أصعدة مختلفة في ذات اآلن. ألنّها تحمل 

ترفد  التي  التداعيات  الداللية جملة من  في حقولها 

يكون  وقد  واألحاسيس.  والظالل،  باأللوان،  المشهد 

يكسبها خطورتها  ما  النص  األول خارج  في مخزونها 

الداللية.

إن »الليل« و»المدينة« في اقترانهما معا، يشيعان 

في الخيال الشعبي ما كان يثار في اقتران الليلوالغابة. 

فتكا  أكثر  ووحوشها  اإلسمنت،  من  غابة  والمدينة 

وخطرا من وحوش الغابة، التي تفتك باإلنسان دفاعا 

ونفاقا،  ألفة  فأكثر  المدينة  وحوش  أما  نفسها.  عن 

بين  الربط  كان  لذلك  الفتك.  في  حبا  تفتك  ولكنها 

تكثيف  في  إمعانا  النحو،  هذا  على  والمدينة  الليل 

من  َهْدأًَة  َسَكًنا.  الليل  كان  لقد  والضياع.  الوحشية 

الزمن تركن فيها الذات إلى لذيذ الراحة واالسترخاء. 

غير أن الربط أحالها إلى وطأة تتهالك فيها الهواجس 

مؤكدة الضياع، والوحدة، والخوف.

إن ترابط »النقود« و»الرفيق« يتصل مباشرة بالترابط 

السابق ويعززه ألن الرفيق يبدد وحشه الطريق، ومن 

ثم يكسر شوكة المدينة. كما أن النقود في مستطاعها 

أن تجعل من الليل ما تشاء. فضاء للراحة والمتعة. أو 

يبدد  ترابط  والرفيق  النقود  إن  والعبث.  للذة  فضاء 

وحشة الترابط األول، ويكسر حدته. بل يبطل مفعوله 

اإلحساس  هو  ذلك  األغوار.  في  القابع  الميثولوجي 

واقعها  من  تعلم  وهي  الذات،  أعماق  في  الدفين 

هذا التعارض الذي قد يتعاظم إذا جنح للسلب، وقد 

إنَّ «مفسر النص» يقوم بدوره على 
غرى التي تعمل  جملة ثانية من المؤشرات الصُّ

بدورها عمل البؤر الداللية الكبرى
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يذوب إذا جنح لإليجاب. لذلك تلتفت الذات الشاعرة لتفسير هذا الفهم الجديد إلى مشهد في الشارع ال تنطبق 

إنَّها  للنفوس.  الليل محببا  يجعل  ما  العيش  لذة  فيه من  ترابط  إلى  تستحيل  بل  األول،  الترابط  عليه مخاوف 

صورة الشاب الذي يرافق حسناءه إلى الملهى…ثم يأتي ترابط ثالث أكثر فداحة تتجاور فيه البراءة والخطيئة 

في جمع ال يستقيم عرفا على األقل. »الطفل« و»الخاطئة«. فاألول -وإن ارتبطت ظالله بالبراءة ابتداء- فإنها 

تنصرف سريعا إلى الضعف، والحاجة إلى العطف، والرعاية، والتوجيه. أما الثاني فحظه من الرذيلة ال يترك شكا 

لشاك، غير أنه يحمل معنى الخطأ الذي يعود بنا مرة أخرى إلى سوء التوجيه. وكأن كل من أخطأ سبيله كان 

في موقفه ذاك شبيها بالخاطئة أصال. وقرينا بالطفل اللّقي الذي تتلقفه غابة اإلسمنت لتصنع منه وحشا من 

وحوشها العديدة.

إن مفسر النص، وهو يعتمد تقنية المؤشر التي تكتنز البؤرة الداللية، ال يريد من الصياغة الشعرية أن تظل 

حبيسة المشاهد المعروضة مكتفية بها وحدها، وكأنها القصد األخير، الذي تنتهي إليه موجات مد التوتر والدفق 

الشعري. ولكنها مجرد حامل يرفع العناصر قليال لتتجاوز موجات المد إلى تخوم تغرق النص بجملته في بحر 

شاسع ال ضفاف له.

وهي حقيقة قلنا عنها -من قبل- أن النص ال يقف عند المكتوب، وأن المعنى ال يتراجع أمام القصد. بل النص 

ذلك السير الشديد الذي يذرع مجاالت واسعة تقع وراء أسوار الكتابة وبؤر الرمز. كل ذلك مجرد إشارة هادية 

اليقظ في  الوعي  المشهد نلحظ جليا عمل  الترابط في هذا  لو راقبنا هندسة  إننا  تبرق هنا وهناك وحسب. 

إخراجها. كما نلحظ سلطة الترسبات الغائبة وهي تتخير المؤشرات وتزرعها تباعا، لتجعلها مواطن تصدُّع، تنكسر 

المهندس  الوعي  المنفتح تحتها. وكأن تجاور  الغياب  التلقي على عتمة  اللغوية. فيطل منها  النص  فيها أقنعة 

إننا نحاول عرضها في هذه الخطاطة  الواحد، هو المبدع الحقيقي للنص الشعري.  الفعل  الَمَدد في  والغياب 

لتجميعها فقط، حتى نتمكن من مشاهدتها في عملها الدسيس عن كثب داخل النص. مراقبين الحركة التواصلية 

بين أطرافها المختلفة، التي تنبثق منها الداللة. سواء تعلق األمر بالوجه الخارجي للصور والرموز، أو المس البعد 

المغيب من المعاني التي تشكل خطاب النص في آخر المطاف:
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داخل  الترابطات  هذه  مثل  نعاين  عندما  أننا 

الذي  المستور  فداحة  نستعظم  الواحد،  المشهد 

بأن  وتقبل  جهارا.  حملة  اإلبداعية  الكتابة  ترفض 

تفسح له في استطاعتها ما يجعله مقروءا جليا، إذا 

أحسنا االستهداء إليه، باتباع عمل المؤشرات الداللية. 

األلفاظ  وجه  على  تتراكب  التي  األقنعة  متجاوزين 

والداللة معا. لذلك يتعّمد الوعي اإلبداعي دفع التضاد 

التي  الرجات  إلحداث  المعنى  ساحة  إلى  والتناقض 

تزيل عن المتلقي استسالمه لهدير اللغة وهدهدتها. 

يريد  بل  البراق،  بزخرفها  ينخدع  أن  له  يريد  ألنه ال 

الداخلية ما يكتسح  العالقات  له أن يكون في عمل 

اعتقاداته في ضرب من الهدم والبناء معا.

إن التضاد مثال ال ينتفي فيه الطرفان المتضادان بل 

يذهب كل طرف في وجهته عارضا قناعاته الخاصة، 

بينما يقوم التناقض على هدم كل طرف لآلخر. وكأن 

بهما  يقبل  الذي  والتنافر  التجاور  يقبل  ال  التناقض 

على  القائمة  فالعالقة  األساس  هذا  وعلى  التضاد. 

التناقض عالقة نفي ومحو. بينما العالقة القائمة على 

التضاد عالقة إيجاد وتأسيس. 

الثاني.  المشهد  بؤر  فهم  على  سيعيننا  األمر  ذلك 

التضاد  خالل  من  األول  المشهد  مع  يرتبط  الذي 

القائم بين الليل والمدينة، والذي يكون مجاال للفقد 

للذة  مجاال  يكون  الذي  والليل/المدينة  والضياع. 

الشعري  للدفق  المهندس  الوعي  أن  ذلك  والمتعة. 

من  الخالفية  طاقته  يأخذ  أن  الجديد  للمشهد  يريد 

وجهة  في  ليذهب  صلبه  من  ينطلق  إنه  السابق. 

جديدة تختلف قيمها وموازينها عن الوجهة األولى، 

اختالف تنافر وتدابر.

ثم هناك مالحظة أخرى نسجلها سريعا لنعود إليها 

الشعري وتوتراته.  الدفق  مرة أخرى في حديثنا عن 

هي  بالمسافة  نعنيه  وما  النص«،  »مسافات  إنها 

النص، في عدد  المشهد داخل  التي يحتلها  الفسحة 

أسطره وكلماته. لقياس العدد الذي يحتاج إليه التوتر 

الصياغة  ثوب  في  الشعري  الدفق  إلخراج  ابتداء 

الشعرية. 

االقتصاد  زاوية  من  نعالجها  أسلوبية  مسألة  وهي 

اللغوي والتكثيف من جهة، ومن زاوية حضور الوعي 

اإلحصائيات  نقدم  وقد  أخرى.  جهة  من  وشخوصه 

التالية دليال عما نقرر. فيكون لنا منها.

-مؤشر النص: 5 أسطر.                                             

20. 

-مفسر النص:    18.

المشهد األول: 09 أسطر.                                 

المشهد الثاني: 15 سطرا.                                  

المشهد الثالث: 18 سطرا.                                 

المشهد الرابع: 20 سطرا.

م4.   م3.  م2.   م1.   م ن

2-4 المشهد الثاني :

 يقول عبد المعطي حجازي:

إلى رفاق السيدة

أجر ساقي المجهدة.

والنور حولي في فرح

قوس قزح 

وأحرف مكتوبة من الضياء

»حاتي الجالء«

وبعض ريح هين، بدء الخريف،

تزيح ذيل عقصة مغيمة

مة مهوِّ

على كتف

15 -

09

05 -
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من العتيق والصدف.

تهفهف الثوب الشفيف

وفارس شد قواما فارعا، كالمنتصر

ذراعه، يرتاح في ذراع أنثى، كالقمر
وفي ذراعي سلة، فيها ثياب. )5( 

فقد  مجال  األول  المشهد  في  الليل/المدينة  كان 

الوعي  أن  غير  لها،  المكابدة  الشاعر  للذات  ووحشة 

الداللة  شحن  –قصد  يلجأ  للنص  المهندس  الشعري 

مقابلة  صورة  منه  ليرفع  التضاد  جديدة-إلى  بظالل 

تلتقطها عين الشاعر بدقائقها الخفية. وكأنها تكتشفها 

ألول مرة، فتتمالها بعمق. األمر الذي يكسب الدفق 

الشعري نََفسا أطول تتضاعف فيه عدد األسطر. وكأن 

المباينة  العناصر  تتلقف  أن  تريد  الشاخصة  العين 

أولئك  عند  المغاير  واالعتقاد  الخاص  اعتقادها  بين 

لذلك  تجد.  ما  الليل/المدينة  في  يجدون  ال  الذين 

لها  تتيح  أطول  نصية  مسافة  إلى  حاجة  في  فهي 

يجعل  الذي  األمر  إنه  الجديد.  الشعري  دفقها  بسط 

هندسة الفقرات في النص الشعري الجديد ال تخضع 

إلى منطق التقسيم المتوازي، بل ترضخ إلى دفعات 

الدفق الشعري في مّده وتوتره الداخلي. مما يجعل 

القراءة متفطنة إلى ضرورة قراءة المسافات، لما فيها 

أو  تساهال،  األسطر  بعدد  قسناها  سواء  داللة.  من 

قسناها بعدد الكلمات والحروف إمعانا في التدقيق.

تطول  مكتنزة،  قصيرة  بدأت  وإن  أسطر  هنا  إنها 

العين  ترفعها  التي  الجزئيات  تغطي  حتى  نسبيا 

فوران  من  فيها  ليس  الدقيق.  التأمل  إلى  الشاخصة 

فيها  بل  قلقة.  الهثة  يجعلها  ما  وتشنجاتها  العاطفة 

من استرسال المشدوه ما يجعلها تنبسط وكأنها الحلم 

اللذيذ الذي تتمنى العين إال تستفيق منه. يحمل إليها 

وتعويض  استعاضة  إنها  به.  التلذذ  الواقع  حرمها  ما 

الفاترة،  المشاركة  من  بشيء  يوهم  أنه  غير  سلبي، 

صلته  يفقد  ال  أن  للمشهد  يريد  اليقظ  الوعي  لكن 

المؤسسة األولى فيكون  بالبؤرة  للنص.  الكلي  بالبناء 

رفاق  إلى  المضني  للسير  مجهدة  مواصلة  االفتتاح 

المشهد  تتخلل  السابق،  النسق  غرار  وعلى  السيدة. 

الرئيسية.  المؤشرات  عمل  تعمل  داللية  بؤر  الجديد 

التي  الرجات  إلثارة  الحالمة،  العبارات  وسط  تقف 

إنها  للصور.  الخافت  التسلسل  المتلقي  على  تقطع 

العقصة.  الخريف.  هين.  ريح  النور.  السيدة.  )رفاق 

الفارس. األنثى. سلة(.
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ترتبط  األول  المشهد  في  الداللة  بؤر  كانت  إذا 

حالتها  تصف  ألنها  مباشرا،  ارتباطا  الشاعر  بالذات 

غيابها  إلى  للنزول  مسارب  فيها  وتفتح  الخاصة، 

إلى  الممتدة  الوجودية  إشكاليتها  يطمر  الذي 

واالنتماء،  الهوية،  تُسائل  وثقافية،  حضارية  أبعاد 

والغرب.  الشرق  بين  الصراع  خضم  في  والوجهة، 

صوب  تتجه  الجديدة  البؤر  فإن  واألصالة.  الحداثة 

المستحدث الجديد الذي بدأ يخط على وجه الحياة 

المعتبرة،  العين  التي تتوقف عندها  الغريبة  صوره 

القيم  الوصول إلى لون  تقرأ فيها جديدها، ُمحاِولة 

التي تستند إليها. ومن ثم تجنح إلى المقارنة بين ما 

تجده في نفسها، وما تراه في غيرها.

»حشواً  ليس  النحو  هذا  على  الثاني  والمشهد 

تعطي  بنائية  ضرورة  بل  بجديده،  النص  يثقل   «

الذي  التضاد  مدار  في  امتدادها  المثارة  لإلشكالية 

وشر  المعاكس.  االتجاه  في  وجوداً  بقيامها  يسمح 

سبيل  سبيالن:  يتوزعها  أن  الحائرة  الذات  ينتاب  ما 

يشدها إلى ما ألفت على الرغم من مظاهر التدني 

في  ببهرجه  يغريها  وسبيل  والتخلف،  والسقوط 

فيه  ما  المشاهد  من  عليها  عارضا  المقابل.  الطرف 

الجدة، واإلغراء، والغواية.

نحو هدف  حركة  األمر.  ابتداء  الحركة  جاء  لذلك 

معلوم »رفاق السيدة«. ذلك الجمع من المعوزين، 

الذين  التائهين  الضائعين،  المجهدين.  الجائعين، 

القاهرة  في  السيدة  مسجد  مقام  أمام  يتجمعون 

مساء. يلتقطون ما يتساقط من حسنات الموسرين. 

إنهم في اختالف أعمارهم وجنسهم، يشكلون طبقة 

واحدة ال انتماء لها إال السيدة. يلوذون بها التماسا 

لحنان األمومة وصلة الرحم.

إن الحركة وهي تنطلق من ابتغاء الرفيق، تكور في 

الحياتي  الدفق  يدفعه  الذي  اآلخر  المشهد  تواليها 
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مغريا،  واأللوان،  األنوار  متوسالً  وقحاً،  هادرا،  سافرا، 

معربدا. متخيرا من اللغة ما يجعله في عين الغريب 

الزمن.  من  ساعة  بناظره  يطيف  الشذا،  حلو  حلما 

يختار له الوعي المبدع إطاره الخاص.

-والنور حولي في فرح   

قوس قزح.  

وأحرف مكتوبة من ضياء  

»حاتي الجالء«  

-وبعض ريح هين. بدء الخريف  

واأللوان  باألنوار  بعبث  تختلط  ليال  الجو  لطافة  إن 

في حركة مستمرة، تبعث في النفس ما يشبه الدوار 

والتخدير. إن لها مفعول المسكر الذي ينبه في الذات 

لذتها الدفينة وشبقها المنسي، ويكشف عنها غطاءها 

باحثة  بعده  تمضي  ثم  والقهر.  الحرمان  فرضه  الذي 

عما وراءه. هناك عقصة شعر. إن العين تلتقط الصورة 

تهوِّم في مرح على  تتحرك.  الشعر  ظهراً. عقصة من 

كتف من عقيق وصدف. إنها تبادل نسمة الريح خفتها 

العين بعدها  تلتقط  اكتراثها… ثم ال  وطربها، وعدم 

سوى »األنثى«. إنها ال ترى المرأة. إنها غير موجودة 

في  يرتاح  التي  لألنثى  كله  الوجود  بل  المشهد،  في 

ذراعها ذراع الفارس المنتصر…

ربما كان خبث لفظة »يرتاح« يوحي باستمرارية ما. 

ه.  لتوِّ شغال  أتم  قد  فارعا  منتصراً  بدا  الذي  فالفارس 

إنه »يرتاح« لجوالت أخرى تؤطرها األنوار المتراقصة، 

وتلطفها نسمات الخريف. فالتي ترافقه ليست امرأة، 

اجتماعية  امتدادات  ذات  ذاك  نعتها  منها  يجعل 

مختلفة. بل هي مجرد أنثى ينتهي بها لفظها إلى فعل 

واحد ووحيد أبد الدهر.

يجعلك  الذي  الماكر  الدهاء  هذا  في  اللغة  وخبث 

تتساءل باستمرار عن التنكير والتعريف. عن العدول 

عن االسم إلى الصفة… إنها عمليات دقيقة ال يمكن 

سبر حقائقها الداللية إال من خالل التفتيش عن عمقها.

ذراعي  »وفي  الذات  إلى  سريعا  االرتباط  يعود  ثم 

كعمود  تقف  التعجب  وعالمة  ثياب!«  »فيها   « سلة 

بشاعة  الجاني/البريء  إلى  ليرفع  والجزاء.  الصلب 

حلمها  من  الذات  استفاقت  لقد  المحتومة.  النهاية 

اللذيذ، الذي أعقب في مذاقها طعما مراً يضاعف من 

اآلن  إنها  حلمت.  ما  رأت.  ما  ليتها  وعنائها.  شقوتها 

من  تملك  ما  كل  تركتها.  إلى  سلتها.  إلى  تنتبه  فقط 

له. وإلى  الريفية. تتسع  السلة  متاع مركوم في هذه 

رحلته. إنها منزله ومأواه. وربما وطنه!.

3-4 المشهد الثالث :

التضاد  آثار  من  شدته  النفسي  التوتر  يكتسب 

فيها  وتشنِّج  استقرارها،  وتبدد  بالذات  تعصف  التي 

إن  حالة  وهي  الغضب.  إثارة  درجة  إلى  األحاسيس 

تجعلها  لغتها،  إلى  تصّعدت  المبدعة،  الذات  سكنت 

إلى لغة  أشد حرارة وتوقدا، وتعتري عبارتها فتحيلها 

مضطربة، قصيرة النََّفس. وكأن الصدر يضيق بها عند 

مة، متالحقة على دفعات.  انطالقها، فال تخرج إال ُمهشَّ

تقصر وتطول. سريعة االلتفات، كثيرة التحول. وكأنها 

عن  هيئتها.  عن  وضعها.  عن  سرها.  عن  تتساءل 

اآلخرين الذين ال يحفلون بها. عن ذلك اإلهمال القاتل 

الكل  العيون.  في  العطف  وقتل  الصالت،  بّدد  الذي 

النظرة.  ساهم  يأبه.  ال  يلتفت.  ال  شأنه.  إلى  يهرع 

غائب الوعي. إنها الذات الوحيدة التي لها شيء من 

الحضور الواعي بالكارثة التي تحل بالجميع. الوحيدة 

التي فيها بقية من حياة. 
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يقول عبد المعطي حجازي:

والناس حولي ساهمون.

ال يعرفون بعضهم… هذا الكئيب.

لعله مثلي غريب.

ليس يعرف الكالم؟.

يقول لي.حتى.سالم !

يا للصديق

يكاد يلعن الطريق

ما وجهته؟ ما قصته؟

لو كان في جيبي نقود!

ال. لن أعود

ال. لن عود ثانيا بال نقود

يا قاهرة!

أيا قبابا متخمات قاعدة 

يا مئذنات ملحدة

يا كافرة

أنا هنا ال شيء، كالموتى، كرؤيا عابرة.

أجر سافي المجهد

للسيدة! 
للسيدة !)6(

إن ما يحقق في اعتقادنا توالي المشاهد، وتواردها على 

النحو الذي يفرزها الدفق الشعري -قياسا على التوتر 

الحاصل من انبساط األحاسيس وتشنجها، شدا وإرخاء، 

فتورا وغضبا- هو »الواو» العاطفة، أو المستأنفة التي 

تقف على وجه كل مشهد إعالنا عن بدء حركة جديدة 

تمتد إلى دائرة خاصة من دوائر المجال النصي. 

وكأننا »بها« و»من خاللها« نشهد بناء شعاعيا للنص 

تتوسطه بؤرة مهيمنة ذات طبيعة نواتية تنطلق منها 

المشاهد لتأثيث القصد الذي يتوخاه الخطاب الشعري 

أخيرا. 

المشهد األول

المشهد الثاني

المشهد الثالث

المشهد الرابع

المشهد الخامس

المشهد السادس

مؤشر 
النص

إنه يسهل علينا تمثلها حسب الرسمة التالية :
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وكما يبدأ عرض المشهد »بواو» مستأنفة، يختم بترابط 

معنوي يعود به مرة أخرى إلى حقيقة البؤرة المؤسسة، 

حتى ال تنقطع الصلة بين المشهد والمنزع الذي انبجس 

عنه. وتستديم البؤرة المؤسسة هيمنتها على البناء كله. 

إنها الحركة التي توهم باالنفصال والتشتت ابتداء، لكن 

تعود سريعا إلى أصلها لتزيد من كثافة البؤرة ذاتها. ليس 

بترابطات  تواليها  في  المشاهد  تحتفظ  بل  فقط  هذا 

معنوية أخرى تجعلها تالية لبعضها بعض في تسلسل ذي 

اتجاه واحد، وكأن تواليها يقوم على العلة والسبب، أو 

يقوم على الشيء وضده، أو على االسترسال والبسط.

الذات  الليل/المدينة في حدقة  ذلك ما شهدناه في 

الغير ولهوه. ثم  ووعيها، والليل/ المدينة في إحساس 

في مواصلة السير في الدفق الحياتي لمعاينة الناس من 

حولها.

إن عدم اكتراث الناس بها، يثير فيها موجات الغضب 

والغيظ، حين تعجز عن إدراك سر ذلك اإلهمال، وال تفلح 

في معرفة سبب التجاهل. وال تجد لهم في قرارتها من 

البالدة والتخدير والحمق. ذلك هجاؤها  وصف، سوى 

لهم. للواقع. لما آلت إليه الثقافة والحضارة أخيراً.

إننا إذا تابعنا خط قراءتنا المؤسسة على البؤر الداللية 

الثانوية في المشاهد، تمكنا في هذا المشهد من انتقاء 

بعض منها. نخالها أكثر داللة على القصد الدفين وراء 

األقنعة اللغوية.إنها: )ساهمون. الغريب. النقود. قاهرة. 

المآذن. القباب. الكافرة. الملحدة.الشيء. موتى. رؤى.(
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إن محاولة تركيب هذه المعاني وترتيبها في نسق 
نازل  الماضي، أو في نسق  الحاضر إلى  متصاعد من 
من الماضي إلى الحاضر، يبسط أمامنا مأساة الواقع 
صلب  في  وضعه  ويجسد  وحضارًة،  ثقافًة  العربي 
إن  اليوم.  عالم  به  يزخر  الذي  الحضاري  الصراع 
الزخم  هذا  صوغ  تحاول  -وهي  الشعرية  الحقيقة 
كتابة  عن  التاريخ  يعجز  متطاولة  أعصرا  يمتد  الذي 
التي  المشهدية  الكتابة  سوى  أمامها  ليس  فصوله- 
القراءة  تتمكن  حتى   بالظالل،  المشحن  الرمز  ترفع 
من االنتشار خارجه. محوِّلة مشهد الغريب القادم من 
الريفي  النزوح  تعلو  رمزية  إلى  المدينة،  إلى  الريف 
وتتجاوزه، إلى فعل حضاري ضخم، تتصارع فيه قوى 
يحمل  الذي  الريفي  مسألة  وكأن  والتسلط.  الهيمنة 
سلة الثياب في شوارع القاهرة ليال، ليست إال إفرازاً 

ساذجا لحقيقة الصراع المتجذرة عبر القرون.

ينسخها  الغريب،  هذا  قصة  ينشد  وهو  الشعر  إن 
كل حين لينشد قصة الغربة في الذات العربية، وهي 
قيمها  ترى  وهي  الغربية.  الحضارة  صدمة  تتلقى 
جديدة  قيم  محلها  لتحل  يديها،  بين  تذوي  القديمة 
والجماد.  لإلنسان  والشر، وال  للخير  اعتبار  فيها  ليس 
يجعله  عنيفا  صداما  أحاسيسه  يصدم  فيها  ما  كل 
المواجهة  على  وقدرته  وعيه  فقد  وكأنه  غيره،  يرى 
والصمود. إن آيات االستسالم على كل وجه، وعالمات 
الخنوع على كل كاهل. بل قد امتد البالء إلى اللغة. 
اللغة التي كانت قائمة في ذهنه على البيان والبالغة، 
»سالم«.  عن  البسيط.  التواصل  عن  عاجزة  صارت 
عن »كالم«. إنه الصمت الذي يضج عاليا في أعماق 
العربي، الذي كلما رفع صوته لم يجد آذانا صاغية، وال 
أعينا تحمل شارة االهتمام، وبريق الذكاء… ساهمون. 
تلك هي السمة الجديدة التي تطبع الناس. والغريب 
قاعدة،  متخمة  والقباب  قاهرة.  والمدينة  كئيب. 
والمآذن ملحدة كافرة. لم يعد هناك شيء على الهيئة 
التي كانت له من قبل. إن الداء قد عم وطم، وامتدت 

أدواؤه إلى الجماد والحجر إلى المعاني والعبر… 

إن القصيدة بهذا الطعم رثاء للحضارة العربية، كما 
من  لألندلس  رثاء  الرندي«  البقاء  »أبي  قصائد  كانت 
ما  الحضور  من  له  كان  وجود  زوال  تبكي  إنها  قبل. 
اليوم إال كما وصف  الدنيا عدال وعلما، ولم يعد  مأل 

الشاعر. ال شيء. كالموتى.  رؤى عابرة.
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مفهوم الرواية:

»التعبير  هى..  الرواية  أن  لوكاتش«  »جورج  يرى 

النوع  الحديث«. فهى  العصر  للملحمة في  المكافئ 

األدبي األكثر نموذجية بالنسبة للمجتمع البرجوازى. 

مثل  القديم  الشرق  إلى  تنتمي  كتابات  ورغم وجود 

إلى  أو  ودمنة«..إلخ،  »كليلة  و  وليلة«،  ليلة  »ألف 

على  تقوم  أوربا،  في  الوسيطة  أو  القديمة  العصور 

باعتبارها  الرواية،  عليه  تقوم  الذى  الحكي  مفهوم 

التى  االستقاللية  هذه  أن  إال  مستقال،  أدبيا  جنسا 

شكلت المالمح المعروفة للنموذج الروائي، لم تزهر 

ولم تتحقق إال في المجتمع البرجوازي.

لقد قامت الرواية، بهذه المالمح المحددة، لتحقيق 

بهذا  الخاصة  والتناقضات  المشكالت  تصوير  مهمة 

األدبية  األجناس  باقى  عن  متميزة  بصورة  المجتمع، 

أن  لوكاتش  جورج  يرى  هذا  وعلى  عليها.  السابقة 

لفهم  مفتاحا  تمنحنا  البرجوازى  المجتمع  تناقضات 
الرواية من حيث كونها جنسا أدبيا.)1(

واذا كانت الرواية هى العنصر المكافيء للملحمة 

في العصر الحديث، فان الفارق بين الرواية والملحمة 

يكمن في طبيعة كال المجتمعين اللذين عالجتاهما. 

ومن ثم تشكلت كل منهما على هذا النحو المختلف. 

ما  لتصوير  حكائى  كشكل  الملحمة  قامت  فلقد 

العشائري«.  للمجتمع  البدائية  بـ»الوحدة  يسميه 

غياب  أساس  على  تتحدد  البدائية  الوحدة  وهذه 

التناقضات بين الفرد والجماعة. وهو االمر الذى يوفر 

البطولة«)2(  لطرح »مفهوم  وإبداعية  واقعية  إمكانية 

الشعر  يقوم  الذي  البطوالت،  عصر  هو  العصر  فهذا 

الفني فقط،  النظم  باعتباره شكال يقوم على  فيه، ال 

لكن باعتباره مضمونا أيضاً  وباعتباره منظقا إنساني 

في الوعي والحركة والممارسة في الحياة. ان أبطال 

يعيشون   « لوكاتش:  يقول  حسبما  هوميروس، 

الظواهر  كل  فيه  تقوم  تزال  ال  عالم  في  ويتصرفون 

اإلنسان«  طفولة  عصر  الحياة..«إنه  شاعرية  بحماية 
كما يقول ماركس«.)3(

بعض قضايا الرواية

فى النقد االجتماعي

صالح السروي

ينطلق أصحاب االتجاه االجتماعي في فهمهم للرواية 
والواقع  األدبي  العمل  بين  الجدلية  للعالقة  رؤيتهم  من 
االجتماعي/ التاريخي. ومن ثم، فالرواية، عندهم، شأنها شأن 
ليوجد  أدبيا مجردا، ولم يكن  آخر، ليست كيانا  أدبي  أى نوع 
بفعل عوامل ذاتية، وإنما أوجدته تطورات الواقع االجتماعي – 
التاريخي، باعتباره تلبية للحاجة إلى رصد وتفهم عدة تحوالت 

جوهرية جرت على واقع البشر في زمان ومكان محددين.
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الذى  هيجل  موقف  يتبنى  لوكاتش  فإن  هنا  ومن 

يتناول الشعر باعتباره تمثيال لوعي المجتمع القديم، 

التطور  سمات  أحد  يعد  الذي  »النثر«  مقابل  في 

البرجوازي الحديث، حيث تقف )الفردية( من جانب، 

عزالء في مواجهة قوة مجردة بالغة العتو والحضور 

اليومي  الواقع  فإن  آخر  جانب  ومن  الدولة،  وهى 

يمأله  وفارغا،  سوقيا  واقعا  يعد  الحديث  لإلنسان 

وراء  العادي(  )اإلنسان  يقاسيه  الذي  المرير  اللهاث 

مجرد تحصيل المقومات الضرورية للحياة االستهالكية، 

المركزية  للسلطة  الخاضع  المجتمع  مع  والتواؤم 

واالحساس  االغتراب  من  نوعا  يخلق  مما  والقانون، 

المفعم بالوحدة وانعدام الفاعلية وأن اإلنسان مجرد 

رقم زائد عن الحاجة، ال يمثل وجوده أو موته كثيرا 

من األهمية. انه المجتمع الذى يجعل العامل جزءا 

من اآللة، أو آلة موازية تدير اآللة، بعيدا عن ذاتيته 

وارتباطه الشخصي بالمنتج الذى يقوم بصنعه. وهو 

مجتمع »اليونيفورم« النظامي أو شبه النظامي الذى 

المهنة في زى موحد بعيدا  أبناء  يسوى بين جميع 

بين  يسوى  كما  الشخصية،  ميولهم  أو  أذواقهم  عن 

بصرف  االنتخابات،  صندوق  أمام  المواطنين  جميع 

انه  الخاصة.  وقدراتهم  إمكاناتهم  تفاوت  عن  النظر 

مجتمع الخطوط واألسهم واالشارات والكاميرات التي 

تضبط وتتحكم في سلوك األفراد وال تترك لهم أدنى 

الشخصية،  وحريتهم  استقالليتهم  لممارسة  متنفس 

بعيدا عن ما تحددده لهم الدولة. 

وهو ما يجعل، في المحصلة، هذا الواقع خاليا من 

بواعث الفخر والمجد الذي كانت توفره مجتمعات 

أى سمو شعري  من  تجعل  بدرجة  الحداثة،  قبل  ما 

واقعي.  وغير  مفتعال  أمراً  ولإلنسان  للحياة  حقيقي 

العمل  تقسيم  أن  يعتبر  لوكاتش  فان  هنا  ومن 

وهو  الشعر،  من  الحياة  حرم  الذى  هو  الرأسمالي 

األساس المادي للنثر في العصر البرجوازي. 

ويضيف لوكاتش، إلى االقتباس السابق، الذى أخذه 

األساس  يمثل  جوهريا  تناقضاً  يراه  ما  هيجل،  عن 

المادي للنثر. أال وهو التناقض بين االنتاج االجتماعي 

هيجل  يتوقف  لوكاتش،  فحسب  الفردية.  والملكية 

عند وصف شكل ظهور التناقض بين الفرد والمجتمع 

في صورتة المجردة، بينما يرى هو )اى لوكاتش( أن.. 

يرصد  المضمون  أن هذا  الرواية  يحدد مضمون  »ما 
الحرب الدائرة داخل المجتمع«.)4( 

نوعية  إبراز  على  تقوم  الرواية  أن  يعنى  ما  وهو 

البشر في ضوء وجودهم االجتماعي الذى يقوم على 

الفرد  بين  االجتماعية  الوحدة  داخل  العرى  انفصام 

والجماعة، بعكس ما كان في المجتمعات التقليدية 

من  هذا  والجماعة«.  الفرد  بين  بدائية  »وحدة  من 

عليه  كتب  قد  الفرد  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية، 

/المؤسسة،  الجماعة  مع  اليومية  معركته  يمارس  ان 

التى  تلك  المحددة،  واالستغاللية  القمعية  بأشكالها 

تحاول أن تقولبه وتسلبه تفرده وخصوصيته، اللذين 

الرواية تقوم على إبراز نوعية البشر 
في ضوء وجودهم االجتماعي 

هيجل
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التي وعدته بها هذه الجماعة  يمثالن جوهر حريته 

في بواكير التحول البرجوازي.

»نثر  طرح  على  قائمة  الرواية  تصبح  هنا  ومن 

وافتقاد  والسوقية  الفردية  في  المتمظهر  »الحياة، 

اإلنسان  بين  االنسجام  وانعدام  البطولة،  معانى 

تطرح  كانت  التي  الملحمة  بعكس  وذلك  وعالمه، 

ل  الممثل  السراح،  المطلق  والخيال  البطولة  مفهوم 

»شعر« العالم والوجود.

مفهوم  بانتفاء  أيضا،  ترتبط،  هنا  النثرية  ان 

»الجميل« لصفة  محددا  باعتباره   »االنسجام«، 

مفهوم  مع  يتعامل  لوكاتش  أن  غير   .aesteticum  

محددة،  اجتماعية  واقعية  أرضية  على  االنسجام 

الواقع  يطرحها  التى  الشروط  أرضية  على  أى 

االجتماعيالمعاش، فيما يتعلق بعالقة اإلنسان بعالمه، 

أو  النفسى  العالم  في  تجليه  مستوى  على  وليس 

الروحى. ان االنسجام المفتقد هنا هو انسجام الفرد 

االحساس  لديه  يخلق  مما  االجتماعي  واقعه  مع 

أن  يرى  فإنه  لذا  واالنسحاق.   والسوقية  باالغتراب 

بالشوق  يبشرون  »الذين  هم  فقط  الكبار  الكتاب 

الدوام  على  يقولون  حيث  االنسجام،  إلى  اإلنسانى 

بأن انسجام الفرد يقتضى تعامله المنسجم مع العالم 
الخارجى وانسجامه مع المجتمع«.)5(

إن مفهوم »النثرية« هذا الذى انبثقت منه الرواية، 

هو الذى يقف وراء تعريف لوسيان جولدمان للرواية 

بطريقة  أصيلة  قيم  عن  متفسخ  بحث  »قصة  بأنها.. 

متفسخة في مجتمع متفسخ«. وهو ما يؤدى إلى أن 

للحياة  نقال  كان  لو  كما  عنده،  الرواية،  شكل  يصبح 

السوق في  إنتاج  التى تم خلقها عن طريق  اليومية 

الفردي، إلى المستوى األدبي. حيث يقرر،  المجتمع 

الشكل  بين  دقيقة  »مماثلة  وجود..  حديثه،  مواصال 

لجولدمان( )الكالم  حددتها  كما  للرواية  األدبى 

بمساعدة لوكاتش وجيرار،والعالقة اليومية بين الرجل 

وبشر  بشر  بين  أعم  وبشكل  عام.  بشكل  والسلعة 

آخرين في مجتمع ينتج من أجل السوق »..  لذا فهو 

بإبداع  أنه.. »ال يوجد شىء عجيب فيما يتصل  يرى 

بدا شديد  الذى  أدبياً، فشكلها  نوعا  الرواية، بوصفها 
التعقيد يحياه الناس كل يوم«. )6(

الذي  للتحدى  استجابة  بمثابة  إذن،  الرواية،  تقوم 

والقانونية  واالجتماعية  االقتصادية  التحوالت  طرحته 

البرجوازية علي إنسان العصر الحديث، تلك التحوالت 

جاسم  محسن  يقول  فيما  وأربكته«،  »أدهشته  التى 

ال  اليومي  اإلعتيادي  الفعل  »فممارسة  الموسوي.. 

في  شأنه  الخارجي،  العالم  في  اإلنسجام  إليه  تعيد 

عندهم  انفرط  الذين  أنفسهم  الروائيين  شأن  ذلك 

عن  مجدداً  يبحثون  وأخذوا  باالنسجام  اإلحساس 
معنى وقيمة الوجود«.)7(

التي  هى  والعالم  الفرد  بين  القطيعة  هذه  ولعل 

»تعزز سيطرة النثر على البشرية« فيما يقول لوكاتش، 

لإلستجابة  مجسدا  باعتباره  هنا،  النثر،  يبرز  حيث 

النوعية لواقع يتعذر فيه االنسجام.

والرواية، أيضا، تمثل طرحاً لنوع من إشكالية العالقة 

الوعي  أنواع  من  لنوع  أو  والتاريخ،  اإلنسان  بين 

جنس  العالم  أمين  محمود  عند  هي  بل  بالتاريخ. 

بحق  »فالرواية  يقول:  حين  األول،  بالمقام  تاريخي 

بلغتها  المعبرة  اإلبداعية،  الزمنية  األدبية  البنية  هي 

القطيعة بين الفرد والعالم هى التي 
«تعزز سيطرة النثر على البشرية»
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الوجداني  المعرفي  التاريخي  الوعي  عن  السردية 

ما  بكل  الجديدة،  التاريخية  المراحل  بهذه  القيمي 

يتم به هذا الوعي التاريخي من اتساع وعمق وتراكم 

ودالالت  ومواقف  وتطلع  وتأزم  واشكالية  والتباس 
مختلفة«.)8(

فيعتبر محمود العالم أن اشتباك االسطورة بالتاريخ، 

اإلنساني  الوعى  حسب  لعالمها  التأريخ  محاولتها  أو 

األولى البسيط، )فاألسطورة ما هي إال المراحل األولية 

التاريخية  التاريخية( يتسق بقوة مع الصفة  للمعرفة 

باألسطورة،  المرتبطتين  الشعبية  والسيرة  للملحمة 

سواء كانت اإللياذة أو األوديسة أو سيرة الزير سالم 

هى  الرواية  أن  إعتبرنا  وإذا  الهاللية..إلخ.  والسيرة 

الذي  لوكاتش،  بمفهوم  البرجوازي  العصر  ملحمة 

تقدم، وكانت الملحمة متسمة بتلك السمة التأريخية، 

الرواية هي  العالم يؤسس على ذلك أن  فإن محمود 

لكنه  وملموس،  واضح  تاريخي  بطابع  تتميز  األخرى 

النوعي  واالنفصال  التخصص  سنة  يتبع  نوعي،  تاريخ 

عن  وتمايز  العلم  نفصل  للمجاالت. فكما اذ 

الفلسفة، وكذلك انفصل التاريخ وتمايز عن االسطورة 

فقد  المستقل،  العلم  من  قريباً  وأصبح  والملحمة 

باعتبارها  الرواية  ظهور  عن  االستقالل  هذا  تمخض 

وريثة للملحمة في العصر الحديث.. يقول: »فأصبح 

للحكاية بنيتها الزمنية الخاصة التى تتمثل في الرواية 

التي  المعرفية  موضوعيته  للتاريخ  وأصبح  الحديثة، 

تسعى ألن تكون علما«. إال أن هذا االنفصال والتمايز 

بين الرواية والتاريخ لم يؤديا إلى نزع الرواية بالكامل 

»على  العالم(  )يواصل  بل..  التاريخية،  المعرفة  عن 

وأفسح  وعمق  ضاعف  فقد  تماما،  ذلك  من  العكس 

الرؤية  كانت  بل  والتاريخية،  الزمنية  الطبيعة  هذه 

المعرفية التاريخية الجديدة عامال أساسيا من عوامل 
إبداع البنية الروائية الجديدة نفسها«)9(

إن الرواية تعد بذلك نوعاً يمكن تسميته بأنه تاريخ 

األشخاص  تاريخ  إنها  التاريخ،  يذكره  أو  يكتبه  ال  ما 

بالواقع  عالقتها  في  األخالق  وتاريخ  فرديتهم،  في 

االجتماعي، وتاريخ االستجابات الفردية تجاه التحوالت 

االجتماعية واإلنسانية العامة. 

ومن ثم فإن العالقة بين اإلنسان والتاريخ هى التى 

يؤكد  ولذلك  الرواية.  فهم  مفاتيح  تمثل  أن  يمكن 

أكثر  بلزاك  تعلم من روايات  أنه قد  إنجلز  فريدريك 

واالقتصاديين  المؤرخين  تعلم..«من جميع كتب  مما 

المهنيين جميعا في عصره«.)10( أى عصر بلزاك. وأتصور 

أن إنجلز يقصد أنه تعلم فعالية التاريخ الحقيقية وغير 

والفكري،  المادي  النوعي،  تجليه  خالل  من  المرئية 

على سلوك االفراد ونفوسهم وجوانب حياتهم الداخلية 

في  مصائرهم،  تحديد  بشأن  وصراعاتهم  والخارجية، 

خضم تحوالته.

وبدهي أن هذا النوع من القضايا اإلنسانية الباطنية 

وهو  واالقتصاديون،  المؤرخون  يعالجها  أن  يمكن  ال 

طبعته  مقدمة  في  نفسه  بلزاك  يؤكده  الذى  األمر 

أنه   : قائالً  اإلنسانية« عام 1842،  »الكوميديا  لسلسة 

هو  منسياً  فصال  المؤرخين  عمل  إلى  »أضاف  قد.. 
تاريخ العادات والتقاليد«.)11(

محمود العالم
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عند  الرواية  إن  نقول  ان  نستطيع  فإننا  وعلى هذا 

ممثلى االتجاه االجتماعي تقوم على تجلى التحوالت 

االجتماعية التاريخية في جدلها مع اإلنسان الفرد، بل 

إنها تجسد محاولة تمثيل وضع اإلنسان إزاء تحوالت 

التاريخ.

الشخصية الروائية 

لقد احتل مفهوم اإلنسان مكانا محوريا عند أصحاب 

االتجاه االجتماعي كما هو واضح في النقطة السابقة. 

المحور األصيل،  اإلنسان هو  بل إن لوكاتش يرى أن 

في  أدب،فيقول  أو  فن  يستحيل وجود  بدونه  الذى، 

هناك  »ليس  المعاصرة«:  الواقعية  »معنى  كتابه 

البؤروية«.  نقطته  بذاته  اإلنسان  وكان  اال  مضمون 

عنده،  لالدب،  بالنسبة  االساسية  القضية  فإن  لذلك 

الوجودية،  وقضيته  اإلنسان  معنى  عن  البحث  هي 

طرحا  أكانت  سواء  األدب،  اتجاهات  تنوعت  فمهما 

لتجربة إبداعية، أم )حتى( مجرد ابتغاء لهدف 

 – هو  االساسي  »فالسؤال  تعليمي.. 
وسيظل – ما هو اإلنسان«)12(

أن  يعتبر  بذلك  لوكاتش  ان 

الطرح اإلبداعى لقضية اإلنسان 

ما هو  بين  فاصلة  نقطة  يمثل 

أو  زائف،  وآخر  حقيقي  أدب 

االطالق.  على  بأدب  ليس  ربما، 

اإلنسان  معنى  بحث  أجل  ومن 

االجتماعية  معطياته  مع  يتسق  نحو  على 

مقولة  من  ينطلق  لوكاتش  فإن  الذكر،  السالفة 

أرسطو )التى توصل إليها عن طريق اعتبارات مغايرة 

حيوان  »اإلنسان   : المحض(  الجمالية  لالعتبارات 

اجتماعي«. حيث يرى أن هذه المقولة تنطبق علي 

كل ما يمكن أن يطلق عليه تسمية »األدب الواقعي 

العظيم«، لتشكل نماذج الشخصيات  الروائية الخالدة 

لهذا األدب. من أمثال أخيلوس، وفارتر، وأوديب، وتوم 

جونز، وأنتيجونا، وأنا كارينينا.. إلخ. 

ان العظمة الفنية التى تجسدها هذه الشخصيات، 

باعتبارها نماذج إنسانية، تتمثل في.. »أن وجودهم 

كينونتهم  أو   )...( الحياة  إلى  نظرتهم  أو  الفردى 

األنطولوجية ال يمكن تمييزها عن بيئتهم االجتماعية 

اإلنسانى  بين مغزاهم  الفصل  والتاريخية، وال يمكن 
وتفردهم الخاص وبين اإلطار الذى خلقوا فيه.«)13( 

تاريخى  كائن  إنما هو  األساس  على هذا  فاإلنسان 

تاريخي  ذات طابع  فنية  بنية  تمثل  الرواية  أن  )كما 

كما تقدم في النقطة السابقة(، أى أن مصيره وعوامل 

التأثير فيه ال ينحصران داخل حدود تجربته الخاصة، 

الذاتية  التجربة  هذه  بين  العالقة  في  بل  فحسب، 

فهو  العام.  الموضوعي  والواقع  الخاصة 

يمتلك تاريخه الشخصي، ولكن هذا 

خالل  من  إال  يتطور  ال  التاريخ 

اتصاله بالعالم، فهو يشكله كما 

ويتأثر  فيه  ويؤثر  به،  يتشكل 

به.

يمثل  ذلك،  حسب  واإلنسان، 

يتم  الذى  لنظيره   مباشرا  نقيضا 

الكتاب  أعمال  في  وتجسيده  تصويره 

و»العبثيين«  »الطليعيين«  من  البرجوازيين 

نقدا  لوكاتش  لهم  وجه  الذين  إلخ،  و»الوجوديين«.. 

مريرا، من هذه الناحية. فاإلنسان عندهم، فيما يرى، 

تجربته  حدود  داخل  منحصر  اجتماعي،  غير  كائن 

الخاصة، منعزل ومنغلق على ذاته، وعزلته وانغالقه 
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الوضع  يمثالن  ولكنهما  فردية،  حالة  مجرد  ليسا 

اإلنسانى العام والمطلق. ومن ثم، فإنسان هذا األدب 

كائن ال تاريخى، وال تتغير أوضاعه الروحية والمادية 

بحسب زمنه وواقعه االجتماعي. 

واالسهام الوحيد الذي يمكن أن يحققه األدب في 

هذه الحالة، فيما يرى لوكاتش، هو الكشف التدريجي 

هو  »فاإلنسان   : والالنهائى  الجامد  الوضع  هذا  عن 

على  عليه  سيكون  وما  الدوام  على  عليه  كان  ما 

إلي طرح  ما يؤدى  الدوام«، حسب منظورهم. وهو 

لوكاتش على عقم  به  يدلل  األهمية  ملمح في غاية 

النزعة الطليعية )أو ما يسميه في مكان أخر بالنزعة 

الفاحصة  الذات  أو  الروائي  أن  يرى  حيث  الحديثة( 

والواقع  حركة،  حالة  »في  الحالة..  هذه  في  يصبح 

المختبر في حالة جمود«)14(. 

للعالم،  البرجوازى  الفهم  هذا  أن  يعنى  هذا  ان 

المتمثل في الحركة الطليعية، وما يماثلها في الرؤية 

لنفسها  تتخذ  فنية  اتجاهات  من  والمنهج، 

الوضع  انما يجمد  الحداثة،  صفة 

اإلنسانى عند حالة روحية 

واحدة، وال يرى فيه 

ما هو أبعد من 

ذلك من إمكانات 

وتجليات غير 

منظورة للوجود 

اإلنساني. ومن 

ثم ال تتصل 

حركية اإلبداع 

بحركية الوجود 

لتطرح نماذج وكيانات 

روائية متجددة باستمرار، 

وليس نسخا مكررة من الضجر والغربة واالنزواء كما 

تفعل هذه الحركات الفنية وأضرابها.

من  نوعين  بين  المجال  هذا  في  لوكاتش  ويفرق 

اإلمكانات التي تحكم حركة الشخصية الروائية حسب 

المجردة«،  »اإلمكانات  وهما:  المختلفة،  المناظير 

المجردة«  »اإلمكانات  فـ  المحددة«.  و»اإلمكانات 

تنتمى كليا إلى عالم الذات وتقبع داخله على هيئة 

أحالم ورؤى وتصورات. وهي، بالتأكيد، أكثر ثراء من 

أن  الممكن  من  أنه  حيث  المعاشة،  الفعلية  الحياة 

نتخيل احتماالت ال حصر لها لتطور اإلنسان، حسب 

هذه اإلمكانات، بيد أنه ال تتحقق منها اال نسبة ضئيلة 

للغاية. و اذ تخلط  »الذاتية الطليعية«، 

)وهو اإلسم الذى يطلقه لوكاتش مجددا على هذه 

الحركات المرتدية ثوب الحداثة( بين هذه اإلمكانيات 

فإنها  الحياة  في  الفعلى  التعقيد  وبين  المتخلية 

للمواءمة  إمكانية  ال  أنه  مفادها  نتيجة  على  تحصل 

بين أشواق الذات الهادرة المبهمة و ما 

يمكن أن يقدمه الواقع الفعلى 

المعاش، ومن ثم تتأرجح 

بأسى بين السوداوية 

واالنبهار. 

وعندما يرفض 

العالم هذه 

اإلمكانيات، 

تأخذه هذه 

السوداوية إلى 

»صيغة االزدراء«. 

فيأخذ في االزورار 

واالغتراب البائس عن 

العالم. 
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تتعلق  التى  تلك  فهى  المحددة«  »اإلمكانيات  أما 

والواقع  الفردية  الذات  بين  الجدلية  بالعالقة 

لإلمكانات  األدبى  العرض  فإن  ولهذا  الموضوعى، 

المحددة )الجدلية(، البد أن يتضمن وصف األشخاص 

وهم يعيشون في عالم محسوس ويمتلك مالمح، يمكن 

التعرف عليه من خاللها. في هذه الوضعية التى تمثل 

يمكن  الواقعى،  عالمها  مع  الشخصية  تفاعل  عملية 

تبين اإلمكانات المحددة )بمعنى الفعلية والممكنة، 

هنا( لشخص معين، حيث سنالحظ اآلفاق الالنهائية 

فيصبح  اليها،  يتطور  أن  ويمكن  عليها  ينفتح  التى 

ملكاته  بين  منفتحة  جدلية  بعملية  مرتبطا  مصيره 

الشخصية وتحديات عالمه االجتماعيالمتحول تاريخيا 

ربما  والتى  التهدأ،  التى  التغيير  عوامل  عبر  وأبدا، 

يكون هذا الشخص بالذات أحد الفاعلين في تحقق 

أجزاء ليست هينة منه. مما يؤدى إلى إمكانية فصل 

هذه الشخصية عن ما يسميه لوكاتش بـ »الالنهائية 

الرديئة« للـ»إمكانية المجردة« الخالصة، التى تطرحها 

هذه  ان  والعالم.  لإلنسان  البرجوازية  التصورات 

المنفتح  الجدلى  الطابع  المحددة« ذات  »اإلمكانات 

بين  والصراع«  »الوحدة  عناصر  تجاذبها  عالقة  على 

اإلنسان والعالم، هى وحدها ما يمكن أن يتيح فرصة 

ابراز العوامل الحقيقية للبؤس اإلنسانى، وتحديد أن 

هذا  في  تتحكم  التى  هى  المحددة  الظروف  هذه 

الفرد بالذات وفي هذه المرحلة بالذات من مراحل 

الذى  المضاد  الموقف  قياس  ثم يمكن  تطوره، ومن 

يمكن أن يتخذه الشخص وتبيان حصيلة هذا الجدل 

الغنية والمفعمة.  

التمييز  للفنان  يتيح  الذى  هو  وحده  المبدأ  وهذا 

بين انواع متباينة من الشخصيات، بقدر تباين قدراتها 

في  بها  يلقى  التى  والتحديات  واقعها  مواجهة  في 

المواقف  من  »هناك  لوكاتش:  يقول  فكما  وجوهها. 

عملية  وفي  ما،  باختيار  اإلنسان  ويواجه  يحدث  ما 

االختيار قد تكشف شخصية اإلنسان عن نفسها في 
ضوء قد يدهشه هو نفسه.« )15(

اإلمكانات  هذه  لتمييز  سبيل  من  هناك  فليس 

األخيرة، بصورة مسبقة، عن اإلمكانات العديدة التى 

تعيش في عقل الشخصية، طالما ظلت إمكانية ذاتيه 

في هذا العقل ولم تخض، بعد، غمار التجربة الفعلية. 

الفعلية قد تكون دفينة تماما  بل ان هذه اإلمكانية 

لدرجة أنها يمكن أال تخطر على بال هذه الشخصية، 

االختيار.  إمكانية مجردة، قبل لحظة  باعتبارها  حتى 

وقد تكون الذات الواعية غير مدركة لدوافعها ذاتها 

بعد أن تصل لقرارها. 

عن  المحددة«  »اإلمكانية  عزل  يمكن  ال  هنا  ومن 

هو  الفعلى  والواقع  العديدة،  المجردة«  »اإلمكانات 

القائم  االختالف  عن  يكشف  أن  يمكنه  الذى  فقط  

بينهما. 

وعلى هذا يمكن القول بأن لوكاتش يرى أن األدب 

الواقعي الذي يهدف إلى تصوير الواقع تصويرا صادقا، 

البد أن يبين كال من »اإلمكانات المجردة« و»اإلمكانات 

المحددة« للشخصيات اإلنسانية في مواقف متطرفة، 

تأثيرها..  وفاعلية  قوة  فرط  من  كاشفة  مواقف  أى 

للشخصية.  المحددة  اإلمكانية  تكشفت  ما  »وإذا 

من  صحيحة  غير  المجردة  إمكانيتها  تبدو  فسوف 

أساسها.«)16( وذلك على العكس تماما مما نجده عند 

اصحاب النزعة  »الطليعية«، المشار اليها آنفا، حيث 

تقرر  قد  وحيد،  منفرد  ككائن  اإلنسان  تصوير  يتم 

مصيره بصورة مسبقة، غير قادر على إقامة العالقات 

»اإلمكانية  بين  التمييز  يكون  وهنا  الدالالت.  ذات 

غير  للشخصية  المحددة«  و»اإلمكانية  المجردة« 

بينهما  التقسيمات  وتميل  المفعول،  وباطل  ممكن 
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إلى التداخل. فالقدر الخارجى بالعزلة والغربة والنفي 

يقابله من الداخل الضجر والسأم والال مباالة.

هاتين  بين  الفارق  يحصر  لوكاتش  فإن  هنا  ومن 

النظرتين في إطار كونه ممثال لمشكلة عقدية بالدرجة 

فهل  الواقع.  من  الكاتب  موقف  حيث  من  األولى، 

الواقع؟  فهم هذا  المبدئية  الناحية  من  الممكن  من 

يستعصى  أنه  أم  تحوالته؟  تفسير  يمكن  ثم،  ومن 

على الفهم؟ ومن ثم، فال جدوى من محاولة تفسيره، 

وبالتالي تغييره؟

منطق  هى  الواقع  فهم  استحالة  أصبحت  فإذا 

الكتابة، فضال عن االحتفاء المبالغ فيه بالذات، )وهما 

مرتبطان عند لوكاتش(، فالبد للشخصية أن »تتحلل« 

عالمها  على  مرتكزة  حينئذ،  تصبح،  ألنها  بالضرورة. 

الذاتى الخالص المليء باإلمكانيات المجردة التى ال 

وربما  والعزلة،  اليأس  وبالتالي  الوهم،  إال عن  تسفر 

االنتحار. كما أن اإلعالء من أهمية هذه الذات )يقول 

لبيئته،  الموضوعى  الواقع  حساب  »على  لوكاتش(.. 
يفقر ذاتية اإلنسان نفسها.«)17(

كما أن طرح الوجود الذاتى بدون صفات إنما هو 

وهنا  الخارجى«.  الوقع  »إنكار  لمفهوم  مكمل  أمر 

احالل  نحو  موجهة  الحقيقة«،  كافكا  »صنعة  تصبح 

الموضوعية  الحقيقة  محل  للعالم  القلقة  رؤيته 

المستقلة لهذا العالم، أما تفاصيل الواقع عنده فهى 

من  عالم  عن  الطيفى،  الوهم  عن  تعبيرا  اال  ليست 

أضغاث األحالم، الذى من شأنه أن يثير القلق ال أن 

يعين على فهم العالم واإلنسان.

شان  من  »التقليل  أن..  إلى  لوكاتش  يصل  وهكذا 

على  أحدهما  يعتمدان  الشخصية،  وتحلل  الواقع، 

اآلخر، وكلما ازدادت قوة الواحد منهما ازدادت قوة 

نظرة  إلى  االفتقار  يكمن  معا  االثنين  وتحت  اآلخر، 

ثابتة للطبيعة البشرية. فاإلنسان يختزل إلى متتالية 

من الجزئيات التجربية غير المترابطة. وهو يدق على 

التفسير  على  يدق  كما  لآلخرين  بالنسبة  التفسير 
بالنسبة للشخص نفسه.«)18( 

خواؤها  أى،  الشخصية«،  »تحلل  فان  وبالتالى، 

إنما   إنسانيا،  نموذجا  باعتبارها  وانهيارها  وانقسامها 

هو في االصل نتيجة ال واعية للمطابقة بين »اإلمكانية 

المجردة« و»اإلمكانية المحددة«، أو اعتبار »اإلمكانية 

المجردة«، أو الذاتية، هى اإلمكانية الوحيدة. ومن ثم، 

تحل محل »اإلمكانية المحددة«، أوالواقعية. ان هذا 

الطليعيين  لوكاتش لدى هؤالء  يرتفع، حسب  الخلل 

حيث  المقصود«،  »المبدأ  مستوى  إلى  وعيهم  وفي 

يقول  : »ليست مجرد مصادفة أن يطلق »جوتفريد 

مزدوجة«،  »حياة  النظرية  كراساته  إحدى  على  بن« 

فقد اتخذ تحلل الشخصية هذا بالنسبة لـ»بن« شكل 

االنقسام الفصامى. وليس هناك مجال لرؤية أى نسق 
متماسك للدوافع والسلوك في شخصية اإلنسان«.)19( 

االنتماء  يعني  انما  المقصود«،  »المبدأ  هذا  ان 

الواعى والعمدى للرؤية المبنية على اعتبار التشويه 

حالة قدرية، وأن الشخصية الفصامية المنقسمة هى 

يربط  وهنا  اإلنسانية.  للحقيقة  المعتمد  نموذجه 

أقر به »بن«،  الذى  المقصود«  لوكاتش هذا »المبدأ 

وأدى إلى طرحه المتحلل للشخصية اإلنسانية، يربطه 

بين  الوحدة  أنكر  الذى  كيركجارد  فلسفة  بانتشار 

بالنسبة  فاإلنسان  الخارجي.  والعالم  الداخلي  العالم 

لكيركجارد يوجد داخل »شخصية متنكرة« مغبشة ال 

يمكن النفاذ إليها. حيث لقيت هذه الفلسفة رواجاً 

ملحوظاً بعد الحرب الثانية.
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على  دليالً  ذلك  في  يرى  لوكاتش  يجعل  ما  وهو 

الواقع  تعكس  قد  إبهاماً  النظريات  أكثر  حتى  أنه 

االجتماعى، ولكنه انعكاس شائه ال يأخذ في اعتباره 

وهما  اليهما.  اإلشارة  سبقت  اللذين  اإلمكانيتين  كال 

فلم  المحددة«،  و»اإلمكانية  المجردة«  »اإلمكانية 

ناقشه  بل  بعالمه،  في عالقته  اإلنسان  مأزق  يناقش 

تغييره  يجعل  مما  سرمديا،  قدرا  مأزقه  باعتباره 

مستحيال،  ويؤدى إلى هذا الطرح أحادى البعد. 

األفكار  هذه  بين  يربط  أن  لوكاتش  ينسى  ال  كما 

التى تقول بأن »أفعال اإلنسان الخارجية ليست دليال 

كارل  هيدجر،  )مارتن  أصحابها  »وبين  دوافعه  على 

شميت، وغيرهما(، ممن شاركوا في دعم النازية. أى 

أن الفاشيست قد وصلوا بسلوكهم إلى نفس تحليل 
الشخصية الذى نجده في أدب الطليعيين.)20(

يمكننا اذن ان نفرق بين نوعين من التعارض بين 

الشخصية وعالمها: 

األول: هو التعارض القائم من خالل وحدة جدلية 

بين اإلنسان وعالمه، كما تقدم، وهو الذى يفضى إلى 

خلق شخصيات روائية على قدر من العمق والتماسك 

والداللة اإلنسانية القوية.

تحطيم  على  يقوم  الذى  فهو  الثانى:  التعارض  أما 

وبيئته، وبدال  اإلنسان  بين  المعقدة  العالقات  نسيج 

من أن يقوم على الوحدة الجدلية بينهما، اذا به يقوم 

انفصال مطلق بين الذات والعالم وهو ما يؤدى إلى 

تحلل الشخصية.

هذه  أن  يعني  والعالم  الذات  بين  االنفصال  إن 

الشخصية ال تمتلك ما يسميه لوكاتش بـ»النظرة إلى 

perspec- »المنظور« مصطلح  نفسه  وهو   العالم«، 

tive الذى ورد ذكره في الباب الثاني من هذا الكتاب. 

والنظرة للعالم هنا تعنى رؤية محددة للوجود، تقوم 

المرحلة  قضايا  من  واضح  موقف  تبني  أساس  على 

التاريخية بما تشتمل عليه من عناصر الصراع الدائر 

في الواقع االجتماعي. وهى تعد، عنده، الشكل األرقى 

التى  العميقة  الشخصية  التجربة  نتاج  للوعي، وهى 

ماهيته  يميز  تعبير  »أرقى  هى..  بل  الفرد،  يعيشها 

العصر  مسائل  الوقت  بذات  تعكس  الداخلية، وهى 
المهمة عكساً بليغاً«.)21(

ولهذا يستنتج لوكاتش أن أى وصف ال يشتمل على 

إلى  الروائي  العمل  لدن شخصيات  معينة من  نظرة 

العالم ال يمكنه أن يكون تاماً، وهو في ذلك يطابق 

آخر  مفهوم  وبين  العالم،  إلى  النظرة  مفهوم  بين 

استخدمه في كتابه : »دراسات في الواقعية«، أطلق 

عليه مصطلح : »السيماء الفكرية للشخصية«. وهى 

تعنى أنه ليس من الضرورى أن يكون موقف الشخصية 

الروائية صحيحا تماماً من الناحية الموضوعية، أو أنها 

تعكس الواقع عكساً صادقا أو دقيقاً. ولكنها في أى 

وضع من أوضاعها ينبغى أن تمتلك داللة فكرية ما، 

أو نظرة معينة إلى العالم، وال تشترط هذه السيماء، 

فكرية  كيفية  ذات  النظرة  تكون هذه  أن  بالضرورة، 

سلوكية  األولى، جذوراً  بالدرجة  بل تشترط،  مجردة. 

ارتباطها  وفي  االشخاص  نوازع  في  رؤيتها  يمكن 

العميق بكامل جوانب حياتهم.

أو  العالم«،  إلى  »النظرة  مفهوم  لوكاتش  ويربط 

الجوهري  بالمفهوم  للشخصية«،  الفكرية  »السيماء 

الفني  االنعكاس  وهو  أال  األساسي،  النظري  لجهده 

للواقع الموضوعي بكل غناه وتعدده وعمقه. وهذا 

من  الواقع  في  ينشأ جميعا  والعمق  والتعدد  الغني 

بين  بالصراعات  والملىء  والمتنوع  المتبادل  الفعل 

عن  تحديداً  ناتج  وهذا  المتضادة،  اإلنسانية  النوازع 
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أن.. »أناس الواقع ال يعملون جنباً إلى جنب بل من 

أجل بعضهم بعضاً وضد بعضهم بعضاً. وهذا الكفاح 

)الصراع( هو الذى يؤلف أساس وجود وتفتح الفردية 
اإلنسانية«.)22(

اذن فهذه الوضعية المعقدة هى التى تغني الحدث 

وتجعله متوترا، بحيث يكون كملتقى لصراع األفعال 

والنظرات المتبدلة عيانيا، في تشابكها وتعقدها داخل 

اللذين  والتضاد  التوازى  أن  كما  اإلنسانية.  الممارسة 

يمكن أن نلمسهما في سلوك الشخصيات إزاء بعضها 

البعض، وباعتبارهما ممثلين لشكلي تجلى االتجاهات 

البشرية، انما يعكسان في جوهرهما األشكال األساسية 

األعم واألعمق واألكثر جوهرية للحياة اإلنسانية ذاتها.

بأن  يكتمل  وانما  األمر على ذلك فقط،  يقتصر  وال 

خاصة  تصرفات  النموذجية،  العامة  الظواهر  تصبح 

في اآلن نفسه. أو أن تتجلى هذه التصرفات الخاصة 

نوازع شخصية ألناس محددين، وهنا يكمن،  وتصبح 

مستوى  إلى  بالفردية  النهوض  سر  لوكاتش،  يراه  ما 

نموذجى، دون أن تسلب منها القسمات الفردية، بل 

ينبغى أن يتم التشديد على هذه القسمات بالذات، 

حيث يؤدى امتدادها على استقامتها وتبيان مجاليها 

الخفية  والقدرات  النوازع  اكتشاف  إلى  المختلفة، 

لإلنسان والتى ال يمتلكها في الحياة ذاتها إال على نحو 

مشوه، وال تتعدى فيها نطاق الرغبة واإلمكان. 

وهو ما يعد على نحو من األنحاء إجابة من زاوية 

معينة على السؤال الذى يرى لوكاتش أنه يمثل جوهر 

األدب الجيد. أال وهو »ما هو اإلنسان«، كما سبقت 

اإلشارة.

االنعكاس في مجال األدب  ومن هنا يصبح مفهوم 

مصاغ  واقع  إلى  يرتقى  ما  أن  على  مرتكزاً  الروائي 

عن طريق األدب، ما هو اال ما ينطوى عليه اإلنسان 

باعتباره إمكانية وليس باعتباره مجرد واقع بارد مباشر، 

وهو ما نفهمه من عبارة لوكاتش:«ان التخطى األدبى 

يقوم على إعطاء هذه اإلمكانيات الغافية في اإلنسان 
تفتحاً كامالً«.)23(

عنه  تفصح  لما  المباشر  النقيض  يمثل  األمر  وهذا 

دون  للعالم  الروائية  الشخصية  نظرة  طرح  عمليات 

ترتبط  أن  ودون  مباشرة،  حدثية  بممارسة  ترتبط  أن 

من خالل  لإلنسان  والملموسة  المحددة  باإلمكانيات 

خالل  من  تبرز  أن  دون  الحدث،أو  داخل  الممارسة 

تظل  كأن  البشرية،  والمآرب  للنوازع  الحسي  الصراع 

في نطاق التصريحات الفكرية المجردة.

إال  ونموذجية  مهمة  تصبح  ال  الروائية  فالشخصية 

إذا عاشت أشد قضايا العصر تجريدأ وكأنها قضاياها 

يقول  كما  أو موت«  »كأنها مسألة حياة  أو  الخاصة، 

لوكاتش.

حين  فارغ  تجريد  إلى  التعميم  هذا  ينحط  بينما 

تنقطع الصلة بين الفكرة المجردة والمعاناة الشخصية 

الملموسة عبر الحدث، وكذلك، حين ال تتعايش هذه 

للشخصية  الفردية  الخصوصية  صميم  مع  الفكرة 
الروائية.)24(

بذاتها  تعد  النحو  هذا  على  الفنية  الشخصية  إن 

التجسيد المباشر لمفهوم »النمط«، الذى تحدث عنه 

األوربية«.   الواقعية  في  »دراسات  كتابه  في  لوكاتش 

الرئيسية  والمقولة  الرئيسى  المعيار  يعتبره  حيث 

لألدب الواقعي، ويصفه بأنه : »ذلك المركب الغريب 

في  عضوية  بطريقة  معاً  والعام  الخاص  يربط  الذى 

كل الشخصيات والمواقف وما يعطى للنمط جوهره 

ينتمى  الذى  للنوع  الحسابي  للوسط  ليس كونه مثالً 
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تصوره  كان  مهما  الفردى،  مجرد وجوده  وليس  إليه، 

واإلنسانية،  األساسية،  التحديات  تلك  لكنها  عميقاً، 

تطورها  أوج  في  متمثلة  نجدها  التى  واإلجتماعية 

فيها،  الكامنة  لإلمكانيات  تفتح  أقصى  في  وارتقائها، 

في ذروة عرضها ألطرافها البعيدة، مجسدة بذلك قمم 
وحدود البشر والمراحل التاريخية«.)25(

لوكاتش،  يراها  كما  العظيمة،  الواقعية  فإن  وهكذا 

تقوم على تصوير اإلنسان بإعتباره كياناً كلياً.

وعلى العكس من ذلك، فإن االتجاهات التى تقوم 

الذى  الذاتي،  التجريد  أو  المطلق،  االستبطان  على 

زعم  على  يقوم  أو  الموضوعى،  الواقع  شأن  يهمل 

الذى  وكذلك  قليل،  قبل  رأينا  كما  فهمه،  استحالة 

الشخصية  تستطيح  أو  المطلق  التبسيط  على  يقوم 

عند  هو  كما  حرفياً،  الموضوعى  الواقع  طرح  لصالح 

الطبيعيين، هذه االتجاهات تتساوى في أنها تجدب 

الواقع واإلنسان وتشوههما، من خالل اختزالهما في 

نقطة أحادية من وجودهما دون أن يكتمال ككيانين 

كاملين وحقيقيين.

إن طرح الشخصية الروائية على هذا النحو الجدلي 

ينطلق من كونها تعتبر«شخصية إشكالية« أو »شخصية 

معضلة« )بالترادف بين المصطلحين( بالمقام األول. 

نجد  قد  كما  بطولية،  غير  شخصية  أنها  يعني  بما 

ليست شخصية  أنها  كما  التراجيديا.  أو  الملحمة  في 

فقط  الداخلي  عالمها  تعيش  كأن  الجانب،  أحادية 

األبعاد،  الخارجى فقط، بل هي شخصية متعددة  أو 

متناقضة الرؤى والنوازع، تكتنفها حالة صراعية كاملة، 

سواء، أفي داخلها أم مع خارجها، أو بينهما أو معهما. 

وهى في كل ذلك، ولكى تكون كذلك البد أن تكون 

منطلقة من نظرة معينة للعالم، سواء، أكانت ظاهرة 

ومعلنة، أم مضمرة.

ولقد تطور مفهوم »النظرة إلى العالم«، الذى رأيناه 

عند لوكاتش، على أيدى لوسيان جولدمان، ليشمل كل 

الشخصية  يقتصر على  والفلسفة، وال  األدب  نتاجات 

الفنية وحدها. كما أنه يمدده، بحيث يصبح.. »ليس 

وقائع شخصية بل وقائع اجتماعية«. وهذا األمر ليس 

متناقضاً بأى حال، في جوهره، مع ما طرحه لوكاتش، 

فهو )أى مفهوم النظرة إلى العالم( يمثل عند جولدمان 

»طريقة للنظر واإلحساس بكون ملموس مشتمل على 
كائنات وأشياء«.)26(

هى  المقام،  هذا  في  الجوهرية،  النقطة  وتصبح 

العالقة بين العمل األدبي و نظرات للعالم، »رؤيات 

العالم«، التى تقابل شريحة أو طبقة، أو عدة شرائح 

تطرح  التى  تلك  وهى  معينة.  اجتماعية  أوطبقات، 

يمكن  بحيث  األدبى،  للعمل  الموضوعية  الداللة 

بعد ذلك اقامة عالقة بينه وبين العوامل االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية للعصر.

بالتأكيد من  العمل األدبي هو  الرغم من أن  فعلى 

إنتاج صاحبه، اال أن جولدمان يؤكد أنه، إلى جانب ذلك، 

متوفر على منطقه الخاص، وأنه ليس إبداعاً تعسفياً، 

كما  المفهومية،  لمنظومته  داخلى  التحام  هناك  بل 

داخله،  الحية  المكونات  لمجموعة  التحاماً  هناك  أن 

وهذا االلتحام يجعل تلك المفاهيم والكائنات تؤلف 

بعضها  من  انطالقاً  تٌفهم  أن  ألجزائها  »كليات«يمكن 

البعض، وأن يفهم الجزئي انطالقاً من بنية الكلى.

وهذا المعنى ال ينفصل بأى حال، في رأيى،عن مفهوم 

الشخصية الروائية أيضاً، تلك التى ال يمكن الفصل بين 

محيطها االجتماعي التاريخي الذى طرحت في إطاره 

خصوصية  عن  الناجمين  وتفردها  خصوصيتها  وبين 

وتفرد كاتبها ذاته، رغم تاريخيته.. يقول جولدمان: »ال 

شك أنه من المستحيل أن نفهم )فاوست(و)باندورا(
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لنابليون.  أو  الفرنسية  للثورة  االعتبار  إيالء  بدون 

األعمال  بين هذه  الرابطة  العالقة  تظهر  لكن عندما 

يبقى  فإنه  لها،  المعاصرة  التاريخية  االحداث  وبين 

امتزجت  التى  الكيفية  عن  نتساءل  أن  كذلك  علينا 

الشخصية  بها األحداث في وعي جوته ومع تجاربه 
لينتهى إلى تلك الروائع التى كتبها تعبيراً عنه«.)27(

محاولتنا  عن  فصله  يمكن  ال  جوته  وعي  أن  وكما 

)أقصد  أنهما  اال  وباندورا  فاوست  شخصيتى  لفهم 

خاص  نوٍع  من  استقاللية  يمتلكان  الشخصيتين( 

داخل العمل األدبى، ولذلك فهما أيضا يمتلكان نوعاً 

الفنية وأختياراتهما  من الوعى الذى يحكم حركتهما 

الوعى ليس منفصالً  بيد إن هذا  الخاصة.  المصيرية 

جولدمان:  يقول  االجتماعيالمحدد..  وجودهما  عن 

»ان الوعى ذاته عنصر من عناصر الواقع االجتماعى، 

أو  مالئماً  مضمونه  جعل  في  يسهم  نفسه  ووجوده 

غير مالئم«.)28( ففاوست وباندورا، لذلك ال يمتلكان 

فنية  شخصيات  منهما  يجعل  الذى  الخاص  توترهما 

حية.

وينقسم هذا الوعى عند جولدمان إلى نوعين:«وعى 

قائم«، وهو الوعى الذى تضافرت في تشكيله الخبرة 

ممكن«،  و»وعى  المكتسبة.  االجتماعية  التاريخية 

وهو يمثل الحد األدنى للتالؤم الذى يمكن أن تدركه 

من  تغير  أن  دون  الفنية«  »الشخصية  أو  الجماعة، 
طبيعتها.)29(

ويمكن فهم العالقة بين هذين النوعين من الوعى 

عليها  تقوم  التى  األساسية  الفرضية  إلى  بالنظر 

إليها  ونظر  عليها  قام  التى  التكوينية«  »البنيوية 

أنها ترى أن كل سلوك  لوسيان جولدمان. من حيث 

على  دال  جواب  لتقديم  محاولة  هو  إنما  إنسانى 

محاولة  يعد  ذلك  من خالل  وهو  مطروحة،  وضعية 

الذى  والموضوع  الفاعلة  الذات  بين  توازن  لخلق 

مورس عليه الفعل. وهو المعنى عينه الذى يردنا مرة 

عند  عليه  تعرفنا  الذى  االنسجام  مفهوم  إلى  أخرى 

لوكاتش.

وهذه الفرضية ال يطرحها جولدمان بإعتبارها فرضية 

هنا  ومن  خالص.  نحو  على  نسبية  هى  بل  مطلقة، 

تصبح العالقة بين »الوعى القائم« و»الوعى الممكن« 

متمثلة في عناصر السلوك التى تنتجها الذات الفنية 

»االجتماعية« لتحقيق التالؤم – االنسجام بين الذات 

والموضوع، وبين اإلنسان والعالم.

إنتاج  أنه عملية  الذى يمكن أن نتصور  وهو األمر 

لـ »إليدولوجيا«، وأقصد بها هذا البناء الفكرى الذى 

يصوغ رؤوية اإلنسان وعالمه وتصوره لدوره الممكن 

خالله. لذلك فإن سلوك البطل الروائي ال يمكن فصله 

عن رؤيته األيدولوجية، بل هو مبرر دائماً من خالل 

هذه االيدولوجية.

»إن  قائال:  الخط  هذا  باختين  ميخائيل  ويواصل 

فعل البطل الروائي مبرر دائما من طرف ايدولوجيته 

به.. الخاص  االيديولوجي  عالمه  داخل  ويتصرف 

كالمه  في  مجسدا  للعالم  به  الخاص  مفهومه  وله 
وأفعاله«)30(

ان  أساس  على  باختين  عند  مبني  األمر  هذا  إن 

خطاب  مجرد  ليس  الرواية  في  المتكلم  خطاب 

منسوخ أو معاد إنتاجه كما رأينا عند البنيويين )بارت، 

بالذات مشخص  بل.. »هو  وكريستيفا، وتودوروف(، 

بأن  إقراره  رغم  هذا  يقول  وهو  فنية«،  بطريقة 

»المتكلم« أساساً، إنما هو.. »فرد إجتماعى ملموس 

ومحدد تاريخياً«. وخطابه يعد لغة اجتماعية..وليس 

مجرد لهجة فردية.. »وذلك ألن كالم الشخصيات ينزع 
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فهو  معينين«.  اجتماعيين  وانتشار  داللة  نحو  دوماً 

التعبير  إستخدمنا  لو  بالقوة،  لغة  أو  إفتراضية،  لغة 

أو  نسخاً  ليس  فهو  هنا  ومن  )األرسطي(.  الفلسفي 

المتكلم  ايدولوجيا  عبر  اإلجتماعى  للخطاب  محاكاة 

هذا  وعلى  سواء.  حٍد  على  الروائية  الشخصية  أو 

منتج  إنما هو  باختين  عند  الرواية  في  المتكلم  فإن 

أيدولوجياً..وكلماته هى دائماً »عينة أيدولوجية«، أو 
»أيديولوجيم«، كما يسميها.)31(

هكذا يتضح لنا أن الشخصية الروائية لدى االتجاه 

اإلجتماعي تنطلق من مفهوم اإلنسان، باعتباره كائناً 

إجتماعياً بالدرجة األولى. ومن ثم، فهى تمثل النموذج 

اإلنسانى اإلشكالي الذى يتجاذبه طرفا التوتر الجدلي، 

المتمثلين في مقولتى »الذات« و»الموضوع«، »األنا« 

و»اآلخر«، »الخاص« و»العام«، »الداخل« و»الخارج«.. 

إلى غير ذلك من مترادفات.

من  األلوان  هذه  كل  في  الشخصية(،  )أى  وهى 

وعيا  تنتج  أنها  كما  جديداً  وعياً  تكتسب  الصراع، 

متجدداً، أى تحمل أيدولوجياً وتنتج أيدولوجيا، باحثة 

إنسانيته  يتحدى  عالم  مع  والتالؤم  االنسجام  عن 

وينفيها.

أساليب السرد الروائي

مستقرة  نظرية  إلى  البنيوي  االتجاه  يفتقر  مثلما 

النقد  أصحاب  فإن  كذلك  الروائية،  الشخصية  حول 

االجتماعي يفتقرون إلى نظرية متكاملة حول مفهوم 

السرد وأساليبه.

بمعناه   ،Narration السرد  مفهوم  يحظ  فلم 

بمعالجات  للحكي،  تقنية  كونه  حيث  من  المعاصر، 

المعاصرين  من  أم  كالسيكييهم،  أمن  سواء،  كافية، 

منهم، بيد أنهم تناولوا شيئاً قريباً من ذلك. أال وهو، 

الطرح  في  والفارق  للرواية،  الفنية  الصياغة  مشكلة 

والرواية  الطليعية  الرواية  من  كل  بين  السردي 

الواقعية  ورواية  النقدية  الواقعية  ورواية  الطبيعية، 

االشتراكية.

ففي كتابه »دراسات في الواقعية«، يتحدث جورج 

لوكاتش عن الحدث باعتباره ملتقى لألفعال المتبادلة 

والمتشابكة في ممارسة اإلنسان. حيث يقوم الصراع 

عنده، ممثال لشكل أساسي من هذه األفعال المتبادلة 

و  »التوازي«   : مقولتي  عبر  وذلك  بالتناقض.  المليئة 

الحدث، وباعتبارهما  اتجاه  اللتين تشكالن  »التضاد« 

تآزرا  فعلها  البشرية  النوازع  فيهما  تمارس  شكلين 

المبادئ  هذه  أن  إلى  ذلك  من  ويخلص  تنازعاً.  أو 

تركيز  في  تعكس  الروائي..«إنما  للتأليف  األساسية 

بضرورة  واألعمق  األعم  األساسية  األشكال  إنشائي 

الحياة اإلنسانية ذاتها«. لكن األمر عنده ال يتعلق بهذه 

تحويل  على  تقوم  أن  ينبغي  بل  ذاتها،  في  األشكال 

في  خاصة  تصرفات  إلى  النموذجية  العامة  الظواهر 

اآلن نفسه، إلى نوازع شخصية ألناس معينين.

يقوم  الذي  الفنان  عاتق  على  تقع  المهمة  وهذه 

بخلق أوضاع ووسائل تعبير، يمكن بواسطتها أن يظهر 

الفردية  النوازع  هذه  تجاوز  كيفية  نحو حسى  على 
لألطر المشكلة للعالم الفردي المحض.)32( 

جورج لوكاتش
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ويتم ذلك عبر ما يسميه »بالتجريد«، الذي يمكن 

فن  يوجد  فال  »التكثيف«.  لمفهوم  مرادفاً  يكون  أن 

روائي بدون تجريد وإال لما تمكن هذا الفن من خلق 

تلك،  التجريد،  لعملية  أن  بيد  »النموذجي«.  البطل 

مثل كل تقنية محددة، اتجاها، وهذا االتجاه هو ما 

يهم لوكاتش بصورة أساسية. فكل كاتب كبير يعالج، 

بوسائل التجريد تلك، مادة عمله. وذلك كي ينفذ إلى 

السمات الجوهرية للواقع الموضوعي، وإلى عالقاته 

والتي  مباشرة،  حسية  بصورة  المدركة  غير  الخفية 

العالقات  هذه  إن  وسائط.  عبر  إال  لمسها  يمكن  ال 

عادة ما تكون متداخلة وغير متساوية في أهميتها أو 

آثارها، وال تقوم إال على هيئة توجهات محتملة، فضالً 

عن أنها ليست منظورة على السطح المباشر، ولذلك 

فإن الكاتب يقع عليه عبء مزدوج:

يتناول جانب  الفني كما  الجانب  يتناول  فعليه، أن 

نظرته إلى العالم عبر هذه التالفيف، يقول لو كاتش : 

»فهو يقوم أوال، على مهمة الكشف الفكري والصياغة 

الفنية لهذه الترابطات، وثانياً يقوم – وهذا ال ينفصل 

التي  للترابطات  الفنية  التغطية  على   – األولى  عن 

التجريد«. وهو يقصد  تعالج مجردة – أي على رفع 

تجسدها  في  الواقع  عالقات  رؤية  التجريد  برفع 

في  منظوره  خالل  من  لطرحها  تمهيداً  وتداخلها 

تجريدها النموذجي. وهو ما يؤدي إلى طرح صياغي 

فني جديد للواقع، أو كما يقول: »سطح للحياة مصنوع 

فنياً«. غير أنه رغم ذلك عليه أن يبدو كسطح شامل 

للحياة بكل تعيناته الجوهرية، ال كلحظة مدركة في 
ذاتها، أو معزولة عن مجمل هذا الترابط الكلي.)33( 

قدرة  في  تتحدد  إذن،  لوكاتش،  عند  القضية  إن 

من  للعالم،  الجوهري  التركيب  إبراز  على  الكاتب 

»خبثه«  شراك  في  الوقوع  وعدم  بنيته  تعمق  خالل 

أو مكره، الذي تحدث عنه لينين. على أن يتم طرح 

إبراز منظور  قادرة على  فنية  ذلك من خالل صياغة 

الكاتب لهذا العالم، إن المقصود »بالجوهري«، هنا، 

هو تلك العناصر والقوى الحقيقية، وليست الزائفة أو 

السطحية، المحركة لصيرورات الوقائع والبشر.

هذه  حركية  في  »الجوهري«  هذا  يرى  والكاتب 

الوقائع وتعقدها وتداخلها، كما سبق ذكره. في حين 

أن هذا الجوهري، إلى جانب ذلك، متعلق بما يمكن 

أن يبدو، في حدوثه، مصادفة. بينما هو في الحقيقة 

مرتب على نحو يحكمه قانون الحركة المعقد الذي 

لوكاتش:  يقول  عنه،  يكشف  أن  الكاتب  على  ينبغي 

»ومشكلة الجوهري وغير الجوهري تمثل وجهاً آخر 

لمشكلة المصادفة، فكل صفة في أي إنسان هي من 

وعليه  محدد  سبب  عن  ناتجة  الكاتب  نظر  وجهة 

الجوهري  لوكاتش: »ومشكلة  يقول  أن يكشف عنه، 

المصادفة،  الجوهري تمثل وجها آخر لمشكلة  وغير 

فكل صفة في أي إنسان هي من وجهة نظر الكاتب 

شيء عرضي، كل هدف هو أداة من أدوات المسرح، 

حتى تتم بينها التفاعالت الحاسمة وتعبر عن نفسها 

بشكل شعري من خالل بعض األحداث«. )34( ومن هنا 

يصل الكاتب، من خالل ما يبدو عرضياً، إلى الجوهر 

الشخصية ويحكم حركة  الذي يحكم نزوع  الحقيقي 

أحداث الرواية.

تيودور أدورنو
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هذه  في  هذه  في  الحاسم  الدور  يلعب  ما  إن 

Pre- »بالمنظور«  لوكاتش، يسميه  ما  هو   المسألة 

spective، وقد أشرت اليه من قبل. وهو يعد مصطلحاً 

ألنه  لوكاتش،  عند  الجمالي  الطرح  في  األهمية  بالغ 

هو الذى.. »يحدد االتجاه والمحتوي بالنسبة للرواية 

يختار  أن  من  الفنان  ويمكن  السرد  خيوط  ويجمع 

بين المهم والسطحي، بين القاطع البات والحدسي، 

فاالتجاه الذي تتطور فيه الشخصيات يحدده المنظور، 

فتوصف فقط تلك المالمح المهمة في تطورها )أي 

 )..( صافيا  المنظور  كان  وكلما  الشخصيات(.  تطور 

وكان االختيار مقتصداً والفتا للنظر«)35( إنه إذن مبدأ 

تفصيالت  الكاتب  به  يختار  الذي  والمعيار  االختيار 

عمله، ومن ثم يتجنب منزلقات الثرثرة أو الحركة في 

اتجاه ال يخدم رؤيته الفنية والموضوعية. ومن خالله، 

يتم ابراز ما هو جوهري، واطراح ما دون ذلك. ولعل 

هذا هو ما يحدد مفهوم الصياغة الفنية الصائبة عن 

لوكاتش، خاصة، عندما يقول : »الفن هو اختيار ما هو 
جوهري وطرح ما هو غير جوهري«. )36(

مفهوم  ذلك،  حسب  يطرح،  الموقف  هذا  إن 

المنظور، أو »الرؤية الفنية للعالم«، باعتبارها إحدى 

قضايا الصياغة الفنية في العمل الروائي، أو باعتبارها 

شكالً فنياً. وهو األمر الذي يؤكده لوكاتش منذ كتابه 

 A modern »الحديثة الدراما  تطور  »تاريخ  المبكر 

drama fejlodesenek tortenete، قائالً: »إن الشكل 

األدب«)37(  في  الحقيقي  االجتماعي  العنصر  هو 

إطار  في  فهمه  الضروري  من  هذا  لوكاتش  وقول 

أو  والمضمون  الشكل  بين  الجدلية  الوحدة  مفهوم 

بين الصياغة والمحتوى، وهو ما يؤدي إلى أن يصبح 

الشكل عنصراً اجتماعياً من حيث كونه يحمل طابعاً 

اختيار  عنصر  أو  منظوراً  يحمل  أنه  أو  أيديولوجياً، 

محددة  لرؤية  الفنية  الصياغة  يمثل  باعتباره  محدد 

غير  هو  ما  وتطرح  جوهري  هو  ما  تختار  للعالم، 

جوهري، كما سبقت االشارة.

وباستخدامه  المفهوم )المنظور(  وانطالقاً من هذا 

يحدد لوكاتش أساليب الصياغة الفنية )يمكن أن نطلق 

رئيسية:  اتجاهات  أربعة  في  السرد(  أساليب  عليها 

تصوير  حاول  وإن  الذي،  الطليعي  االتجاه  األول: 

الواقع بشكل أو بآخر، إال أنه يستخدم منظورا يقوم 

الوجودي  عذابه  وأن  لإلنسان،  المطلقة  الغربة  على 

سرمدي وكامن في طبيعة الحياة نفسها وغير معلل 

خالل  من  وذلك  الفرد.  خارج  متحركة  عوامل  بأية 

واالضطراب  القلق  واعتبار  اإلنساني،  المشهد  تثبيت 

ومن  منها.  فكاك  ال  قدرية  عناصر  والعدمية  والقهر 

هنا يولى هذا االتجاه جهده للتجريب الشكلي بعد 

أن أصبح تصوره لإلنسان ولمصيره أمرا مفروغا منه.

أما االتجاه الثاني فهو االتجاه الطبيعي، ذلك الذي 

من  السابق  االتجاه  من  النقيض  الطرف  على  يقف 

والبيولوجية  البيئية  العوامل  على  يركز  إنه  حيث 

المحركة لإلنسان. مع تغافل تام عن ما يعتمل داخل 

ذاته، وعن نوازعه، وفاعليته، باعتباره عنصرا مشاركا 

هذا  في  اإلنسان  فيبدو  االجتماعية،  العملية  في 

االتجاه مثل فأر التجارب، الذي تمارس عليه صنوف 

التحوالت، وال يملك من أمر نفسه شيئا، وال يمكنه إال 

أن يكون مفعوال به.

النقدية،  الواقعية  اتجاه  فهو  الثالث  االتجاه  أما 

ذلك الذي يقوم على منظور اإليمان بحركية التاريخ 

عن  الدائم  اإلنسان  بحث  وعلى  وتطورهما،  والواقع 

وضع أفضل باعتباره كائنا اجتماعيا مؤثرا ومتأثرا بما 

لوكاتش،  حسب  يتيح،  المنظور  هذا  إن  به.  يحيط 

سبر  من  الكاتب  ويمكن  المعاشة،  اللحظة  تعرية 

أغوارها. وذلك من خالل استبطان األعماق الداخلية 
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الغنية للعالم ولإلنسان. ومن هنا فإن ما يشغل منظور 

الواقعية النقدية ويشكل مادتها، هو تعمق الصراعات 

التي تتزايد حدتها بتعقد األوضاع المجتمعية وتعقد 

االستجابات اإلنسانية تجاهها. فهذا المنظور، حسب 

تصل  »التي  المواضع..  تحديد  على  يقوم  لوكاتش، 

شدتها  درجات  أكثف  إلى  الصراعات  هذه  فيها 

تعبيرا مالئما، وغالبا  يعبر عنها  وأكثرها نمطية، وأن 

ما يتضمن التفصيل الواقعي الجيد حكما على هذه 
الصراعات.«)38( 

وذلك باالرتكاز على مصطلحين مرتبطين يقترحهما 

على  حيث  و)التشويه(  )المعيار(  هما:  لوكاتش 

الكاتب لكي يصف )التشويه( الحادث في المجتمع 

أن  عليه  فإن  يحياه  الذي  اإلنسان  على  والمنصب 

أن  ورغم  عليه،  لقياسه  معينا  )معيارا(  يستخدم 

مر  وقد  الشأن،  هذا  في  القول  يفصل  ال  لوكاتش 

أن  استنتج  أن  استطيع  أنني  إال  سريعا،  مرورا  عليه 

هذا المعيار إنما هو اليوتوبيا البديلة التي يمكن أن 

تتمثل في »االشتراكية«، حسبما يراها جورج لوكاتش، 

وهو يركد ذلك في موضع آخر قائالً:

الحدوث  ممكنة  كظاهرة  االشتراكية  رفض  »إن 

يعني أن يغمض المرء عينيه عن المستقبل، وعندئذ 
يقبل الفرد القلق والفوضى كوضع دائم.« )39( 

يقوم  ال  النقدية  الواقعية  منظور  فإن  هنا  ومن 

والنفسية  االجتماعية  األمراض  تصوير  مجرد  على 

تصويرها  أيضا  لكن  المعاصر.  المجتمع  يبرزها  التي 

تمتلك  ظاهرة  باعتبارها  المجتمعي،  الكل  إطار  في 

أسبابها الكامنة في المرحلة التاريخية المحددة، وفي 

الوضع االجتماعي المحدد، وإن كان هذا المنظور ال 

يعالج، بصورة مباشرة، تلك الحالة اليوتيوبية البديلة. 

وأورده  )تشيكوف(  و  )ابسن(  قاله  فيما  ولعل 

لوكاتش موافقا عليه، ما يؤكد ذلك، يقول إبسن: »إن 

مهمتي أن أضع األسئلة ال أن أقدم اإلجابات« وأعلن 

الذي  )فقط(  السؤال  يكون  أن  »البد  أنه  تشيكوف 

كثيرة  حالة  في  واإلجابات  معقوال،  الكاتب  يضعه 

حتى عند تولستوي ليست معقولة، لكن هذا ال يبطل 
العمل طالما أنه يقوم على سؤال معقول.« )40(

أما االتجاه الرابع الذي يورده لوكاتش فهو ما يمكن 

النقدي،  الواقعي  لالتجاه  وامتدادا  تطويرا  يشكل  أن 

هو  وذلك  )المعقولة(،  أسئلته  عن  إجابة  قل  أو 

الذي ال يكتفي بمجرد  »الواقعية االشتراكية«.  اتجاه 

بعوامل  ينشغل  بل  وتشيكوف،  ابسن  أسئلة  طرح 

التغيير االجتماعي ذاتها، حيث يقوم على ما يسميه 

واكتشاف  طرح  أي  الداخل(  من  )بالوصف  لوكاتش 

والمجتمعات،  األفراد  داخل  الكامنة  التغيير  عوامل 

النقدية من  الواقعية  به  تكتفي  ما  وذلك في مقابل 

ابسنديستويفسكي
تشيكوف
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عندها.  التوقف  دون  العوامل،  هذه  مع  التعامل 

وموقف الواقعية النقدية، هنا، هو ما يمكن أن يعني 

)الوصف  هذا  طريق  وعن  الخارج(،  من  )الوصف 

األفراد  نماذج  طرح  إلى  الكاتب  يصل  الخارج(  من 

داللة  إلى  الوصول  محاوال  الشخصية،  وصراعاتهم 

فانه،  الداخل(  من  )الوصف  أما  أوسع.  اجتماعية 

يقول لوكاتش، »يقوم على اكتشاف نقطة التفجير في 

الفني  بناءه  القائمة، ثم يقيم  التناقضات االجتماعية 

في عالقاته بهذه النقطة«)41( ويدخل في هذا اإلطار 

المستقبل  لهذا  يعملون  الذين  األفراد  وصف دخائل 

الحاملة  )الجوهرية(  العناصر  التركيز على  من خالل 

إلمكانية التغيير فيهم وفي مجتمعهم.

وانطالقاً من مفهوم )الجوهري( هذا، يصل )تيودور 

أدورنو( إلى نتائج مغايرة، حيث يطرح ما يتصوره مأزقا 

تدفق  أن  في  المأزق  هذا  ويتمثل  الحديثة.  للرواية 

المعلومات والتقدم العلمي، وبخاصة في أثرهما على 

الرواية  حرم  قد  الخ،  والتاريخ..  النفس  خبايا  معرفة 

من إمكانيات تصويرية وتعبيرية هائلة، تماما مثلما 

فعل اختراع آلة التصوير بالنسبة لفن الرسم. ومن هنا 

يدعو إلى أن تنقطع الرواية عن كل هذه الموضوعات 

التقليدية التي غطتها العلوم الجديدة، وأن.. »تكرس 

جوهريا.«)42(  ليس  وما  الجوهري  لتشخيص  نفسها 

وتالحقا  كثافة  تزداد  المجتمع  تحوالت  إن  حيث 

وتداخال وهو ما يؤدي إلى خفاء الحقيقة المجتمعية 

واإلنسانية واستتارها خلف حجب كثيفة.

ومن هنا تأتي أهمية الرواية التي تستطيع أن تغوص 

تعيد  أن  ال  والتعقيدات  األستار  هذه  خلف  ما  إلى 

ستكون  الحالة  هذه  في  ألنها  سطحي  هو  ما  إنتاج 

»متواطئة مع الكذب«، على حد قول أدورنو. وعلى 

صيغة  عن  الرواية  تتخلى  أن  ضرورة  يرى  فإنه  هذا 

قد  لوكاتش  كان  وإذا  كان(.  )هكذا  الماضي  الفعل 

ديستويفسكي  روايات  تكون  أن  احتمال  عن  تساءل 

يرى  أدورنو  فإن  المستقبل،  لمالحقة  األساس  حجر 

أن الرواية المعاصرة التي تتحول فيها الذاتية العارمة 

إلى نفي للذاتية نفسها، نتيجة لمشكلتها الخاصة إزاء 

المالحم  تشبه  بذاتها،  الرواية،  يلفظها، هذه  مجتمع 

لكنها، كما يقول، »مالحم سالبة«. من حيث إنها تشهد 

بنفسه.  نفسه  بتصفية  الفرد  فيها  يقوم  حالة  على 

الفردي  عن  سابق  هو  بما  ذلك،  عبر  الفرد،  ويلتقي 

)من وحدة بدائية مع الجماعة(، والذي كان يبدو، في 

الماضي  ضمانة لوجود عالم مليء بالمعنى. 

الموقف  إنما هو ذلك  الرواية كذلك،  إن ما يجعل 

الملتبس، المتمثل في التساؤل حول ما إذا كان االتجاه 

الرواية يمثل عودة إلى  الذي تتعامل معه  التاريخي 

البربرية أم يتجه نحو تحقيق اإلنسانية؟؟.

أو  يستعذب  رأيه  في  الروايات  بعض هذه  أن  بيد 

برمتها  الرحلة  تلك  بوضع  األمر  هذا  حسم  يفضل 

داخل إطار البربرية.)43( 

ومن هنا فعلى العكس من لوكاتش، يعتبر أدورنو 

يتجه  ال  القيمة،  بعض  له  فني،  عمل  يوجد  ال  أنه 

نحو النشاز أو الخروج الفني على السائد من تقاليد 

قضية  تخدم  إنما  بذلك  األعمال  هذه  ألن  تشكيلية. 

في  مرغما  الفرد  يتحمله  ما  على  بشهادتها  الحرية 

العصر الحديث أو »العصر الليبرالي« حسب تسميته. 

ألنه  »الطليعة«  أدب  هاجم  قد  لوكاتش  كان  وإذا 

يؤدي، في رأيه، إلى إجداب الواقع وإمحال الحقيقة 

اإلنسانية ويؤدي إلى تحلل الشخصية وتفسخ الشكل 

إدخال  أن  يرى  أدورنو  فإن  ذكره(،  )كما سبق  الفني 

المعاصر  الواقع  أمام  واالستسالم  الجمالي  التغريب 
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العاتي، إنما هو أمر يفرضه االتجاه الخاص بطبيعة 

المسافة  إدخال  »إن  فيقول:  ذاته،  الروائي  الشكل 

االستطيقية إلى الرواية الحديثة، وفي الوقت نفسه 

يمكن،  الذي ال  القوة  البالغ  الواقع  أمام  استسالمها 

بعد، تغييره بطريقة ملموسة وليس عن طريق نقله 

الخاص  االتجاه  يفرضه  مقتضى  هو  الصورة،  إلى 
بالشكل الروائي ذاته« )44( 

وال يبرهن أدورنو على صحة زعمه هذا، كما أنه ال 

يربط هذا االستنتاج األخير بدعوته السابق إيرادها 

حول ضرورة أن يكرس الفن الروائي نفسه الكتشاف 

)ما هو جوهري وما هو غير جوهري(.

غير أن ما يجمع أدورنو ولوكاتش، رغم ذلك، هو 

حصرهما مشكلة الشكل السردي الروائي في كونها 

هذه  وبتنوع  للعالم.  الفنية  للرؤية  صياغة  مشكلة 

الفنية،  الصياغة  أو  السرد  أساليب  تتنوع  الرؤية 

الذي  الطليعي  السرد  أسلوب  يوجد  هنا  ومن 

الطبيعي  واألسلوب  أدورنو،  وبرره  لوكاتش  هاجمه 

ذلك(  )رغم  الملتحم  النقيض  لوكاتش  يعتبره  الذي 

باألسلوب الطليعي، واألسلوب الواقعي النقدي الذي 

يعتبر عند لوكاتش األسلوب األمثل لطرح رؤية أكثر 

عمقاً ونفاذا وغنى لإلنسان والعالم، وأخيرا األسلوب 

الواقعي االشتراكي الذي ينطلق من منظور الواقعية 

وهذا  الواقع  هذا  مستقبل  ولوج  محاوال  النقدية، 

اإلنسان باكتشاف وطرح إمكانيات وعوامل التغيير 

الكامنة داخلهما.
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كتبته  ما  بين  توصيلية  أزمة  يجد  لن  والقارئ   

“كوني  ديوان  ويشكل  قرائها،  وبين  الناقدة  الشاعرة 

والمضمون،  الشكل  في  كتابة شعرية حديثة  طيورا  

التفعيلة  وحدة  على  قائم  الديوان  هيكل  أن  صحيح 

تتحرر  أنها  إال  الشطرين،  أو  البيت  وحدة  من  بدال 

نوعا ما من القافية المتكررة إلى ما يأتي به اإليقاع 

وهي  المفردات  موسيقية  من  المتولد  الشعري 

حسب  التفاعيل  تتكرر  بحيث  الداخلية،  الموسيقي 

حسب  وليست  الشعورية  وتجربتها  الشاعرة  ذائقة 

الشعرية  والصورة  العروضي،  الوزن  في  التفاعيل 

تتشكل من خالل وحدة القصيدة وليس وحدة البيت، 

ولهذا فالمكون الموسيقي له دوره الفاعل في تشكيل 

العادي  القارئ  يالحظه  قد  ما  وهو  الشاعرة،  خطاب 

في التقفية، باعتبارها الشكل الخارجي لإليقاع، ورغم 

أن الديوان هو األول للشاعرة، إال أنه لم ينطلق من 

الهم الذاتي فحسب، ولكنه مزج بين الذات والواقع، 

في إطار فني ال يحقق الجمالية الشكلية فحسب، بل 

يّولد األسئلة ويذهب إلى أبعد من ذلك : يخلق التوتر 

الداخلي والقلق الذهني الذي يدفع بالقارئ إلى إعادة 

ترتيب عواطفه وانفعاالته وأيضا التفكير في كثير من 

المسلمات، فالقيمة الحقيقية ألي شعر هو أن يتجاوز 

العميق، لذا  الفكري  المنحى  المنحى االنطباعي إلى 

فإن هذه القراءة تهدف إلى تحقيق غرضين متباينين، 

لكنهما ال ينفصالن جذريا عن بعضهما، األول : مباشر 

نصوص  بنية  في  الشكلية  الظواهر  بعض  يتابع  وهو 

ألنه ضمني  وأعمق،  منه  أبعد  والثاني  الديوان،  هذا 

الخطاب الشعري من منظور ثنائية النقد واإلبداع

يف ديوان 

 كوني طيورا 

للشاعرة  كاميليا عبد الفتاح

النقد  ثنائية  أن  مبدئيا  نالحظ  أن  الضروري  من 
واإلبداع ال تتضمن أحكاما قيمية، فليس اإلبداع بأعلى أو 
أدنى من النقد، كما أن العكس صحيح، وتفضيل أحدهما 
مرفوضة،  ثقافية  شوفينية  عن  تعبير  هو  األخر  على 
فكالهما يكمل األخر، ومن أوضح األمثلة على هذا ما نجده 

عند كثيرين ممن جمعوا بين الحسنيين، وهو ما وجدناه في خطاب الناقدة / الشاعرة : كاميليا عبد 
الفتاح، والتي تتسم رؤيتها اإلبداعية بدرجة عالية من الحرفية، وتحتفظ في ذات اللحظة بقدر كبير 

من الشاعرية في ديوانها األول.

حممد الدسوقي 
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خاصة،  بصورة  الشعرية  مفهوم  وهو  داخلي،  أو 

بهدف تحليله كنموذج متشكل في الوجود اجتماعيا 

وثقافيا وسياسيا، وليتابع القارئ معي ما نريد اإلشارة 

األلوان  تبدو كضفيرة متماوجة  : فهذه قصيدة  إليه 

تستخدم فيها الشاعرة تقنيات السينما باعتبارها أحد 

مظاهر التعبير الشكلي، وان كان يضمر بداخله ماء 

الشعر ورقرقته :

الخطاب الدرامي 

---------------

“ شواٌء : كالكيت.. مشهد رقم..مكرر” 

لقطة عامة 

عراٌء

ومائدٌة مستديرٌة

وسيدٌة في عروق العراء 

ِعواء

وسيدٌة مستديرٌة

سيدٌة في مخيف العواء

شواٌء

ومائدة مستديرة 

وسيدٌة في دخاِن الشواء

تنظف غليوَن بعِض الضيوف ِ

وتسكب خمراً

وتأكُل ما أسقطتُه الموائد

عيٌن.. وزنٌد..وكٌف.. وساٌق 

وقلٌب لسيدٍة في العراء 

تكوينات  في  عامة  لقطة  بإزاء  فإننا  نرى  وكما 

هندسي  لشكل  باختيارها  شاعرتنا،  عند  القصيدة 

السينما  لغة  إلى  أشرنا  تدويره كما  أو  لتوزيع نصها 

آنفا، فيما يشبه اللقطات الفيلمية غير المألوفة.

لقطٌة متوسطٌة –

تّدلت من النار أوهاُم “ أحمس “

أوجاُع “ مينا “

و” غنُخ “ المعابد يبكي سجينا 

وقرٌص من الشمس 

قرٌص من الُعرس يهوى سواداً

ورُهباٌن “آمون” غطوا العيونا 

ونهُر رواني..سموما يعاني يميت األغاني ويمضي 

حزينا

فهل مّل “مينا” التئاَم الخرائط

بأيد مقطّعٍة من خالف؟!

وهل باع “ابن طولون” في السوق ِقرطي وثوبي 

وخيطي،

وزّف “الندى” فوق نزف الضفاف؟!

الناقدة  موقف  مع  الشاعرة  موقف  يتفق  هكذا 

والمفكرة، ومن المؤكد أن مبدعتنا استطاعت مخاطبة 

والمضمون.. هي  الشكل  في  بما هو جمالي  قارئها 

تبحث عن ذاتها المقاومة، عن تاريخها، عن وجودنا 

/ وجودها الفاعل فيما نعيش فيه.

-كلوز أب –
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شواٌء طويل..ش

بطول ال “قرون” التي قد َعلتنا 

بطول الوعود القيود الشهوِد التي زورتنا

شواٌء ط و ى ى ى ل 

وطائرتي فوق أرضي تهاوت 

بأيد مفخخة بالسالم

سالٌم على النار تمضي بناري

فكوني سالما على كل ثاِر

سالٌم على الريح، في الريح ُحلمي 

لتبقى سيوفي حتوَف انتصاري

شواء

ومائدة مستديرة

وسيدٌة في قتار الشواء 

“ إظالم تام “....

في  وانتفاضة  الكلمات  بين  تراسال  سنجد  هنا  إلى 

التجربة  يكثف  الذي  الختام  في  وبراعة  االستهالل 

التي فجرت اللعبة الشعرية الدرامية التركيب، وكأننا 

الشاعرة  نجد  بحيث  نفسها،  تدور حول  دوامة  بإزاء 

تستخدم لغة السينما لقطة بعد أخرى من العام إلى 

الخاص وحتى لحظة التنوير، هذه التكوينات القائمة 

اللغة،  تشخيص  ظاهرة  عن  فضال  المفارقة،  على 

وهي ظاهرة شعرية تتضمن زاويتي نظر متخالفتين 

جوهر  لنا  تكشف  إحداهما  آن،  في  ومتجانستين 

الثانية تحديقا وتلمسا، ولهذا  المبدعة، بينما تضنيها 

تأتي التعبيرات حسية، أي تستطيع الشاعرة اإلحساس 

األشياء  تلمس  لها  فيسهل  تشخيصها  عبر  باألشياء 

حتى  وظاللها،  ألوانها  رؤية  وأيضا  وتشممها  ورؤيتها 

في  لنا  يبدو  الذي  للعالم  الحيوية  الرؤية  إلى  تصل 

المنطلق  هذا  ومن  دائمة،  وصيرورة  مستمر  تخلق 

مسألة  واإلبداع  النقد  بين  التزاوج  أن  القول  يمكن 

يعرف  ال  الذي  الفنان  بأن  القول  يمكن  بل  طبيعية، 

قواعد فنه لن يستطيع اإلبداع الحقيقي، كما أن الناقد 

الحق الذي ال يعرف شروط العملية اإلبداعية، ويجيد 

حب الفن وتذوقه، ال حساسية فتية لديه. 

خطاب الوعي بين الشعري والنقدي 

لعل  النزف،  لنقل  أو  العزف  الشاعرة  تواصل  هكذا 

إلى  اإلبداعي  فعلها  فيتحول  معها،  يتورط  القارئ 

وعي في حياة قارئها، وهو ما تشير إليه الشاعرة في 

تعريفها للشعر في واحد من كتبها النقدية المهمة 

“ الذات والمرايا “ تقول : )كان الشعر – وال يزال 

العقلي،  المجتمعات اإلنسانية في حراكها  – مقياس 

ونشاطها الروحي، ومدى قدرتها على مساءلة الوجود، 

ومكاشفة  كشف  هو  بل  وامتاعا،  ترفا  ليس  الشعر 

والذات  الفردية،  الذات  فيها  ترى  ومرآة  موحية، 

أزمنتها  ترى  وأحالمها،  وأدواءها،  مالمحها،  الجمعية 

الشعري،  الزمن  في  متماسة  متشابكة   – كلها   –

غدها  وترى  الباطنة،  وعوالمها  الخفية،  أعماقها  ترى 

مستشرفا مستدعًى في مرايا الشعر( 

إنِّي ُمثقلٌة بنشيدَي

ماِء فوَق الخارطِة الصَّ
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ثلٌج يتمّدُد في نهِر وريدي..

عطٌش ينهُش لحَن الماِء

خذني في أعماق ضلوعك

أتنّفُس دفًئا وغناْء

خذني في أعماق ضلوعك

ما في األرض سوى الشهداء

شعرية  الشاعرة،   / الناقدة  شعرية  تقف  هكذا 

ولغة  واالستعارة،  كالصور،  التخفي،  آليات  تستخدم 

السينما، والتراث، إلى غير ذلك من مضامين تعكس 

الشعر  روح  هي  وبلغة  وللشعر،  للعالم،  رؤيتها 

الناقد عندما يكتب – الشعر،  ودمه، أقول هذا ألن 

فربما يكون متأثرا بآلية التنظير النقدي إلى حد ما 

ـ كأن يقطّع النص إلى أجزاء، أو يجعل للنص شكال 

سكونيا مقصودا، وربما يجد نفسه في مأزق يمكن 

تسميته بصراع األشكال، فقد يحكمه مفهومه النقدي 

تناوله  بذائقة  متأثرة  بنية  عبر  بالكتابة  للنصوص 

اإلشكاليات  هذه  يدرسها،  التي  للنصوص  النقدي 

الناقدة  ديوان  أقرأ  وأنا  أفترضها  وجدتني  وغيرها، 

األكاديمية المعروفة، ويبدو للقارئ أنني بدأت قراءة 

الديوان المعنون “ كوني طيورا “ بهذا التمهيد، الذي 

التوقف  أريد  ألنني  ال  وللقارئ،  لي  ضروريا،  أراه 

ألنني  بل  الشعرية،  النصوص  منهج  الكتشاف  فقط 

أريد اكتشاف المفهوم الحسي ال التجريدي للشاعرة، 

يحمل  شاعرتنا  عند  الشعر  كان  إن  أرى  أن  واألهم 

رؤية معينة للعالم أم ال، وهل لدى الناقدة/الشاعرة 

تعبير، وجماليات  أقصد حرية  ما،  حساسية شعرية 

 – يفرضها  شعرية  انفالتات  أو  ونتوءات،  عفوية، 

أحيانا - الالوعي عليها، كشاعرة تقدم للحياة األدبية 

و  ذاتها  عن  فيه  يكشف  قد  والذي  األول،  ديوانها 

عالمها الخاص، لذا فنحن في قراءتنا هذه سنتجاوز 

دور النقد، في النظر إلى نصوص الشاعرة – كاميليا 

عبد الفتاح – بعيدا عن أي منظومة نقدية معقدة، 

ومذاقه  الشعر  ماء  عن  للبحث  حاجة  في  فنحن 

وجمالياته المنظورة للقارئ العادي، أي أننا لن نقوم 

بتحليل الشكل إلنتاج الداللة، بل سنحاول أن نبحث 

 / الشاعرة  بها  تتعامل  التي  الخاصة  الكيفية  عن 

الناقدة مع العالم، ولعل ديوانها “ كوني طيورا “ كما 

هو واضح من العنوان، يبدو وكأنه يبحث في شيء 

مختلف، فهناك ما يستدعي االنتباه، فالمطلوب أن 

عن  االنطالق،  عن  تبحث  وكأنها  طيور،  إلى  تتحول 

التحرر، وهي دعوة إلى أن تكون كائنا مختلفا، وهو 

ما يستدعي أن نبحث عن لغة داخل اللغة، عن عالم 

مختلف ليس فيه هذه الحسابات الدقيقة في عالم 

بنيوي يبتعد عن الروحي والوجداني الذي تتوق إليه 

كل نفس إنسانية رفيعة..

“ ِعم صباحا وانتظرني “

ِعم صباحا أيُّها الصبُح الجميُل

فمنذ غيٍم...منذ ضيٍم...أنَت ناٍء

منذ ليٍل سرمدي ال يحوُل؛ ِعْم صباحا وانتظرني...

نى قرُع الطبول في دمي من كل غابات الدُّ

ومن جموحي أسرجوا هذي الخيوَل؛

عْم صباحا... وانتظرني...

ربَع وقت...ربع صمٍت

ريثما أمحو بجفني من دموعي ما يحوُل
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ذاَت صبح سوف يبدو الصبُح صبحا

فانتظرني...

سيدرك القارئ بأنه مضطر إلكمال القصيدة للتمتع 

بالتناظرات الصوتية الخافتة والحادة واندماجهما معا 

الذي  المتكلم  ضمير  ثم  للكلمات،  شكلي  تواتر  في 

يلعب دوره شديد األهمية في استكمال العالقة بين 

الوقع الداللي والوقع الموسيقي، حيث تُصاغ العالقة 

وال  الجاهزة،  الكليشيهات  عن  بعيداً  المعنى  مع 

يفوتني هنا أن أشير إلى المشابهة الناقصة بين هذا 

النص، ونص صالح عبد الصبور والذي يقول فيه 

صديقتي 

عمي صباحا، إن أتاك الصباح 

هذا الخطاب من صديقك المحطم المريض 

وادعى له إلهك الوديع يشفيه 

وسامحيه، كيف يرجو أن ينمق الكالم 

وكل ما يعيش فيه أجرد كئيب؟

فقلبه كسير.. 

وإذا كان الحوار الدرامي هو المشترك، والخطاب في 

نص عبد الصبور للمؤنث، وفي نص شاعرتنا للمذكر، إال 

أن نص عبد الصبور “نص ذاتي” ولغته حبيسة داللتها 

 “ الفتاح  عبد  كاميليا  نص  من  العكس  على  األولى، 

ِعم صباحا أيها الصبح الجميل، بما يحمل من عمومية 

وفضاء داللي بليغ..

قل لهذا الليِل يمضي

تاركًا َوْمِضي ونبضي

قل لهذا الليِل : ليال 

سوف يفنيك الصهيُل؛

ال تحدْق؛

أنت تذوي...

أنت تهوي...

أنت تغرْق...

أنت ليٌل...

محض ليٍل..

حين يأتي الصبُح يفنيك الذهوُل؛

الزمن – وهو غير موجود  هنا يظهر للقارئ عنصر 

بهذه الكثافة في نص عبد الصبور، كونه يُّشكل فضاء 

رؤية  إلى  انقلب  وكأنه  حقيقي،  نص  لكل  طبيعيا 

إبصاريه للطبول والخيول والصهيل والذهول وتبادلها 

وبهذا  والصمت،  والوقت  والليل  الصبح  مع  لألدوار 

تدل  التي  المفاتيح  من  الكثير  عن  الشاعرة  تكشف 

فيها  تنمحي  لدرجة  األثيرة،  األسلوبية  بصماتها  على 

ومن  الشعري،  ووعيها  النقدي  وعيها  بين  المسافة 

المؤكد أن هذه الثنائية لعبت دورها الحاسم في طرح 

أسئلة مهمة في خطابها الشعري..

ِعْم صباحا أيها الصبُح الجميُل

قد أُغنِّي...

حين يبدو النوُر أشجاًرا بحضني

فاحتضني، 

وانتظرني، 

سوف أرقى سوَر لَحني

من ُربى الُحلِم النحيْل.
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العالية  الحرفية  من  قوتها  تستمد  الناجحة  القصيدة 

تتحرك  الذي  للمضمون  الداخلي  الزخم  لشاعرها ومن 

فيه اللغة، بحيث يكون قادرا على إضاءة األفكار وإقناعنا 

بها، وهو ما اقتدرت عليه شاعرة لها تجربتها وأوجاعها 

تتحكم  ال  وبكتابة  الخلق،  إلى  يتوق  كإنسان  ووعيها 

الموضوعات  أو  العشوائية،  والهواجس  الرغبات  فيها 

الرجل  بين  الخاصة  كالعالقة  بعضهم،  عند  التقليدية 

والمرأة، أو أيهما يهيمن على األخر، أو حتى الحديث 

معطوبة  نسوية  ذوات  عن  أو  بفجاجة،  الجسد  عن 

في تفكيرها ووعيها، من هنا نرى أن شاعرتنا هاجسها 

إنساني بالدرجة األولى، تمارسه بوعي أكبر من أولئك 

الذين يسجنون المرأة فيه..

خطاب الذات و الواقع 

َهْيَت لَْك... !

* ُهيِّئُت لْك...

غلَّقُت هذا الباَب دوَن فواِجعي...

غلَّقُت هذا الَغاَب دوَن مواِجعي...

وسموُت لك...

ضجَّ النِّساُء باالفتراْء...

نا... فضحكُت في حضِن السَّ

أمعنُت في عشِق اتِّساِعَك...

وارتفقُت ُذرى النِّداِء؛ بدوُت لْك...

مزَّقُت ثوبََك مْن أماٍم من هياٍم من وراْء

الجوقة :

ها إنَّها امرأة القيود...

وجدْت فَتاَها في القصيْد...

أَلقْت بصخرتِها، ارتدْت

شمس ا جموح ا من جديْد...

أنَت الذي سطََر الخياْل...

ألقاَك في نبع المثاِل...

أذوَب فيَك بال حدوٍد...

أنتشي حدَّ الكماِل

أُنيُر لك...

الجوقة :

ها إنَّها امرأة القيود...

وجَدْت فتاَها في ال بعيد...

ها...؛ هيِل يضمُّ فوَق الصَّ

فتذوُب...تشرُق كالوعود...!

..............

ضجَّ النِّساُء بمكرِهْن...

أشعلََن ناَر أَُوارِهْن...

أكْبرَن نورَك في دمي...

قد جئتني ببخورِِهْن...!

- ها إنَّها تُغوي فتاها

قد سباها... واصطفاها...
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واعتراها... في ُرباها...

و احتواها في النِّداء...

............

أنَت الحرائُق والظِّالْل

أنَت الجماُل بال اعتالْل...

أشعلُت فيَك تأوُّهي...

فسقيتني الظَّمأ الزُّالْل.... !

الجوقة :

ها إنَّها امرأة القيوْد

روِد وجدْت فتاها في الشُّ

فمشْت إليِه على ابتهاْل

وجدْت فتاها في القوافَي...

في الخوافي في ال...ُمحاااااْل....!

ُهيّئت لك – تدخل   - النص  وكما ورد في مدخل 

تبدو  التي  للحركة  وتجسيد  تغيير،  عملية  الشاعرة 

وتبدأ  كهذا،  موقف  حال  الشاعرة   / المرأة  عليها 

درجة  إلى   – ُهيئّت   – من  االنسياب  في  الحركة 

وتتوالى   – غلّقت   – قولها  في  القوة  من  أعلى 

األفعال بين القوة والضعف وتتغير، من خالل بروز 

القارئ معنى وصورة، وتقدم  وتأثيرها على  األفعال 

لنا الشاعرة القصيدة في صورة درامية تتدخل فيها 

)الجوقة( وهي أشبه بالنداهة، التي تتكرر أصواتها، 

بل وتستحضر أيضا األخريات، في شكل تناص رمزي 

لنسوة المدينة ممن أصابتهن الغيرة من امرأة العزيز 

التي وجدت فتاها، وهكذا يتبدى العالم في نصوص 

الحياة  في  انغماسها  رغم  الشعري،  إليها  تسلل 

الديوان،  قصائد  جل  في  نجده  ما  وهو  الواقعية، 

فبداية من اإلهداء الدال باعتباره القصيدة الواقعية 

إلى   “ فيه  تقول  والتي  الشاعرة  حياة  في  األهم 

القصيدة األبهى.. أبنائي.. تناُسم / َمرام / ُمهاب، وكأن 

ترادف أسماء األبناء يبدو كحالة شعرية أو إبداعية 

مهاب،  إلى  مرام  إلى  تناسم  من  بداية  متدرجة 

وقصيدة كهذه بالتأكيد هي األبهى بالنسبة للشاعرة، 

فهل هذه القصيدة هي ما سنجده في ديوان “ كوني 

طيورا “ المكون من 28 نصا هي بالترتيب ُمريد – 

على  بكاء   –  “ رقم..ُمكرر  كالكيت..مشهد   “ شواء 

زند الريح – قيثارة وذئب – قرابيني.. قرابين – وما 

تزال في العراق أسلحة – )........( – لقاح – تجاعيد 

روح – أطيافنا – كلما – في معبد الماريجوانا – ما 

رسالة   – لك  - هيت  ال...  الليلة  في  أوجع شهرزاد 

غير شعرية – احتدام – مدد.. مدد – ذات وهم – 

لها – هي – ).....( – عم صباحا، وانتظرني – كوني 

طيورا – تلويحة – أسرار األوراد – أسرار ورد معلنة- 

القارئ  أن  أعتقد  العناوين  هذه   – الطين  ابتهاالت 

الناقدة  عقلية  أن  سيجد  العابرة  النظرة  ومن خالل 

متواجدة بقوة في تشكيلها، وهذا أمر طبيعي، فنحن 

عليها،  وليس  للشاعرة  يحسب  أنفسنا، وهذا  نكتب 

الشاعرة ديوانها بقصيدة “ُمريد” وهو  تبدأ  فعندما 

كاميليا عبد الفتاح
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عنوان مراوغ، اسم فاعل من أراد، وهو أيضا تابع، أو 

متعلِّم، ويقال أنه رتبة من رتب الّصوفيَّة وهذا يعني 

أننا بإزاء حالة ما تشير إلى الوقوع في حبائل شيء، 

وكأنه أيضا مراودة، وتنهي أيضا 

مطلع  في  الشاعرة  تقول  الطين،  بابتهاالت  ديوانها 

قصيدة مريد :

- توضأت من ُعرف ديك ُمطالع

وأرضيت أمي

فهل تستطيع الكنوز الرياحين أن تستجيب؟!

أرى لون عينيك يسعى لقلبي

فأسعى إلى القلب سعي الصواهل

تجتاح أرضي

وتهدي إلى القلب ِوْرَداً حميماً

وسر ابتسامات شيخ عجوز

وسر الرضا في العيون العميقة

كأني احتدام من المعجزات !

يعبر  فالديك  تفكير شعري خاص،  بإزاء  أننا  ويبدو 

أن  كما  دائما،  الفجر  قبيل  بصياحه  النور  قدوم  عن 

األمم،  بعض  ثقافات  في  للتضحية  رمزا  يعد  الديك 

وحين  وفحولة،  خيالء  الديك  عرف  في  أن  ومعلوم 

تقول الشاعرة أنها توضأت من ُعرف ديك ُمطالع، أي 

بدأت  لذا  لألم،  إرضاء  ُمطلع،  أو  أو عارف،  راٍء،  ديك 

أن  الرياحين  الكنوز  تستطيع  هل   “ التساؤل  في 

تستجيب؟! هكذا يبدأ الفعل بين طرفين هو وهي، 

تسعي  لقلبها،  عينيه سعيه  لون  في  ترى  أن  فمجرد 

هي إليه سعي الصواهل - الجياد - في حالة صهيلها، 

ِورَْداً   - قلبها  إلى  اجتياحها ألرضها، وتهدي  في حالة 

حميماً- الِورد هنا بمعنى الذكر الجميل – أو التسبيح، 

لذا ستجده في سر ابتسامة العجوز، وسر الرضا في 

العيون العميقة، كأنها احتدام من المعجزات، و يبدو 

أن النص سيأخذني إلى مرافيء وشطآن ال نهاية لها، 

والقصيدة مكثفة جدا، ويهذا يمكننا القول كما قدمنا 

من قبل أن الشاعرة متأثرة بكونها ناقدة مجيدة، لكنها 

أيضا شاعرة رهيفة الحس والوجدان، قادرة على كتابة 

متميزة واعية، وفي ذات اللحظة ال تخلو من الشعر 

الواقع  هذا  في  نعيشه  بما  المتأثر  الجميل  العفوي 

المؤلم، وكما قلنا عن البداية، تُنهي الشاعرة ديوانها 

بقصيدة “ ابتهاالت الطين “ وتقول فيها : 

مصيرُنا بََشْر...!

نجوُز إِْذ نَِشّف...؛

نِشفُّ إِْذ نَُجُوز؛

د الُفؤاَد فوَق حجرِة الكنوْز... َفَوسِّ

جر.. وارسْل لنا الَمالَك بالحناِن وال... شَّ

مْن أَْجلِنا أَنِْر...

خطاب الذات الساردة

وفيه تكمن فلسفة الشاعرة من بداية الديوان وحتى 

نهايته، وكأن الديوان قصة حياة مليئة بقيم اجتماعية 

تبين،  تكاد  ال  خافتة  قص  عناصر  تربطها  وإنسانية، 

وهو ما يمكننا رصد بعضها.. ففي قصيدة أطباقنا تبدأ 

قصيدتها بمنطق حكائي

“ وبينا نأكل المشوي والمقلي وال.. حلوى “ 
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وفي قصيدة “ هي “ تبدأ هكذا

“ الساعة اآلن الجنون إال عشرة أعواد من الحطب” 

وتعتمد الحوار في قصيدة “لقاح  

- أركبني يا جد كل األراجيح 

- سأبقى إلى جوارك..

وترتكز على الصورة الساردة 

-ظلت تدور في المدى 

-تدور فيشهق البخور 

-أمامها حراسه 

-وخلفها مسرور..

“قيثارة  ولتكن  أخرى  قصيدة  نقرأ  أن  ويمكننا 

تماشيا  بالغناء،  أشبه  إيقاعيا  تطورا  وسنجد  وذئب” 

مع العنوان “قيثارة” أي أننا بإزاء وعي جمالي جديد، 

يرتبط بالذات أيضا في مواجهة األخر،

ومْن كاَن هذا الذي اغتاَل لَحني

أراَق من الفجِر فجراً يُغنِّي؟

وأَْسكََت في القلِب أسراَر نُوني

فما عدُت مثلي،

وما ُعدُت منِّي

للعمل  النسيجية  الصورة  يّقسم  النقد  كان  وإذا 

الفني، ويحولها إلى أفكار ومعاني وتركيبات مجردة، 

فالشعر على العكس منه جامع كل العناصر في تقنية 

الفكر، وحيث  يساوي  الشكل  واحدة، حيث  جمالية 

التوازن بين العقلي والوجداني...

ومن ذا الذي فوق ُحلمي تلّوى؟

أضاَع من الُحلِم ُحلما، و أَْقعى

بدا لي على الُعشِب ذئبا، وشاة

بَدا لي كنجِم، إذا النجُم أهوى

ومن ذا الذي قد أضاَع جناحي

ب كأسي، وَر احي؟ وأسقُط في الجُّ

بين  ما  والتجربة  البناء،  نكتشف  النحو  هذا  على 

على  قدرتها  للناقدة  أن  ونكتشف  والعقلي،  الحسي 

المغامرة، وأنها قادرة على انجاز قصيدة متفردة خاصة 

الشعر  تبرح حركة  لم  القصيدة  بها، وان كانت هذه 

المستقرة مشروعيته منذ ما يزيد على النصف قرن، 

لكنها بعيدة عما يسمى بالحس النسوي في النصوص، 

الذي يؤرق كثيرا من الشاعرات، فالواقع أن ناقدتنا / 

شاعرتنا تعاملت مع العالم من واقعها اإلنساني وهو 

ما سيجده القارئ في ديوان – مهم – رغم أنه باكورة 

عن  نبحث  يجعلنا  ما  وهو  المتميزة،  الشاعرة  إنتاج 

ظواهر واشارات أخرى في خطاب الشاعرة 

الخطاب البنيوي الرومانتيكي 

يمثل  الوطني«  »الهم  سنجد  الخطاب  هذا  في 

فلسفة خاصة وهو موضوع ال يخلو منه ديوان للشعر 

نص،  من  أكثر  في  ذلك  وسنجد   – تقريبا   – العربي 

الزعم  بل يمكن  أسلحة،  العراق  تزال في  : وما  مثل 

بأن مفردات هذا الهم تمثل طقسا في الديوان كله..

مثال في قصيدتها القصيرة.. 

“ كُلَّما...!
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ُهم كلَّما جاؤوا إليك 

وأعلنوا موَت المياه 

من الُمحيِط إلى الخليج،

وأسرجوا صوَت النَّشيج،

سمعُت - وحدي – صوته 

وسمعُت - وحدي – موتَه 

هذا الصهيُل؛ فقدتُه...!

هذا الصهيُل؛ ضممُته 

ودسسُت حضنَي في شذا النَّائي البهيج...

بعض  طيورا”  “كوني  ديوان  في  تتبدى  وهكذا 

والحماسة  التحريضي  النزوع  مثل  الفنية  الظواهر 

الوطنية، جدلية الرجل والمرأة ونصوصهما التحريضية، 

درامية  بأشكال  هذا  كل  وارتباط  التراث،  استدعاء 

متمايزة، مثل تقنية تفسير الشعر بالشعر، ولنقرأ معا 

هذه التقنية بالتبادل في القصيدة الواحدة، أو فيما 

بشعرها،  شعرها  تفسر  الشاعرة  وكأن  القصائد  بين 

حيث يتم التحول من القائل إلى القول، فتسأل في 

نص : ما أوجَع شهرزاُد في الليلة ال..

“ ما الذي َراَق لْك

في جميع النِّساْء...؟!

كيَف ال تُوِجُعْك

َسطوة الكبرياْء..؟!

كيَف ال يمنعْك

صولجاُن الَملِْك...؟!!!

ما الذي راَق لْك

في الجواري ال..ِحساْن

في جلوِد ال...ِقياْن؟!

هاْن...” - “ وردة كالدِّ

- ما الذي زلَزلَْك..؟!

- قينة كالُجَماْن.....

خاْن... عشُقها كالدُّ

- ناَل منك الزَّماْن

باللَّمى َقاتَلَْك....!!

ويأتي الجواب في المقطع األخير...

آااه يا ُموِجِعي لسُت ُروحا تَِعي

أنَت َمْوتي معي !

أَيَُّنا قد َهلَْك..؟!

أنَت موتِي معي...

مْن تُرى قد َهلَك؟!

ولنقرأ معا ذات التقنية بالتبادل بين القصائد، في 

نصها القصير “ احتدام “ 

هي غاضبْة

بى ! من وهِم ألحان الرُّ

أخر  قصير  نص  في  مقابلة  داللة  أو  تفسير  إلى 

بعنوان “ تجاعيد روح “ 

إن البنايات القديمة والضباب 

وأسى العجوز المنحني نحو التراب 

كائنات شاهقة.
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أيضا تتعدد أشكال التناص مع التراث ومعانيه، مما 

وبحس  باألشياء،  األشياء  لعالقة  خاصة  رؤية  يطرح 

في  المرأة  تعانيه  ما  أعماق  عن  يعبر  رومانتيكي 

زخما  التراثية  المفردات  وتمثل  الشرقي،  مجتمعنا 

كالدهان،  وردة   “ مثل  زادي  الشهر  النص  في  خاصا 

في  القارئ  يُدخل  ما  صولجان،  الجواري،   ،“ القيان 

أجواء تاريخية معروفة وملهمة، ثم هناك األنا / األخر، 

باعتبارهما مرآة العالم.. حيث نجد ما يمكن تسميته 

بالنص الداخلي، الذي يقدم صورة للذات من الداخل، 

واللغة  صاحبتها،  إلى  منحازة  القصيدة  نجد  بحيث 

شريك  أخر،  عن  عبرت  وان  حتى  محايدة  ليست 

أساسي في رؤية الشاعرة وموقفها من الحياة.

قرابيني.. قرابين

أشاَر إلى الظالِم، وقاَل : كُونِي...

فقلُت : أراَك تُظلُم في عيوني...

ألَنَت الليُل يربُض فوَق فجري

ويحتلُب النَّدى من يَا َسِميني

رأيُتَك ذاَت أنَّاٍت، وخوٍف

فخاصمُت المآقَي في عيوني

ظالُمَك في ِدماَك؛ فلسَت ِمنِّي

ِجيِن..! ظالُمَك في ظالِمَك كالسَّ

....

سأشعل من قرابيني الرعود

تصير عمود ملح من جديد

تلوت عليك سفرا من عذابي

فكن جلمود صخر أو حديد 

تلوت عليك شطرا من عذابي 

فكن في كهف عاد أو ثمود

...

فال تنظر وراءك واتركني

تصير عمود ملح من جديد 

هذا النص القصير أيضا والذي أود أن أختم به حديثي 

عن هذا الديوان المهم، وبعد ان أثبتناه للقارئ، من 

)قرابيني..قرابين(  إلى عنوانه  النظر  نلفت  أن  األولى 

بل  له،  بنيوية  قراءة  تقديم  بغرض  ال  ألهميته  نظرا 

التركيز على سمات محددة في بنيته الجمالية، والنص 

ما  هو  فالقربان  قلنا،  كما  عنوانه  من  بداية  يتشكل 

جليس  هو  الُقربان  يقال  وأيضا  أخر،  إلى  به  يتقرب 

قدمت  الشاعرة  نجد  نصنا  وفي  وخاصته،  الملك 

أردفتها  ثم  )قرابيني(  القرابين خاصتها  من  مجموعة 

في  اللفظي  التوكيد  وهذا  )قرابين(،  للمؤكد  بتوكيد 

وتضيف  قبلها  االسم  تفيد   – قرابين   – كلمة  تكرار 

إليه شيئا جديدا لم يكن معلوما بدونها عند تكراره، 

والقاعدة تقول : إن التوكيد تابع يذكر في الكالم لدفع 

أجل  مقصودا،ومن  ليس  مما  القارئ  يتوهمه  قد  ما 

تفسير العالقة بين القرابين الذاتية والقرابين العامة، 

نجد أن نظام التركيب الذي يقوم عليه النص ينضوي 

تحت التصور لحركة القرابين ويتكرر هذا التصور في 

التي  األفعال  إلى  االسم  من  متحركا  المتلقي  نفسية 

يتضمنها النص، ومن تكاثر األفعال وتواليها يبين حجم 

/قرابين،  تضحيات  من  الشاعرة  قدمته  ما  وأهمية 

ولعل هذه القصيدة كغيرها نجد الشاعرة تربط بين 

التخييلي والواقعي بداية من الفعل، ورد الفعل، تبدأ 
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تظهر لنا قدرة البالغة على التصّور، وتحويل الصورة 

الصوتية إلى مرئية، ولنتأمل قول الشاعرة 

ألَنَت الليُل يربُض فوَق فجري... ويحتلُب النَّدى من 

يَا َسِميني

متنامية  متحركة  صورة  في  يجيء  يحتلب  فالفعل 

مجازية عن فعل األخذ بال حدود، وكما قال العربي 

القديم : ال يحلُب الضرَع لؤما في اإلناء وال.. يُرى له 

في نواحي الصحن آثار !

نعجته  من  اللبن  يرضع  كان  رجل  إلى  إشارة  )في 

وال يحلبها خوفا من أن يُسمع وقع الحليب في اإلناء 

فعلها  في  الشاعرة  ديدن  أن  ويبدو  منه(  فيطلب 

نصا مستسلما، ففي  تكتب  دائما يجعلها ال  المقاوم 

كل نص نجد الفعل ورد الفعل، ويبدو أن الناقد القابع 

اللحظة  في  دائما  يظهر  ووعيها  الشاعرة  ضمير  في 

أن  فيه  القارئ  يعتقد  الذي  الوقت  ففي  المناسبة، 

النص انتهى بفعل االحتالب، تفاجئنا الشاعرة في الجزء 

ابتعاث  هّمها  كل  المقاوم،  بفعلها  النص  من  الثاني 

ذاتها، فتقوم بعزم وتصميم بهذه التالوة العجيبة، 

فتردد آياتها وكأنها تتلو الرُقى طلبا للشفاء من هذا 

الخبيث، وكأنها أيضا تتلو عليه تنويمها الخاص، وتقرأ 

عليه وردها فيتحول إلى جلمود أو حديد أو تدخله 

في كهف عاد وثمود 

تلوت عليك سفرا من عذابي

فكن جلمود صخر أو حديد 

تلوت عليك شطرا من عذابي 

فكن في كهف عاد أو ثمود !

هذه شاعرة “ العالم “ في ذهنها وبين يديها، ولديها 

قدرة وسيطرة على بنية نصوصها لهذا استطاعت أن 

تبتدع أسلوبها الشعري ولغتها الخاصة التي تبتعد عن 

يبدو مقبوال وجميال  التقليدي، وحتى تجريبها  األداء 

وواثقا – أي أننا أمام ديوان “ كاميلياوي “ لحما ودما، 

بأفكاره المبتكرة، وبانتمائه إلى صاحبته ال باعتبارها 

امرأة تكتب عن مأساة امرأة، وانما ألنها شاعرة تكتب 

عن مأساة المجتمع بأثره 

مراجع استفاد منها الباحث 

فضل-هيئة  –صالح  المعاصرة  الشعرية  -.أساليب 

الكتاب 2016

هيئة   – الصبور  عبد  صالح   – الشعر  في  -.حياتي 

الكتاب 1995

-.ثالثية الماء والنار والظل – مقال – حسن حامد – 

مجلة نزوى- العدد6 - 1998

-.ديوان “ كوني طيورا – كاميليا عبد الفتاح – هيئة 

الكتاب 2019

محمد  بحث   – النص  ورائحة  النوعية  -.الكتابة 

المغربي كتاب مؤتمر إقليم القناة وسيناء 2017
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تكون  ما  غالبا  لذلك  سياسيا،  وجدانيا،  اجتماعيا، 

ضخمة الحجم، متعددة األجزاء يستغرق تأليفا زمنا، 

في الوقت الذي يمكن قراءة كل جزء في رواية النهر 

علي حدة، بوصفها رواية مستقلة بذاتها مع أنها تؤلف 

جميعها عالما روائيا موحدا، يدور حول نواة سردية 

يتابع  وصراع،  وشخصيات  وزمان  مكان  قصة  تجسد 

تفاصيل حياتها، ورصد  والدخول في  تاريخها  الراوي 

درامي  بخيط  ترتبط  التي  وقائعها  وسرد  تحوالتها، 

باتجاه  الدفع  قوة  ويمنحها  أجزاءها،  يشد  متصاعد، 

والنقد،  والكشف  المتابعة  في  العام  الهدف  تحقيق 

منطلقا من قصص الشخصيات وحكاياتهم المتواترة، 

تاريخية  مرحلة  وفي  عامة،  المجتمع  قصة  إلي 

الشغل  هذا  مثل  إلي  الرؤية  تتسع  وبذلك  محددة، 

حتى تكون الرواية بأجزائها التي غالبا ما تكون ثالثية، 

قصة المجتمع بأسره بل اإلنسانية جمعاء، فما دامت 

وإن  واحدة  الرواية  تكون  أن  يجب  واحدة  الحياة 

العربية  الروايات  أشهر  في  ولعل  أجزاءها،  تعددت 

التي اشتغلت علي مصطلح رواية النهر )ثالثية نجيب 

ورواية  منيف،  الرحمن  لعبد  الملح  ومدن  محفوظ، 

رباعية بحري لمحمد جبريل ورواية أرجوان للروائي 

التونسي محمد المختار جنات(.  

وهذا ما يشتغل عليه مبدعنا، فبعد أن قدم روايته 

أوزير(،  )ليل  الثاني  الجزء  يقدم  النهار(  )أول  األولي 

يشد  الذي  الخيط  أما  وحيد(  )وشم  الثالث  والجزء 

العمل، فهو الدخول الحر والواعي في مسارات الحياة 

في أمكنة محددة مرموزة للكشف عن الظلم الذي ال 

ينتهي، والذي يتوالد كالذباب وال يموت، ينتقل من 

األب إلي االبن فهو وباء موروث الضعف واالستكانة، 

مقابل القدرة والقتل والجبروت .

وما )أوزير( إال بلدة سواء أكانت واقعية أو متخيلة – 

وهي غالبا قرية بوسط الدلتا- فهي رمز الهدف الذي 

ليــــل أوزيـــــر

شغله  القرش(  )سعد  المصري  الروائي  يتابع 
مساحات  علي  الممتدة  روائية،  ثالثية  علي  اإلبداعي 
مكانية مختلفة، وأزمنة حياتية متغايرة، لتنتمي اصطالحا 

إلي ما يمكن القول: بأنه شغل روائي طويل قائم علي أحداث 
متعاقبة، تنتمي إلي أفق واحد، من الممكن أن يكون:

فرج جماهد

مابني الكشف والنقد والشغل 
علي حرفية  

رواية النهر
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المبدع عليه وغايته في الكشف واالكتشاف  اشتغل 

عن مساوئ بلدة أفرزت ثعابين استغالليين استطاعوا 

بما وفرته الظروف لهم بأن يضعوا البلدة وناسها تحت 

سيطرتهم لقد أعاد )الحاج عمران( بناء قرية )أوزير( 

التي محاها الفيضان منذ أكثر من خمسين عاما، ظلت 

خاللها القرية مثاال للتسامح والعيش المشترك حتى 

الملذات  آلت األمور إلي حفيده عامر، الذي جرفته 

بعد أن حاول أغراب اغتياله، مما شكل فرصة ذهبية 

لمنصور القهوجي، ألن يستغل ما جري، فأوقع القرية 

في حجره، وبارتفاع سردي سريع جمع الخيوط كلها 

بيده ثم انتقلت إلي ابنه )خليفة( علي مدي أربعين 

مستبدة  قوة  بين  الصراع  فترة  تشكل  كانت  عاما 

امتالكه سدة  الناس  كلما حاول  وبوادر وعي  عمياء، 

منصور عن طريق القتل والخطف واألعوان الدروب 

الموصلة إليه، ومع أنه من المفروض أن ينتهي كل 

صبح  إلي  فيه  الظلم  امتد  مهما  ليل 

الحرية،  مشرق حامال علي راحتيه 

ليل  فإن 

أوزير الطويل لم ينبلج عن فجر مضئ وإنما عن كارثة 

التي تفرقت إلي مجموعة  أكلت كل شئ في أوزير 

من الغجر أغاروا علي دار سيد أوزير )عامر( فاستغل 

منصور القهوجي الفرصة وأعلن: إن تسليم سي عامر 

آباء  الترب، ألرواح  لعظام  األغراب خيانة  إلي هؤالء 

السيد، وينهبون  وأجداد، وإن هؤالء أعداء سيقتلون 

القبور،  وينبشون  النساء  حرمات  وينتهكون  البلد 

الشقارف  األغراب  في  فأعملوا  النفوس،  ألهب  مما 

القرية  سيد  لرجاء  منتبهين  غير  والعصي  والفؤوس 

اإلبقاء علي أي منهم حيا ليعرف سر المباغتة، ولكن 

تخطف  كادت  رصاصة  تنسهم  لم  بالنصر  الفرحة 

اللحظة  في  القهوجي  فطنة منصور  لوال  السيد  روح 

علي  االستيالء  في  مشروعه  تنفيذ  ليبدأ  المناسبة 

القرية وسيدها المولع بالنساء عامة وبزوجته زهرة.

ال  بأمور  مشغوال  كان  حيث  قهوته  منصور  يغلق 

تهفو  ال  متأخرا،  إال  داره  إلي  يعود  ال  عنها،  يفصح 

نفسه حتى إلي رؤية ابنه )خليفة( حيث وصل إليها 

أن زوجها مالزم لسيد أوزير ال يفارقه، تذهب لتشكوه 

فيها مشغول  من  كل  كان  عامر  دار  دخلت  وعندما 

يخل  “لم  المساعدة  يد  مد  إحداهن  منها  فطلبت 

الدار،  تفارق كل من في  وجه زوجها من بشاشة ال 

فاجأتها طريقة استقباله لها، لم يفاجئه حضورها بدا 

لها كأنه ينتظرها، سألها عن سبب تأخرها.

ـ من العصر وأنا أنتظر وصولك أوشكت أن تجيبه 

بالفعل، المت قلبها الضعيف، ورأت أن تتجاهل الكالم 

أعصابها وإفساد  تدمير  يريد  الحلو من زوج مخادع 

خططها فال تشتكيه لسيد القرية، ص25 .

عامر،  دار  علي  المترددين  بمراقبة  منصور  بدأ 

وحفاظا علي أمنه أوصي منصور البناءين بتعلية سور 

سابق  بموعد  إال  الدار  إلي  أحد  دخول  ومنع  الدار 
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فأصبح منصور السيد يحكم بين المتخاصمين حسب 

يريده منصور  بما  يسير  المركب  وبدأ   . هواه ص28 

القهوة  أزال  اعتراضا،  يبد  لم  الذي  عامر  غياب  في 

وارتفع مكانها برجا للمراقبة، أمر موران المعماري أال 

السور  بتعلية  أمره  تزيد علي دورين، كما  دارا  يبني 

المحيط بأوزير، كما أمر )كارلو البندقي( بالبحث عن 

أوزير  بزمام  المحيطة  التربة  حافة  علي  يزرع  نبات 

الفيضانات والسيول سرعان ما ارتفع  الستيعاب مياه 

السور واألبراج والنبات، واستحال علي أحد أن يدخل 

أوزير إال عبر البوابات الثالث، ومن مكانه األعلى رصد 

المراقبين في األبراج من ال يراه أحد باستثناء مؤذن 

جامع سيدي عمران الذي أناط به وخليفة تبليغ الناس 

بأشياء يرغب نشرها وإذاعتها علي أن يبحث عن شيخ 

العميان  أن صوت  بحجة  المسجد  في  ليؤذن  أعمي 

فيه نداوة وخشوع، وهم بحاجة إلي الخاشعين حتى 

يزول أعداء الله الفرنسيس، لقد حول الشيخ إلي مناد 

الكرام،  كان أول نداء له “من سي عامر ألهل أوزير 

يستحلفكم بالله أال تتأخروا في الغيطان، وبعد صالة 

المغرب ممنوع الطلوع من بوابات البلد، وبعد صالة 

برحيل  الغمة  تزول  حتى  الفوانيس  تطفأ  العشاء 

الفرنسيس  أن  الثاني  النداء  في  وجاء   “ الفرنسيس 

قال  وقت،  أي  في  أوزير  يقتحمون  وربما  عادوا، 

أو  الحريم  خروج  ممنوع  النداء:  ختام  في  المؤذن 

ويسخر  المغرب،  بعد  الشارع  في  الفوانيس  إشعال 

عامر من النداء غير المعقول، فيسأل زهرة عن غباء 

الفوانيس  بإشعال  السماح  أن  يعي  ال  الذي  منصور 

قبل المغرب ال يفيد أحدا، بل هو فعل المجانين، أما 

إشعالها داخل الدار في الليل فال خطر منه، ص37.

قصره  في  وبقاءه  عامر  حصار  في  منصور  يستمر 

العالي، ووزع رجاله في منحنيات الشوارع والحارات 

إال  بها  المرور  الناس  ومنع  عامر  دار  إلي  المؤدية 

جيران السيد.

تخرج زهرة بصحبة خادمتها إلي البحر فمن هناك 

تتأمل  وقفت  أحد،  يعلم  ال  حيث  إلي  هند  ذهبت 

في  المغرب،  في  أهلها  عن  يعوضها  أن  عسي  النيل 

ابنها  قالت:  مستغيثة،  المرأة  نادتها  العودة  طريق 

الرضيع يحتاج إلي لبن، وتخشي مخالفة األوامر وإن 

خرجت فلن تعود كما لم يعد زوجها قبل أيام، ولما لم 

تسمح األسياخ الحديدية بمرور رأس الصغير، أخرجت 

ثديها األيمن والتقمه فم الرضيع، وتكشف أن منصور 

علي علم بكل ما جري معها، تطلب ابنتها عائشة التي 

راحت ترضها، وفي الصباح أخبرها عامر أن الفرنسيس 

علي  أعلن  الذي  منصور  أوهمه  كما  مختبئين  عادوا 

الحرب األولي  المؤذن بأن من لديه سالح من  لسان 

إلي  ليوزع علي من يختارهم للذهاب  عليه تسليمه 

أن  الممكن  أي سالح من  القرية من  ليخلي  الحرب، 

علي  رجاله  فاستولي  وتزداد جرائمه  ما،  يوما  يهدده 

الكنيسة ومنع كارلو وموران في دخولها وفرض علي 

الفالحين توريد خمس ثمار الحدائق وسمح لهما ببيع 

ضريبة  وعمم  الثمن  خمس  يدفعوا  أن  علي  الثمار 

الخمس علي كل المزارعين.

سعد القرش
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تضم زهرة الطفل الرضيع إليها بعد أن سمته إبراهيم 

ليعيش مع عيشه ابنة زهرة ويحيى وإدريس ابنا عامر 

أن  توفيق  من  منصور  يطلب  المتوفاة،  زوجته  من 

في  معه  والعيش  وتعليمه  خليفة  ابنه  بتربية  يهتم 

طنطه وكراء مدرس خاص لتعليمه الحساب والكتابة 

ص63،  فارسا  يجعله  ومدربا  القرآن  لتحفيظه  وشيخ 

وبغياب توفيق أغلقت بوابتا أوزير القبلية والغربية.

الفتاوى حسب  وإصدار  المؤذن  علي  منصور  يركز 

هداه وبما يخدم مصالحه وأن نصيب الخمس ضريبة 

وافق عليها إمام الجامع ص69.

لزيارة  الحج ودعا سبعة  ويعلن أن سي عامر نوى 

زهرة  لمحت  البدوي  السيد  مولد  وفي  معه،  النبي 

علي  يشرف  أنه  فعرفت  خليفة  يده  وفي  توفيقا 

المكلف  الحارس  المدينة وفجأة يختفي  تعليمه في 

برصد موران ويعلن منصور بأن الله سبحانه ساق لنا 

الوقت  في  نجهلها  بمعارف  اإلسالم  أعداء  النصاري 

الذي كان رجال منصور يتابعون حجاج أوزير تكفيرا 

عن ذنوب ناس أوزير ويشير إلي النداهة التي تغوي 

الرجال ص100.

من  كثير  أصاب  منصوراً  إن  لعامر:  زهرة  وتقول 

الناس بالجنون ص104 .

فأوضح عامر لمنصور أن هناك حروبا تعالج الحمقى 

وتشفي المعتوهين تساءل: هل ترمي الحروب األكثر 

فيري  الجنون ص104.  إلي  العقالء  من  بكثير  قسوة 

منصور بأن لعنة النصاري أصابت أوزير محاوال انتزاع 

نما  بنبات  جاء  الذي  وكارلو  موران  بطرد  منه  أمر 

شيطانيا في كل مكان ص105.

ألنه  قتلته  الجن  بأن  ويشيع  توفيقا  منصور  ويقتل 

أقام في أرضها وآذي صغارها الذين عبثوا بجثته، لكن 

آخرين قالوا: إن منصوراً قتله بخوف كان مهنة توفيق 

عندما كان رجله القوي ص113 .

ويكبر األوالد وهم ال يدرون ماذا جري وراء جدران 

األفراح  وأقيمت  عائشة  حسن  ويطلب  أبيهم  قصر 

بخفة  الراوي  ويروي  واسعة  غرفة  للعروسين  وجهز 

في  وتدا  اعتبرته  ما  رأت  وحين  األول  لقاؤهما  دم 

غير أرض هربت إلي أمها من حيرتها لم تجد البنت 

بخوف  قالت  ثم  فخذيها،  مابين  إلي  أشارت  كالما 

وابتسامة ال تخفي العجب، قال لي: اخلعي هدومك 

تحت  من  له  وطلع  الكرسي  علي  قعد  رفضت،  وأنا 

هدومه وتدا، قرصتها زهرة في خدها، وأخذتها بعيدا 

تذكر  السابع  اليوم  في  أذنها ص129،  في  وهمست 

حسن أباه وأمه فقد تذكر أنه يتيم ويأتي خليفة ابن 

منصور المستهتر الذي كان يريد عائشة لنفسه ليقدم 

التهنئة إلي العروسين، وتبحث عائشة عن حسن الذي 

اختفي فجأة في الفجر شوهد طافيا فوق مياه الترعة 

ويجد اإلعياء عائشة وتواصل ضمورها وتكتشف أنها 

حامل ص137 .

بأنه  أباه  خليفة  ويفاجئ  زهور  تسميها  ابنة  وتلد 

قتل  دبر  من  بأنه  ويعرف  عائشة  من  الزواج  يريد 

حسن  قتل  من  قتل  ثم  أعوانه  أحد  بواسطة  حسن 

بعبارة  خليفة  يفاجأ  جريمته  معالم  تختفي  حتى 

مكتوبة على جدار منصور تقول..

عليه  يخري  ألن  ألهل  رؤساؤه/  أنتم  زمانا  وإن 

ويضرطا

وعلم  الرجال  رآها  أن  بعد  السيما  بمرارة  فيحس   

يدل  لم  إن  بعراف غجري وهدده  فيأتي  بها،  الناس 

علي كاتب الكلمات بقطع رقبته فيدعي العراف أن 

من كتب العبارة هو أقرب الناس إليه فذهب ظنه إلي 

الحروف  فوق  بوضع سم  فيأمره  الجمل  رجب خف 
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المسموم  الحبر  يبصق  أو  ويبتلعها  يلعقها  أن  قبل 

ينكر منصور علي ابنه سلوكه ووصفه بالرعونة وعدم 

تقدير العواقب رد خليفة وهو خائف:

ـ اضرب المربوط يخاف السايب.

تترك  وال  بالسم،  تقتله  ال  بالفرقلة،  اضربه  أدبه،  ـ 

الكالب تنهش لحمه.

ـ هو ورجالك استهانوا بي، نسوا أني كبرت، أنا في 

سنك يوم حكمت البلد .

تبسم منصور في أسي:

ـ كنت في سني، لكني ضحيت بجد، فديت بروحي 

سيد البلد.

سأله بتوجس واستنكار: 

ـ وأنا ال أصلح؟

ـ أنت األصلح.

إعالن  قبل  حقوقهم  للناس  “رد  مات:  إن  وينصحه 

السماح  اطلب  اعتذر عني،  يفترسوك  وفاتي حتى ال 

ويجتمعوا  فيحبوك  جديد  عهد  في  أنهم  فيحسوا 

حولك، وينسوا بدايتك الشؤم “ص150. 

يحيى  تزويج  بمناسبة  عامر  بيت  في  األفراح  تقام 

عامر  ويعتق  زوجين  كل  علي  باب  وأغلق  وإدريس 

في  عبد”  داري  في  يبيت  “ال  أنه  معلنا  العبدين 

الوقت الذي كانت عائشة ترفض الزواج وتكفيها ابنتها 

زهور يشعر عامر بخيبة أمل ولديه في الزواج وبينما 

العبدين  يأتيه أحد  هو في تفكيره بما أصاب ولديه 

خليفة  أتباع  من  وجوههم  يعرف  رجاال  أن  ليخبره 

خطفوا صاحبه ويبرر منصور فعلة ابنه بأن العبدين 

حاوال سرقة مراكب صيادين ضرب العبد وقبضا علي 

ثم  أخري  مرة  العبد  كالم  إلي  عامر  استمع  صاحبه، 

أقفاه في الدار ص158 .

علي  عامر  تحسر  وأبيه  خليفة  إبعاد  يحيى  يقترح 

أنه زرع منصورا وال يمكنه اقتالعه مرة واحدة، تنهد، 

كشطته  لو  سطحي،  مقرف،  جزء  وقال:”للدمامل 

بالصبر  عليك  يدميك،  بظفرك  خدشته  أو  يحيى  يا 

تتكون  لما  الدمل  قيح  الجسم  يطرد  حتى  والحكمة 

طبقة جديدة في الجلد”ص 159 .

وحتى يقطع منصور علي عامر أية فرصة للنيل منه، 

أتاهم نداء المؤذن قائال:

وحذر  والمحلة(  )سمنود  في  ظهر  الطاعون  “إن 

الخروج من البلد ولو إلي السوق حتى زوال النعمة، 

ظهر  إذا   “ قال:  النبي  أن  روي  الجامع  إمام  أن  ذكر 

وأنتم  بأرض  ظهر  وإذا  تدخلوها  فال  بأرض  الطاعون 

فيها فال تخرجوا منها “ .

علق يحيى : طاعون؟ يا إدريس “ ص160 .

)سمعوا  إدريس  عروس  بموت  الراوي  ويفاجئنا 

أن  قبل  الطاعون  ضحايا  أولي  موت  يعلن  المؤذن 

يعرف الناس بموت العروس( التي غاب عن جنازتها 

غير  الجموع  يشق  الفرس،  فوق  شاهدوه  إدريس، 

مبال بالناس مخلفا وراءه غبارا يستقيم أو يلتوي مع 

تراب الوطن( ص163 .

علي  تمدد  الذي  الرواية  من  األول  القسم  كان  إذا 

خمسة  علي  موزعة  صفحة  وستين  مئة  مساحة 

القسم  عنوان  الذي حمل  بطلها  كان  وعشرين فصال 

الثاني جاء حامال عنوان  القسم  فإن  )منصور(  نفسه 

)إدريس( ليكون بطل الفصول الباقية في الرواية، فبعد 

غياب طويل يعود إدريس إلي أوزير مع زوجة وولد 
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جالبا معه ثمرة فاكهة اسمها )مانجو( ويروي إدريس 

أخبار رحلته وكيف التقي بزوجته في عتاب وأساليب 

الهروب من الجهادية بقطع اإلبهام وفقئ العين ويأتي 

الفاكهة ويفاجأ إدريس  له  خليفة يسلم عليه وتقدم 

مهددا  بزراعتها  أمر  وأنه  المانجة  يعرف  خليفة  بأن 

بقطع لسان كل من يتحدث عنها ويري أن خليفة غير 

هائب في حضرة سيد أوزير وابنه ازداد امتالء وصار 

أكرشي ص178 

يخبرهم  من  يأتي  جرى  ما  حول  حوار  في  وهم 

أبيه وانه على  متأثرا بموت  فيعلن  بان منصور مات 

استعداد الن يعيد الحقوق ألصحابها ويستغل إدريس 

وجوده في الجامع ويجابه اإلمام في كثير من أقواله 

التي تناصر خليفة وريث الظلم والظالم .

في حين ينشغل الناس بإفطار أول يوم في رمضان، 

يحصى عامر السنين ويعود إلى مجابهه إمام الجامع 

فيما يقوله في كالم محترف يمشى عمرو بن العاص 

ويعود إلى اإلنجيل يقرا فيه متحضرا عمرو بن العاص 

حتى ملك المدينة وينتقل إلي صفحات تالية تسجل 

ما فعله عبد الملك بن مروان، ص205، وما فعله ولده 

األكبر )الوليد بن عبد الملك( يهتز كأنه يري عصيان 

)البشمور( في زمن الخليفة المأمون، ص207.

يتهم عامر ابنه إدريس بالغفلة إذ يوزع عافيته علي 

جبهتين، خليفة القهوجي وعمرو بن العاص، فيتفرق 

عنه الناس، ينضمون إلي صف خليفة، يقول:ـ

يصوم  ال  قدمين،  علي  يمشي  الكفر  هو  خليفة  ـ 

رمضان، ولكنه ما جاهر بمخالفة الناس، ص211 .

يأخذ إدريس زوجته صفية وعمران في أول الرحلة 

إلي الغيط بصحبة أمها ويروي كيف حاصره البرد في 

لناظر  كتابا  يكتب  أن  منه  عامر  ويطلب  الروم  بالد 

الجهادية ثم يستدرك بأن الخطاب يجب أن يوجه إلي 

ظلم  من  القرية  أصاب  ما  فيه  يسرد  المعظم  الباشا 

خليفة  عين  في  عائشة  تحلو  منصور.  وأبيه  خليفة 

ويقرر خطبتها من عامر، فبعد أن قال خليفة أنه يريد 

أن يكمل نصف دينه، يسأله عامر ساخرا:

ـ طمأنك إمام الجامع أن عندك نصف دين؟

ـ الحمد لله .

ـ تعيش أربعين سنة بنصف دين، وال تقلق .

تكون  أال  تضمن  إدريس:  يعلق  ونصيب،  قسمة  ـ 

المرأة نصف الكفر ال نصف الدين؟

يجيب بثقة: أضمن أن تكون الدين كله، لو من بيت 

كرم وأصول  ص255 .

قبر  فتحوا  أنهم  وخليفة  إدريس  إلي  خبر  ويصل 

من  هو  خليفة  بأن  إدريس  ويرجح  وصلبوه،  منصور 

دبر ذلك كي ينتبه الناس إلي أن للبلد كبيرا إذ لم يعد 

البعض يبالي به وبرجاله ص 227 .

يؤكد عامر إلدريس أن يستعد للرحيل عن أوزير،،

مرة أخرى هبت رياح الخماسين، تلقي إلي الدار بابن 

منصور ليخطب زهور يباغته عامر بدعوته ورجاله إلي 

القلعة  مذبحة  متذكرا  خوفا  خليفة  فيتوجس  الغداء 

ويطلب من رجاله أن يقتلوا كل من يطلب منهم نزع 

أسلحته .

يستقبلهم عامر ويصحبهم إدريس إلي الغرفة ويدس 

أنه  عامر  يوضح  مانجو  ثمرة  منهم  كل  جيب  في 

يستأذن خليفة لمشاركته غدا في مهمة سرية تطمئن 

القلوب ويحتفظون بأسلحتهم .
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في الحارة يهيئ إدريس العربة لسفر طويل،مستدعياً 

الخادمة  تضع  لتوديعه،  الكتاب  زمالء  من  عشرين 

خليفة  رجال  أول  الغداة  تحمل  الفرس،  أمام  العلف 

غرفه  إلى  إبراهيم  يقوده  للدخول،   إدريس  يدعوه 

بعيدة يحذره عامر أن يستغيث ويتوعده بتأمينه ما 

لم يحاول الفرار يستسلم ويتبعه اآلخرون بينهم من 

الخلف  في  الخادمة  فتعالجه  يقاوم  وبعضهم  يطيع 

العدد  الفأس، يتفقون على أن وصول  بضربه من يد 

إلى ثالثين كاف إلخبار الناس ومطالبة خليفة بتسليم 

نفسه ص241 

ما  أن  فيجد  الشكاوى  بعض  إدريس  يستعرض   

يقترح  استلبه،  مما  رد جزءا  يكفى  ال  خليفة  يمتلكه 

احدهم: دم خليفة يكفينا، ويهرع الناس فال يجدون 

أثرا له فيهجمون علي بيت خليفة وينهبون كل ما فيها 

بإعادة  ويحتفلون  النصبة  الناس  يجهز  الغروب  ومع 

افتتاح القهوة.

الغاصبون من  الظالمون  أين   “ السؤال:  ويتقاذفون 

األرزاق  ومصاصي  وخليفة  منصور  ومساعدي  الوشاة 

واألعمار؟

سنة  أربعين  علينا  تسلطوا  من  أحدهم:  يجيب 

السماء،  من  نزلت  شياطين  والله  كانوا  ما  وتجبروا 

يعلق آخر: الشياطين تعشش في الرؤوس وال تسكن 

السماء “ ص246.

مع الغروب يحتل خليفة ورجاله قلعة منصور وأبراج 

المراقبة ويطلب عامر الذي بلغ التسعين من عمره أن 

أن  يكفي  نفاقا  أقل  لكنها  مؤمنة  غير  فالمدن  يرحل 

معك ماال وأهال وامرأة مؤمنة بك.

يعجز الرجال في عبور البوابة المغلقة بقش وحطب 

مشتعل يحرق نبات أبو لبن األخضر بصعوبة يدخلون 

الحارة يرون عامرا وزهرة قد تركا دارا تنهبها النيران، 

تمسك  وزهرة  عصا،  بال  ثابتتين  قدمين  علي  تقف 

بطرف شاله، تمسح به دموعا، وهو يقلب وجهه في 

سماء الله يناجيه، بيننا وبين نبوءة العرافة عشر سنين 

فلم توف بها قبل األوان؟

يشق  رأسه  تري  عامر،  إلي  وتنظر  زهرة،  تقعد 

بحريق  أوزير  تتطهر  أن  البد  أكان  يسأله:  السحاب، 

يأتي علي الناس والديار؟

تنهض زهرة بتثاقل تتعلق بيد عامر وهو يشير بيده 

األخرى إلي السماء وطرف اللهب يقترب   ص 252 .

خليفة  وابنه  ومنصور  المستهتر،  عامر  مابين 

)أوزير(  قصة  قامت  وإخوته  وإدريس  المستقلين 

القرية الهادئة التي نزلت وأهلها في حجر منصور وابنه 

يتنفس  وقتل كل من  والسيطرة،  الفساد،  فيها  ليعيثا 

عما  بخروجه  يشكون  أو  وأهوائهما،  هوائهما  بغير 

األبراج، وحوصرت  وانتصبت  األسوار  فارتفعت  فرضا، 

دار سيد القرية، ووضعاه في إقامة جبرية غير معلنة، 

يراقبان حركاته وسكناته وكل من يدخل داره أو يخرج 

منها، لتشكل حالة ليست غريبة عن كثير من الحاالت 

التي شهدتها أو تعيشها مناطق كثيرة، أفسح الخوف 

فيها والجهل كل المسالك المساعدة لطامع ذكي في 

الوصول إلي رأس السلطة، وهو يمارس أدهي صنوف 

وابتكار  العزلة  أهلها  علي  ففرض  والدهاء،  المكر 

الحجج ونشر الرعب مستغال رجل الدين لنشر أفكاره 

فيطرح من أجل بقائه واستمراره فتاوى ما أنزل الله 

طرح  في  المؤلف  براعة  تبدو  وهنا  سلطان  من  بها 

خالل  من  واإلحالة،  بالحالة  وطرحها  روايته،  رموز 

األساسية،  خيوطه  ماسكا  بقي  محكم  روائي  مسرود 

التي ربطت فصول  التقنية والسردية  الخيوط  ليست 

الجزء  في  سبقها  بما  وإنما  فقط،  األربعين  الرواية 
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الخيط  وتاركا  الطويل،  الروائي  مشروعه  من  األول 

الجزء  نصية  في  ليدخل  وقويا  متماسكا  غاربه  علي 

الثالث  مشكال تجربة روائية من تلك التجارب القليلة 

مصطلح  إلي  والمنتمية  نفسه  الوقت  في  والصعبة 

)رواية نهر( المحتاجة إلي أفق تخييلي واسع، وقدرة 

إبداعية واعية، وأدوات لغوية وأسلوبية خاصة، قادرة 

متكاملة  مجتمعية  حياة  تفاصيل  في  التوغل  علي 

وممتدة عبر أزمان متوالية وأمكنة متعددة، يجمعها 

هدف واحد هو الكشف عن مساوئ تلك األزمان التي 

واستحواذهم  األذكياء  الطفيليين  ظهور  في  أسهمت 

غير  أنها  لها  الجامع  مختلفة  بطرق  السلطة  علي 

شريفة.

في  الغوص  علي  تعتمد  النهر  روايات  كانت  وإذا 

مجتمعية  أسرة  إلي  تنتمي  متعاقبة  أجيال  تفاصيل 

واحدة كما فعل نجيب محفوظ في ثالثيته فإن مبدعنا 

لم يكن معنيا بتفاصيل أسرة واحدة في مجتمع كبير 

يتبن  لم  ولذلك  المستقلة،  القوي  وتحكمه  تحيطه 

مكانا واحدا، أو أسرة معينة، بل اختار أمكنة مختلفة، 

وشخصيات متنوعة، وأحداثا مختلفة نشأت وتطورت 

غايتها،  في  متحدة  ولكنها  متعددة،  مناخات  ضمن 

والهيمنة  والقوة  الفساد  حاالت  عن  الكشف  وهي 

والتوريث، وإخضاع العامة إلي السلطة الخاصة وقد 

الدين في نشر  والتاريخ ورجال  الدين  استغلوا حتى 

مبادئهم وزرع بذور التفرقة بين األطياف المجتمعية 

والموفق  التقني  فعله  في  مبدعنا  ميز  ما  وهذا 

رموز  لكل  والكاشفة  الفاضحة  الروائية  ثالثيته  علي 

افتراضية  رموز ألرض  والمفسدين، من خالل  الفساد 

وشخصيات بأسماء مستعارة، وإن كانت سمائها غير 

حكام  من  أنتجه  وما  المعاصر  واقعنا  علي  غريبة 

مختنقة  بالحقد،  مشحونة  ضعيفة  وشعوب  فاسدين 

سيال  تنطلق  حتى  لها  شرارة  أول  منتظرة  بالثورة، 

يجرف من ظلمها واستغل خيراتها لسنوات زادت علي 

األربعين ولعل من أهم ما يلفت النظر في رواية )ليل 

أن  القرية من دون  التي أحرقت  النهاية  تلك  أوزير( 

لتدفعهم  أعماقها  في  المدفون  الغضب  تؤزم حاالت 

إلي ثورة حقيقية تقضي علي الظالم المستبد خليفة 

صاحب  بينما  احتراقها  يشهد  القرية  في  بقي  الذي 

ولكنه  هاربا  منها  خرج  الحقيقية  والسيادة  األرض 

ليس هروب الخائف المستسلم، بل هروب المؤمل “ 

تقعد زهرة وتنظر إلي عامر، تري رأسه يشق السحاب، 

يأتي علي  بحريق  أوزير  تتطهر  أن  أكان البد  يسأله: 

الناس والديار؟”

تنهض زهرة بتثاقل، تتعلق بيد عامر، وهو يشير بيده 

األخرى إلي السماء، وطرف اللهب يقترب “ ص252 . 

ينته  لم  الذي  الطويل  أوزير  ليل  يكن  لم  لذلك 

علي  المفتوحة  النهايات  من  بكارثة  وإنما  بالفجر، 

أبوابها مفتوحة  األمل مؤسسة لعالقات جديدة ترك 

الطويل  الروائي  مشروعه  من  الثالث  الجزء  لفصول 

الذي أضاف إلي مصطلحه تجربة روائية مهمة جديرة 

باالهتمام ألنها شكلت رافدا مهما لهذا الفن الصعب 

الذي قل مبدعوه الحتياجه ألدوات إبداعية خاصة لم 

تكن بعيدة عن متناول الروائي القدير سعد القرش.

الهوامش
من  عدد  له  صدر  مبدع  وروائي  قاص  القرش  سعد  1ـ 

من  كان  التي  والروايات  القصصية  المجموعات 

أهمها تلك الثالثية الرائعة .

اللبنانية،  المصرية  الدار  ن  أوزير  ليل  رواية  2ـ صدرت 

القاهرة عام 2008 .

3ـ صدرت رواية أول النهار الجزء األول من الثالثية عن 

الدار المصرية اللبنانية عام 2005، تناولت دراستها 

في دراسة سابقة بعنوان ............. .
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بصورها  الثنائيات  على  تبنى  الرواية  هذه  إن 

المختلفة، التي عمدت الدراسة إلى قراءتها وتحليلها، 

في  تتالشى  الثنائيات  هذه  فإن  نفسه  الوقت  وفي 

من  لحظة  في  وتبدو  شكلية،  ظاهرية  كأنها  العمق 

اللحظات كما لو كانت غير موجودة، ابتداء من عنوانها 

الرواية  فهم  في  مهما  أساسا  يشكل  والذي  الموحي 

وبلورة مقوالتها. وتمتد الثنائيات هذه من األلوان إلى 

الشخصيات واألفكار واألحداث والمكان والزمان، كما 

أنها تستخدم الثنائيات غير الضدية: التقابالت للتأكيد 

المفارقة  خالل  من  وكشفها  العالم،  ازدواجية  على 

كما  روايتها.  في  الكاتبة  تستخدمها  التي  والسخرية 

تستخدم تقنية األصوات المتعددة، التي تقدم وجهات 

التي  الشخصيات  النظر لهذه  المختلفة، وزوايا  النظر 

األخيرين  الفصلين  في  تصل  حتى  الرواية،  بها  تقوم 

الشخصيات  الذي يصل  الشاهد  الراوي  إلى استخدام 

وهو  رؤاها،  بين  ويربط  البعض،  ببعضها  السابقة 

واسعا  المجال  ويفتح  للدارس،  الرؤيا  أفق  يوسع  ما 

للقراءة والتأويل.

في  تقدم  فإنها  خريس  لسميحة  بابنوس  رواية  أما 

من  بسطاء  ألناس  بسيطة  متخيلة  قصة  ظاهرها 

لكن  والمركز،  المدينة  عن  االبتعاد  اختاروا  السودان 

القصة  وتنتهي  دارفور،  في  القائمة  الحرب  تطالهم 

السودان  في  البسطاء  هؤالء  بتشريد  مأساوية  نهاية 

وخارجه، إال أن هذا حاضر النص، وثمة عالقات غيابية 

هؤالء  تقدم  جهة  من  إليهاإنها  ويحيل  يستدعيها 

البسطاء كما يقدمون أنفسهم وكما ال نراهم أو نتخيل 

عنهم، ذلك »إن إحدى ميزات الرواية تكمن في أنها 

تتفوق على الحياة الحقيقية في القدرة على اجتذابنا 

بني الفن والواقع:

قراءة فى الثنائيات والتقابالت

شاعرة وأكادميية / 

اجلامعة األردنية

مها العتوم
شاعرة وأكادميية / اجلامعة األردنية

 تقدم الكاتبة األردنية سميحة خريس في روايتها »بابنوس« رؤية رمزية متخيلة للواقع 
أخرى،  جهة  من  عموما  اإلنساني  وللواقع  جهة،  من  السودان  دارفور  في  العربي خصوصا 
ويمكن التوصل إلى مقولة الرواية من خالل القيم اإلنسانية واألخالقية التي تقدمها، فهي في زمن 
التطرف تدعو إلى االعتدال والتوازن، بدءا من السلطة ومرورا بالدين وانتهاء بالقيم اإلنسانية 

المختلفة، دون الوقوف عند شروط اللون أو الجنس أو العرق، بل تتجاوزها جميعا، لتعيد الكون 
إلى لحظته األمومية األولى دون حروب ومنافسات وصراع مصالح.

 فى رواية »بابنوس«لسميحة خريس
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الذين قد ال نجد سبيال آخر  الناس  إلى أعماق وعي 

الرواية  فإن  أخرى  جهة  ومن  كامال  فهما  لفهمهم 

المقابالت  »هذه  والمفارقات:  المقابالت  على  تبنى 

بالتفاصيل  الكاتب  اهتمام  على  تدل  والمفارقات 

أهميتها،  يوضح  لكي  والمتفرعة،  والجزئية  المنوعة 

ويبين أن التاريخ ال ينطوي على لون واحد، بل يتضمن 

باستمرار  متغيرة  التاريخ  فحركة  لها،  حصر  ال  ألوانا 

وهي تنطوي على صراع دائم بين السلبي واإليجابي، 

الذي يحمل  اإلبداعي،  الفن والعمل  إيديولوجيا  إنها 

خصائص فنية وجمالية تمنحه البقاء والخلود وتجاوز 

ولعل  األحداث.  فيها  تجري  التي  واللحظة  التاريخ 

لقراءة  فنيا  مدخال  تكون  أن  تصلح  عموما  الثنائيات 

هذا العمل األدبي، ومن ثم التوصل –من خالله- إلى 

يمكن  والتي  الرواية،  في  األساسية  المقوالت  فهم 

األعمال  لخطاب  أوسع  لفهم  بدورها مدخال  تعد  أن 

األدبية جميعها للروائية سميحة خريس.

- الثنائيات والتقابالت األلوان/ الشخصيات:

الوقت  وفي  الثنائيات،  على  تبنى  الرواية  هذه  إن 

كأنها  العمق  في  تتالشى  الثنائيات  هذه  فإن  نفسه 

ظاهرية شكلية، وتبدو في لحظة من اللحظات كما لو 

كانت غير موجودة، ابتداء من عنوانها الموحي والذي 

يشكل أساسا مهما في فهم الرواية وبلورة مقوالتها، 

أغوار  منها  نقتحم  عتبة  العنوان  يصبح  ال  »وبذلك 

النص وفضاءه الرمزي الداللي، بل يصبح بنية داللية 

المختلفة،  بأبعادها  الداللي  اشتغالها  لها  مستقلة 

ويصبح العنوان الذي ينماز بالفقر اللغوي في أغلب 

العميقة  إلى  السطحية  الذاكرة  من  متسلال  حاالته 

لتأليف معنى معين، لذلك فهو يندرج ضمن مجموعة 

من  )النص(  السياق  تخترق  التي  العميقة  البنى  من 

مستقلة  داللية  بنية  إلى  ليتحول  آخره  إلى  أوله 

ى به الرواية والبطلة هو اللون  فالبابنوس الذي تُسمَّ

وهذا  ذاته،  الوقت  في  الالمع  ولكنه  الفاحم  األسود 

للتدليل،  اسما  »يبدو  للسواد:  مفارقة  يمنح  اللمعان 

أو وصفا جماليا لبشرتي التي تضاهي بحلكتها صفحة 

السماء السوداء في منتصف الليل، ويحاكي لمعانها 

النور  يفج  إفريقية  لوجوه  بعناية  المنحوتة  التماثيل 

من سوادها«.

وهو  البطلة،  اسم  هو  هنا  »بابنوس«  فاألسود 

لمعان  من  يحمله  بما  النور  وهو  جمالي،  وصف 

إنه  والحلكة،  بالعتمة  األسود  ارتباط  الرغم من  على 

يبدو  تجعله  جماليات  واكتسابه  الليل،  تجلي  تماما 

هو  اللون  هذا  أن  خاصة  بالعذوبة،  وموحيا  مضيئا 

البابنوس  أو  واألبنوس  أفريقيا،  السوداء:  للقارة  رمز 

هي شجرة تحيا في هذا المكان وترتبط من الداخل 

لونيا بأصحابه، إنها شجرته التي تعبر عنه، كما ترتبط 

بالعاج  تشتهر  أفريقيا  كانت  وإذا  بترابه.  جذورها 

البياض  هذا  عن  تعبر  البطلة  بابنوس  فإن  األبيض، 

بقولها:  والعاج  البابنوس  بين  تقارن  حيث  بالوهم، 

»تباع مثل التحف للخواجات والتجار القادمين من أم 

درمان بأثمان باهظة، أغلى من تحف العاج الوهمية 

المصنوعة من عظام الحيوانات المحفوفة«. ال بد أن 

سميحة خريس
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للعاج أهميته وقيمته، لكن بابنوس التي تتحدث هنا 

من  أكثر  حقيقية  بسوادها  فهي  الرمز،  بابنوس  هي 

الحقيقي  اللون  عن  تتحدث  وهي  العاجي،  البياض 

حقيقيون  فهم  القارة،  هذه  ألبناء  الحقيقية  والروح 

البياض  يكون  ال  قد  فيما  سوادهم،  رغم  وصادقون 

مضيئا وصادقا بسبب أصحابه. وهنا إلماح إلى ثنائية: 

األبيض/ األسود التي قد تشكل الثنائية المحورية لهذه 

الرواية. ويبدو األسود هنا يختزن أولى صور الثنائيات 

التي تنطوي عليها الرواية: السواد الحقيقي في مقابل 

األبيض الوهمي. 

الفتاة  تظهر  حين  جليا  األبيض  في  الوهم  ويظهر 

البوسنية البيضاء »سابرينا« حيث بياضها ليس التفوق 

وال ضد األسود، إنه المقابل له في استحقاق العدوان 

تختلف عن  ال  إن »سابرينا«  اآلخر،  قبل  والظلم من 

والتشريد  للظلم  تتعرض  إنها  المصير،  »بابنوس« في 

وفقد الوطن الصغير دون ذنب: »ال تتذكر »سابرينا« 

عمرها  من  الخامسة  في  كانت  التفاصيل،  من  كثيرا 

حين نجت من مذبحة »سربرنيتشا« بكثير من الحظ، 

تتذكر النسوة اللواتي يغطين رؤوسهن وينحن، تتذكر 

بعربته  ربطها  ثم  بمدية  أمها  طعن  الذي  الرجل 

وسحلها فوق الحصى والزرع وفي كفها حزمة أعشاب، 

بينما وقفت هي مختنقة صامتة كما لو كانت ريشة 

تنتظر أن ينفخها الله في الفضاء«)(،  ثم إن سابرينا/

عاج تقاد إلى بيت الدعارة مثلها مثل بابنوس بحجة 

إنقاذها من المذبحة التي تعرضت لها بلدها:« ضربت 

»بابنوس« رأسها ضربات متتالية وهي تدرك أن األمر 

البيضاء  وبابنوس:  عاج  إنهما  معها،   تكرر  نفسه 

والسوداء تواجهان فقدان الوطن ووحشية االنتزاع منه 

إنقاذهما  بحجة  الدعارة  بيوت  إلى  تقادان  ثم  أوال، 

ثانيا، ثم تعرضان في نهاية الرواية في فاترينة زجاجية 

بالتضاد،  ظاهريا  يشي  الذي  لونهما  من  إال  عاريتين 

ووراءه وحدة عذاب الفتاتين وفضيحة المصالح ورأس 

المال ووحشية السياسة التي أوصلتهما إلى ما وصلتا 

إليه، وقضت على أحالمهما البريئة الطفولية البسيطة. 

ألن  الرواية،  بحسب  والبياض  السواد  نتقبل  إننا 

الناس  بين  المساواة  هي  لها  األساسية  المقولة 

وقبولهم جميعا تحت مظلة اإلنسانية الواحدة، »تبدأ 

بمتعدد  البشر،  بين  بالمساواة  تعترف  وهي  الرواية 

والمعتوه  والحكيم  والسوي  بالمنحرف  يقبل  إنساني 

ال  الذي  والمغترب  البليد  والمغتبط  واألفاق  والنبيل 

شفاء له...تنزع الرواية بهذا المعنى إلى كتابة تاريخ 

الذين ال يكتب تاريخهم أحد، الذي يتسع للمشعوذ 

واللص والعاشق المخذول والمومس والقاضي الفاسد 

واألخالقي المقهور والسجين الذي يبوح بأوجاعه في 

زنزانة مغلقة«.

الرواية،وكون  هذه  في  واألبيض  األسود  ثنائية  إن 

طبيعة  مع  يتالءم  رمزية-  أبعاد  ذات  الشخصيات 

أيديولوجية حادة وواضحة  رواية سياسية ذات رؤية 

بالنسبة للواقع المعاصر،  والرواية ليست عن الفوارق 

عن  وإنما  اللون،  اختالف  يلخصها  التي  العنصرية 

الفوارق اإلنسانية التي ال تقف عند حد اختالف اللون، 

وهو ما تظهره شخصية سابرينا/عاج البوسنية البيضاء 

التي تعاني من الظلم ذاته واالمتهان ذاته الذي تقع 

بابنوس تحت وطأته على الرغم من تمايز األلوان.

- ثنائيات الذكورة واألنوثة:

النسوية  الرئيسية  الشخصية  هي  »الحكامة«  إن 

الرواية  سميت  التي  البطلة  بعد  الرواية  في  الثانية 

التي  األنثى/الحكمة  وهيهي  »بابنوس«،  باسمها: 

في  تطمع  أن  دون  السلطة  الرجل/  وجه  في  تقف 

للشفيع/الذكر/السلطة  تركت  ولذلك  دوره،  احتالل 
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الشفيع  »أما  عنه:  تقول  الذي  الخربقة  عمدة  لقب 

النقود والشهادات وأثواب  فهو مجرد فتى لعبت به 

القماش وهواء المراوح الكهربائية في المدن، وتخنثت 

وبعض  العربية  الصحراء  ولهجة  لهجتنا  بين  كلماته 

كلمات إنجليزية يرددها مثل ببغاء، وعاثت الشهوات 

الصغيرة خرابا في رأسه، فأوهمته بمكانة عالية، فإذا 

ومن  الخربقة«.  أهالي  يتبعه  لم  وهمه،  وراء  سيق 

الشفيع  الحكامة/  الشخصيتين  بين  الصراع  فإن  ثم 

ليس موجودا على السلطة في الخربقة، إنه مصارعة 

السلطة للعدالة والحرية بشكل عام ورفضها ألشكال 

فإن  لذلك  يمثلهما.  ومن  والعدالة  الحرية  وجود 

بسلطاته،  وال  بمنصبه  وال  بالشفيع  تعبأ  ال  الحكامة 

وهو  أجله  ومن  له  خلقت  الذي  دورها  وتمارس 

أن  تختار  التي  اآلخرين  ومصلحة  والعدالة  الحكمة 

تقدمها على مصلحتها هي شخصيا، حين تتنازل عن 

أنوثتها ومتطلبات جسدها احتراما للدور الذي اختاره 

الحب  عن  فتنازلت  بعده،  عقلها  واختاره  لها  أبوها 

الغريب  العربي  اتجاه »باسالم«  الذي هزها  الصغير 

وظلت المشاعر الجميلة متخفية وراء صداقة عميقة 

وطويلة تستمر إلى نهاية الرواية، تقول: »بعد سنوات 

من الصمت على نبض القلب، وحين صارت المسافة 

بيننا برزخا يستحيل قطعه، جاءني ألعينه على إيجاد 

زوجة يأنس لها في غربته«.

بطولة  تحتل  التي  الفرنسية  »أوسني«  وأما   

نهاية الرواية، فهي توازي شخصية الحكامة من عدة 

التباس،  دون  الحّكامة  مثل  مثلها  امرأة  فهي  أوجه: 

كما تمتاز بالحكمة، وبكبرياء النفس وعزتها، وتمارس 

وجه  في  تقف  بل  ادعاء،  وال  تسلط  دون  دورها 

السلطة من أجل حقها وحق اآلخرين، فهي وإن كانت 

ال تشبهها في الدين والعرق واللغة فإنها تناظرها من 

عدة أوجه:

- فوق البشري:«بال مساحيق ملونة مما يتكاثف في 

أوجه النساء العابرات«.

خانة  من  انتقلت  »فقد  قليال:  المرأة  من  أعلى   -

العامالت إلى صف صاحبات األعمال«.

أثبتت  »حيث  الذكورة:  موقع  من  قريبا  تصطف   -

األعمال  النهيار  تستسلم  لم  امرأة صلبة  أنها  أوسني 

الذي اجتاح باريس«.

األمن  قانون  ذم  في  /السلطة  الذكر  تتجاوز   -  

النفاق  الداخلي الذي فرضه ساركوزي وسمته قانون 

االجتماعي«

الشبه  أن  رغم  ممكنة  المرأتين  بين  المناظرة  إن   

الحكامة/  لون  بين  التناقض  حد  إلى  يصل  بعيد، 

الحرب  تخوضان  ولكنهما  وأوسني/البيضاء،  األسود، 

سمته  ما  ويمارسن  الذكورية،  السلطة  ضد  ذاتها 

والهوى«.  والعدالة  الحكمة  بين  »الموازنة  الحكامة: 

وهو ما ال تفكر فيه السلطة التي يمثلها الذكر. ولذلك 

تنتهي الرواية نهاية ساخرة بعرض الجسدين األسود/ 

لتمثال  واحدة  فاترينة  في  األبيض/سابرينا  بابانوس، 

والدين،  والعرق  اللون  في  مختلفين  وجهين  معا 

الذي  والفساد  للظلم  كونهما ضحية  في  ومتشابهين 

إيجابيتان  امرأتان  إنهما  بأشكالها.  السلطة  تمثله 

صاحب  الذكر  يستطيعه  ال  الذي  التغيير  تريدان 

السلطة الفعلية، » وألن الرواية – بوصفها جنسا أدبيا 

الملهمة،  العدسة  من  استشفافا  أكثر  تعد   – صاعدا 

وأكثر ثورية من الثورة، وفي كل مراحلها تطمح ألن 

تكون ضمير الشعب في نضاله المرير، وتطلعه إلى 

التحرر الوطني والتقدم االجتماعي، وفي سعيه لألفضل 

تلعب دورها، ال في  أنها مدعوة ألن  كما  واألحسن، 

الراهنة،  رصد ما هو رماد، خامد، ميت في أوضاعنا 
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األوضاع،  هذه  في  حي،  متفجر،  متوهج،  هو  ما  بل 

في  االرتفاع  من  كافية  درجة  يملك  لمن  كثير  وهو 

إلى  األشياء،  إلى لب  المالحظة، وفي دقتها ونفاذها 

هنا  من  دائما،  االتجاه  مستقبلي  هو  الذي  الجوهر 

يغدو دور البطل اإليجابي ضرورة تاريخية، اجتماعية 

روائية«.             

وفي مقابل هذه الثنائيات 

ثنائيات  هناك  النسوية، 

أوضحها  تتمثل  ذكورية 

ساركوزي  الشفيع/  في 

السلطة  يمثالن  اللذين 

ال  عبيد  وهما  ظاهريا، 

المصالح  تحكمهما  أسياد، 

والشخصية،  الذاتية 

المقابلة  الشخصية  إنهما 

فهي  الشفيع  لشخصية 

وزراء  رئيس  »ساركوزي« 

الذي  األبيض،  فرنسا، 

حقيقي  مكان  إلى  ينتمي 

الخارطة  على  وجوده  له 

صاحب  ولكنه  »باريس«، 

السلطة/ الذكر الذي يمارس 

سلطة وهمية أخرى تحت 

تفضحها  التي  الوهميين  والتحضر  المدنية  شعارات 

أوسني مرة، كما تفضحها ممارسات االتجار باألفارقة 

وهذه  مرة.  من  أكثر  فرنسا  هي  متحضرة  دولة  في 

المقابالت تصنع المفارقات وتضيء أكثر فأكثر مقولة 

المفارقة بدرجاتها  الرواية أو مقوالتها، » ربما كانت 

المختلفة وشروطها المتعددة من أبرز مظاهر شعرية 

السرد، تعادل في أهميتها وخطورتها الوظيفية نفس 

الدور الذي يقوم به المجاز في شعرية القصيد. وذلك 

العتمادها على خاصية جوهرية تتفق مع المجاز وهي 

أنها: تقول شيئا وتقصد شيئا آخر، باألصالة المرنة إلى 

الموقف والظروف المحيطة بعملية التواصل اللغوي 

خارج النص.

هناك عالقة غير ظاهرة على سطح النص في الرواية 

بين الرجل والمرأة، بالتوازي 

المستعمر  بين  العالقة  مع 

والمستعمر  الميم(،  )بكسر 

)بفتح الميم(، أو بين اإلنسان 

والسلطة  جهة،  من  عموما 

من جهة أخرى، ولذلك تبدو 

الشخصيات النسائية جميعها 

قوية  شخصيات  الرواية  في 

وذات حضور في الشرق وفي 

شخصيات  تقابلها  الغرب، 

السلطة  تمارس  ذكورية 

ففي  األنوثة،  المرأة/  ضد 

الشرق »الحكامة« في مقابل 

يطمع  فالشفيع  »الشفيع«،  

إقصاء  ويريد  السلطة  في 

الوقت  في  »الحكامة«، 

الذي ال تعبأ فيه »الحكامة« 

للشفيع،  وتتركها  بالسلطة، 

التي  »الخربقة«  ل  الحقيقية  الحاكمة  تظل  ولكنها 

توازي المدينة الفاضلة، وفي الغرب هناك شخصية » 

أوسني« في مقابل شخصية »ساركوزي«، وتظهر أوسني 

فيه  والنجاح  إدارة عملها،  أيضا وتريد  قوية  شخصية 

دون أن تزاحم أحدا علي زي شيء، وأما »ساركوزي« 

فال يهمه إال إثبات سلطته وتحكمه الذي يبدو ضعيفا 

تقف  نرى  كما  العالقتين  هاتين  وفي  أوسني.  أمام 

في  تتعقد  العالقة  لكن  الذكورة،  مقابل  في  األنوثة 
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شخصية »بابنوس« ألنها تصير رمزا أنثويا للشرق، في 

مقابل ذكورة الغرب الذي يريد السيطرة على الشرق 

حقيقة ومجازا، ويحاول انتهاك أنوثة الشرق بتحويل 

الرجل  أن  ذلك  إلى  أضف   « عاهرة،  إلى  »بابنوس« 

طهرانية  إيديولوجيا  أغالل  في  الراسف  المستعمر، 

لجامح  العنان  يرخي  األبيض،  المجتمع  في  متزمتة 

أرض  قدماه  تطأ  إن  ما  الملجومة  وشهواته  غرائزه 

المستعمرة«.      

 لذلك تبدو »بابنوس« الشرق/ األنثى المنتهك من 

والديمقراطية.  الحضارة  غطاءات  تحت  الغرب،  قبل 

ومضمرا  ظاهرا  المستمر  الصراع  عن  يعبر  ما  وهو 

بينهما: »إن الصراع األزلي األبدي بين الشرق والغرب 

هو عينه الصراع األزلي بين الرجولة واألنوثة، وكذلك 

بين المثالية والمادية.                                                                                     

- ثنائيات الزمان والمكان:

  يمكن النظر إلى ثنائيات المكان في الرواية من 

زاوية شرق/ غرب أيضا، أو العالقة الجدلية بين األنا 

وفرنسا/  جهة،  من  الشرق  السودان/  حيث  واآلخر، 

الغرب من جهة أخرى، وهذه هي الثنائية اإلشكالية: 

الغربي،  عين  في  الشرق  صورة  الجديدة.  القديمة 

وصورة الغرب في عين الشرقي. فالمكان الذي جرت 

أراد  السودان،  في  متخيل  مكان  هو  فيه  األحداث 

أصحابه النأي عن مواطن الصراع.                                                                             

وعلى  الفتنة  على  ومحرض  طامع  عموما  فالغرب 

الحرب األهلية، ولكنه يسيطر على البالد والعباد تحت 

مسميات كثيرة مثل اإلنسانية والديمقراطية وغيرها 

»أضف  للعربي،  مكشوفة  باتت  التي  الشعارات  من 

أغالل  في  الراسف  المستعِمر،  الرجل  أن  ذلك  إلى 

األبيض،  المجتمع  في  متزمتة  طهرانية  إيديولوجيا 

ما  الملجومة  وشهواته  غرائزه  لجامح  العنان  يرخي 

إن تطأ قدماه أرض المستعمرة«، ومع معرفة العربي 

بنوايا المستعمر هذه، إال أنه ال يني يطاوعها ويسير 

الغرب  إلى  محتاجا  يبدو  هنا  فالشرق  إطارها.  في 

نفسه،  الغربي  فتيلها  يشعل  التي  الحرب  إليقاف 

السودان  أطفال  إنقاذ  يتم  التي  اإلنسانية  وشعارات 

بها.                                                   

   أما ثنائية الزمان في الرواية فلعلها ال تظهر بشكل 

إلى  بوضوح  يشير  الرواية  زمن  ألن  ومباشر،  واضح 

زمن اشتعال حرب دارفور في السودان، ولكن هناك 

ويشكل  تماما،  تقوله  وال  الرواية،  إليه  تشير  زمان 

الماضي،  الحاضر/  فثنائية  خطابها،  من  مهما  جزءا 

والداللة الواضحة أن ما يجري في السودان يجري في 

مكان عربي، وفي كل زمان عربي، وأن هذه الثنائية 

العربي غير  األساسية: شرق/ غرب لن تنتهي ما دام 

حل  على  قادر  غير  دام  وما  حوله،  يجري  لما  واع 

قادر  بالغربي، وغير  االستعانة  بنفسه دون   مشاكله 

حد  ووضع  وأطماعه  اآلخر  وجه  في  الوقوف  علي 

نهائي له. 

التقنيات الفنية وخطاب الرواية:

تلتقي الثنائيات في نهاية الرواية رغم ضديتها، وتحيل 

إلى األصل قبل انفصالها وتعددها، لذلك تبدو المفارقة 

في  الستخدامهما  األنسب  التقنيتان  هما  والسخرية 

الرواية لما تنطويان عليه من ثنائية داللية« ولهذا فإن 

ألغراض  مميز  بشكل  مناسبة  الساخرة هي  المفارقة 

الرواية بصفتها نوعا أدبيا«. فالرواية تؤكد من الصفحة 

»لسنا  بأكمله:  للكون  المتشابك  األصل  على  األولى 

آلهة منقطعة عن جذورها، ولكن الرياح تذرونا بعيدا 

عنها غالبا، وتجذرنا في أماكن غريبة، تصير لنا أبا وأما 
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وتبعد  الناس،  بين  تفرق  التي  الرياح  إنها  ووطنا«، 

بعضهم عن بعض حتى يبدو االختالف على السطح، 

فيما االتصال موجود في العمق، وهذه الرياح تتخذ 

أشكاال وصورا حتى تغدو رمزا لكل ما يفرق ويباعد. 

فتمنح  متعددة،  الرواية صورا  في  المفارقة  تتخذ 

ذلك  للتأويل،  اآلفاق  وتفتح  فنية،  جماليات  النص 

هو  األساس  موضوعها  أسلوبية  بنية  المفارقة  أن 

الدهشة  تحقيق  هي  الرئيسة  ووظيفتها  التضاد، 

المتلقي من خالل كسر توقعاته، وتحتل حدا  لدى 

فاصال بين ضدين، وتفصح عن نفسها من دون أن 

التلميح  إلى  المفارق  القول  يلجأ  تذكر صراحة، بل 

واإلشارةولعل ذروة المفارقة تظهر واضحة في نهاية 

صاحبة  الفرنسية  »أوسني«  تعرض  حين  الرواية، 

بيت الدعارة في افتتاح البيت- حين تعرض جسدي 

الفتاتين البيضاء »سابرينا« والسوداء »بابنوس« في 

فاترينة العرض، فتنتهي الرواية نهاية مدهشة تعبر 

العدالة،  انعدام  في  المتمثل  األساسي  خطابها  عن 

على اختالف من ينشدها ويبحث عنها.                                                                        

رواية  تبنى على  الرواية  فإن  أخرى  ناحية     من 

السرد  وبهذا  وأبطالها،  قبل شخصياتها  من  أحداثها 

يكشف كل راو ما ال يظهره سواه عنه، إذ أن »هذا 

النوع من الرواة المتعددين يعطي بناء الرواية تميزا 

وخصوبة، ويعد من سمات قص الحداثة.                                          

إن الشخصيات هنا هي التي تسرد األحداث وتقدم 

كل شخصية األحداث من زاوية ال تراها الشخصية 

ال  األخرى  الشخصيات  من  جانبا  وتضيء  األخرى، 

كما  نفسها،  عن  تتحدث  حين  الشخصية  تظهره 

وصوال  األمام  إلى  األحداث  وتدفع  تباعا  تروي  أنها 

وإن  آخرها،  في  العقدة  وحل  الرواية  عقدة  إلى 

على  الرواية  تنهض  مفتوحا، حيث  يبدو  الحل  كان 

السخرية وصنع المفارقة في نهايتها، وكأنها تتأهب 

لبداية جديدة تصنعها الحياة، ويكملها القارئ.                            

على  تقتصر  ال  والتقابالت  الثنائيات  أن  كما 

لغة  لتطال  تمتد  وإنما  والمواقف،  الشخصيات 

العربية  اللغة  معظمها  في  تلتزم  فالرواية  الرواية، 

السوداني  الطابع  تقدم  بمهارة  ولكنها  الفصحى، 

لهجته  خالل  من  المجتمع  ذلك  وتعكس  المحلي، 

واحد  وفي  الشعبية،  واألمثال  األغاني  في  المحلية 

من أجمل الفصول في الرواية بعنوان »السر« وهو 

الموله  العذب  والشاعر  الرواية  شخصيات  أحد 

المجنون تقدم جزءا كبيرا من هذا الفصل باللهجة 

المحكية، وعن  يدافع عن  »السر«  إن  بل  المحلية، 

الشعر باللهجة المحكية بقوله: » ما بعجزني الكالم 

الفصيح أنا ال بعرفه، لكين أحب أتكلم كالم أهلنا، 

يعني العامية أو الدارجة، لسان الناس البسطاء، ديل 

ال كلمتم طالعة من القلب، عبقرية. أصلو ما بتلحقا 

كلمة مكتوبة، الحرف يتلون ويتلوى ويتقلب جواه 

إحساس،  مليان  وريحة،  صدى  له  وأفكار،  معاني 

حساس«،  حساس  زول  وأنا  بيدينك،  تحسه  ممكن 

السارد، وال داخل  لغة  داخل  يوجد  الكاتب ال  »إن 

اللغة األدبية )العادية( التي ارتبط بها المحكي )مع 

أنه قد يوجد أكثر قربا من إحداهما(، لكنه يلجأ إلى 

واحدة  ألية  نواياه  كلية  يسلم  ال  لكي  معا  اللغتين 

منهما«،  كما أن الرواية توازن بين جماليات الفصحى 

تظهر  أن  أخرى دون  والمحكية من جهة  من جهة 

الشخصيات  إحدى  لسان  على  وتقدمه  انحيازها، 

المثقفة المتعلمة في الرواية. »إنها توضح كذلك أن 

بإمكان الكاتب أال يحدد موقفه على صعيد اللغة، 

وأنه يستطيع نقل نواياه من نسق لغوي إلى نسق 
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آخر، وأن يمزج )لغة الحقيقة( بـ )اللغة المشتركة(، 

وأن يتحدث عن نفسه في لغة اآلخرين، وعن اآلخرين 

في لغته الخاصة به«.

لرواية  تحليلية  قراءة  تقديم  الدراسة  حاولت 

ورأت  خريس،  سميحة  األردنية  للروائية  »بابنوس« 

أن الرواية تقدم قراءة للواقع الذي تدور فيه الرواية، 

بالذات  الواقع  هذا  تختار  نفسه  الوقت  في  ولكنها 

الخاص ب »دارفور« في الجنوب السوداني ألنه قابل 

للحدوث ويحدث في مكان عربي، إذ فيه من الخيرات 

إليه،  الخارجية  األطماع  تسبب جلب  التي  والثروات 

ثم توريط أبناء المكان بالصراعات المحلية واألهلية، 

متناسين  وثرواته،  المكان  على  االنقضاض  ليسهل 

اإلنسان العربي، أيا كانت جنسيته ولونه، تحت غطاء 

اإلنسانية، وحماية حقوق اإلنسان.

ومن ثم فإن الرواية تبدو رواية واقعية، أيديولوجية، 

وبأدوات  الخاص   بأسلوبها  تقدمها  الروائية  أن  إال 

من  الدراسة  اتخذت  وقد  فنية،  تخييلية  وطرائق 

مقوالت  إلى  للتوصل  مدخال  والتقابالت  الثنائيات 

الرواية وفهم خطابها. وعلى الرغم من ظهور الثنائيات 

ليست  معظمها  في  أنها  إال  الرواية،  في  وتعددها 

ثنائيات متضادة، أو يمكن القول إنها تتضاد خارجيا 

الثنائيات  من  تجعل  سخرية  في  جوهريا  وتلتقي 

وجهان لعملة واحدة تلتقي في النتيجة رغم تضادها 

في األصل.

الرواية  في  والتقابالت  الثنائيات  تفضي  هنا  ومن 

إلى ظهور السخرية والمفارقة بأشكالها المتعددة في 

الرواية وخاصة في خاتمتها.
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الرياض  يودع  وهو  األولى  الصفحات  في  يقول 

مهاجراً : »وأنا في الطريق إلى المطار غنيت بصوت 

رفيع يبكي ويضحك«..

قلت أتسلى وأنسى.. وقد أبدو مواطناً صالحاً مرحاً 

محباً لهذه األرض ومن عليها.

تعبت. لم أعد أتحّمل.

أفهم  أعد  لم  أفعل.  لم  وليتني  الكتب  آالف  قرأت 

شيئا مما أرى وأسمع.

كتبت نصف عمري ألنمي أشجار المحبة ويا لوفرة 

الحصاد!

في  الشوك  ليزرعوا  واألكباد  العقول  ُغالظ  تنادى 

طريقي والحنظل في حلقي.

ال بأس.

....

نعم يا وجوه الخير. كان ال بد من السفر ولو على 

ظهر جمٍل أجرب. ولهذا السبب أخذت كل االحتياطات 

الالزمة« )ص 11(

هذا السفر أو »الفرار«  من الجحيم، ال يبقى فضاًء 

الرتياد مرابع الحرية في مدينة النور وحسب، وإنما 

يتم تحويله في هذا النص إلى عملية  استبصار لنماذج 

المقارنة بيننا و بين اآلخرين، ومساحة لرؤية واقعنا 

االجتماعية  و  الثقافية  مكوناتنا  وتفكيك  بعيد،  من 

حاضراً و ماضياً. وهنا يستعيد الروائي / السارد مخيال 

»األم« الراحلة، بدءاً من صورتها على الغالف الخلفي 

وذهاباً إلى استعادة مخيالها في اشباهها في تشكيلة 

سفوح  على  وسويّة  وعفوية  بسيطة  اجتماعية  حياة 

جبال الجنوب،  قضى عليها التغير الزمني و التغيير 

القسري )بمركباته االجتماعية والسياسية والعقدية(.

رواية  »رقص«

» وقوفًا بها  صحبى«

شاعرة وأكادميية / 

اجلامعة األردنية

»وقوفًا بها  صحبى«

كل نص يستوفي شروط نوعه، يستحق دائمًا من قارئه المهتم أن يقاربه، محبًة أو نقدًا أو 
نقضا. 

التي تنطوي على كمائن ثرية،  النصوص  الزهراني،  أحد تلك  و رواية »رقص« للدكتور معجب 
تغري قارئها بالوقوقف عليها  وقفة أمرئ القيس مع صحبه – تأماًل  وكتابة – للحوار معها، أو للحديث 
البدء في  التجمّل، حيث يمضي ساردها منذ  عنها بالعميق من صبوات األسى، ولكن بالكثير من 

كتابة هجائية معاصرة  للواقع المعاش مثلما يدون رثائيته الوجدانية عن انهيار جماليات حفلت بها 
حياة طفولته و صباه. 

أبواب األسى، وشبابيك الحنني
علي الدميي
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حياة  مكونات  فقد  على  األسى  نبرة  فإن  وبالطبع، 

ليس  الطبيعية  والحرية  بالعفوية   تتمتع  إجتماعية 

جديداً انهمت به هذه الرواية، ألن الكثير من األعمال 

السردية المحلية  حفلت بذلك، ومنها أعمال عبدالعزيز 

دهمان،ويحي  أبو  أحمد  و  علوان،  محمد  و  مشري، 

أمقاسم، واحمد الدويحي، و علي الشدوي، وسواهم، 

بناء وتسيير وتطوير  الروائي هنا يشتغل على  ولكن 

متميزة،  فنية  وبدربة  معرفية  بخبرة  »التيمة«  هذه 

أنشأها بحرية كاملة في محاضن الحرية الطبيعية في 

فرنسا، بما يجعلنا عاجزين عن مجاراته فيها، هنا!!

إن ذلك األسى الذي خلّده أمرؤ القيس في الميته، 

ليس فقط ما يستوقفنا في هذه الرواية، ولكنه باب 

ثقافية وجمالية وسردية  مقتربات  منه صوب  ندلف 

األسىى  يبقى  العمل، حيث ال  أخرى تجلت في هذا 

وحده، مهيمناً على دالالت النص، وإنما يفتح شبابيكه 

نلحظه  ما  وهو  المستقبل،  عتبات  إلى  الحنين  على 

فيما يتبّدى من حوار )البطل و السارد(، و في تفاصيل 

سيرتهما المشتركة، التي تؤكد على احتفاظ المثقف 

برؤيته النقدية للواقع، رغم كل الخسائر و العقبات!

وقد عمد الروائي إلى تشكيل هيكلية  نصه، باستثماره 

الذاتي  السيري  اندماج  في    نتأملها  مختلفة،  لمواد 

عبر حضور شعرية  و  السردي،  وبالمتخيل  بالحكائي 

»الملحمي« المرتبطة بالقلب – بحسب هيجل -  من 

خالل افتتان الروائي  بكتابة سيرة حياة القرى القديمة 

التي تعرضت للوأد، و في  تدوين سيرة بطل الرواية 

»سعيد«، كأنموذج إشكالي، في النص وفي الواقع، و 

»التسمية«    فاعلية  على  المتواصل  باالشتغال  كذلك  

»رقص« في ثنايا الرواية.

  - »الحوارية«  نبرة  خفوت  سنلحظ  كنا  وإذا  

باعتبارها أعمق تجسيد لنسبية الحقيقة، و للحق في 

البنية الداخلية للنص )في  االختالف والمغايرة - في 

حوار بطلي النص سعيد و السارد(، إال أن الروائي قد 

عمل على إبرازها  ك »حوارية خارجية«  حين يأتي 

االشتغال على نقد وتفكيك ما يشّكل مرجعيات النص 

الواقعية، و المتمثلة في التراكمات التراثية والثقافية 

واالجتماعية والسياسية المهيمنة، في واقعنا المحلي 

في المملكة. 

التسمية

رغم مركزية »العنوان« المولّد للدالالت، في واجهة 

معمار أي كتابة، إال أن السارد والشاعر – غالباً – ال 

ينطلقان في كتابة النص بعد أن يكونا قد حددا اختيار 

تتبيّن  أن  بعد  باختياره الحقاً،  يقومان  وإنما  عنوانه، 

أو  الجديد،  المولود  لهذا  الرئيسة  والهياكل  المالمح 

ربما بعد والدته بدون تسمية.

معجب الزهراني
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استصحبت  وقد  لنا  فستبدو  »رقص«  رواية   أما 

تيمة »رقص«  تغدو  البدء، حيث  منذ  تسميتها معها 

أحد فواعل حركية الرواية وتشكيلها ومآالت استقبالها 

لوحة  )العنوان،  عتباتها  تعد  لم  وهنا  تأويلها.  و 

الغالف، كلمة المؤلف على الغالف الخلفي، والجمل 

مدمجاً  جزءاً  وإنما  موازياً،  نصاً  الخ(  االفتتاحية..  

والواقعية  الطقوسية  وسردياته  األساسي  النص  في 

والتأملية.

لكأن الراوي بهذا الصنيع، ال يريدنا أن نجهد أنفسنا 

ولغوياً،  داللياً  بالنص،  العنوان  تعالقات  عن  بالبحث 

كما  للرقص،  السردية   قراءة هذه  إلى  يدعونا  وإنما 

بالجمال  االحتفاء  مظاهر  من  تتضمنه  ما  بكل  هي، 

والجسد وحرية الفكر من جانب، وبكل ما عبّرت عنه 

هجائياتها للقبح ودالالته، من الجانب اآلخر.

المثل  هذا  الروائي  يختار  األولى   الصفحة  على 

بد  ال  يمشي  من  و  سيغّني،  يتكلم  »من  األفريقي: 

أن يرقص«.  وفي )ص 44( يوجه كالمه لزوجته  في 

باريس، حين قرر الذهاب إلى مدينة ساحلية صغيرة  

في جنوب فرنسا عبرت منها جحافل الجيش األمريكي 

يلي  ما  دمرتها،  أن  بعد  الثانية،  العالمية  الحرب  في 

رقصٍة  عن  األرض،  على  البشر  رقص  عن  »سأكتب   :

فتنتني منذ أن سمعتها خبراً عابراً في حكاية قديمة 

أن  أدركت  فترة  بعد  حينها.  المهمة  هي  لي  بدت 

تلك الرقصة هي قلب الحكاية الذي يولّد النبض في 

تعلّقت  بفضلها  الجسد.  في  اإليقاع  وينظم  العروق، 

باألحداث قبلها وبعدها وحفظت مجمل تفاصيلها«. 

الرواية  بنية  في  المركزي  موقعه  الرقص  يأخذ  وهنا 

حين جعل الكاتب عنوان نصه »رقص« نكرة  متحررًة  

فضاًء  منه  ستجعل  كانت  التي  »تعريف،  الـ   : من 

حدودها  عن  بذلك  وليفيض  الرقصة،  بتلك  محدوداً 

ليغطي تجليات الحياة  كلها«. 

الرقص

تعود جذور الرقص إلى حكاية اسطورية يرويها علي 

احتفال  لحظة  إلى  تذهب  »جادامير«،  عن  الشدوي 

الجميالت، واحتفال  لينال نساءهم  أبنائه  بقتل  األب 

األبناء بقتل أبيهم لنفس السبب.

وطقساً  احتفالية  ذلك،  بعد  الرقص،  يغدو  إذ  و 

تمارسه التجمعات البشرية في كل مكان، فإنه يأخذ 

بالحالة، ويكسب  شكل »اللعب« في متعة االنفعال 

صفة المرونة و التحول حيث يرقص اإلنسان في كل 

مرة رقصة جديدة ال يتذكر معها سابقتها وال يقلدها، 

بذاتها تمتلك  حتى يصبح »الرقص«  »بنية« مكتفية 

عناصر الديمومة والتجّدد معاً، و القدرة على ابتكار 

اإلنسان،  تتلبّس  حالة  كل  في  المختلفة  دالالتها 

المناسبة  عن  بمعزل  فيها  وحياته  معها،  بانخطافه 

والحضور البشري  والحادثة أو الزمان والمكان.)علي 

الشدوي – الرقصة الجنوبية – مخطوطة- 2014م( 

و قد تبّدى البعد األسطوري للرقص في هذه الرواية 

في ليلة فرح العريس/ السارد، حيث راودته التراجيديا 

الرصاص  إلطالق  ال  المسدس  حمل  في  االسطورية 

بهذا اليوم، وإنما لتوجيهه إلى أهل العروس  ابتهاجاً 

الذين وقف بعضهم ضد زواجه من تلك الفتاة، التي 

يعرف كل أهالي القرية بأنهما كانا يعشقان بعضهما 

منذ الطفولة.

نظرات  عبر  هنا،   » أوديب   » اسطورة  أطلت   كما 

العريس إلى »األم« وهي ترقص احتفاًء  بليلة تزويجه 
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أعالي  من  األم  تدحرجت  حتى  المحبوبة،  تلك   من 

الدرج الحجري العالي  إلى األرض. 

االسطورية  ابعاده  لتجاوز  الرقص  يقودنا  حين  أما 

سنرى  فإننا  الرواية،  في  الواقعية   آفاقه  صوب 

تشكيالت متعددة لمعنى الرقص ودالالته عبر ملحمة 

فرحة  أوالً  فنشاركه  »سعيد«،  الرئيس  البطل  سيرة 

الخروج من السجن، بعد سبع سنوات عجاف قضاها 

فيه،على خلفية نشاطه السياسي الراديكالي، فيرقص 

في احتفال القرى بعودته،  كما لم يرقص من قبل و 

ال من بعد.

تلك مجرد رقصة عرضة... كانت تظاهرة  »لم تكن 

وحرب«  حب  رقصة  غضب..  وطقس  ومناورة  فرح 

)الرواية – ص 48(

من  مذبوحاً  »الرقص  داللة  على  معه  نقف  كما 

السجن، ثم رقصه  التعذيب في  األلم« خالل مرحلة 

كمحزون فقد صندوقاً صغيراً، كان يخبئ فيه رسائل 

السجن،  قبيل  وصورها  ناتالي«   » الفرنسية  حبيبته 

نرى  ذلك  الكنز. وفي  ذلك  يجد  لم  منه   ولما خرج 

العمل  في  األمل  فقد  معنى  إلى   تشير  فنية  داللة 

السياسي،  ومعنى فقد الحبيبة بشكل مطلق!

 - - بعد ذلك  البطل  »الرقص« في حياة  يأخذ   ثم 

الحياة،  صفاٍت أخرى مغايرة، منها  رقصه في محبة 

الصحراء)الثقافي  زمهرير  من  هرباً  الكثيرة  وأسفاره 

واالجتماعي(، وبحثاً عن شيء مفقود ٍ يبحث عنه وال 

يجده أو ال يهتدي إليه!

وقد تبدت كلمة »رقص « في حاالت تكاد تشتمل 

على كل مفاصل الرواية،  فالرقص خالص للجسد من 

قيوده، وتطّهر من أثقال الواقع، وتشّوف بهيج للحرية، 

ولإلبداع والجمال و الكتابة  والخلود. ولنطل هنا على 

القليل من ذلك الكثير الفاتن، في قول السارد:

عن  تنفض  وحرية،  براحة  المرأة  ترقص  »حين  *ـ  

إنها  قرون.  ضيم  روحها  وعن  حياة   تعب  جسدها 

تعيشها  ترقص لحياة لم تعشها بعد، وتراقص أحالماً 

األرواح  وتستعير  للريح،  حسدها  تهب  لحظة.  كل 

الخفيفة  لكل فراشات العالم و طيوره. نعم الترقص 

المرأة عبثاً. إنها تكشف السّر الخفّي الذي يسري فينا 

ويحثنا على محبة الحياة من جديد« )ص 137(.

*ـ  »لو عرف الناس قيمة الرقص لمحوا فيه كل تعب 

وتداووا به من كل حزن« )49(

عن  يبحث  من  والمحظوظ  ورطة،  في  »كلنا  *ـ    

خالصه في رقصة أو قصيدة أو لوحة« )ص165(.

»سعيد«   النص  بطل  لسان  على  أورده  ما  وكذلك   

الحرب  دمرتها  التي  الفرنسية  »رويان«  مدينة  عن 

العالمية: « هذه المدينة الجريحة بعد الحرب ال بد 

من عالجها بالفن األول واألهم، وهو الرقص، لتستعيد 

هذا  في  »سعيد«،  تجربة  ولعل  وعافيتها«.  شفاءها 

بين ما حل به  العمل، تغدو معادالً موضوعياً مقارناً 

من تدمير ذاتي في السجن، وبين ذلك التدمير الذي 

حاق بتلك المدينة الجميلة في جنوب فرنسا!  

لذا فإن »رقص« تنفتح لتشمل ما يمكن اختزاله في 

القول بأنها تشّكالت لدالالت على : رقص الحرية، رقص 

األلم..  ورقص  األمل،  رقص  أحالمه..  وعنف  الجسد 

واالبتهاج  المعرفة  على   بالحصول  السعادة  رقص 

والتعليل  التحليل  إمكانات  من  للعقل  تفتحه  بما 

والتفكيك، وما تمنحه له من صالبة لليقين المعرفي 

الحي.. الذي يكمن في اإلمكانات التوالدية للمعرفة 

من أجل إعانتنا على فهم الحياة ومستجداتها، و نقضاً 
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بأقانيمها  الحياة  تكبّل  التي  اليقينية  التعاقبات  لكل  

البالية. 

السيري الذاتي و التخييل الروائي

يمكننا  المشتركة،  والنتاجات  الشعبية،  الفنون  عدا 

منابع  من  ينهل  ما  غالباً  اإلبداعي  العمل  بأن  القول 

الذات  تعالقات  رغم   – باعتباره  الذاتية،  حاضنته 

لذلك  واحد،  فرد  صنيع  و  ذات  نتاج    - بالجماعة 

سيرة  تماس  من  إبداعي  نص  يخلو  أن  يمكن  ال 

والثقافية  الحياتية  أبعادها  في  تداخلها،  أو  الذات 

والسيكولوجية، مع نسيج ذلك النتاج وتشّكالته، وقد 

ساباتو«  »ارنستو  األرجنتيني  الروائي  ذلك   عن  عبّر 

ذاتية،  سيرة  هو  فني  أو  أدبي  عمل  أي  »إن  بقوله 

بمعنى ما«.

وإذا كان الشعر قد حسم منذ البدء وشرعن، بحكم 

غنائيته، بتالزم النص بفردية الشاعر و سيرته الكلية، 

فإن الرواية، باعتبارها عمالً تخييلياً موازياً للحياة، قد 

التنظيري حول ما يمكن  الجدل  الكثير من  استثارت 

يمكن  ما  أو  تاريخية،  رواية  أو  ذاتية  سيرة  اعتباره 

لنوع  ينتمي  الذي  الخالص  التخييلي  بالسرد  وصفه 

الكتابة الروايئية.

في  الزهراني   د.معجب  والروائي  الناقد  يقول 

»رواية  حول  بحثه  في  حوارية«   »مقاربات  كتابه 

العميق  الحافز  ان  »نزعم  يلي:  ما  الذاتية«  السيرة 

الفرد  برغبة  أساساً  يتحدد  ذاتها  عن  الذات  لكتابة 

إنسانية  كشخصيٍة  حضوره  عن  االعالن  في  الكاتب 

مبدعة مستقلة لديها ما تريد التعبير عنه و تبليغه 

العام نحسب أن  الفكري  المنظور  لآلخرين.... ومن 

الوعي  أشكال  غيرها  من  أكثر  تشّخص  كهذه  كتابًة 

السلطات  و  الحديث  الفرد  بين  التوتر  بعالقات 

السائدة في مجتمعه،  وهو وعي شقي يُكتسب في 

مرحلة متقدمة من العمر...« )ص 95(

لكل ذلك تضعنا رواية »رقص« في سياق ذلك التوتر 

خطاطتها  ألن  المهيمنة(،  السلطات  و  الفرد  )بين 

)الذي  السارد  فاعلية  على  تنبني  الرئيسة  السردية 

يتحدث  العمل،  لهذا  ثاٍن  كبطٍل  الروائي(  عن  ينوب 

فيه عن لحظة مغادرته الوطن كمهاجر، ضاق به قلب 

القدرة  يمنحه  حِر  فضاء  عن  باحثاً  ليذهب  الوطن، 

على التأمل والشجاعة في اشتغاله على إعادة كتابة 

الوطن(، واإلنسان متمثالً في  )القرية/  المكان  سيرة 

و في  القرى،  في  التي وئدت  البسيطة،  الناس  حياة 

األحالم المقموعة لبطلي النص )السارد وسعيد(.

وفي هذه الكتابة التي ينبني فضاؤها السردي )مكاناً 

ما  استعادة  فاعلية  على  و شخصيات(  زماناً  و 
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واألسماء  األشياء  كل  تنحلُّ  الكتابة،  في   إال  يبقى  ال 

واألمكنة واألفكار والرغبات واآلمال، ال لتتخلّق كنٍص 

ذلك  عن  بديالً  لتصبح  إنما  و  وحسب،  للواقع  مواٍز 

الواقع، سيما وأن السارد قد أعلن في بداية نصه عن 

هجرته النهائية من « الوطن»! 

شغلت  التي  الرقص  فتنة  تتوهج  باريس  في  و   

حيزها الحي والدال طويالً في ذاكرة الروائي/ السارد،  

فتلد لحظة الكتابة عن رقصة األهالي الذين احتفلوا 

بعد  السجن،  من  إبنهم  بخروج  جنوبية  قرية  في 

على  هنا  السرد  فضاء  وينفتح  قاسية.  سنوات  سبع 

عشرين  و  خمسة  قبل  جرى  مطّول  حوار  استعادة 

عاماً بين بطلي النص، في مدينة »رويان« الفرنسية، 

ليتعرف فيه )الروائي /السارد( على تفاصيل التجربة، 

ومراجعاتها، وسياقاتها الالحقة والمغايرة تماماً لسيرة 

»سعيد« النضالية، و ليكشف السارد عن احتفاظ بطل 

النص، رغم كل ذلك، برؤيته النقدية للتجربة وللحياة 

االجتماعية والسياسية على أرض الوطن.

نزعتهما   تتبدى  الطويل  الحوار  تفاصيل ذلك   وفي 

حياة  روح  تشكيل  إلعادة  المشتركة  »النستالوجية« 

كانت تتسم بالعفوية في القرى الجنوبية، تجلّت في 

كشريك  المرأة  مكانة  تحترم  التي  اإلنسانية  األعراف 

البسيط  الفطري  و  الصادق  الفهم  و في  الحياة،  في 

للدين، وفي االنفتاح على اآلخرين،  لتكون بحقيقتها 

)المدونة في النص أكثر انتماًء لفضاء الحرية  الطبيعية  

يتم  أن  قبل  مكان،  كل  في  البشر  لحياة  المحايثة 

تكوينات  قبل  بعيد، من  منذ زمن  قمعها واختطافها 

اجتماعية / سياسية وعقدية متعاضدة، عملت بوعي 

حياته  ممكنات  عن  اإلنسان  تغريب  على  بدونه  أو 

ووجوده التي عاشها منذ مئات السنين.

وبإزاء الفقد الفادح لتلك  للروح، تبرز آليات الحنين 

لمباهج الجمال والمعاناة والتحدي في سيرة المعارض 

باريس  إلى  يأتي  حيث  »سعيد«،  السابق   السياسي 

للبحث عن حبيبته التي  فقدها قبل دخوله السجن 

عن سيرٍة مفقودة   أيضاً  في عام 1969م،  وللتنقيب 

لشخٍص آخر، هو »راشد الزهراني«، الذي يرمز هروبه 

إلى اسبانيا وفرنسا عن معارضته المبكرة!

البحث  فضاء  في  معاً  النص  بطال  يندمج  وهنا 

سيرة   تدوين  على  يعمل  السارد  الذاتية:  السير  عن 

حبيبته،  سيرة  تدوين  إلى  يسعى  وسعيد  »سعيد«، 

وسيرة مخياله األول »راشد«، فال يملك السارد إال أن 

يتماهى معه في البحث عن فتنة سيٍر عديدة متبددة 

المنافي  وعبر  القرى،  وفي  الوطن،  في  ضائعة،  و 

البعيدة!!

في الفن تأخذ التداخالت والتعارضات مداها القصّي، 

أدواته  يعرف  الذي  الكاتب  يدي  بين  تنضج  ولكنها 

»رقص«  الملفت  العمل  هذا  وبإزاء  عالية.  بحرفية 

السيري  حضور  دالالت  إلى  يرى  أن   للقارئ  يمكن 

وبسيرة  بالسارد،  الروائي  امتزاج  عبر  البارزة،  الذاتي 

وبتفاصيل  »سعيد«،  الكتابة  على  المحرِّض  البطل 

بكل  والمكان  والزوجة،  والقرية،  العائلة،  إلى  تحيل 

تفاصيله )قرى الجنوب، الرياض، باريس(، وكذلك في 

إصراره على تلبّس النص ثوب السيرة الذاتية المروية 

»يا  الزمة:   تكرار  خالل  من  محددة،   جماعة  أمام 

جماعة الخير«.

لكننا سنرى من الجهة المقابلة، أن الروائي لم يغلق 

األفق على ذاته السيرية وحسب، و لكنه يتحول من 

كونه بؤرة محورية للسرد إلى أن يغدو »مرآة« عاكسة 

لكل الشخصيات، الرئيسية والثانوية، من خالل رؤية 

فنية متكاملة، صاغت منجزها برهافة لغوية مقتصدة 
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اتسمت بالحكمة و التأملية والتخييل، وقامت بتشغيل 

الذرى  تفتيت  على  انبنت  أخرى،  سردية  فواعل 

التصاعدية  الدرامية و توزيعها، وعلى  كسر الخطية 

للزمن، حيث بدأت من أعلى قمم زمنية الكتابة. 

لذلك، فإن هذا التداخل النصي بين السيري الذاتي 

والمتخيل السردي في هذا النص و في أمثاله، يدعوني 

للوقوف على النقاط التالية:

*  خطاب السيرة الذاتية، غالباً، ما ينزع إلى الكشف 

تعالقاتها  في  الكاتبة،  الشخصية  حياة  تفاصيل  عن 

حقيقة  يراه  ما  على  اآلخر،  مع  وصراعها  وتجاذباتها 

واستهدافاتها  تفاصيلها  تجلية  على  يعمل  واقعية، 

ويستعين  السياق.  ذلك  في  المشاركين  وشخوصها 

مصداقية  تعّضد  وثائقية   بأدوات  المجال  هذا  في 

وأمكنة  وثائق،  )تواريخ،  مقوله  فعالية  و  الخطاب 

وأحداث معروفة(، حيث ال يحفل السارد كثيراً بإبراز 

الكاتب  ليكون  األخرى،  الشخصيات  وحيوية  حضور 

هو السارد وهو البطل، حتى وإن تخّفى خلف إسٍم 

مستعار، أو ضمير سرد للغائب.

ينشئ  ما  فإنه عادًة،  السردي،  المتخيل  أما خطاب 

حياة موازية للواقع، وتعارضاته، مستنداً على الفاعلية 

الجمالية للنص، و المنفتحة على األزمنة واألحداث و 

تعدد الشخصيات، إليصال رسالته الجمالية والداللية 

للمتلقي.

*  إذا أخذنا بالرؤية اإليجابية لبعض النقاد والقراء 

اعتباراالتكاء  إلى  يميلون  الذين  و  بالسرد،  المهتمين 

على السيرة الذاتية في إنتاج الرواية داللة على عجز 

الكاتب عن مواصلة مسيرته الروائية، مثلما قيل عن 

غازي  القصيبي  و تركي الحمد وأحمد أبو دهمان، 

ما  بكل  »رقص«،  رواية  كاتب  بأن  ثقة  على  فإنني 

أبدعه من متخيل سردي، قادٌر على إبداع الكثير من 

الروايات المتميزة.

*  سأميل دائماً إلى »العنونة « التي يختارها الكاتب 

ويدّونها على غالف عمله، لتمييز جنسه، أكان سيرة 

إلى  االحتكام  علينا  ذلك  وبعد  »رواية«،  أم  ذاتية، 

شروط اإلبداع، وحدها، دون الذهاب إلى  التجسس 

من  جاءت  سواًء  للنص،  األساسية  المكونات  على 

مصدرها السيري الذاتي أم من متخيلها السردي، ألن 

القارئ المستمتع بفنية النص لن يكون  منحصراً في 

وتجاربه  الروائي  حياة  تفاصيل  من  قريبة  قليلة  فئة 

الله  لصنع  الرائحة«  تلك   » رواية  في  ولنا  المعاشة، 

إبراهيم، خير أنموذج لقدرة المبدع الموهوب، على 

إحالة سيرته الذاتية، إلى عمل روائي متميز، ما فتيء 

النقاد يقاربون جماليات تشكيله، منذ ستينيات القرن 

الماضي و حتى اليوم!

النصي  التعالق  حول  الجدال  هذا  خضم  في   *

النقاد  من  كثير  حسم  والرواية،  الذاتية  السيرة  بين 

الذاتية«. وأنا  »رواية السيرة  مواقفهم حين أسموها 

سأتفق معهم في ذلك، شريطة  توفرها على متطلبات 

إبداع النوع الروائي،  مثلما  استوفته  »رقص«.

 وسيرى القارئ في هذا النتاج، أن الكاتب قد امتلك 

على  عالية   فنية  بمهارة  ليعمل  »التحويل«  فاعلية 

رفع مستوى السيرة الذاتية و حرارة التجربة اليومية، 

عمد  حيث  السردي،  المتخيل  فضاء  إلى  وصدقها، 

إلى تظفيرها في أبعاد اسطورية وملحمية، و واقعية 

وتأملية. وقد أسهم هذا التخليق / »التحويل« الفني 

في تعميق آليات استقبالها لدى القارئ، بما تستثيره 

إلى  والحنين  التشوف  جماليات  من  وجدانه  في 

المستقبل، وبما انطوت عليه – أيضاً -  من حموالت 
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شجن األسى الوجودي لإلنسان، الذي ما زال كل يوم 

يرفع صخرة »سيزيف« إلى األعلى، ثم يهوي معها!

شخصية البطل و »اشكالياته« 

الزهراني   معجب  للدكتور  »رقص«  رواية  تحفل 

من  كبير  عدد  حضور  فاعلية  و  فضاءات  بتشكيل 

الشخصيات التي شغلت مواقع رئيسة أو ثانوية في 

زمانياً  وإحاالته،  دالالته  هوامش  في  أو  النص  متن 

ومكانياً.  ورغم ما يتبقى من أثر خاص و الذع لبعض 

درامية  فاعلية  عمقت  التي  الثانوية  الشخوص  تلك 

القرية،  النص ودالالته، كاألم والزوجة، واألب، وشيخ 

إال أن بؤرة حركية النص قد انبنت  حول واقعية سيرة  

الغنية  وحياته  شخصيته   بنيان  ومخيال  »سعيد« 

بالمواقف الراديكالية، وتحوالته البرجماتية المنضدة 

بالعديد من الرؤى، السياسية والثقافية والنستالوجية.

سطوة  أسر  من  سرديته  الروائي  يُخرج  ولكي 

تخييل  إلى  عمد   فقد  الحكي،  تقريرية   و  الذاكرة 

مع  الحوار  عبر  تجربته،  ليحكي  »سعيد«  استحضار 

البطل المشارك/ السارد، من أجل إغناء حرارة الحوار 

لذاتها  رؤيتها  عن  الذات  تبوح  ولكي  بوقائعيته، 

وللواقع الذي اشتغلت على الصراع معه، طويالً.

على  ينهض  أن  بد  ال  سردي،  عمل  أي  أن  وحيث 

وجود »ثيمة إشكالية«، فإن شخصية »سعيد«  تحقق 

مفهوم حركية تلك الثيمة، بحضوره »كبطل إشكالي« 

الكلي  التماهي  في  السارد  يشاركه  فيما  راديكالي، 

الملحمي«  »البطل  أنموذج  في  تجلياتها  بعض  مع 

و»المثقف النقدي«، وفي حاالت االندماج في البحث 

عن »سير أبطال آخرين«،   فيما ينفصل السارد عنه 

ويصبح قلماً راصداً أو مرآة عاكسة، لمراحل تحوالت 

المعاش،  ولواقعه  لها  مراجعاته  و  الثورية،  »سعيد« 

وهذا ما سنحاول االلماح إليه في النقاط التالية:

تبدو  متعددة،  حاالت  »سعيد«  حياة  تكتنف   *

أحياناً متعارضة مع منطق صيرورة التطور الحضاري 

في البلدان المتقدمة، حيث يكون بطالً ثورياً إشكالياً 

في مراحل حياته المبكرة، ثم يصبح »بطالً ملحمياً« 

في البعد النستالوجي »للملحمية« فيما بعد السجن، 

حتى يستقر به التطواف بعد ذلك ليكون مثقفاً نقدياً 

واقعياً، في »نص« الرواية.

ال  والمتعارضة  المتداخلة  التبدالت  هذه  ولعل 

تعود إلى البناء الثقافي و النفسي للبطل بحد ذاته، 

المجتمعات  ثقافات  خصائص  عن  تعبر  ما  بقدر 

تعايش  و  بتداخل  تحفل  التي  الرأسمالية«،  قبل  »ما 

أبعادها  في  واالجتماعية،  الثقافية  المكونات  كل 

األسطورية والملحمية والثورية الرومانسية أيضاً.

اإلشكالي »سعيد«  البطل  أن  مالمح  ولهذا سنرى   

جماليات  استعادة  في  تبدياتها   إحدى  في  تتكّون 

التي  القديمة،  األرضية  للجّنة  الملحمي«  »الحنين 

الفالحية  تجمعاتهم  في  القرى  أهالي  يحياها  كان 

وتواصالً  ثقافة  و  إنتاجاً  الجنوب،  جبال  سفوح  على 

مع الطبيعة والكون. وهذا الحنين يتقاطع مع البطل 

به و نظّر  افتتن  الذي  اإلغريقي،  الملحمي  اإلشكالي 

له »لوكاش« في مرحلة شبابه الرومانسي، حيث يرى 

زمان  في  تقوم  كانت  المرحلة   تلك  »طوبى«   أن 

ومكان ال يحتاج إلى فلسفة، و يدع اإلنسان والطبيعة 

موحدين في انسجام ال نقصان فيه. فاإلنسان في ذاته 

مسافة  ال  و  وخارجه،  داخله  بين  فواصل  ال  موّحد، 

بين فعله وعقله... كما لو كانت العالقات )اإلنسانية(  
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كلها جداول رائقة تصبُّ في نهر حميم« )فيصل دراج 

- نظرية الرواية – ص 11(.

لنا،  سيدو  »سعيد«  فإن  الثانية،  الجهة  من  أما   *

في مرحلته الراديكالية، متقاطعاً في فكره و نشاطه 

لدى  الثوري  الواقعي  البطل  أنموذج  مع  السياسي 

أكثر  ليغدو  تطور  الذي  أيضاً،  »الماركسي«  لوكاش 

للصراع  التاريخية  والغائية  »الكليّة«  لمعنى  إدراكاً  

في  »سعيد«  انخرط  لذلك  والطبقي!  االجتماعي 

تُعنى   ألنها  وعمالً،  قوالً  »الكلّية«  مفهوم  ممارسة  

و  المجتمع،  تناقضات   » برصد   – لوكاش  بحسب   –

يأتي  التي  الجهة  عن  يخبر  أفقاً...  التقدم  من  تتخذ 

منها التاريخ، وعن الجهة التي يذهب إليها« )المرجع 

السابق – ص 29(.

 - منها  جانٍب  في   – »رقص«   رواية  سعت  وقد   

إلى تشكيل  سيرة »سعيد« كأنموذٍج لبطل ٍ اشكالي 

الفقيرة في مسيرة   المرحلة  تلك  محلي، يعايش في 

تطور حياة بالدنا، تجربة بحٍث متعدد المآالت، عن 

كافة  على  قسوتها،  علي  للتغلب  أو  لحلها   أبواٍب 

انغالق  ضوء  في   – أمامه  يكن  لم  ولذلك  الصعد،  

اآلفاق الممكنة -  إال اختيار باب االنتماء إلى حزب 

تكّون  ترعرع في محاضن  راديكالي،  اشتراكي  سري، 

في  جديدة  ثقافية  وشرائح  عمالية  طبقات  وعي  

المدن الرئيسية، وفي مواقع انتاج النفط!

الحافلة  السيرة،  لتلك  اآلخر  الجانب  نقرأ  حين   *

اإلشكالي  بطلها  سنجد  السجن«،  »بعد  ما  بتجربة  

»سعيد« )والبد هنا من اإلشارة إلى داللة إسمه المعبرة 

عن انسجامه مع رؤيته ومواقفه طوال تجربة حياته 

لشخصية  أنموذجاً  أصبح  وقد  بالتغيرات(   الحافلة 

تتقاسمها مواقف متصارعة، ما بين الشخصية المحبة 

للحياة في سياق نشاطها العملي و اليومي، أو فيما 

يصّب في تشّكل مثقفها  النقدي، بدالً من السياسي 

على  الحميم  العمل  خالل  من  ذلك  و  الراديكالي، 

الشقي  البحث  عبر  المكسور،  الزمن  شظايا  التقاط 

عن سرديات عصيّة على االستعادة أو التدوين، تشبه 

ضياع شئ جوهري من تجربته الطويلة!  

بطله  مع  الحوار  جعل  على  الروائي  اشتغل    *

رائد  وبحسب  ليكشف،  أساسياً،  متكأً  اإلشكالي 

البطل  وعي  مرتكزات  عن  »باختين«،  الحوارية 

العالم،  حول  األخيرة،  كلمته  عن  و  لذاته،  وإدراكه 

وحول نفسه.  وقد قال  »سعيد«  كلمته حول العالم 

و حول ذاته  أيضاً!

إشكاليات البطل

الروائي على  االشتغال  لجمالية  ولتعميق مقاربتنا   

حالة تخليق البطل اإلشكالي في النص، فإننا سنقف 

الواقع  في  »البطل«  إليه  يحيلنا  ما  دالالت  على 

المحدد، كخطاب وسيرة، عبر طرح األسئلة التالية: 

* هل يمكن أن نقرأ في تحوالت »سعيد« السياسية، 

واالنتقال من الرؤية والفعل الراديكاليين إلى التصالح 

سابقاً،   يناهضه  كان  الذي  السياسي  الواقع  مع 

مع رؤية »هيجل«،  في فلسفته  تماهياً  أو  مشابهة 

حول سيرورة تحوالت )الروح/المطلق(، التي وجدت  

كمال تحققها في قيام الدولة الرأسمالية ومؤسساتها 

أن  يعتبر  »هيجل«   كان   حيث  والقوية؟  الحديثة 

البطل الروائي اإلشكالي الرافض  لتلك المؤسسات،  قد 

»عمل على تجاوز مجتمعه، قبل أن ينتهي باإلخفاق، 

ويتصالح مع العالم الذي رفضه!« )المصدر السابق - 

ص 27(.
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 *  هل يمكن لنا أن نعّد  تحوالت سيرة »سعيد«، 

قبول  عن  للتعبير  العربي،  واقعنا  في  كأنموذج 

منذ  العربية  الدولة  أنجزته  بما  السياسي،  المثقف 

ستينيات القرن المنصرم وحتى اليوم، في مضمارالوفاء 

بالحد األدنى من متطلبات التقدم، و تشّوفات اإلنسان 

العربي إلى أنظمة رشيدة  تحقق حضور دولة القانون 

والمؤسسات الدستورية التي تحفظ  حقوق اإلنسان  

وحرياته  االجتماعية والثقافية و السياسية؟       

الروائي، حيث  يثار أمام  الثالث، فإنه  أما السؤال   *

تكرّس  الرواية  أن  إلى  والنقاد  الكتاب  بعض  أشار 

البعض في  التي رآها  »التائب«،  المناضل  »نمطية«  

»شقة الحرية« لغازي القصيبي، و في ثالثية  )العدامة، 

الشميسي، الكراديب( للروائي تركي الحمد؟

أن  بيد  مشروعيتها،  يعزز  لما  تستند  االسئلة  هذه 

مكانها  تجد  أيضاً،  نقضها  أو  الحوارمعها  مشروعية 

شاغراً  لدى قارئ الواقع  وقارئ الرواية معاً!

هذه  على  لإلجابة  رؤيتي  في  القارئ  أشارك  ولكي 

في  والقابعة  النص،  جماليات  خارج  الساكنة  األسئلة 

فإنني  خطابه،  واستهدافات  لدالالت  تأملنا  مآالت  

عنها  الحديث  يمكن  التي  النقاط  أهم  من  سأنطلق 

في هذا السياق األدبي، وهي التأكيد على ان البطل 

بطل  هو  آنفاً،  إليها  المشار  الروايات  في  اإلشكالي 

سياسي، وليس بطالً ثقافياً أو فكرياً. ولذلك فإن رمال 

أكثر  تكون  فاعليتها،  ومعادالت  المتحركة  السياسة 

الصعبة،  وضروراتها  التحوالت  منطق  لتقبّل  مرونًة  

وليست  الممكن«  يقال، هي»فن  كما  السياسة   ألن 

خيارات المستحيل!

لذلك يضطرالمثقف السياسي أوالمهتم بذلك الفضاء 

ضمن  وليس  الضرورة  خيار  وطأة  تحت  المتقلب،  

واستهدافاتها،  حركته  بمراجعة  للقيام   الحرية،  خيار 

وأساليب التعبير عنها لبلوغ الممكن، بحسب موازين 

القوى في الفضاء المتاح!

 وهذا ما نقرأه في تلك الروايات، حيث يبقى البطل 

تغيرات،  أو  له من محٍن  يتعرض  ما  اإلشكالي، ورغم 

أعماق  في  الكامنة  النقدي  المثقف  لنزعة  مخلصاً 

مجال،  أي  عن  الرائية  بعينه  باحثاً  ويمضي  قناعاته، 

في  والقصور  الخلل  لمظاهر  نقده  عن  فيه  للتعبير 

توقه،  وعن  جانب،  من  واالجتماعية  السياسية  البنى 

من الجانب اآلخر المهم،  إلى تقدم وتطور مجتمعه 

في كافة المجاالت.

ن أن يرى   وفي هذا السياق، يمكن للقارئ المتمعِّ

الحمد  الثالثة)القصيبي،  الروائيين  ونتاجات  سيرة  أن 

و الزهراني(، عبر تخييل سيرة أبطالهم اإلشكالية أوالً، 

تدوين   على  عملت  قد  ثانياً،  األخرى  كتاباتهم  وعبر 

بالوقوف  اهتمت  مثلما  واخفاقاته،  البطل  تحوالت 

على الكثير من اخطاء وتجاوزات المؤسسات الرسمية، 

العضوي  المثقف  وبفاعلية  النقدي،  المثقف  بروح 

من  والحسابات  الظروف  تتيحه  ما  بحسب  أحياناً، 

ممكنات!

ثالثية  بطل  العابر«  »هشام  بأن  القول  يمكننا  لذا 

لم  »رقص«،  رواية  بطل  إلى  إضافة  الحمد«  »تركي 

السياسي،  الحقل  في  اشتغاالتهما  أشكال  يراجعا 

كمعارضين سابقين،  اقتناعاً منهما بأنه قد تحقق لنا 

في واقعنا العياني، الحد األدنى من قيام المؤسسات 

الرسمية والشعبية المتشاركة في صناعة القرار، مماثلة 

بما تم انجازه  في زمن المرحلة البرجوازية األوروبية 

إلى  ذهبا  ولكنهما  بعدها،  وما  حياة »هيجل«  خالل 

ذلك الخيار نتيجة لتجربة حفلت بالكثير من األحالم،  

أمامهما  يعد  لم  ولذا  واآلالم،  األخطاء   من  والكثير 
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السلمي  الطريق  اختيار  إال  التجربة   مراجعة  بعد 

اختطاط   إلى  السياسي، والذهاب  باإلصالح  للمطالبة 

طريٍق آخر، أقل تكلفة على طرفي الصراع، و أدعى 

إلى إمكانية الحوار واالستجابة، وإن كان الطريق إلى 

تحقيق ذلك اإلصالح المنشود، ما يزال طويالً!

احتفظت  قد   »رقص«   أن،  سنالحظ  هذا،  لكل   

عن  يعلن  نقدي،  كمثقف  »سعيد«،  بطلها  بموقع 

رأيه  بشكل  صريح في مواقف عديدة، حيث يقول 

في حواره مع السارد: »كنت مع الثورة المسلحة وأنا 

طورها  التي  النظم  نتبن  لم  وما  اإلصالح.  مع  اليوم 

آخرون، سنظل مهددين شعباً و وطناً. ال بد أن ننقذ 

ليسا  الفساد  االستبداد،  ماضينا.  مآسي  مستقبلنا من 

في  لكم  قيل  كما  مغرضة،  استشراقية  تُهم  مجرد  

الجامعة. تداول المواقع بشكل سلمي وتبادل المنافع 

يحبونه  ببَشٍر  الوطن  بيت  يؤثث  الذي  هو  بعدالة 

ويحرصون عليه« )رقص – ص 196(. 

من  الكثير  وغيرها  الفقرة،  هذه  تجيب  لسوف  و 

المواقف واآلراء التي احتفى بها النص، على التساؤل 

الحاد الذي يتكرر كثيراً حول تكريس سلبية  »ثيمة« 

المناضل »التائب« في الرواية المحلية. 

لماذا؟ 

ألننا سنتأمل في هذه الفقرة جانباً من أبعاد رؤية 

مرحلة  في  حتى  للواقع،  العميقة  النقدية  البطل 

في  أيضاً  نقرأ  وسوف  السجن.  بعد  ما  تحوالت  

األبعاد الرمزية إلصرار البطل اإلشكالي »سعيد«  على 

البحث عن سيرة المعارض السابق »راشد« و تدوينها 

وعن  بتجربته،  اعتداده  عن  للبوح  ينفتح  داالً  أفقاً 

الناشطين  لمئات  المجال  هذا  في  الضمني  تحفيزه 

كتابة حكاياتهم  من  يتمكنوا  لم  الذين   - السياسيين 

ورؤاهم ألسباب ذاتية و موضوعية-  لكتابة تجاربهم  

ألنهم ظلوا يقبضون على جمر رؤية المثقف النقدي 

للواقع، مفصحين عنها في محيطهم، وضمن ما تسمح 

به المساحات المتاحة من تفاعالت ممكنة.

»رقص« وسؤال »الحوارية« !!

ُعرف  د. معجب الزهراني  بأنه من أبرز المشتغلين 

على تبيئة الحوارية ومفاهيمها األساسية، في ساحتنا 

األدبية، سواًء عبر قراءاته النقدية للرواية، أو من خالل 

الثقافي،  المجال  في  حواري  خطاب  بإنتاج  انهمامه 

وتعددية  الحقيقة«،  ب»نسبية  القول  على  ارتكز 

ممكنات النظر إليها، من منظور العمل على زحزحة 

الصنمية،  مواقعها  من  الجامدة  والتصورات  البنى 

وزّجها في حوار التأمل والتساؤل والنقض والتفكيك.

للوهلة  فإننا سنخال  نبدأ في قراءة»رقص«،  وحين 

المتعجلة، بأن رائد الحوارية المحلية، قد خانها في 

أول أعماله الروائية!

وحيث أعلم بأنه سيرد علينا مبتسماً، بأن « رقص« 

ومن  الذاتية«،  »السيرة  رواية  سياق  ضمن  تندرج 

لن  أنني   إال   ،» »الحوارية  عنها  تغيب  أن  الطبيعي 

الحوارية،  المساءلة  هذه  من  ضاحكاً  ينجو  أدعه  

بطبيعة التّبني، حيث سأقف  أمام النقاط التالية:

 – وتشكيالً  داللة   – السردي  المتخيل  يشغل  1ـ 

الروائي،   عمل  حيث  العمل،  هذا  في  الرئيس  حيّزه 

بما يمتلكه من خبرة معرفية ومهارات حكائية، على 

تحويل شذرات واقعية من سيرتي »البطل اإلشكالي« 

إلى  السارد،  في  المتمثل  اإلشكالي  والمثقف  سعيد، 

معمار نص يقع خارج سياق السيرة الذاتية، وينتمي 

أن  باختصار  ويمكننا  السردي.  المتخييل  حقل  إلى 

من  ابتداًء  الفني،  التحويل  عمليات  أبرز  إلى  نشير 
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تفكيك  على  القدرة  من  ثم  »رقص«،  دالالت  تخييل 

الزمن الخطي للسيرة، وتعدد الشخصيات المساعدة، 

وتفتيت الحبكة السيرية، واالرتقاء بها بعد ذلك من 

جماليات  آفاق  إلى  للنص،  القصدي  التعبير  نفعية 

الملحمي  استدعت  جارحة،  نقدية  و  تأملية،  كتابة 

ضمن  بتوظيفها  وقامت  الواقعي،   و  واالسطوري 

وشعرية  بالحكمة  تدثرت  متماسكة،  نصية  بنية 

إلى  الذي يحيل  اإليحائي،  أو  المباشر  التعبير  رهافة 

مرجعياته  في البنى و المؤسسات المهيمنة على كل 

تفاصيل حياة  واقعنا المحلي المختنق!

وما دامت هذه القراءة، قد تبّنت، وبعناد حجري، 

المتخيل  فضاء  إلى  الرواية  هذه  تنسيب  مسألة 

تتساءل  أن  ذلك  بعد  حقها  من  فسيصبح   السردي، 

اجتمعا  قد  و  النص،  بطلي  بين  الحوارية  غياب  عن 

معاً في حوار حضر بشكل مباشر أوغير مباشر، في 

معظم صفحات الرواية؟

لقد كان من األولى وقد انبنت الرواية على فاعلية 

و معرفية  تجربة حياتية  بثروة  تتمتعان  شخصيتين  

غنية، أن تتجلى في ثتائية وجودهما »مسافة«  تسوغ  

باختين  بحسب  الروائية،   الشخصيات  حوار  شروط 

متطابقة«  شخصيات  بين  حوار  »ال  أنه  يرى  الذي 

)فيصل دراج – نظرية الرواية والرواية العربيةص71(. 

و بدالً من ذلك، فإننا حين نتأمل حوار بطلي النص، 

االستدعائي الستثارة الذاكرة حول التجربة، والتكاملي 

التحليل  أوجه  فيه  تتقارب  منظوراً  يشكالن  حين 

يتجلى  ما  وغالبا   – سنجدهما  والمقاربة،  والتعليل 

ذلك- متناغمين، ال متحاورين، إال في قلة من القضايا 

غير الرئيسية،  حيث يشير السارد  في )ص 89( إلى 

الجارحة  الحياة  تحويل  أهمية  عن  »سعيد«  قاله  ما 

إلى حكايات  قد تتعلم منها األجيال القادمة، وحول 

الكتب التي قد تتحول إلى خدعة كبرى... وفي  نهاية 

هذه الفقرة يتم  تأكيد التوافق بينهما، حيث يقول: « 

ضحك »سعيد« بصوت عاٍل، فتيقنت أننا نرقص على 

األوتار ذاتها«.

 2 - و إذ نرى بأن ما اسميه ب »الحوارية الداخلية« 

من منظور النبرة العالية - والتي كان يمكن أن تشّكل 

»مسافة« حوارية  بين بطلي النص-  تكاد أن تكون 

غائبة، او أنها ذات نبرة خافتة، إال أن النص سيحتفي 

بتجليات أخرى ل »الحوارية«  و في مستويات نوعية 

بآراء   استعانة  بعضها،  على  الوقوف  يمكن  متعددة، 

»باختين«، فيما يلي: 

النص، بتأمالت نقدية عميقة  *  حفل حوار بطلي 

لكافة البنى االجتماعية والفكرية والسياسية السائدة، 

نبذ   » أرضية  من  النهوض  على  تساوقها  في  اتفقت 

اليقين وتوهماته، حيث تغدو كل القضايا والقناعات 

الرواية  نظرية   – دراج  )فيصل  للمساءلة«  مفتوحة 

والرواية العربية(

النص  في  المساعدة  الشخصيات  حضور  عمل   *

راشد،  الزوجة،  )األم،   منها  المتناسلة  والحكايات 

والصديقة  ناتالي،  الحبيبة  األب،  خرصان،  الشاعر 

في  والطالب  الدراسي،  المعهد  ومديرة  هلموت، 

على  الخ(  الشارع..  في  الرقص  واحتفالية  باريس،  

اللغة  »تشمل  بتعددية  الرواية  خطاب  إخصاب 

التعدد  إال ألن  الواقع، ال لشئ،  إلى  والنظر  والثقافة 

ذاته  صورة من التحرر، ودرٌب إليه« )المصدر السابق 

الرواية  األلسنة  في  – ص76(. وقد عبّرت  تعددية 

ذاتها،  حول  المنغلق  تمركزها  من  الذات  تحرر  عن 

»ليظهر عالٌم آخر، تتبادل فيه األلسنة إنعاش بعضها 

بعضاً، وتدّب الحيوية فيما بينها« )المصدر السابق – 
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ص 80(، حيث نقرأ ذلك في في سلسلة العالقات التي 

أنشأها السارد  مع المكان، والمرأة، ومحبة  الحياة، 

الرواية  بطل  عالقة   رمزية  في  تجلياً  أكثر  ويغدو 

»سعيد« بالفتاة الفرنسية )ناتالي(، التي شّكلت بؤرة 

بعد  يعود  تنويرية وتقدمية في حياته، جعلته  ضوء 

تقوده  آثاٍر  عن  للبحث  والعناء  السجن  سنوات  كل 

إليها، أي إلى وطن التنوير، فرنسا. وفي هذا اإلصرار ما 

يؤكدعلى داللة أهمية ذلك المكون التعددي، وانطواء 

التواصل  في  الرغبة   نزعة  على  المستنير  المثقف 

معه  يلتقي  والذي  عنه،  البعيد  اآلخر  مع  والحوار 

حول مشتركات التطلعات اإلنسانية الكونية العميقة، 

المختلفة  الشعوب  بين  الحوار  تعميق  على  القادرة 

األعراق و الديانات و المرجعيات الثقافية. 

القروية  للحياة  الرواية  استعادة  فاعلية  شّكلت  *ـ 

بالمكون  ارتباطها  وطبييعية   عفويتها  في  القديمة، 

تطاله  أن  قبل  الجنوب،  في  واالجتماعي  العقدي 

حوارية  بؤرة  المتشددة،  العقدية  التجريف  عمليات 

عالماً  القديم   يبدو  حيث  المفارقة،  شديدة  نقدية 

جميالً ال انغالق فيه، و أعمق داللة على معنى االنفتاح 

من  واالحتذاء(  )باالحتفاء  أحقيًة  وأكثر  الحياة،  على 

واقعٍ جديٍد  صامت ومغلق، يعّم كافة منافذ مجتمعنا 

الواردة   األساسية  الفكرة  عن  اليوم!)بتصرف  المحلي 

في المصدر السابق – ص81(

3ـ وبعد كل هذه التفصيالت المهمة، أصل إلى أن 

ما أشرنا إليه من مالمح حوارية  خافتة تلمسناها في 

الرواية عبرحوار  بطلي النص، وإلى ما ألمحت إليه من 

حضور بؤر »حوارية داخلية« أخرى  خارج حوارهما، ال 

يمكن أن تلغي عن النص حواريته، وإنما تقودنا بوعي 

الخارجية«،  »الحوارية   أسميه ب  فيما  نتلمسها  ألن 

المتمثلة في صراع البنية »الحجاجية« الداخلية، مع 

ما يقع خارجها، من بنى ثقافية، واجتماعية، وعقدية، 

وسياسية، حيث يجيب »سعيد« على تساؤالت السارد 

عن تجربته النضالية، بقوله: « أرجو اال تتوهم أن هذه 

األحداث الصغيرة هي التي دفعتني للمغامرة بحياتي. 

كنا مناضلين ال فرسان قبائل. و لست أقل وفاًء للوطن 

من أمراء العائلة وموظفي الحكومة. خصومتي كانت 

مع طريقة الحكم ال مع الدولة... في السنة األخيرة 

من السجن، طُلِب مني أن أكتب رأيي في اإلصالحات 

المطلوبة، بكل صراحة، و قد ركّزت فيها على ضرورة 

التحول التدريجي إلى ملكية دستورية..« )رقص – ص 

.)201

وعبر خطاب التشكيل الروائي، جمالياً و داللياً، يمكن 

– بحسب باختين -  استعادة حوارية الهجاء والسخرية 

قيمية  لمنظومات  نقدية  أساليب  باعتبارها  والقدح، 

في  الخارجي  الحواري  الخط  يحرضنا   حيث  يابسة، 

هذا العمل على كشف و تعرية األسس التي تستند 

عليها خطابات مجموعات منغلقة عملت على خنق 

المعلنة  قواها  ودأبت  الحضاري،  تطورنا  إمكانات 

من  وحرماننا  حياتنا،  من  طردنا  على  والمستترة  

حقوقنا الطبيعية، حتى  في اإليمان والتعبد !

عن  »سعيد«  حديث  نستحضر  السياق  هذا  وفي   

الفهم العميق والبسيط للدين الذي كان يعمر قلوب 

الناس البسطاء في تلك القرى، حيث يروي أن والده، 

الفرق  يلعن  مراهق  بالرد على  قام   الوقور،   الشيخ 

الله  »اتق  قائالً:  بالناس،  عامر  مجلٍس  في  اإلسالمية، 

يا ولدي.. من علّمك تفتي وتفتن وأنت ما ُخلقت إال 

من  وليس  المدينة  ومن  مكة  من  جا  الدين  البارح؟ 

المسلم من سلم  أن  تدري  ما  ثم  بريدة.  أو  الرياض 

مكة،   في  شافعياً  صليّت  لو  و  ولسانه؟؟  يده  الناس 

ومالكياً في المدينة، و حنبلياً في الرياض، و زيدياً في 
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صنعاء، وإسماعيلياً في نجران، وحنفياً في القاهرة، 

وشيعياً في النجف، وأباضياً في نزوى، فهي مقبولة 

إنشاء الله.. ديننا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد.« 

)رقص- ص178(.

سطر أخير

»رقص« رواية  متميزة، في أبعاد بنيتها الجمالية، 

وفي فضاء دالالتها العميقة والجريئة، أنجزها كاتب 

القراءة  وتستحق  اإلبداعية،  أدواته  من  متمكن 

واالحتفاء، حيث أعدها  واحدة من أجمل األعمال 

الروائية التي صدرت في بالدنا خالل العشر سنوات 

الماضية. 

مراجع القراءة:
 – العربية  والرواية   الرواية  نظرية   - دراج   فيصل  ـ 

المركز الثقافي العربي – الطبعة االولى – 1999

ـ معجب الزهراني – رقص – دار طوى – الطبعة االولى 

2010 –

ـ حسن بحراوي – بنية الشكل الروائي – المركز الثقافي 

العربي- الطبعة االولى – 2009

وبنيته  المتخيّل   – العربية  الرواية   – العيد  يمنى  ـ   

الفنية – دار الفارابي – الطبعة االولى 2011

ـ معجب الزهراني –  مقاربات حوارية -  نادي مكة 

األدبي / االنتشار العربي  – 2012

وزهران  غامد  تجربة  في  تأمالت   – الشدوي  علي  ـ 

الجمالية – مخطوط - 2014  
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نصية  عالقات  باعتبارها  المتعاليات  المقال  يتناول 

مباشرة أو غير مباشرة، تجعل من النص يتعالق مع 

ويتضمن  ضمنية،  أو  صريحة  بصورة  أخرى  نصوص 

النصوص،  بين  التداخل  يشبه  ما  النصي  التعالق 

فعندما يستشهد الكاتب بمثل من األمثال، أو حكمة 

أو كلمات أغنية ما، أوشخصية تاريخية تتشكل عالقة 

طريق  عن  نصوص،  عدة  أوبين  نصين  بين  حضور 

االستحضار.

الذي ال  القرض  بمثابة  العالقات  وبهذا تكون هذه 

يصرح به الكاتب، وإنما يتم اكتشافه من طرف القارئ 

المثالي الذي يملك رصيدا معرفيا واسعا يستطيع من 

خالله اكتشاف وتتبع هذه المتعاليات.

وقد تعددت أشكال توظيف التراث في مسرحيات 

وأثثها  المسرحية  أعماله  ضّمن  حيث  حافظ،  السيد 

التراث الشعبي على الخصوص، إذ نجد  بأشكال من 

من  القارئ  النتباه  الفتة  بصورة  حاضرا  التراث  هذا 

والعادات  الشعبية  واألغاني  لألمثال  تضمينه  خالل 

الشعبي  التعبير  من  األشكال  هذه  لكون  والتقاليد 

أحداث  فيه  تدور  الذي  العربي  المجتمع  قريبة من 

مسرحياته، ومن خالل القراءة النقدية ألعمال الكاتب 

المتعاليات  هذه  من  بعضا  ليتتبع  المقال  هذا  جاء 

وكيف  الغزيرة،  الكاتب  أعمال  في  المبثوثة  النصية 

المتلقي  من  يجعل  مرهف  جمالي  بحس  وظفها 

يتماهى مع مسرحيات الكاتب ويتفاعل مع حمولتها 

الفكرية والفلسفية والتاريخية.

متعاليات الخطاب الرتاثي

 فى مسرحيات السيد حافظ

شاعرة وأكادميية / 

اجلامعة األردنية

»وقوفًا بها  صحبى«

كل نص يستوفي شروط نوعه، يستحق دائمًا من قارئه المهتم أن يقاربه، محبًة أو نقدًا أو نقضا. 

التي تنطوي على كمائن ثرية،  النصوص  الزهراني،  أحد تلك  و رواية »رقص« للدكتور معجب 
تغري قارئها بالوقوقف عليها  وقفة أمرئ القيس مع صحبه – تأماًل  وكتابة – للحوار معها، أو للحديث 
البدء في  التجمّل، حيث يمضي ساردها منذ  عنها بالعميق من صبوات األسى، ولكن بالكثير من 

كتابة هجائية معاصرة  للواقع المعاش مثلما يدون رثائيته الوجدانية عن انهيار جماليات حفلت بها 
حياة طفولته و صباه. 

بوزيد رمحون
أستاذ األدب الشعيب جبامعة حممد 

بوضياف ــ املسيلة - اجلزائر
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المتعاليات التراثية في مسرحيات » السيد حافظ«

أوال: متعاليات التراث الشعبي:

الثقافة الروحية  التراث الشعبي مركب خصب من 

دراسة  هي  إنما  ودراسته  الشعوب،  لكل  والمادية 

وحضارته  وهويته،  شخصيته،  عن  وكشف  للشعب، 

أفعال وسلوكات  الشعبي من  الموروث  و» هو ذلك 

وعادات وتقاليد وأقوال تتناول مظاهر الحياة العامة 

والجماعات  األفراد  بين  االتصال  وطرائق  والخاصة 

المختلفة  المناسبات  في  الودية  والعالقات  الصغيرة 

يبدر  التي  بالمناسبات  واالحتفال  متعددة،  بوسائل 

من طرائفها عدد كبير من معتقدات الشعب الدينية 

والروحية والتاريخية«.

»الفنون  بأنه:  مرسي  علي  أحمد  يعرفه  كما 

بها  يعبر  التي  الحية  السلوك  وأنماط  والمعتقدات 

الشعب عن نفسه سواء استخدام الكلمة أو الحركة أو 

اإلشارة أو اإليقاع أو الخط أو اللون أو تشكيل المادة 

أو آلة بسيطة«.

ال  أمر  أجناسه  بكل  الشعبي  الموروث  واستحضار 

السيد  المصري  الكاتب  ألعمال  المتتبع  على  يخفى 

بصورة  شاملة  نجدها  المسرحيات  فمجمل  حافظ، 

واضحة لهذا النوع من التراث، إذ ينطوي أغلبها على 

شعبية،  وأغان  أمثال،  من  الشعبي  التعبير  أشكال 

وعادات وتقاليد... وغيرها.

أ( األمثال الشعبية:

إن المثل الشعبي قد امتدت جذوره من القدم إلى 

اليوم وتطورت إلى أن أخذت شكال فنيا وقالبا خاصا 

به، مع قدرة عجيبة على الذيوع واالنتشار الجغرافي، 

وكذا االمتداد في الزمن. 

وقد جاء في لسان العرب عن معاني » مثل«: منها 

مستراد  فالن  وقولهم  شبْهُه  يقال  كما  ومثَلُُه  ِمثْلُُه 

عليه  وشح  بطلب  مثله  أْي  مسترادة  وفالنة  بمثله 

من  وهو  والمقدار  والمثال  العبرة  بمعنى  والمثل 

الشبه والمثال القالب الذي يقدر على مثله.« 

أما عند صاحب أساس البالغة: فمثل لي َمثَلُه وِمثْلُُه 

وَمِثلُُه ومماثثَلٌَة ومثَّل به شبهه وتمثل به ومثل الشيء 

بالشيء سوى به وقدره تقديره«. 

بين  والتسوية  آخر  بشيء  شيء  تشبيه  فالتمثيل 

شيئين متشابهين، وفق ما يرتضيه الذوق العام، يقول 

من  والخاصة  العامة  ترضاه  ما  هو  »المثل  الفرابي: 

لفظ ومعناه حتى ابتذلوه فيمابينهم وانتفعوا به في 

السراء والضراء، واستدروا به الممتع من الذر وتفرجوا 

به عن الكرب والكربة وهو من أبلغ الحكم ألن الناس 

ال يجتمعون على ناقص ومقتصر في الجودة«. 

معروف  المثل  بأن  يوضح  الفرابي  أن  نجد  بهذا   

ماضيا أو تجربة عند كل الناس، حيث يأتي مختصرا 

العبارة  لنا حدثا، كما وصفه بجودة  تبين  في جملة 

وإصابة المعنى.

بأنها:  الشعبية  األمثال  عرف  فقد  أمين  أحمد  أما 

وحسن  اللفظ  بإيجاز  يمتاز  األدب  أنواع  من  »نوع 

السيد حافظ 
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المعنى ولطف التشبيه وجودة الكتابة وال تكاد تخلو 

منكل  تنتج  أنها  األمثال  ورمزية  األمم،  من  أمة  منه 

طبقات الشعب.« 

أي أن المثل يكون موجزا في لفظه كثيفا في معناه 

ويحمل من المعاني والدالالت ما ال تحمله النصوص 

التي يطغى عليها اإلطناب. 

ففي ملخص هذه اإلشارات نلحظ أن المثل عنصر 

هام من عناصر التراث الشعبي يحمل خالصة تجربة 

واستحسنتها،  الناس،  عامة  وتداولتها  اإلنسان،  عاشها 

أنه  كما  شعب  لكل  الخاصة  الثقافة  عن  يعبر  فهو 

يتميز باإليجاز وجمال البالغة وإصابة المعنى، يتناقله 

الخلف عن السلف.

حضور المثل كمتعالية نصية في 
مسرحيات السيد حافظ:

إن توظيف التراث وأشكاله يعتمد - بالدرجة األولى 

ال  كما  له،  واستيعابه  لتراثه،  المؤلف  وعي  على   -

نغفل ذكر تصور المؤلف لجمهوره مسبقا، فهو الذي 

المقدمة،  التراثية  المادة  مع  تجاوبه  مدى  يحدد 

ومن خالل هذا الوعي يتم توظيف العناصر التراثية 

باعتبارها متعاليات نصية يستثمرها الكاتب للوصول 

إلى جمهوره من خالل الخطاب التراثي الواعي.

هذا ما جسده المسرحي المصري »السيد حافظ« 

في مسرحياته إذ وظف المثل في عدة صور متنوعة، 

في  الشعبية  األمثال  توظيف  إلى  يعمد  إنه  حيث 

إلعطاء  وكذا  المعنى،  لتقوية  المسرحية  نصوصه 

أن  اجتماعي ألعماله، ففي مسرحيته »علمونا  طابع 

نموت تعلمنا أن نحيا« يحشد الكاتب مجموعة من 

األمثال الشعبية على لسان شخصية سجين رقم )02( 

ليبين مدى استسالم األفراد الذين هم من نوعه إلى 

بعض القيم التي ال تخدم الفرد و المجتمع في شيء 

ويسميها » لوائح الحرص« ونجد بالمقابل سجين رقم 

)01(

مسجون   )02( سجين  بداخل  ما  كل  بأن  يصرح 

ضمن لوائح.

سجين 02: اللوايح حتمنعنا.

سجين 01: كل حاجة فيك مسجونة في لوايح.

الجدعنة،  نص  الجري  الحرص  لوايح   :02 سجين 

مستور،  تموت  جبان  وعيش  األخالق،  سيد  الجبن 

والَميّة ما تجريش في العالي. 

فالمالحظ أن األمثال المذكورة على لسان سجين)2(: 

الجري نص الجدعنة، الجبن سيد األخالق، عيش جبان 

كلها  العالي«   في  تجريش  ما  الَميّة  مستور،  تموت 

أمثال تدعو إلى االستكانة والذل والجبن وكل ما هو 

سيء الخلق يجتمع في هذه األمثال التي تحول دون 

حركة التغيير طالما أنها من عمق نفسية وفكر الفرد.

كما أن هذه المسرحية »علمونا أن نموت وتعلمنا 

أن نحيا« ال تخلو من األمثال التي تشكل تعليقا على 

موقف ما، ونمثل لهذا في ما جاء على لسان سجين 

02 يقول لي )يقصد والده( إحنا زرعنا األرض – إحنا 

خذناش  ما  إحنا  الزرع-  حصدنا  إحنا  األرض-  سقينا 

حاجة من األرض الله جاب الله خذ، الله كليه العوض. 

نالحظ استعمال األب لهذا المثل الشعبي )الله جاب، 

الله خذ، الله عليه العوض( تعبيرا عن أن المستعمر 

ولم  يزرعوا  لم  معه  ومن  وكل  وكأنه  كل شيء،  هو 

يحصدوا ولم يفعلوا أي شيء يذكر، ورجاؤهم الوحيد 

هو العوض من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا المثل 

يستعمل عادة عندما تصادف اإلنسان مصيبة ما قدر 
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الله وتضيع من بين يديه نعمة من النعم، فيعبر عن 

ذلك بهذا المثل الذي مفاده أن الله هو المنعم على 

عبده وله أن يرفع نعمه متى شاء، مع رجاء اإلنسان 

دائما بالعوض أي أن يعوضه الله عما فقد كما وظف 

 « مثل:  الفصحى  باللغة  األمثال  بعض  حافظ  السيد 

الغنى في الغربة فقر، والفقر في الوطن غربة«. 

مسرحية  ضمن  وردت  التي  األمثال  كانت  وإذا 

بدور  تضطلع  نحيا«  أن  وتعلمنا  نموت  أن  »علمونا 

في  الموظفة  األمثال  فإن  مترِد  واقع  تجاه  التوعية 

أي  يحدث  لم  ولكن  حدث  كما  حدث   « مسرحية 

الوقائع  بعض  على  تعليق  عن  عبارة  هي  حدث« 

الزم  الجبين  على  »المكتوب  بينها:  ومن  والمواقف 

تشوفو العين«. 

فهذا المثل قد جاء على لسان شخصية » عرفات« 

من  الزواج  يود  الذي  »ذكي«  المعلم  على  تعليقا 

»شربات« التي تحب سعيدا، وقد جعل يحدث نفسه 

ويمينها بما سيكون إن تحقق مراده ونال غرضه.

» ذكي... نذرا علّي يا أبا العباس ألجعلك ككل الناس 

الغلبانيين والعريانين...... وال أقولك... الغلبانيين ليس 

وإال... أقولك الجعانيين ما أنت عارف، إن ربنا قائل 

ال يحب المبذرين ألن المبذرين إخوان الشياطين.... 

وأوكلهم حتة فتة كل صوابعك وراها يا عبس...« 

ده  »بطلو  المثل  نجد هذا  نفسها  المسرحية  وفي 

واسمعو ده«.   وقد جاء على لسان » عرفات« تعليقا 

سعيد(  )أبو  قبل  من  له  تعرض  الذي  الموقف  على 

حينما حاول هذا األخير صده عن معاكسة )شربات(، 

وللتوضيح أكثر نسوق هذا الحوار:

»ذكي: والنبي طعم.

شربات: يادمك... ما تتلم يا رجل ونشوفك شغالنة 

غيري.

ذكي: والنبي ماليه غيرك يا جميل.

شربات: جرى إيه يا معلم ذكي... ما تروق... أنت 

استغليتها فرصة وال إيه.

كان  أنه  يبدو  وكأنه...  منها  )يقترب  سعيد:  أبو 

في  يا شربات  بنتي  يا  إليه  المواقف( جرى  يراقب 

إيه.

شربات: وال حاجة يا عمي أبو سعيد.

ذكي: حلوة دي وأنت مالك بقا!...

مش  جماعة  يا  كده...  مش  خلق  يا  إبراهيم:  عم 

كده... إحنا في إيه وال إيه.

ذكي: شوف بقى يا سيدي، بطلو ده واسمعو ده...

)يقصد  األدبـ»  قليل  رجل  )لعرفات(«  سعيد:  أبو 

ذكي( مستغل الغارة والظلمة وعمال...« 

على  تعليقا  ذاته  حد  في  المثل  هذا  ويستعمل 

جميلة  حمامة  من  غراب  زواج  وهو  غريب  حدث 

للتعليق على  دائما  األول  المقطع  لذلك يشغل هذا 

األوساط  في  شائعا  مثال  فأصح  المواقف  هذه  مثل 

المصرية.

كما وظف الكاتب في مسرحية »حدث كما حدث 

ولكن لم يحدث أي حدث« مثال شعبيا على لسان كل 

من »روحية« و »ذكي« إذ يقول »روحية: يا راجل أن 

بقولك اللي يرميك ارميه، تقولي بحبها... وعلى كل 

حال مْش رايداك... والي يريدك ريده... وعلى رأي 

المثل من حبنا حبيناه، صار متاعنا متاعه.

ذكي: ومْن كرهنا كرهناه، يحرم علينا اجتماعه.
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روحية: طيب.

ذكي: مْش بإيدي... أنا رايد روحية«. 

وخالصة القول إن المثل له حضور قوي في مسرح 

التراكمات  على  فيه  يعتمد  ولم  حافظ«  »السيد 

قدم  واعيا  توظيفا  إنه وظفه  بل  الكمية،  والترسبات 

كثيرا  الكاتب  أفاد  فقد  ومتعة،  فكرا  خالله  من  لنا 

على  إيجابي  أثر  له  وكان  أنواعه،  بشتى  التراث  من 

خاصة،  صبغة  لها  أعطى  مما  المسرحية،  نصوصه 

وتوظيف التراث على وجه العموم يستهوي المتلقي 

إلى حد كبير ألنه يختصر الكثير مما يمكن أن يقال 

ضمن إطار من األطر أو جانب من الجوانب.

 األغاني الشعبية كمتعاليات نصية في 
مسرح السيد حافظ:

إن األغنية في مفهومها هي فن تولد من اتفاق بين 

األوزان الشعرية واألوزان الموسيقية، فهي تمازج بين 

الشعر والموسيقى، واألغنية وسيلة للتعبير عن األفراح  

و اآلالم التي يحس بها الفرد، كما أنها ممر للتعبير عن 

المكبوتة خاصة، وعلى هذا فهي  طموحاته ورغباته 

مرآة عاكسة ألحاسيسه وجواب لألسئلة التي يطرحها 

فئة  وشعور  عواطف،  عن  تعبير  فهي«  نفسه،  على 

الوعي  أشكال  من  شكال  تعد  كما  معينة،  اجتماعية 

وتكيف  وتختار  تستعمل  كلمات  فهي  االجتماعي 

حسب احتياجات المجتمع، كما أنا كيفية للتعبير عن 

بالسلوك  االرتباط  شديدة  إذن  فهي  البشري،  الواقع 

أي  والقيم«.   والممارسات  والتصورات  والمعتقدات 

أنها تعبير عن األفراح واآلالم التي تشعر بها الجماعة 

في مناسبة معينة.

يقول  الشعبية،  الطقوس  عن  حديثه  معرض  وفي 

منها  الهدف  اجتماعية  عملية  »الغناء  مولو معمري: 

واألخيرة  األولى  الوسيلة  وهو  القوت،  على  الحصول 

للتعبير عن مشاعر الفرح والحزن كما أنه ترويح عن 

النفس واألغنية هي الوسيلة الوحيدة لعملية االتصال 

بطابع  تتميز  التي  وخاصة  المجتمعات،  بعض  لدى 

شفهي لثقافاته وعاداته«. 

فاألغنية فن شعبي يعبر عن أوضاع اجتماعية في 

فترة معينة من تطور المجتمع.

مكان  وهي  شعبي  فن  »األغنية  هرموالن:  يقول 

التقاء الشعب بالفن«. 

ال  وهي  الشعبي،  التراث  من  جزءا  تمثل  فاألغنية 

وظائف  لها  بل  حافز،  أو  دافع  دون  هكذا  تمارس 

ودالالت ترتكز على أصالة الوطن وبيئة الفنان، فهي » 

مجال حر للتعبير والظهور لكونها مطلة على الحقائق 

االجتماعية والثقافية للجماعات«، أي أنها تعبير عن 

النظام  لممارسة  ووسيلة  المعيش  االجتماعي  الواقع 

الجماعي، فاألغنية » هي  بمثابة كيفية للتعبير من 

لسلوك  االرتباط  شديدة  هي  كما  البشري  الواقع 

ومعتقدات وتصورات وممارسات وقيم في المجتمع«. 

تجسيد األغنية في مسرحيات السيد 
حافظ:

الشعبية  لألغنية  السابقة  التعريفات  من  انطالقا 

فهي رافد مهم من روافد التراث الشعبي الذي أحسن 

سيما  ال  األدبية،  أعماله  في  توظيفه  حافظ  السيد 

المسرحية منها، ونجد مثاال لذلك مسرحية: أحالم بابا 

المكان  يحدد  المسرحية  هذه  في  نجده  »إذ  نويل 

وهو مدينة مكسيم، بادئا مسرحيته بمقطوعة غنائية 

بعضهم  مهنئين  الناس  فيها  يبدو  راقصة،  احتفالية 

بالسنة الجديدة ومفتخرين ببلدتهم.
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الجليد  شديدة...  احتفالية  على  الستار  »يفتح 

الجميلة والفتيات  بالقبعات  الناس ترقص  يتساقط... 

وانتم  سنة  كل  معناه:  بما  تقول  األغنية  واألطفال، 

شرفاء...  بسطاء  ناس  مكسيم  أهالي  إحنا  طيبين... 

عندنا األغنياء والفقراء... عندنا كل شيء مثل المدن 

لتبدأ  الستار  يرفع  ثم  الدنيا«.   بالد  في  األخرى 

المسرحية.

إذ نجد في هذه المسرحية العم »فينو« وهو رجل 

ومحبوب  معروف  مكسيم  مدينة  شوارع  في  مغن 

عند كل الناس المقيمين بالبلدة، والكل محب لصوته 

بين  دار  الذي  المسرحي  الحوار  ذلك  ومثال  وغنائه 

حسنلو والعم فينو حين طلب منه أن يغني له:

»حسنلو: غني لي غنوة يا عم فينو.

الشمس  وصحصحوا  اصحوا  مكسيم  أهل  يا  فينو: 

طلعت هيا للعمل )الصوت أجش على الجيتار( يال يا 

وطني اصح وصحصح.

الجميع: )الناس تتجمع حوله وتحييه( عم فينو عم 

فينو

حسنلو: خذ يا فينو... نص الدنيا

فرحنو: خذ مني كمان ربع الدنيا.

عثمانلو: خذ مني أنا كمان.

رجل1: وأنا خذ مني

رجل2: وأنا. 

الناس  يغني ويشجع  األغنية هو  بهذه  فينو  فالعم 

الجميل  الباكر  الصباح  مع  لعمل  إلى  الذهاب  على 

ويدعوهم للنشاط.

شوارع  مغني  هو  الذكر-  سبق  كما   - فينو  فالعم 

يحمل جيتارته وقطته التي ال تفارقه، إال أنه بالرغم 

من حبه للناس الذين يبادلونه هذا الحب واالحترام 

الشوارع  شرطة  طرف  من  التصدي  يلقى  أنه  بيد 

بغنوة  فيجيب  وغناء  ضجيج  من  يصنعه  ما  رافضة 

لشرطة الشوارع قائال:

»ليه يا مكسيم تظلميني وأنا ابنك وأنت بالدي ليه 

يا مكسيم يا مدينتي يا أحلى المداين ليه يا وطني 

تسجن إنسان بيحب أغاني األطفال«. 

بسبب  البلدة  من  فينو  العم  يطرد  كله  هذا  بعد 

المعهود  زيه  غير  بزي  متنكرا  يعود  أنه  إال  غنائه، 

فيرتدي بدلة بابا نويل ويعود بشخصية مموهة.

أما في مسرحية »الوحش العجيب« فنجد مجموعة 

أبطالها حيوانات، حمار وثعلب، وقرد... وأسد ونمر... 

في  سابقتها  كبداية  بدايتها  المسرحية  هذه  أن  إذ 

متمثال  الحيوانات  طرف  من  غنائية  مقطوعة  الذكر 

هذا في:

سريعة  أغنية  يغنون  القرد،  الثعلب،  »الحمار، 

اإليقاع:

يرقص فيها الثعلب والقرد والحمار... كلمات األغنية 

بما معناه:

األسد  جاء  غابتنا  هي  جميلة..  غابة  هناك  »كان 

الغابة  وصارت  الطعام  كل  فأكال  القويان،  والنمر 

تشرب  صدفة،  تأكل  الحيوانات  كل  خائفة،  جائعة 

صدفة، والجوع يأكلنا جميعا، )وهم يغنون ويرقصون 

بألم وحزن(« 
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فالحيوانات تغني ألما لبطش األسد وظلم وسيطرة 

المتضرعة  الحيوانات  لهذه  قوة  وال  حول  فال  النمر 

المسكينة، سوى أن تأكل وتشرب بمحض الصدف.

لوحة  على  ستارها  فيفتح  »سندس«  مسرحية  أما 

عبرة  فيها  حكاية  تحكي  راقصة  غنائية  استعراضية 

المسرحية  بطلة  بها  تمتاز  متعددة  لصفات  شاملة 

»سندس« من كرم وطيبة وغيرها...

أنا   « تقول:  وهي  المسرحية  بطلة  سندس  تظهر 

من  مقطع  الحيوانات...  مع  وتغني  وترقص  سندس 

األغنية نشيد العمل وأن أجمل األشياء هو الغناء بعد 

العمل وال حياة بدون عمل«. 

فسندس تقدس العمل وتحبه.

للسيد حافظ المسرحي أسلوب خاص في توظيف 

مشروعه  يخدم  بما  التراثية  النصية  المتعاليات 

إلى  بالكلمات  يأخذنا  إنه  حيث  والمميز،  الهادف 

التي جسدها  الشعبية  األغنية  من  فانطالقا  الحدث، 

في مسرحياته خاصة في مسرحية »أبو زيد الهاللي« 

الناس  جعل  الذي  الزمن  عن  حزينة  أغنية  نجد  إذ 

العربي إلى بيع أغلى ما  ال يجدون طعاما واضطرار 

عنده من أجل إكرام ضيوفه في معناه: » أغنية حزينة 

تغنيها  ماء  وال  طعام  فيه  يوجد  ال  الذي  الزمن  عن 

الثريا وبهي ومرج وتغني المجموعة في نفس األغنية 

عن كرم العربي. وتتغنى بمجد العرب وبيعه لنفسه 

من أجل ضيوفه«. 

كما أن حضور األغاني المصرية ماثل في مسرحية 

»األشجار تنحني أحيانا« وهي أغنية العندليب األسمر 

عبد الحليم حافظ.

يا  الثوبة  أجول  ما  كل  وأنا  األسود:  »الشايب     

بوي ترميني المجادير )يغني(«. كما أنه اعتمد على 

وذلك  السياق،  في  ولحنا  أغنية  منه  ليخلق  الحوار 

إلظهار جمالية الكالم ومعناه وإذا دققنا في مسرحية 

»أبو زيد الهاللي« وجدناها مسرحية كثيرة المقاطع 

الغنائية التي تتواجد بين أسطرها.

الجزيرة  سكان  نحن   « معناه:  بما  جماعية  أغنية 

العربية غاب المطر عنا، هلك الزرع ماتت الحيوانات... 

ألنها ال تأكل وال تشرب أين الماء... احمينا يا سماء.

- يدخل الحصان في حوار األغنية: اصبروا وانتظروا 

وتماسكوا يا بني هالل.

أجمل  أرضنا  كانت  معناه:  بما  المجموعة  ترد   -

جف  المطر  جف  جميلة،  حياتنا  كانت  األراضي 

 « يغني،  الحصان  الناس،  وجاع  الناس  وخاف  المطر 

ال تحزنوا«. 

ففي هذه المقطوعة أناس يتضورون جوعا ضائقين 

ذرعا بحياتهم يائسين منها ومن القحط الذي أصابهم.

وفي مقطوعة أخرى من فصل آخر للمسرحية نجد 

أغنية المجموعة: » كلمات األغنية بما معناه: » الحق 

حق، حول أبي زيد متنكرا مع دياب في مالبس تنكرية 

سيدورون على كل أمراء العرب وتفرج يا سالم«. 

هذا المقطع فيه أمل الفرج والنصر على يد أبي زيد 

الهاللي، بطريقة غنائية.

المجموعة،  تغنيها  أغنية  المسرحية  طيات  وفي 

كذلك أغنية الزواج: » مبارك الزواج... زواج شاة الريم 

من مغامس الشاب الرائع الجميل وشاة الريم الحلوة 

مثل الغنوة، مثل الصباح«.  أي أنهم يقدمون التهاني 

لهذا الزواج المبارك.
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 متعالية العادات والتقاليد في مسرح 
السيد حافظ:

ترتبط  التي  السلوكات  من  هي  والتقاليد  العادات 

تتغير  فهي  وواقعه،  وبظروفه  المجتمع  أو  بالفرد 

من مجتمع إلى آخر، وتسري في الحياة االجتماعية 

وتستمر معها، ووظيفتها الرئيسية تكمن في التعبير 

عن واقع اإلنسان االجتماعي، و كثيرا ما نجدها ماثلة  

في العمل المسرحي.

هذا ما برز في مسرحيات السيد حافظ إذ نجده في 

تمثلت  عادة  قد وظف  الهاللي«  زيد  »أبو  مسرحية 

في وسيلة من وسائل التواصل بين الناس قديما وهي 

نقل  اإلنسان في  يستخدمه  كان  الذي  الزاجل  حمام 

كان  فقد  آنذاك،  االتصال  عملية  وفي  للغير  الرسائل 

»أبو  مسرحية  في  االتصال  وسيلة  هو  الزاجل  حمام 

زيد الهاللي« بين العاشقة ومحبوبها؛ بين شاة الريم 

وابن عمها غامس.

إلى  رسالة  ترسلي  أن  تستطيعين  هل  زيد:  أبو   «

غامس.

شاة الريم:عن طريق حمام الزاجل.

ابو زيد: رائع... اآلن...

شاة الريم: اآلن.

أبو زيد: أكتبي عندك.

)تكتب وهي تمسك حمامة وتغني(. 

ومن عادات العرب نجد الكرم متجليا في مسرحيات 

ونصوص السيد حافظ، وهذه صفة المجتمع العربي 

التي نجدها في كل بيت، حتى قيل: الكرم بعد العرب 

بدعة،  حيث إن العربي قد يضطر لبيع أغلى ما عنده 

من أجل إكرام ضيوفه.

وفي مقطع من مسرحية »أبو زيد الهاللي«:

الثريا  ابنتك  بع  مفرج  يا  ابنتك  بع  )األم(:  »نهى 

وبثمنها يأكل الضيوف.

مفرج )األب(: )يحدث نفسه( الثريا ابنتي الوحيدة... 

العزيزة كيف أبيعها.

نهى: ماذا قلت؟

قومي  هو  الرأي  نعم  صواب  رأي  هذا  مفرج: 

عن  وأبحث  ثيابها  أفضل  وألبسيها  شأنها  وأصلحي 

مشتر لها وينطلق لبيعها، ويذهب إلى ملك البالد«. 

إال أنه يلقى مساندة من ملك البالد فيقول: »أعطوا 

األمير مفرج كيلين من القمح وعنزة وفرسا كي يكرم 

ضيوفه«. 

أجل  من  يملك  ما  أغلى  ابنته  بيع  أراد  فالرجل 

الضيفين إلطعامها والقيام بضيافتهما كما يجب الحال، 

وهذا دليل على كرم العربي حتى في أسوء حاالته.

في  تسري  التي  والتقاليد  العادات  تبدو  كما 

بتحديد  يتعلق  وما  الزواج  في  العربي  المجتمع 

اختيار  وطرق  له  المصاحبة  والطقوس  مواعيده، 

العروس ونحوها، وهذا ما نالحظه في مسرحية »أبو 

زيد الهاللي«:

ما  رأيكم؟  ما  الزواج  ميعاد  نحدد  أن  أترى  »عامر: 

رأي العروس؟

شاة الريم: الرأي رأي الكبار.

عامر: مبارك.« 
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ما  سرعان  المسرحية  من  المقطع  لهذا  فالمالحظ 

يتعالى إلى ذهنه طريقة تفكير المجتمع العربي من 

خالل هذا الحوار القصير، وذلك للقدرة التي يتميز بها 

كاتب المسرحية في توظيف التراث لخدمة نصوصه 

وخطه السردي.   

ثانيا: التراث الديني كمتعالية نصية في 
مسرح السيد حافظ:

التراث الديني بمفهومه الواسع هو أحد أهم الروافد 

التي ينهل منها الكاتب المصري السيد حافظ في كل 

أعماله السردية، بطريقة تتعالى عن الكثير من الكتاب 

سواء في عصره أم في العصور التي سبقته، ألنه يحمل 

والدين  والفن  التاريخ  فيه  يمتزج  حضاريا  مشروعا 

باعتبارها كال ال يمكن الفصل بين أجزائه المتكاملة، 

اإلسالمي  الديني  بالتراث  أعني  ال  المقام  هذا  وفي 

من   مستلهما  األديان  بكل  األمر  يتعلق  وإنما  فقط، 

قصصها وطقوسها، وإن كنت سأمثل بأمثلة من القرآن 

الكريم فقط في هذه الورقة البحثية التي ال يمكنها 

أن تتابع كل أعمال الكاتب الغزيرة.

في  جاء  كما  فهو  التراث  تعريف  إلى  وبالعودة 

الورث  »هو  الجر  لخليل  الحديث  العربي  المعجم 

واإلرث والميراث وأصل التاء في التراث الواو«. 

داود«    سليمان  ورث  جاء«  الكريم  القرآن  وفي 

يرثني ويرث من آل يعقوبـ» » إن األرض يرثها عبادي 

الصالحون«. 

فالتراث الديني هو ناتج ثقافي للشعبـ» فحديثنا عن 

التراث الديني هو الثقافة الدينية أو ما يعتقده شعب 

دينية خاصة،  أو طقوس  دينية  معتقدات  من  معين 

معطيات  مجموعة  هي  بما  الدينية  الثقافة  وتشكل 

وطقوس وماسك تجليات للفكرة الدينية«. 

* القرآن الكريم:

سمي القرآن ألنه جمع السور بعضها إلى بعض، أو 

ألنه جمع ثمرات وفوائد الكتب السماوية التي نزلت 

قبله.

الشرعي«  االصطالحي  تعريفه  في  الكريم  فالقرآن 

النبي  إلى  به  الموحى  المعجز  تعالى  الله  كالم  هو 

محمد صلى الله عليه وسلم  بواسطة الملك جبريل 

)عليه السالم( المنقول بالتواتر، المكتوب بين دفتي 

الفاتحة  بسورة  المبدوء  بتالوته،  المتعبد  المصحف 

أي  معجز؛  بأنه  المقصود  الناس:  بسورة  والمختوم 

أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم لكي يكون معجزة 

مؤيدة للنبي صلى الله عليه وسلم وتمثل اإلعجاز بما 

الغيب  عن  وإخبار  وبالغة  فصاحة  من  القرآن  حواه 

إعجاز علمي  تضمنه من  وما  السابقة  لألمم  وقصص 

وتشريعي، يكمن اإلعجاز في تحدي القوم الكافرين 

بأن يأتوا يمثله أو بعشر سور منه أو حتى آية واحدة 

قوله  قائما ومن ذلك  التحدي  آياته ومازال  مثل  من 

أن  على  والجن  اإلنس  اجتمعت  لئن  قل   « تعالى: 

يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون يمثله ولو كان بعضهم 

لبعض ظهيرا«. 

بكل  الكريم  القرآن  أن  أي  به  بالموحى  والمراد 

ألفاظه ومعانيه منزل من الله تعالى على النبي محمد 

عليه  جبريل  الملك  بواسطة  وسلم  عليه  الله  صلى 

السالم وفي ذلك يقول الله تعالى: »وإنه لتنزيل رب 

العالمين نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من 

المنذرين«. 
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• توظيف القرآن الكريم كمتعالية نصية 
في مسرحيات السيد حافظ:

لقد أفاد السيد حافظ »كثيرا من المقدس والمتمثل 

في القرآن الكريم كما أفاد أيضا من حديث سيد الخلق 

»محمد صلى الله عليه وسلم« ونسوق شواهد على 

ذلك كقول المرأة )4( في مسرحية تعثر الفارغات في 

درب الحقيقة.

»المسجد دون مصلين... إنما يريد الشيطان أن يوقع 

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 

عن ذكر الله وعن الصالة فهل أنتم منتهون«.

في  الفرسان  خطوة  مسرحية  في   )1( فارس  وقول 

ريب  ال  الكتاب  هذا  ألم...  وقرأت  الالجدوى«  عصر 

فيه هدى للمتقين«. 

وقول فارس )2( في نفس المسرحية »ال أريد طفلي 

أن يتنازل لحظة أو يتهاون أو يضعف أريده أن يصمد 

ويقوم حتى يسقط اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 

عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا«.  وهي اآلية 

على  الكاتب  يقول  كما  المائدة،  سورة  من   )3( رقم 

لسان المطلوب في مسرحية طفل وقوقع وقزح

»ربنا بيقول وجادلهم بالتي هي أحسن« يعني قال 

واسجنهم  وأحبسهم  واخرسهم  قالش  ما  وجادلهم 

واقتلهم واشنقهم«. 

وهي اآلية رقم 125 من سورة النحل.

ومن مسرحية خطوة الفرسان في عصر الالجدوى« 

وحدها يمكن نضع أيدينا علىمجموعة من  األمثلة.

قول فارس1 »وقل الحمد لله الذي لم يتخذ وليا ولم 

يكن له شريك في الملك«. وهي اآلية 111 من سورة 

اإلسراء.

وقول الشخصية نفسها: » فلننتظر الفارس المخلص... 

ذلك  بين  وابتغع  بها  تخافت  وال  بصالتك  تجهر  وال 

سبيالً«، وهي اآلية 110 من نفس السورة.

في  يرسلونه  أو  يده...  سيقطعون   « فارس2  وقول 

بعثة لمجزرة بشرية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 

في  أما  الكهف،  سورة  من   13 اآلية  وهي  هدى«  

مسرحية حدث كما حدث ولكن لم يحدث أي حدث 

فيوظف اآلية رقم 26 من سورة الرحمن، وتأتي على 

السيد  يقول  الغارة  اشتداد  أثناء  لسان عرفات وذلك 

حافظ« عرفات:... وجدوه يا جدعان.

الجميع: ال إله إال الله.

عرفات: كل من عليها فان...« 

الخصوبة في حبنا  أما في مسرحية محبوبتي قمر 

ميالد صعودا فيحشد مجموعة من اآليات ومن سور 

مختلفة على لسان شخصياته إذ يقول:

» الفارس: نون والقلم وما يسطرون.

الفتاة: ويل لكل همزة لمزة.

إذا  والصبح  أدبر  إذ  والليل  والقمر  كال  الشايب: 
أسفر.

الفتاة: إنها إلحدى الكبر.

الشايب: إذا السماء كشطت... وإذا الجحيم سعرت 
وإذا الجنة أزلفت.

الفتاة: إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس 
والقمر«. 

فاآلية األولى هي اآلية رقم 01 من سورة القلم، أما 

اآلية الثانية فهي اآلية رقم 1 من سورة الهمزة، واآلية 

الثالثة التي وردت على لسان الشايب فهي اآلية رقم 

فهي  الرابعة  اآلية  أما  المدثر،  سورة  من   32-33-34
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الخامس  المثال  أما  ذاتها،  السورة  من   35 رقم  اآلية 

فهي اآلية رقم 13-12-11 من سورة التكوير.

تفك  أن   السهل  من  ليس  التوظيف  هذا  أن  غير 

شفرته، وقد يكون مرد ذلك إلى صعوبة تتبع الخط 

السردية  أعماله  في  حافظ  السيد  يرسمه  الذي 

المختلفة، كما نورد ما  بالدالالت والمعاني  المحملة 

وظف  إذ  السينما(  أميرة  حبيبتي  مسرحية  في  جاء 

شيئا  »وكنت  مريم  من صورة   23 رقم  اآلية  الكاتب 

منسيا «. 

مسافر  أنا  حبيبتي  المسرحية:  في  حنفي  فيقول 

والقطار وأنت والرحلة األسنان »دثرني... دثرني«. 

ويقول ألبطال المسرحية نفسها: 

- مجيدة.... أقسم بالشفق.

- أزهار.....والقصر أذا أغسق.

- عائشة: واليوم الموعود.

- هودا: وشاهدا ومشهود.

- الجميع: والنار ذات الوقود 

حافظ؛  السيد  الكاتب  ألعمال  فالمتتبع  وإجماال 

التفكير،  العالمي  العرق،  العربي  القطر،  المصري 

سيجد فيها – وفي كل قراءة – ذلك التجدد والتعدد 

في المعنى والداللة، لما فيها من عمق وحمولة فكرية، 

التاريخ فيها، كما أنها  فهي ليست تاريخا مع تجسد 

منبعثة  كونها  مع  للواقع  فوتوغرافيا  تسجيال  ليست 

وعى  الذي  الرجل  خيال  من  مسحة  مع  واقع  من 

التاريخ، وعاش في المجتمع فاعال ومتفاعال؛ يرى ما ال 

يراه غيره من المتفرجين على مسرح الحياة دون أن 

يعتلوا الخشبة من أجل إيصال أفكارهم ومشاريعهم 

المقيد  الواقع  بين  تمزج  فنية  بلمسة  المتلقين  إلى 

والخيال المنفتح عبر أعماله السردية المتنوعة.   
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المطر(  )صيد  مجموعة  على  بالدراسة  وسأقف 

المجموعة  قصص  بين  المشترك  القاسم  نجد  ولعلنا 

أمتار  قصة هى:  خمسة  وعشرين  أربعا  تبلغ  )التى 

المطر،  صيد  ما جرى،  سيرة  النحاس،   طلل  بالتمام، 

القرية،  حصان  بيوت  أنكرتنى  ماء وطين،  التكعيبة، 

اللعبة المستمرة،  فرقع لوز،  طار  خشب،  المطارد 

براءة،  جنون،  نبوءة،  زمن،    يا  عليك  للسماء،عاتب 

العيون، شمس وقمر،   الجسد،  نصيحة،  حزن  طوق 

القاسم  نجد  أخرى(   مرة  الحياة  للحزن،  متتالية 

المشترك، فى العالقة بين عنوان القصة وداللتها كأول 

عتبات النص للبحث عن الداللة، ونالحظ – أيضا- تأزم 

شخصية البطل فى قصصه. 

فى  القصصى  النص  عتبات  من  نالحظ  ولعلنا 

إنسانية،أو  بقضية  االلتزام  العنوان   المجموعة  هذه 

العنوان  ينبئنا  البداية  فمن  أخالقية،  اجتماعية،أو 

فالعنوان  بفنه،  والتزامه  الفنان  بوعى  المطر(  )صيد 

عند  ولكنه  للمطر،  ليس  المفارقة...فالصيد  لغة  به 

الكاتب وفى إحدى قصص المجموعة التى تحمل هذا 

العنوان )صيد المطر( يصطاد بعمل قناة الكتناز أكبر 

قدر من مياهه، ليكون الزرع، فيورق الشجر، وتزهر 

)إلى  الكاتب  إهداء  مع  تتفق  الرؤية  وهذه  الحياة، 

من يحلمون بالحرية في كل مكان وإلى الشمس التي 

تطلع من عيون الليل....لتهب األرض الحياة( فالكاتب 

يحلم مع رفاقه بالغد الجميل... والشمس التى تشرق 

بعد الظالم، ليكون للحياة طعم آخر جميل.... وهذه 

رؤية إنسانية  سامية يتمتع بها إبداع الكاتب. 

عتبات النص... وتأزم الشخصية

 فى  )صيد املطر(

إلبراهيم عطية

شاعرة وأكادميية / 

اجلامعة األردنية

أدائه،  فى  بارع  وقصصى  روائى  كاتب  عطية  إبراهيم 
ومتفرد  إبداعاته،  فى  واقعه  وبقضايا  لفنه  بااللتزام  وممتع 
النور،  سبت  رواياته  )ومن  الرواية  كتب  وقد  اإلبداع،   هذا  فى 
و للزقازيق دفء القرفة( وكتب القصة القصيرة )ومن مجموعاته 

القصصية صيد المطر، طعم الوجع، حوريات الضوء( 

قراءة نقدية

شعبان عبد احلكيم
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كما ذكرنا عنوان القصة وتأزم البطل الذى يحمل قضية 

إنسانية القاسم المشترك بين قصص المجموعة....ما 

عدا القصة األولى )خمسة أمتار بالتمام..تعيد الثقة( 

وهنا  طموحه...  لتحقيق  دافعاً  البطل  تأزم  يجىء 

نجح  ما  ولواله  ظاهرة صحية  اإليجابى  التوتر  يكون 

مسابقة  فى  يشترك  القصة  فى  فالبطل  النابهون... 

بعد جهد  األول، ولكن  المركز  السباحة، ويحقق  فى 

إلى االستعداد، والتركيز  إيجابى دفعه  ومثابرة وقلق 

فكان التوفيق، يصور هذه اللحظات المؤرقة فى حياة 

البطل، والتى كانت سببا فى نجاحه، فلو أخذ البطل 

الحدث بدون مباالة ما تحقق له ما كان يتمناه، يصور 

لنا هذا التوتر فى قوله »أحسست بالفضاء يتسع من 

حولي.. تسربت رعشة وترت أعصابي، جعلت أسناني 

تصطك ببعضها، بدت التكات رنين جرس في رأسي، 

زادت دقات قلبي...«  الترقب واالنتظار زادا من حدة 

التوتر، ولكن أعقب هذا التوتر تصميم على تحقيق 

حين   « البطل  يقول  كما  وعندها  كان،  وقد  الهدف، 

شعرت بدفء الحمام، انتعشت، دفعت جسدي إلى 

أعلى، ضاربا ذراعي، صاعدا إلى أعلى، بدأت أنفاسي 

تنتظم.. شهيق.. زفير.. استرخيت على ظهري طافيا...

علت الهتافات، والتصفيق من صفوف البشر الجالسين 

نالحظ  بدايتها..)ولعلنا  من  المسابقة  يشاهدون 

أمتار  »خمسة  النص  قراءة  فى  أولى  كعتبة  العنوان 

القارىء  يهيىء  العنوان  هذا  الثقة(  تعيد  بالتمام.... 

لموضوع القصة وبنهايتها )إعادة الثقة(« 

- 2  -

وقد يكون تأزم الشخصية مرجعه إضاعة المجتمع 

لقيمة هذه الشخصية العظيمة، التى قدمت لوطنها 

فكان لها الخلود، بيد أن المجتمع لم يعد يبال بأمثال 

هؤالء، وهذا ما تعالجه قصتاه )طلل النحاس، وسيرة 

ويكون  بالداللة،  يشى  القصتين  وعنوان  جرى(  ما 

عتبة فهم النص ألنه  مفتاح الولوج فيه، القصة األولى 

)طلل النحاس( والطلل بقايا الديار المتهدمة، فالبطل 

وضاعت  تهدم،   قد  نحاس  من  تمثال  القصة  فى 

هيبته وقيمته، ما قيمة هذا التمثال إذا لم يكن فى 

القلب التقدير واالحترام لهذا الشخص.... تروى القصة 

هو  وها  الحياة  فى  بصمة  تركت  خالدة  لشخصية 

تمثاله يئن من اللهيب والمطر... وعدم االكتراث به »ال 

يذكر بالضبط كم من الوقت مر على وقفته هذه...! 

تغير  شديد«  ببطء  لكن  تغير  كل شئ  أن  يعرفه  ما 

كل شىء من بعده، وما حارب من أجله تنصلت منه 

الحكومات بعد ذلك، فعاث أعداء الوطن فى جنباته، 

وهنا تكون المفارقة، فى دفع هذا البطل لحياته ألمر 

لم يعد له ثمن، وتبلغ المفارقة حدتها، فى تغير القيم 

التى عاش ودافع من أجلها، »هالُه منظر الفتى األشقر 

إبراهيم عطية
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ببعضهما  التصقا  حتى  الشقراء  بالفتاة  اختلى  الذي 

قميصه«  ياقة  من  بسرعة  وخطفه  الواقفين  غافل 

فى  الفانتازى  القالب   – هنا   – الكاتب  ويستخدم 

الكاتب  للحياة، وتبرز مقدرة  الشخصية  إرجاع هذه 

فى مدى إقناعك – فنياً – بما حدث، وبطريقة واعية 

فى المزاوجة ما بين الحقيقة والخيال »أوقفوه طلال 

شاهدا على هذه اللحظة... حدق فى قطعة الرخام 

المنقوش عليها اسمه، فزج بها متأففا على أيام صباه 

الفائتة.... في المياه اختلطت صور أصدقائه الغرقى 

طيف  المصابيح...  نور  هزهزة  مع  القناة  قاع  في 

لقد  الليل«  ينذر بشيء خفي خلف حجب  الوحدة 

جمع الكاتب بين الخيال فى جعله )طلالً( وما بين 

الحقيقة فى تأمله فيما يجرى من حوله، فيتأسى على 

أهاليهم وماتوا  افتقدوا  الذين  له ولزمالئه  ما حدث 

حتى  له،  يتنكر  الكل  وجد  الوطنية....لألسف  فداء 

عوض رفيقه فى الفرقة االنتحارية لم يعد يحفل به، 

راح  أفندي  محمد  له:  يقول  تهكمية  وبصورة  وهنا 

من زمان - الله يرحمه - وقال إيه الحكومة عملت 

اللي  هو  شفته..  تمثال..  بلد  يا  تصدق  تمثال  له 

ربنا  بلد  يا  والله  المعدية..  عند  العلم  رافع  واقف 

كرمه وارتاح، أما أنا يا ما جاب الغراب. أدولي قرص 

نحاس وورقة قال إيه وسام الشجاعة والبطولة.. هيئ 

يا بطولة..!« 

فالقصة تسرد لضياع الشخصيات التى قدمت كثيراً 

وتبلغ  تستحق،  ما  غير  على  المردود  وكان  للوطن 

ويتهمونه  دورية،  به  تتربص  حين  ذروتها  المأساة 

هذه  من  ويجردونه  عسكرية،  شخصية  بانتحال 

المؤسسة  هذه  بتخلى  إيحاًء  العسكرية،  المالبس 

عن أبنائها الذين كانوا أوفياء فى االنتماء لها...فتأزم 

الشخصية – هنا – مرجعه ضياع قيمة الرموز الذى 

لهم  الوطن  قدموه  ما  وكل  للوطن،  أرواحهم  قدموا 

تمثاالً باسمهم ال يقدم وال يؤخر.

من  تقترب  والتى  جرى«  ما  »سيرة  قصة  وفى 

القصة السابقة فى الداللة، فى التعريض بضياع قيمة 

هذه  وصف  فى  اختلف  وإن  البارزة،  الشخصيات 

الشخصية، رغم اقتراب الداللة فى القصتين، وهاتان 

فى  الموضوعة  التماثيل  من  تمثاالن  الشخصيتان 

الميادين الكبرى، والتى ال يعرف عنها الشعب سوى 

بتقنية  واإلعجاب  الشخصية  به  الذى  الميدان  اسم 

التمثال والسالم »الواقف الجالس على مملكة اإلسمنت 

المزخرف بالجرانيت..... الواقف يرقب المارين، فوق 

سيفه...«  شاهرا  العضالت،  المنتفخ  البرونز  حصانه 

ويبرز امتهان هذه الشخصيات بمواقف عدة تحدث 

مفارقة بين ماضى هذه الشخصيات وحاضرها، لقد 

تجلس  الذباب  أكوام  واآلن   عصره،  فى  مهاباً  كان 

عليه غير مبالية بوجوده، ويلجأ لنفس الحيلة الفنية 

فى إرجاع هذا الرمز للحياة »لما زاد الزحام بالخلق 

والعربات مع فحيح حر الظهيرة نزل من فوق حصانه 

وسار في المدينة يتفقد أحوال الرعية.. لم يشعر به 

غير الولد الواقف يتأمله وهو يقفز السور الحديدي 

ويفرك عينيه يتأمل ما يراه..!!... وهنا تكون المفارقة 

العصرى  الزى  غير  بزى  فيلما  يمثل  بممثل  باتهامه 

إحداث  فى  ويستمر  بلياتشو...إلخ،  رجل  وبأنه 

المفارقة، فنشعر أن البطل شخصية عرابى )الزعيم( 

تاريخ  ويلمح إلى كتاب تلخيص اإلبريز وإلى كتاب 

مصر الحديث، وتنتهى حياته باالنتحار، اعتراضاً على 

ما القاه حتى من رجل الدين، الذى وصفه بالزنديق، 

مع  سابتها  مثل  القصة  هذه  فى  الشخصية  فتأزم 

إضافة عدم التوافق بين الماضى والحاضر«....
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ومن صور تأزم الشخصية تغير الحياة وتصدع القيم 

بين الماضى والحاضر، الماضى بالضمائر الحية، وحب 

الحياة والحاضر بضياع كل جميل، فكل شىء جميل لم 

يعد جميالً وهذا مصدر تأزم شخصية البطل فى كثير 

أحداثها  مسرح  التى  وخاصة  المجموعة،  قصص  من 

نجد  والتى  »التكعيبة«  قصة  من  بداية  القرية،  فى 

بعد  ولكن  جميلة،  وارفة  ويجعلها  بها،  يعتنى  الجد 

ذلك نجد جيل األبناء واألحفاد ال يحفلون بمثل هذه 

ففيها  المجتمع،  ًفى  وقيمة  تراثاً  تمثل  التى  األشياء 

الظل الظليل، والثمار والمنظر الجميل، والرمز لعهد 

كان االهتمام بالزرع والثمار قيمة من قيم المجتمع، 

التكعيبة،  إلهمال  لموت  يرثى  البطل  نجد  وهنا 

وتصارع فـ »سكنتها الفئران والوطاويط والبوم، وكلما 

دبرت  الليل  في  خوفاً،  قلبي  انقبض  عليها  مررت 

مكيدة لعمى عوض الذي أصبحت من نصيبه وتركها 

العزم مع أخي محمود  خاوية على عروشها، عقدت 

إليها  متسللين  األرز  قش  بأكوام  وجئنا  حرقها  على 

وأشعلنا فيها النار وسمعنا صرخات تشق سواد الليل 

»فالتأزم هنا مصدره المفارقة بين الماضى والحاضر... 

قصة  وفى  شجرة...   تكون  أن  قبل  رمز  والعنباية 

»أنكرتنى القرية« والتى يشى العنوان بداللتها، وفيها 

يرثى البطل على القرية تخليها عن مبادئها، وفقدان 

روح األلفة والمحبة بين أبنائها، وإن كان يؤخذ على 

الزائد،  انفعاله  نتيجة  جاءت  التى  التقريرية  الكاتب 

لما وصلت إليه القرية من تمزق الروابط االجتماعية، 

وأخواله،  أعمامه  بها  التى  قريته  إلى  يعود  فالبطل 

فيها، ليقول فى مرارة قاتمة  ولكن يجد نفسه غريباً 

أُنشأ في قلب  الجالسين على مقهى  بالناس  »مررت 

أحد،  يستوقفني  أن  دون  حقائبي  حامال  القرية 

وتعجبت لقد أنكرتني بيوت القرية، وأهلها، وصدقت 

أمي حين قالت..:

 _  إن الناس حالها تغير وال أحد يعرف أحد في هذا 

الزمن الغريب..! 

الكل  المدينة،  بطباع  القرية  تطبعت  الحد  ألهذا    

أغراب..؟ ما أشقاني في هذه البلدة..!!

سوف  أنهم  ظنَّ  لقد  تجاهلوه  عمه  أوالدى  حتى 

ينتظرونه على المحطة، لكن ال أحد منهم انتظره  أو 

القصة،  فى هذه  للكاتب  ويُْحمد  الدار،  ونظف  جاء 

أنه لجأ – كعادته – إلى المفارقة إلظهار الفارق بين 

القرية  فى  الوديعة  الحياة  عصرين،  وبين  حالتين، 

العائلى فى  وجمال هذه الحياة فى طبيعتها ودفئها 

الكاتب فى  القرية اآلن، ويطيل  الماضى، وبين حال 

ألفه  دليل على  الماضى  اإليجابيات فى  لهذه  عرضه 

اإلبكار  ذكرياته وهو طفل  فيذكر  العهد،  لهذا  وحبه 

لجمع التمر وتسلقه لشجرة التوت مع رفاقه....جده 

الذى كان طبيباً فى التجبير وفى وصف الدواء البدائى 

الكتب  ببعض  مستعينا  الشفاء  لهم  ويُكتب  لناس 

فى  حزينا  ليقول  داود..إلخ،  وتذكرة  النبوى  كالطب 

النهاية » تمددت مسترخيا أفكر فيما حدث لقريتنا 

التي  الطباع  بهذه  وطبعها  عليها،  قضى  تطور  من 

هربت منها على أمل السكينة والهدوء، لكن إلى اآلن 

ما رأيته ال يبشر بخير.
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ومن صور تأزم الشخصية الحنين للماضى، وخاصة 

كما  المشاعر،  رتاقة  و  نضارة  فيها  بما  الطفولة  فترة 

فى قصة »حصان خشبى« والتى تروى لهروب البطل 

مع خالته حسنية، التى أخطأت فى إطعام الكتاكيت 

أمها،  من  مخافة  لها  وأماناً  مسلياً  معها  فأخذته 

وحواة،  مراجيح،  من  السوق  فى  ينتظره  بما  وأغرته 

الخشبى  الحصان  البطل  يتذكر  وهنا  شائقة،  وألعاب 

الحصان  هذا  فى  وظن  عمه حسن،  له  اشتراه  الذى 

أنه سيطير به إلى مكان جدته )أم حسن( كما سول 

للطفل خياله البعيد والجميل »آه لو هنا لركبته، أكيد 

السكة لدار ستى أم حسن كان وصلني على  يعرف 

بحياة  تتغنى  برمتها  والقصة  عين«  في غمضه  طول 

وانبهار  فيها من خيال طفولى جميل...  بما  الطفولة 

البطل بما يراه من حوله، ورغم إدراكه بعد ذلك لعدم 

لعبة...  إال  اللهم  الخشبى فى ركوبه  الحصان  جدوى 

ولكن حنينه لمثل هذه اللحظات وسط تجهم الحياة 

وتغيرها سبب تأزم البطل هنا، ولعلنا نالحظ العالقة 

عن  للكشف  عتبة  كأول  وداللتها  القصة  عنوان  بين 

داللة القصة فى ثوبها األدبى الرقيق. 
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فى  باالغتراب  شعوره  فى  البطل  تأزم  صور  ومن 

والعنوان  »المطارد«  قصة  القصص  هذه  ومن  زمنه، 

يشى بالداللة )مطاردة مجتمع للبطل( وفيها يسقط 

اإللهية  العناية  ولكن  سيارة،  عجالت  تحت  البطل 

اسمه،  الناس يسألونه عن  يتوافد حوله  تنقذه، وهنا 

فيضيع اسمه منه، وتكون اإلجابة )ممنوع من الصرف( 

ولعلنا نالحظ  العالقة بين البطل والكاتب )إبراهيم 

وهو علم ممنوع من الصرف، ألنه اسم أعجمى أكثر 

دون  المدينة  فى  تائها  ويتجول  أحرف(...  ثالثة  من 

علم )ممنوع التجوال(  فيقبض عليه، ويركل ويضرب 

بصورة مؤلمة....ورغم براءة البطل فى النهاية، ولكن 

فى  الشخصية  تأزم  صور  من  صورة  صورت  القصة 

ردع  فى  المفرطة  للقسوة  )االغتراب  الكاتب  قصص 

كلمات  تجسده  ما  وهذا  لألبرياء(  الحاكمة  القوة 

فيها..  تلبد  الرطوبة  زنزانة  في  القوني   ...« الراوى 

الكهربائية..  الموجات  العنكبوت  النجاسة..  رائحة 

خلع المالبس.. الكالب الشرسة.. الجنس... المخدرات 

كل األساليب لالعتراف.... والقصة ذات داللة سياسية، 

الجدران  البطل« حفرت على  قول  به  أوحى  ما  هذا 

بأظافري« فداك وطني، نموت و تحيا »... هذا البطش 

فى  البطل  شخصية  تأزم  وراء  كان  للسلطة  الغاشم 

الغاشم  للقتل  تروى  والتى  المستمرة«  »اللعبة  قصة 

ألخى البطل وصديقه وأمه، و ال نجد لهذا القتل مبرراً 

لردع من  للسلطة  المفرطة  القوة  استخدام  إال  اللهم 

يرفضون، تبدأ القصة بسرد الراوى للعبة التى موجزها 

استخدام »المقاليع« فى ضرب الذئاب... وللحدث – 

هنا – داللته التى توحى بضرب القوة الغاشمة التى قد 

ترمز – هنا - للمستعمر، والتى تحالفت السلطة معه 

فقتلت من واجهه، فـ » أطفال المدينة.. يصنعون من 

سعف النخيل »مقاليع« يضعون بها األحجار ويرمون 

به وأحلوا لحمه.. شربوا  الذئاب.. ولكنهم غدروا  بها 

دمه، وكل من يحاول معهم يقتلونه..« وفى تلميحه 

لشخصية »عمر الختار« ترسيخاً لرؤية الكاتب، فالشك 

أن هناك قوى داخلية تحالفت مع المستعمر بقيادة 

بعد  شنقاً  ذلك  )تم  المختار  عمر  لقتل  جريزيانى 

محاكمة صورية عام 1931م( والبطل – هنا – يظهر 

أكثر إيجابياً فى إصراره على مواصلة النضال فى نهاية 

القصة، ومن البداية كان الشعار ).... اضرب عدوك.. ال 

مفر...فإما أن تكون أو ال تكون..(
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الزمن،  عوادى  مرجعه  الشخصية  تأزم  يكون  وقد 

وأعتقد أن آثار الزمن مستحيل تغييرها أو تجاوزها، 

الراوى  ففى قصة »والذى مرَّ من هنا« والتى يروى 

هذا  الزمن،  مالمحه  غيَّر  الذى  )البطل(  عن صديقه 

الشخص الذى كان خفيف الظل، جميل الروح، ولكن 

هموم جعلت 

»الكهولة كست مالمحه الطفولية رغم حداثة سنه« 

المصرى، وهنا فى عالقة  اسمه على  الشخص  وهذا 

عليه  »كتب  لجيل  رمز  فعلى  وداللته،  االسم  بين 

نذق  ولم  النكسة،  مع  ولدنا  يولد،  أن  قبل  الشقاء 

طعماً للفرح، والدنيا سرقت أحالمنا، كل شئ تحكمه 

المادة، صرنا أرخص سلعة تباع  وتشترى«... المعاناة 

ليودعه  البطل،  تأزم  سبب  هى  والمهيبة  الرهيبة 

التى  الصداقة  رغم  منه  متخلصاً  النهاية  فى  صديقه 

مالمحه،  تغير  وضوح  الحظ  وقد  تجمعهما،  كانت 

. ودخوله مرحلة الكهولة مبكراً« 

المجموعة  هذه  فى  الشخصية  تأزم  صور  ومن 

بدون  صاحبه  على  الزمن  جور  يخلفها  التى  العاهة 

أخرى«  مرة  »الحياة  قصة  لبطل  حدث  كما  إرادة 

وفيها نجد البطل مصاباً بشلل أطفال، يلزمه استخدام 

الجهاز المؤلم الثقيل عليه، ورغم ذلك يحب ويعيش 

الحياة من الداخل، ولكنه فى لحظة الصدق مع نفسه 

يرفض االرتباط بها رغم عدم مقدرته تركها،ليقول فى 

إنسان  مع  تعيش  أن  ذنبها  ما  داخلى،»لكن  منولوج 

زهرة  تدفن  كي  ذنبها   ما  عدال،  هذا  ليس  عاجز، 

شبابها معي، هي التي يتمناها آالف الشباب.؟  أكيد 

أن  تنتظرني  ربما  لي..؟  وعدها  على  نفسها  تؤنب 

اللقاءات  في  العالقة  فترت  لقد  عهدها..  من  أحلها 

الصحة واألحوال..  األخيرة، صارت مجرد كلمات عن 

وتسيد الصمت، والنظرات«....

مع  عنها،  البعد  وعزمه  نفسه  محاسبة  ليتوازى 

الحديقة  فى  وهو  له  يستمع  بموقفه  شبيه  موقف 

منتظر »سحر« وفيه يرفض هشام مقابلة أو الرد على 

»شيرين« فى مطلبها االرتباط به، للفارق االجتماعى 

بينهما )شيرين من أسرة ثرية، وهو من أسرة فقيرة( 

وكان بالكاتب يقرب المسافة على بطله ليتخذ القرار 

المناسب ن طالما أن للواقع منطقه... 
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ورود  المجموعة  هذه  فى  الفنية  المالمح  ومن 

مجموعة من القصص القصيرة » جدا »، هذا القالب 

الفنى، الذى يقوم على االختزال، وعلى تّخيِّر اللحظة 

النص  وتحول  الدرامية(  )اللحظة  بالمشاعر  المتقدة 

القصصى إلى نص شعرى بذبذباته الخيالية واإليقاعية 

المنتشية، وعتبات النص – هنا – تلزمنا معرفة سمات 

الفنية كما ذكرنا، وفى هذه المجموعة  القالب  هذا 

زمن«  يا  عليك  »عاتب  بعنوان  جعلها  قصص  سبع 

حزن،  نصيحة،  الحسد،  طوق  براءة،  جنون،  )نبوءة، 

العيون( فى القصة األولى تصور ألزمة روحية للبطل 

فى افتقاده لألصدقاء، ولكن رغم ذلك لم ييأس، فأخذ 

البطل نبوءة هاتف فى روعه )سيعوضك الله بصديق 

البطل  خرج  وبالفعل  الصديق..(  نعم  لك  يكون 

بالحكمة  يمتاز  بصديق  فرزق  الطلب،  هذا  ملتمساً 

والوفاء والصفاء، فاألقصوصة – على وجازتها – تعالج 

قضية إنسانية أال وهى عدم افتقاد األمل فى وجود 

الصديق الذى يؤنس الوحدة ويكون الناصح األمين، 

رغم ندرة الصداقة فى زمننا، فال مجال لليأس، فمازال 

الخير موجود ولو عند قلة من الناس.... ولعلنا نالحظ 
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تمَّ  قد  عن حدوث شىء  تعبيراً  )نبوءة(  العنوان  فى 

توقعه قبل حدوثه، على غير المتوقع، وفى أقصوصة 

»جنون« التى تأخذ الطابع الصوفى، فى اللغة المجنحة 

حيث  المنحى  وفى  والوجد،   الهيام  عن  تعبر  التى 

فى  الكاتب  قدرات  وتتجلى  المحبوب،  عن  البحث 

اللغوى وهذا المعجم الذى يعيشك لحظات  نسيجه 

الوجد...يقول فى أسلوب حوارى شفيف: 

قال: _ أنت مهيأ للجنون..!

المحب  يجن  أن  ذلك  في  العيب  وما   _  : قلت 

بمحبوبه..!!

 _ من منا لم يشعر بالحب، النفس تتوق لصاحبها، 

وتتالقى األرواح، ويشرب المحب من رحيق المحبوب 

ولهاً وهيام. 

قال : _ أحذرك، ال تقربه، فتشقى.

قلت: _ له حالوة تنعش الروح....إلخ. 

اللماحة  الصوفية  بلغته  ثرى  نص  فاألقصوصة 

الشعرى  األسلوب  وهذا  الوجيز،  الرشيق  ومعجمها 

كثير  بل وفى  المجموعة  أقصوصات هذه  نجده فى 

من القصص القصيرة مما يعطى النص ثراًء وجماالً....

شوق  لحظة  تصور  التى  »براءة«  أقصوصة  فى  كما 

محبوبته،  يرى  حتى  البطل  وتخبط  المحبوبة  لرؤية 

يجوب الشوارع، ويتطفل أمام بيتها حتى تطل عليه، 

حيياً...  حديثا  يحدثها  وجدانه،  ويهمد  قلبه  فيرتاح 

وبعدها ينصرف مرتاح القلب والضمير، وسننقل النص 

برمته لجمال صياغته اللغوية  فى لغة شاعرية رقيقة 

»كلما أحسست بعطش لرؤياها، أجوب المدينة عن 

لقاء... عن  تسفر  ربما  صدفة،  لخلق  سيرا،  آخرها 

البيوت في شارعها  أناجى  الشوارع والحارات،  أدخل 

الذي أنشأت معه عالقة حميمة منذ سنوات المدرسة 

االبتدائية، وتوطدت ألفه مع شرفاته، أمر على منزلها 

ناظرا للبلكونة في استحياء، أتوقف مداعبا زرار الباب 

بالسبابة، فتزقزق عصفورة الجرس، وحدي أقف ناظرا 

للسماء، مترقبا طلعتها.. مضطرب النبض.. وما أن تطل 

أنسى كل ما رتبته من حيلة تطيل الحديث بيننا أكبر 

مدة تتيح االستمتاع برؤيتها.. نتبادل كلمات محددة 

عينيها  في  براءة  وألمح  األسرية،  الروابط  تحكمها 

المكحلة بالخجل حاضنا أمنية طالما تمنيتها في بناء 

بيت يشعرني بالسكينة، وأواصل رحلة الحياة متناسيا 

متاعب الدنيا.. لكن هل تقبلني بنت الناس أن أكون 

فارسها..؟!

التوله  لحظات  إنسانية  مشاعر  عن  يعبر  فالنص 

قصة  الكاتب  يسرد  وال  عليه،  يسيطر  الذى  والوجد 

برىء  عاطفى  وموقف  حالة  عن  يعبر  ما  بمقدار 

وطاهر وشفاف... وهذا الملمح الفنى ينسحب على 

أقاصيصه )طوق الجسد، نصيحة( 
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األسلوب  المجموعة  هذه  فى  السرد  طرائق  ومن 

الفانتازى وجدنا ذلك فى طلل النحاس وفى سيرة ما 

جرى حين أرجع التمثال إلى الواقع، ونفخ فى روحه 

الحياة، وجعله يتجول فى الشوارع وبين الناس، ليعبر 

الوالء  افتقاد  عن  تعبيراً  قيمته  وضياع  اغترابه  عن 

لرموزنا التى ضحت من أجل الوطن كما ذكرنا، وفى 

قصة »فرقع لوز« نجد البطل شخصية هوالمية، يقوم 

وهذه  الزفة(   كداب  )مثل   المطبل  المنافق  بدور 

الضعيفة  القيادية  الشخصيات  من  تسخر  القصة 

التى وصلت لمنصبها بالحيل الدنيئة، لذا ال نجد فى 

مجلسه سوى أبو نطيط وأبو دقيق وفرقع لوز الذى 

واستغل  األمير،  من  مقربة  مكانة  إلى  بنفاقه  وصل 

رؤيته  أثر  صريعاً  خرَّ  الذى  لألمير،   ضعف  موقف 

لوز  فرقع  استغل  وهنا  وحاشيته  هو  ففزع  لصرصار 

هذا الموقف، وجلس مكان األمير، فهذه القصة ذات 

القالب الفانتازى تعرض بالبطوالت الزائفة وبالزعامات 

المنافقون لشخصيات ضعيفة،  التى يصنعها  الفارغة 

لذا سرعان ما تسقط تحت أى ظرف من الظروف. 

ومن طرائق السرد الطريقة السينمائية التى تعتمد 

على استخدام المونتاج والسيناريو، وفيه يتم تحويل 

هذه  من  الحوار،  على  يعتمد  مشهد،  إلى  الفكرة 

المشهد  يصور  وفيه  وقمر«  »شمس  قصة  القصص 

االعتناء  دون  الحصة  داخل  بمظهرها  تهتم  لمعلمة 

بأداء عملها، تبدأ كاآلتى:

المعلمة التي دخلت الفصل قالت :

 _ قيام..

 _ قمنا.

 - الجمال  في  آية   - الفصل  دخلت  التي  المعلمة 

جارتنا  فردوس  البنت  عن  تقول  أمي  سمعت  هكذا 

التي أحب اللعب معها.

فردوس حلوة.. والمعلمة الحلوة قالت..:

 _ جلوس.

 _ جلسنا....إلخ  

بعدها تصور الكاميرا باعتنائها بنفسها )ترى نفسها 

الجودة،  مفتقد  رتيباً  أداؤها  ويكون  المرآة(  فى 

األبيض  بالطباشير  رسمت  الفصل  في  التي  المعلمة 

على السبورة السوداء قرصا كبيرا وقالت..:

 _ شمس..

ففركنا عيوننا نطرد النوم مع دق جرس الفسحة …..

قمنا  منها  بإشارة  الفصل  دخلت  التي  المعلمة 

الفصل  دخلت  التي  المعلمة  كانت  جلسنا  وبإشارة 

القراءة  كتاب  في  وبنت  لولد  إلى صورة  أشارت  قد 

وقالت..:

 _ سوسن ونصر..

رددنا..:

 _  سوسن ونصر.

ومن جماليات التقنيات السينمائية تصوير الموقف، 

التحام  السرد،  فى  واالختزال  أمامنا  ماثال  وجعله 

إدانة  القصة  وسيط.....وهذه  بدون  بالنص  القارىء 

لمزاولة العمل بصورة آلية. 

ويستخدم الكاتب هذه التقنيات فى قصته »متتالية 

لنا  تصور  فقرات،  خمس  من  تتكون  والتى  للحزن« 
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األولى  الفقرة  الحياة،  فى  اإلنسان  حياة  مراحل 

)الحمل بالطفل األول والفرحة بهذا الحمل المرأة فى 

يلعب  وهو  للطفل  )تصور  الثانية  الفقرة  العشرين( 

على الكرسى الهزاز وتالعبه جدته( وفى هذه الفقرة 

فى  الجدة  قيمة  وضياع  الشيخوخة  بمسالب  تلميح 

البيت، تتحسس قطع األثاث التي استبدلها االبن ولم 

يبق إال الكرسي الهزاز الذي أصرت على بقائه، مركونا 

في ركن األنتريه المودرن، تنهدت وقالت..:

 _ عيني عليكى يا دينا..!

الفقرة الثالثة )تصور لمرحلة كبر الرجل بعد إنجابه 

البنه األول وكثرة األوالد، وكثرة الهموم( الفقرة الرابعة 

)تصور لمفارقة عجيبة وغريبة األطفال الذين ربتهم 

فى  ليلعبوا  الجدة  موت  تمنوا  كبروا  لما  الجدة، 

حجرتها براحتهم... وعندما ماتت حزنوا عليها( الفقرة 

التى  للمرأة  جديدة  دورة  لبداية  تصور  الخامسة: 

العشرين فرحة بحملها  بنت  القصة وهى  بها  بدأت 

الزمن عليها تجاعيد األمومة، وغرقت في هم  )رسم 

العيال الذين كبروا وشغلتهم الدنيا..!

وفوق الكرسي استراحت، خاضعة ألوامر زوجة االبن 

األكبر بنت العشرين، وتطلعت لألب الجالس يتصفح 

جريدة الصباح، تنهدت وقالت في نفسها..:

_ هذا حال الدنيا..!!.... فالقصة ومن خالل استخدام 

اللقطات السينمائية تسرد لدورة اإلنسان فى الحياة 

مرحلة   – الشباب  عهد  فى  امرأة  أو  رجل   – )طفل 

لها....كل  المالزمة  صفاتها  مرحلة  ولكل  الشيخوخة( 

ذلك فى سرد اعتمد على اإليجاز والتكثيف، وتصوير 

من  وهذا  العيان....  رؤى  أمامنا  ليكون  المشهد 

إيجابيات استخدام التقنيات السينمائية. 

مجموعة  نصوص  فى  المتعة  القارىء  يجد  هكذا 

وتنوع  الحكى،  لتنوع  المطر(  )صيد  عطية  إبراهيم 

وللقضايا  والتفرد،  الجدة  بها  التى  الفنية،  الطرائق 

اإلنسانية التى تعالجها قصصه مع االلتزام ألصول فنه، 

عالياً، فى تقريرية مزعجة، وال صوت  فال نجد صوتاً 

المؤلف زاعقا، ليفرض علينا رؤيته بالصورة التعسفية، 

ومن  إيحائية،  صورة  فى  بالكثير  يبوح  نصاً  نجد  بل 

النص،  يتضمنها  التى  الداللة  تلمح  النص  عنوان 

بصورته  االلتزام  راية  حامال  بالنص،  العنوان  ليلتحم 

الراقية، األمانة للفن أوال، و مجىء الداللة فى طيات 

الكاتب تحمل هّماً  القصصى... فقصص  النسيج  هذا 

يعبر  الذى  الهادف  الفن  قيمة  على  إنسانياً...وتؤكد 

بصدق عن اإلنسان فى كل زمان ومكان.... لذا يتنوع 

التأزم  ومن  البطل...  لشخصية  التأزم  المجموعة  فى 

نجد درامية الحدث... وجدة الحكى، وجمال األداء..

عطية  إبراهيم  عند  القصصى  للنص  أعطى  هذا  كل 

فى هذه المجموعة نكهة خاصة وقيمة فنية وجمالية 

الذى  األخاذ  الشاعرى  األسلوب  عن  ناهيك  عالية، 

يمتع به إبداع الكاتب، ليتحول النص القصى إلى نص 

أدبية  توليفة  فى  والشعر،  السرد  بين  يجمع  شعرى، 

جميلة. 
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الحالة  تستنطق  عالقات  من  حولها  ما  ينتجه  وما 

تلك  تفرضه  الذي  العبث  من  نحو  على  اإلنسانية 

الصورة المهيئة ألن تكون نموذجا يحمل اإلثارة وقادر 

ببواطن  الوعي  منطقة  في  والدخول  الجذب  على 

األشياء وخبيئتها التي تتوازى مع خبيئة النفس..

هذه  يحرك  سريالي  حس  هناك  ليصبح  ربما   

حيز  عن  لتخرج  قليال  جنحت  ربما  التي  المشهدية 

المعقول لتعبر عن واقع أشد قسوة وأقل قدرة على 

إبراز ما فيه بالطريقة المسطحة لتناول األمور وإعمال 

نحو  بعيدا  ذهبت  ربما  التي  السمة  وهي  الفكر، 

سحرية التعامل مع الواقع، ذلك الذي قد ينتج صورا 

تمتح من تلك الجمالية الفنية المصاحبة لهذا التناول 

الذي يجعل سبر غور األمور يأتي من خالل غرائبيتها 

التي ينتجها الواقع..

في المجموعة القصصية »سر االبتسام«، قد تشتبك 

تلك االتجاهات إلى حد كبير في عديد من النصوص 

صورة  في  وتقديمها  تقطيرها  الكاتب  يحاول  التي 

الداخلي  للمكنون  ومفجرة  الدهشة،  على  باعثة 

استالبا  بعيد  حد  إلى  تعاني  قد  التي  الذاتية  للحالة 

النماذج  لتلك  فتكون  عليها،  الضاغط  الواقع  من 

الشخصية المستلبة اتجاها مباشرا نحو تجسيد األزمة 

وبلورته سواء من خالل االتجاه المباشر إلى مواجهة 

على  الرمزي  اإلسقاط  خالل  من  أو  بصرامة،  الواقع 

للتهكم  ساخرا  حسا  تتخذ  والتي  المحيطة  األشياء 

أو تحاول استنطاق األشياء لتصنع هذه  الواقع،  على 

لحالة  تماما  والمنافية  الصاخبة،  الداخلية  الحوارية 

الصمت الظاهري التي تنتاب تلك النماذج من البشر 

عن  يعبر  ال  مجتمع  عن  الواقع  في  يعبرون  الذي 

هو  الحالة  تلك  في  النفسي  فالمخرج  طموحاتهم، 

يحاول  منظور  من  كان  وإن  المشكلة،  الواقع/  تبئير 

لها،  يتمكن من نصب محاكماته  السخرية منها، كي 

والتغلب على وطأة الشعور بالعجز واالستالب، كسالح 

السخرية  خالل  من  كان  وإن  الواقع،  لمواجهة  أخير 

الال معقول، وسحرية 

 

فى  )سر االبتسام(

ليحي فضل سليم 

شاعرة وأكادميية / 

اجلامعة األردنية

لتتخطى  القصيرة  القصة  بمفهوم  الوعي  دائرة  تتسع 
عمل قصصي،  أي  بنية  منها  تتكون  التي  األساسية  العناصر  بين  للعالقة  المعتاد  المفهوم 
وما تنتجه من رؤى ظاهرية، لتتداخل مع دوائر أخرى من تعاطي النص القصصي مع رؤى أخرى 
أشد عمقا وولوجا في غمار مسحات من التجريب الذي يجعل تجربة الكتابة على نحو من الطزاجة 

وإعمال الفكر الذي يخاطب متلق قادر على استيعاب ما تتضمنه تلك التجربة من خوض في داخل 
الذات البشرية 

املشهد القصصي

حممد عطية حممود
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المستلبة  الشخصية  أبعاد  ترسم  التي  االبتسامة،  من 

في نص »سر االبتسامة«

ظهره  فوق  من  ابتسامته  قفزت  انحنى  »وعندما 

كالجني، انكمش تحتها حتى ال تتلبسه، نزل مقرفصا، 

وجد الوضع متعبا له، انتفض إلى أقصى اليسار، استند 

على جدار غائم مقشور الطالء واشرأب متوجسا إلى 

الصورة، تأمل بسمته مليا غير أنه لم يستطع أن يرى 

يداه  اتكأت  اليمين،  أقصى  إلى  مرتدا  انفلت  عينيه، 

ركن  في  منزوية  صغيرة،  منضدة  فوق  صحن  على 

الحجرة، به سكين وبعض قشور البرتقال، لعن زوجته 

في سره، وأطاح بالصحن على األرض«  

متتالية  صور  بعدة  هنا  القصصي  المشهد  يزدحم 

تصب في عمق األزمة التي يثيرها تيار العبث الذي 

يبدأ بتلك الجملة: »عندما انحنى قفزت ابتسامته من 

فوق ظهره كالجني« التي تثير نوعا من سحرية الواقع 

التي تمليها بدًءا من تخييل االبتسامة وأنسنتها على 

النحو الذي يجعل منها قوى خارجة عن نطاق الحالة 

الطبيعية، من حيث قدرتها على »مزج عناصر متقابلة 

في سياق العمل األدبي؛ فتختلط األوهام والمحاوالت 

والتصورات الغريبة بسياق السرد الذي يظل محتفظا 

التقرير  تميز  التي  كتلك  موضوعية  حيادية  بنبرة 

الواقعي«. 

تمثلها  التي  االستالب  التعبير عن حالة  إلى   مرورا 

الصورة التي تطل منها تلك االبتسامة الغامضة، والتي 

يمتد تأثيرها من خالل حالة التوتر االنفعالي التي تعبر 

تشهد  والتي  المتتالية،  الماضية  األفعال  حركة  عنها 

على مرور حالة من الدهشة واالنخراط في الالوعي، 

لهذا  نهاية  للشخصية  الذاتي  الوعي  في  لترتبط 

عالقة  عن  الغطاء  رفع  بالتنفيس/  النفسي،  التجسيد 

الرجل بزوجته، وهي التي تأتي لتمثل ردة الفعل لكل 

مصحوبا  بالصحن  اإلطاحة  خالل  من  معه  حدث  ما 

االجتماعية  األزمة  إلى  ضمنية  إشارة  لزوجته،  بعنه 

النفسية  مواجهته  إلى  تفاصيلها  أدت  التي  الضاغطة 

والتي  المسئول،  من  المبررة  غير  االبتسامة  لتلك 

تعبر في تأويل من تأويالتها عن السخرية والالمباالة 

واالكتراث من همومه وشجون، أو هموم البيئة التي 

تحتويه بين جنباتها..

»فكر في توزيع ابتسامته على الناس، شعر بنشوة 

من هو مقدم على عمل عظيم، وأنه سيصبح له دور 

الحياة بسيطة وأنها في حالوة  الحياة، رأى  مهم في 

يبتسم،  يفرح،  أن  الممكن  من  وأنه  البنات،  غزل 

يضحك«  

وهي تلك السمة التي تجعل الشخصية تتمادى في 

الحالة  فلسفة  من خالل  وواقعها  ذاته  من  سخريتها 

واالتجاه بها نحو اإلغراق في العبث من خالل فكرة 

اللحظة  سحر  ليبدو  الناس،  على  االبتسامة  توزيع 

المشتهاة مهيمنا على وعي المسرود عنه، تماديا في 

االنسالخ عن الواقع والتمرد عليه، وإن كان من خالل 

حالة الحلم/ الالوعي المسيطرة عليه للهرب من أسر 

اتجاه  ناحية  ومن  حيازتها،  بمحاولة  االبتسامة  تلك 

الجملة القصصية نحو تأسيس حالة من التمادي في 

الحلم، مع االلتصاق الشديد بالذات من خالل توليد 

يحي فضل سليم 
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حالة الفرح والسرور حتى يتمثل بصاحب االبتسامة 

التي يختلف معناها والغرض منها في تلك الغيبوبية 

التي يثيرها النص وينجح في تغليفها بهذا الحس من 

اإلثارة النفسية مع السخرية مع امتطاء سحر الواقع 

بسر  يبلغ هوسها  التي  الشخصية  اشتهته  ربما  الذي 

تلك  في  واالنغماس  الخطورة  شديد  مبلغا  االبتسام 

يتنفس  حي  كائن  إلى  حولها  التي  المادية  الصورة 

على  انقالبه  فترات  في  الوعي  على  ضاغطا  ويظل 

الالوعي الذي يأخذ المسرود عنه في طياته..

بعيدا عن رأس،  بالغ،  الصور بحرص  »أسرع يقص 

أذن، رقبة المسئول حتى ال يتألم فتختفي ابتسامته، 

ويموت معها السر«  

االلتباس  حالة  إليها  أدت  التي  النتيجة  هي  فهذه 

بين الواقع والمتخيل في رحلة للبحث عن االبتسامة 

والحفاظ عليها، وعلى سرها، وهي الحالة التي تكرس 

إلى  المادي  وتحويل  الشخصية  في  االستالب  لتوغل 

حسي والحسي إلى مادي مغرق في سديمية الواقع 

الذات  جلد  في  تماديا  خالصة،  رؤية  تمنح  ال  التي 

استالب  طاقة  إلى  اإليجابية  الطاقات  كل  وتحويل 

الوجدان  في  وربما  الشخصية،  وجدان  في  تعشش 

بشجونها  الشخصية  تلك  عنه  تعبر  الذي  الجمعي 

التي ال يشعر بها أحد، بحسب ما جاء به  وهمومها 

النص، واعتمد عليه في بناء فكرته وسرده..

***

تبئير األزمة 

من  األزمة  ذات  تبئير  يأتي  فارغ«  »كيس  نص  في 

النموذج  إطار  خارج  المعيش  الموقف  عبثية  خالل 

تتماهى  التي  البداية  ذات  نحو  على  ولكن  السابق، 

مع سحرية حالة واقعية تحاول الشخصية - الساردة 

هنا – الهروب منها وإليها، وفلسفتها على النحو الذي 

عليها،  كاشفا  ساطعا  ضوًءا  ويلقي  األزمة  من  يعمق 

فتقنية السرد هنا تتجه نحو تعميق الفكرة التي ينفذ 

من  لحالة  وحامال  مؤثرا  ليكون  السارد  وعي  إليها 

في  يسري  الذي  المخدر  من  بنوع  المقترنة  اليقظة 

الذات من جراء ما يحدث لها:

مقطوع،  إصبع  عندي  يكون  عيني  أغمض  »عندما 

إليه  السبابة، لكنني أستطيع أن أشير  غالبا ما يكون 

شاخص  خالله  من  أكون  طويل،  صمت  خالل  من 

آخر  في  ضئيل  مكان  عن  الفم،باحثا  فاغر  العينين، 

الصف من الطابور الطويل«  

التيمة  المتكرر بتلك  الحياتي  يأتي تصوير المشهد 

خالل  من  األزمة،  بدواعي  نفسي  وعي  يغلفها  التي 

الوعي المستبطن للشخصية التي يفرض عليها واقعها 

آليات وجود مشتبك  التعامل معه من خالل  سمات 

مع الوعي الجمعي، ولكن بانفصال جوهري عنه تمثله 

داللة اإلصبع المقطوع/ المقموع الذي يخفي خلفه 

ينفي  بما  الواقع،  لذلك  ورافضا  مخالفا  وتوجها  رأيا 

ليكون  االعتوار  إلى  اإلشارة  مجرد  على  حتى  القدرة 

الطويل  الصمت  خالل  من  هنا  النفسي  االستيعاض 

وشخوص العينين وفتح الفم ببالهة – مقصودة كانت 

أو غير مقصودة –

»لو حصلت على رغيف سأهب الحذاء ألول حاف 

وأدخل  األسود  الكيس  في  الرغيف  أخفي  يقابلني، 

بيتي كما خرجت من الشباك.. سأفعل ذلك عن رضا 

قدمي،  باطن  حمصت  التي  األسفلت  سخونة  رغم 

ستفرح  به..  التعثر  لتفادي  جاهد  الذي  والحصى 

زوجتي كثيرا..« 

لتمثل شرطية الحصول على الرغيف نتيجة للصراع 

التخييل/  لهذا  منفذا  اآلخرين،  مع  الواقع  أرض  على 
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الحلم أو األمل النامي في الحصول على ما وراء حيازة 

الشخصية،  لوجود  الموضوعي  المعادل  يمثل  رغيف 

صيغة  لتأتي  واطرادها،  نموها  ركائز  من  وركيزة 

االستباق لتعبر عن هذه الرغبة المشتهاة والتي يرى 

السارد أنها بعيدة المنال وتستحق التحفيز والتغلب 

نهاية  ليصل  عليها،  للحصول  االنهزامية  نبرة  على 

بحسه المتفاني والمتمادي في جلد ذاته وعدم ثقته 

في النتيجة التي ستؤدي إليها محاوالته اليائسة، بهذه 

المسحة من السخرية المريرة من الذات:

»لن تالحظ زوجتي الهيئة التي سأكون عليها، ولن 

تشغلها قدماي الحافيتان« 

وهي عودة إلى أرض الواقع بعد هذا التخييل والحلم 

تكتمل مسبباتها  ال  التي  التحقق  إلى حالة  والجنوح 

نتيجة تعارض تلك الرغبة مع رغبات اآلخرين والتي 

الحياة  على  والتكالب  الصراع  صور  من  صورة  تمثل 

المشروعة  طموحاته  فكل  تحديدا،  العيش  ورغيف 

وغير المشروعة التي تجعل من الصورة العبثية التي 

تتضافر مع تلك السخرية معبرا قويا على الوقوع في 

اآلخرين  وجود  في هاجس  والدخول  االلتباس  دائرة 

من خالل ذات الموقف وذات المعاناة، ليكون ذلك 

االرتداد النفسي/ االنفعالي التي تسوقه تلك الحركة 

المباغتة لقطع الحلم والتخييل:

أذنين  بال  كان  أحدهم،  منعني  بالرجوع،  »هممت 

وال عينين وال فم، قاومته، تالشى رأسه، تحول جسده 

إلى يدين ضخمتين أمسكتا بي، دفعتني من ظهري 

بقوة إلى الحشود المتحاربة، أرسلت ضرباتي إلى كل 

بلكمة  بوغت  اتجاه،  تلقيت ضربات من كل  صوب، 

قوية طرحتني أرضا، تلقيتها من األخرس، عندما أردت 

أن أحتمي به«  

يتحرك المشهد القصصي هنا بقوة دفع التورط في 

الصراع، وبديناميكية فاعلة متصاعدة لتؤدي إلى تلك 

مجرد  تخطى  واقع  خالل  ومن  التخبط،  من  النتيجة 

سحرية التعامل مع الواقع إلى الحالة الكابوسية التي 

غطت على كل األحالم والتخييالت واآلمال، من خالل 

تحوالت الرجل اآلخر الذي صار بال مالمح/ حس نتيجة 

الغضب والفوران وقمة االنفعال، وهذا الصراع الذي 

شمل الجميع.. برع النص في تقديمها وتخييلها، ليعبر 

مجسدة  ساخرة  عابثة  نهاية  نحو  كمعبر   – المشهد 

لرؤية غائمة، ربما لعبت فيها شخصية األخرس دورا 

ضمنيا بالغ التأثير في إسقاط سمة السكوت والصمت 

وعدم المواجهة للتعبير عن السخط والتبرم:

شاركت  األنفاس،  اللتقاط  قصيرة  هدنة  »وخالل 

كانت  الملتهبة،  بسياطها  جلدنا  في  خاللها  الشمس 

األخرس  تترنح..  وأخرى  األرض،  ملقاة على  مجموعة 

أرتكن،  بجانب من  أعرف  لم  بالدماء،  يداه  تخضبت 

فكلهم كانوا أعدائي«  

يمثل هذا المشهد النتيجة التي وصلت إليها حالة 

السياق  عن  والخروج  بالجنون  اقترنت  التي  العبث 

المعتدل للتعامل مع رموز الحياة ومفرداتها من خالل 

طابور الخبز، الذي ربما مثل أزمة آنية ضاغطة على 

الوعي العام، انطلقت من الهم الذاتي المرتبط بالبنية 

المجتمعية الداخلية/ المنزل، والمفهوم القيمي الذي 

انبعث من راوي النص الذي تعامل مع الواقع بفلسفة 

العبث والسخرية وامتطاء الجانب السيريالي إلى حد 

ما في منطقة األمور أو التفاعل معها من قبيل الغرابة 

على  إسقاطها  يأتي  ثم  له،  بالنسبة  المدهشة  غير 

الوعي العام بهذا االلتحام الذي حول كل المتشاركين 

في الواقع/ البيئة الحاضنة لهم إلى أعداء.
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ال  قمة  إلى  قصائده  من  جدا  الكثير  وصل  وقد 

التفعيلة  شعر  تيار  في  قوية  دفعة  وكانت  تضارع، 

ليمون«  »سلة  قصيدته  القصائد  هذه  ومن  الهادر، 

التي كتبها الشاعر أواخر 1957.

هذه القصيدة للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي 

تعد من عيون الشعر العربي الحديث، وقد استطاع 

حجازي فيها أن يصب من روحه ما جعلها تكتسب 

الخلود.

 يقول فيها:

سلة ليمون

 تحت شعاع الشمس المسنون

والولد ينادي بالصوت المحزون

عشرون بقرش

بالقرش الواحد عشرون

تبدأ القصيدة بسارد يتخذ من الضمير الثالث »هو» 

وتتوإلى  الحيادية،  لفكرة  يؤصل  مما  معتمدا،  نسقا 

المتواليات السردية لتكشف عن تشكيل هذا العالم، 

مركز  يأخذ  الليمون  أن  السابق  المقطع  في  فنرى 

الحكي، ومنذ البداية نجد أن هذا الليمون في وضع 

»سلة  األول  السطر  نغادر  نكاد  فما  عليه،  يحسد  ال 

يجعل  الذي  الثاني  بالسطر  نفاجأ  حتى  ليمون« 

الليمون ـ ليس في موقع الفوقية ـ وإنما في موقع 

التحتية »تحت شعاع الشمس المسنون« وقد نهضت 

كلمة تحت وكلمة المسنون ببث عناصر معاناة هائلة 

لهذا الليمون. وكلمة تحت رغم أنها توحي بالدونية 

فإن إضافة شعاع الشمس لها، ال يدل على المعاناة، 

ألن الوجود تحت الشمس ال يحمل عنصرا سلبيا في 

حد ذاته، ولكن وصف هذا الشعاع بكلمة المسنون 

قام بتفعيل السلبية والمعاناة في كلمة تحت.

»سلة ليمون«
والتفاعل مع الواقع االجتماعى

شاعرة وأكادميية / 

اجلامعة األردنية

يعد الشاعر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي من أهم األصوات التي تفاعلت بحق 
مع لحظتها الحضارية وواقعها االجتماعي من خالل إبداع ينتمي لشعر التفعيلة.

وكان تفاعل هذا الشاعر مع لحظته التاريخية له مذاق خاص، ألن نبض الواقع المصري وتحوالته 
ظهر صداه بقوة في شعره، ولم تكن عملية التشكيل في شعره بغائبة عن هذا التفاعل.

عايدي على مجعة
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الهبوط  في  المسنون  الشعاع  هذا  أثر  يظهر  وهنا 

التقاط  خالل  من  ذلك  ويظهر  الليمون،  هذا  بقيمة 

صورة لولد ينادي بصوت محزون بسبب هذا الهبوط 

األثمان،  بأبخس  بضاعته  ويعرض  الليمون،  لقيمة 

ويؤكد  بقرش،  الليمون  هذا  من  العشرين  إن  حيث 

بالقرش  قوله  في  قرش  لكلمة  وصفا  ويضيف  ذلك 

الواحد عشرون.

وهنا تبدو االستعانة بالطاقة الموسيقية في التشكيل 

بالحرفية من خالل التركيز على تكرار بعض الحروف 

الداللي،  التشكيل  في  تسهم  لكي  مكثفة،  بصورة 

ويستمر التشكيل بالحرفية عبر القصيدة كلها.

في  ـ  والنون  والشين  السين  حرف  تكرار  تم  وقد 

المقطع السابقـ  بصورة مكثفة ال تخفى على القارئ.

السابقة  السردية  الكتلة  في  المفاجأة  لهذه  كانت 

وقفة  نجد  ولذا  بالصدمة،  السارد  إحساس  في  دور 

صوتية يلتقط السارد فيها أنفاسه، بعدها يتحرك هذا 

إلى  الزمنية  بالبنية  »هو«   الثالث  بالضمير  السارد 

الليمون  لهذا  زمنين  بين  حادة  مفارقة  ليقيم  الوراء 

يتمثل فيهما وضعان مختلفان له، فيقول:

سلة ليمون

 غادرت القرية في الفجر

كانت حتى هذا الوقت الملعون

خضراء منداة في الطل

سابحة في أمواج الظل

كانت في غفوتها الخضراء

عروس الطير

هذا  مأساة  بتعميق  هنا  االرتداد  عملية  نهضت 

تتعمق  له  المشرق  الماضي  خالل  فمن  الليمون، 

مأساته في حاضره التعس. وتكتسب كلمة عرس مركز 

الثقل في الكتلة السردية السابقة، ألنها تمثل القمة 

التي ال تضارعها قمة لهذا الليمون، الذي  كان يعيش 

في عالم سماوي ساحر.

الذات  فتصرخ  قمتها  إلى  الفجيعة  تصل  وهنا 

الشاعرة، وتحاصرها األسئلة، فيقول:

أواه

 من روعها

أي يد جاعت قطفتها هذا الفجر

حملتها في غبش اإلصباح

لشوارع مختنقات مزدحمات

أقدام ال تتوقف سيارات

تمشي بحريق البنزين

تنهض عملية المفارقة بين عالمين بتكريس المأساة، 

لها  ثنائية  وهي  المدينة،  القرية/  ثنائية  تطل  وهنا 

أحمد عبد المعطي حجازي
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حضورها الكبير في شعر أحمد عبد المعطي حجازي 

القرية  خصوصا في أعماله الشعرية األولى، فتبدو 

تبدو  حين  في  األرض،  على  الفردوس  هي  وكأنها 

المدينة وكأنها من تجليات الجحيم في هذا العالم. 

يتأثر بوجوده في أي  الواحد  الكائن  ومن هنا فإن 

من العالمين، فالليمون حينما كان في عالم القرية، 

سماوي،  عالم  في  يعيش  وكأنه  منعما،  معززا  كان 

ولكنه حينما تم قطفه بال رحمة وتحول إلى عالم 

المدينة هوى إلى أسفل سافلين، وتضاءلت قيمته 

بأعلى صوته  ينادي  الذي يحمله  الولد  حتى أصبح 

ويعلن أن العشرين بقرش، وتطل في البنية العميقة 

ثنائية الجنة/ الجحيم، وتتراسل مالمح الليمون وهو 

ينتقل من القرية/ الجنة إلى المدينة/ الجحيم مع 

األرض، ومع  إلى  الجنة  يهبط من  آدم وهو  مالمح 

عالمها  تغادر  وهي  نفسها،  الشاعرة  الذات  مالمح 

الفردوسي/ القرية إلى عالم حريق البنزين/ المدينة.

ويصل التوحد بين الليمون وآدم/ الذات الشاعرة 

شعريا  سطرا  تأخذ  التي  مسكين  كلمة  في  مداه 

وحدها، يقول:

مسكين

ال أحد يشمك يا ليمون

والشمس تجفف طلك يا ليمون

والولد األسمر يجري ال يلحق بالسيارات

عشرون بقرش

بالقرش الواحد عشرون

مدى،  أقصى  إلى  المدينة  عالم  في  الضياع  يصل 

فالليمون ال يجد من ينظر إليه أصال، والولد األسمر 

رمز الحيوية الدافقة واإلقبال الشديد على العمل ال 

الواحد  بالقرش  بالسيارات، و»عشون بقرش،  يلحق 

عشرون« تتكرر على مدار القصيدة.

وهنا تصل المتواليات السردية إلى أقصى تحقق 

أن  رأت  الشاعرة،  الذات  ولكن  القصيدة،  في  لها 

السطور  أكثر، فجاءت  بوضوح  الدائرة  تدخل هذه 

التالية:

سلة ليمون

تحت شعاع الشمس المسنون

وقعت فيها عيني

فتذكرت القرية

المقطع  إلى  القصيدة ال تحتاج  ربما كانت هذه 

وصلت  قبلها  السردية  المتواليات  ألن  السابق، 

الشاعرة، من  الذات  لعالم  تام  تمثل  إلى  بالمتلقي 

خالل بث التعاطف الشديد مع سلة الليمون. 

هذا التعاطف الفائق مع الليمون يحمل في بنيته 

ثورة  فظهور  المصري،  الواقع  مع  تفاعال  العميقة 

يوليو 1952م، وعملية االنزياح الكبير الذي صاحبها 

من القرية إلى المدينة كانت تحمل في داخلها قلقا 

شعريا استطاع الشاعر أن يلمسه بقلبه.

طياتها  في  تحمل  القصيدة  هذه  فإن  هنا  ومن 

خوفا فطريا من عملية التحديث التي قامت بها ثورة 

يوليو وتمثل هذا التحديث في هيمنة عالم المدينة 

على عالم القرية. فظهر عالمان في القصيدة عالم 

القرية ويمثل الفطرة والطراوة والنداوة والشجرية، 

ويمثل عزة الكائنات فيها في مقابل عالم المدينة 
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والتعب  البنزين  وحريق  والسيارات  التصنع  ويمثل 

والضياع وذل الكائنات فيها.

لعالم  منتمية  القرية  عالم  في  الكائنات  وكانت 

انتمت  فقد  المدينة  عالم  الكائنات في  أما  األشجار 

لعالم السيارات والبنزين والزحام، وكان لكلمة حريق 

مركز ثقل واضح فيها. لقد بدت المدينة غوال ال يرحم 

يبتلع القرية وفطريتها في أعماقه بال رحمة.

قد  حجازي  المعطي  عبد  أحمد  الشاعر  كان  وإذا 

من  لونا  ليبث  »هو«،  الثالث  بالضمير  السرد  اختار 

موضوعية الرؤية، فإن التعاطف الشديد مع الليمون 

كان له دور واضح في عملية توحد كبير بين الذات 

ناحية أخرى،  الليمون من  ناحية وهذا  الشاعرة من 

فأصبحنا ال ندري هل الشاعر يتكلم عن الليمون أم 

أن الليمون هو الذي يتكلم عن الشاعر.



ملف العدد

القصة الشاعرة
فن مصرى أصيل





199

: التأصيل االصطالحي لفن القصة الشاعرة 
ً
أوال

قبل أن نسيح ثقافيًّا ونقديًّا مع مصطلح )فن القصة الشاعرة)The poet’s story(- ويترجمها دعاتها بالمنطوق 

األدبliterature(( في مفهومه  أن اصطالح  بتقرير  له  نمهد  أن  العربي هكذا)Alkesa Alsha’era(-البد من 

الخاص هو األدب الخالص الذي ال يقصد به التعبير عن معًنى من المعاني فقط، بل يراد به أيًضا أن يكون جمياًل 

بديًعا مشتماًل على تصور األخيلة الرقيقة، والمعاني الدقيقة، مؤثرًا في عاطفة المتلقين: قراء وسامعين، مما 

 Literary(يهذب النفس، ويرقق الحس، ويثقف اللسان. وهذا األدب الخالص -من خالل نظرية األجناس األدبية

races(- نوعان كبيران: الشعر والنثر. والّشعر)Poetry( شكل من أشكال الفّن العربّي األدبّي الذي ظهر منذ الِقَدم، 

وهو تعبير إنسانّي يتّسم بأنّه كالم موزون ذو تفعيلة ُمحّددة، ويلتزم بوجود القافية: وجوًدا متفنًنا، ويَستخدم 

الّصور الشعريّة والفنيّة، ويلجأ إلى الرمزيّة، ويحمل في طيّاته أعمق المعاني، والتّشبيهات، وجماَل الكلمات، 

ويكتبه الّشاعر ليُعبّر عن أفكاره، ومشاعره، وأحاسيسه، وُمشكالته، وما يؤمن به، والقضايا اإلنسانيّة التي تروق 

له. وقد كان الشعُر لساَن العرب في التّعبير عن أحوالهم، وثقافتهم، وِصفاتهم، وتاريخهم، وحروبهم، وعندما 

أصبح لكالمهم وزن سّموُه شعراً؛ ألّن العرب شعروا به. وللشعر أربعة أنواع رئيسة، مر بها خالل رحلته العالمية 

الغنائّي)الوجداني العتيقة إلى حالته الحداثية اآلنية، وهذه األنواع هي: الشعر  البدائية  الطويلة، منذ أوليته 

أستاذ ورئيس قسم األدب والنقد بكلية اللغة العربية ابلزقازيق 
جبامعة األزهر وعضو احتاد كتاب مصر

القصة الشاعرة
فن مصرى أصيل

)القصة  لفن  االصطالحي  التأصيل  يحاول  المقال  هذا 
الشاعرة(، وبيان الخصائص الفارقة فيها، ورصد تاريخها، وتعديد 
عن  الحديث  خالل  من  ا،  وثقافيًّ ا،  ونقديًّ ا،  أدبيًّ حضورها  دالئل 
والندوات  المؤتمرات  وكمِّ  والنقاد،  والمبدعات  المبدعين  كمِّ 
الراعية، وأبرز الشهادات المنصفة، وأهم النماذج األدبية العالية 
الشاعرة.  القصة  مستقبل  عن  حديًثا  الختام  كان  ثم  الدالَّة، 

وهاك تفصيل القول في ذلك:

إعداد: صربي فوزي أبوحسني
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لوجدان  هوتصوير  الذي   :)Emotional poetry

الشاعر وتصوير النطباعاته التي تنعكس من عواطفه 

في  المنداحة  الذاتية  وتجاربه  وتخيالته  ومشاعره 

Fiction po- القصصّي  الشعر  وميدان.  مجال  )كل 

etry( الذي هو شعر ملحمي أسطوري طويل القالب، 

 Dramaticالمسرحّي/الدرامي( التمثيلّي  والشعر 

poetry(، الذي هو شعٌر موضوعّي، ويتميّز بالوحدة 

سببيّاً،  أو  زمنيّاً  ترتيبًا  األحداث  ترتيب  أي  العضويّة؛ 

شخصيات  لسان  على  المسرح  على  لـيُقال  ويُكتَب 

ورابع  العربي.  الشعر  في  قليل  أيًضا  وهو  ناطقة، 

Poetry tuto- التعليم الشعر  الشعرية هو  ياألنواع 

الكبرى،  الشعر  أقسام  من  قسًما  يعد  الذي   :))rial

من  علم  عرض  يتم  خالله  من  الذي  الشعر  وهو 

العلوم، ليسهل فهمه وحفظه. وهو يخلو من عنصري 

العاطفة، والخيال، ويسمى عند العرب بالنظم.ولعل 

العرب كانوا أكثر األمم عناية بالشعر التعليمي.

وبناء على هذه التقسيمة النقدية لألجناس األدبية 

والمميزة بينها، آمن بعض نقادنا بالفصل التام بين ما 

الدكتور محمد مندور، مثالً  هو شعري ونثري، فهذا 

يرى أن النثر وحده هو المؤهل الستيعاب القصة، وأن 

القصة في الشعر هي عبث وتبديد 

كتابه  في  يقول  الشعرية،  للطاقة 

)محاضرات في الشعر المصري بعد 

شوقي(: ولكن الشيء الذي ال نستطيع 

وتبديًدا  عبثًا  فيه  ونرى  نفهمه،  أن 

للطاقة الشعرية هو أن نرى شاعرًا يحاول 

أن يكتب قصًصا – وال أقول أقاصيص – 

شعرًا، مع أن فن القصة قد نشأ نثرًا، 

وال يزال فناً نثريًّا في جميع اآلداب، 

بحكم أن النثر أكثر طواعية ومرونة 

فضالً  والتحليل  الوصف  على  وقدرة 

بين  الفصل  هذا  من  وننتقل  والقصص«.  السرد  عن 

الدعوة  إلى  الكالسيكي  العصر  في  األدبية  األجناس 

بالتداخل بل االندماج بين أنواعهما، في آننا الحداثي، 

القصة  أو  القصصي،  الشعر  فنون:  في  ذلك  ويتمثل 

الشعرية، أو القصة الشاعرة، حيث الجمع بين نوعين 

أدبيين، لكل منهما أهمية كبرى في اإلبداع األدبي، 

يصور  الشعر  كان  وإذا  المميزة.  الفارقة  وخصائصه 

جانب الحياة كما تنعكس على نفس الشاعر فيوحي 

بها، ويلقي إلينا بأشعتها وظاللها، وإذا كانت القصة 

تصور الحياة نفسها في جميع دقائقها ولحظاتها؛ فإن 

هذه الفنون المبنية على التداخل أو االندماج تجمع 

بين هاتين الصورتين وتجعلنا نحيا التجربة النفسية 

تطرق  إذ  أرحب  وأفق  أوسع  نطاق  في  الواحدة 

وتأمالتنا  بخيالنا  وتسمو  ومشاعرنا  تفكيرنا  أبواب 

مزدوج:  على شكل  نحياها  أو  مرتين  التجربة  فنحيا 

حياة الحادثة الواقعية، وحياة الفكر العلوي والخيال 

السامي، لهذه األسباب كلها كانت اإلجادة في هذه 

مضاعفة  إجادة  المندمجة  أو  المتداخلة  الفنون 

براعة في  تقتضي عبقرية خاصة؛ وتقتضي  مزدوجة 

األسلوب الذي يفسح المجال للقارئ كي يطوف في 

الغوص  من  ويمكنه  الوجدان،  وحنايا  النفس  مرابع 

في أسرار الحياة اإلنسانية واإللمام بمذاهبها ومثلها 

كل هذا في إطار من األوزان واألنغام.

إذن نتج عن التداخل بين الشعر والقصة 

فنون  ثالثة  الحديث  عصرنا  أدباء  عند 

متشابكة،  ومعاصرة،  حديثة  أدبية 

النخبة  أذهان  في  تختلط  وتكاد 

العامة،  المثقفين فضال عن  من 

القصصّي الشعر   وهي: 
والقصة   ،)Fiction poetry(  

 ،)Poetic story(الشعرية
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وهاك   ،)Alkesa Alsha’era( الشاعرة  القصة  وفن 

بيان هذه الفنون األدبية الثالثة المستحدثة:

 أما الشعر القصصّي )Fiction poetry( فهو شعر 

الذين  الفطريّة،  الّشعوب  عصر  في  ازدهر  أسطورّي 

والتّاريخ،  والحكاية  والخيال  الواقع  خلط  في  تميّزوا 

الملحمّي بشكٍل عاّم موضوًعا بطوليّاً  الّشعر  ويُعالج 

يرتكز على فكرة قوميٍّة، كما يتضّمن الّشعر الملحمّي 

في الغالب فكرَة الحرب والّدفاع عن البالد، وتمجيد 

بطوالت  و  ِسيَرًا  يروي  الذي  فهو  الحرب؛  أبطال 

يُقّدم  بأنّه  الّشعر  من  الّنوع  هذا  ويتّسم  تاريخية، 

قّصًة على شكل شعر، وتتوفّر فيه كامل عناصر القّصة 

األساسيّة الُمتمثّلة في الّسرد، وتقديم أحداث القّصة، 

والوصف في إبراز صفات األشخاص، والحوار، والّنهاية.  

مترادفان،  مصطلحان  القصصي  والشعر  والملحمة، 

ودلي ذلك ما ورد على قلم سليمان البستاني مترجم 

باباً  »وأفردت  مقدمتها:  في  شعرًا  وناظمها  اإللياذة 

ما  القصصي«، وكذلك  الشعر  أو؛ منظومات  للمالحم 

ورد في مقدمة اإلنيادة لفيرجيل »وإذا كان من الصعب 

القول  يمكننا  فإنه  البطولية،  المالحم  معنى  تحديد 

القصصي  فالشعر  قصصية«؛  أشعار  بأنها  األقل  على 

نجد  معاصرة،  دراسات  عليه  قامت  سائغ  مصطلح 

هذا لدى الدكتور مصطفى هدارة في كتابه: التجديد 

في شعر المهجر بعنوان » القصص الشعري » يقول: 

ولدينا في شعرنا القديم بعض المحاوالت ألبي نواس 

في القصص الشعري.

أسلوب  الشعرية)Poetic story(فهي  القصة  أما 

الشاعر  فيه  ينسج  القريض،  أساليب  من  إبداعي 

فيها  يتوفر  بحيث  القصصي؛  المنوال  على  قصيدته 

من العناصر الفنية ما للقصة النثرية. ال يشترط فيها 

واألسطورية،  الملحمية  النزعة  وال  اإليقاعي،  الطول 

عصوره،  كل  في  العربي  شعرنا  في  حاضرة  وهي 

بدرجات متفاوتة. وكان الباحثون يدرسونها في الشعر 

العربي(،  الشعر  في  )القصة  عنوان  تحت  العربي 

سنة  طبع  ناصف  النجدي  علي  األستاذ  كتاب  مثل 

يستخدم  ولم  أباظة،  ثروت  األستاذ  وكتاب  1970م، 

مريدين  عزيزة  الباحثة  إال  أعلم  فيما  االصطالح  هذا 

الحديث طبع  العصر  الشعرية في  القصة  كتابها  في 

دمشق سنة 1983م. 

الشعرية  والقصة  القصصي،  الشعر  الفنان:  وهذان 

ناتجان من التداخل-وليس االندماج- بين فني: القصة 

والشعر، مع بروز لفن الشعر في كل منهما عن فن 

في  الشعر  فن  وتفريعات  ألوان  من  فهما  القصة، 

فيهما  والقصة  أساس،  فيهما  فالشعر  األول،  المقام 

وسيلة فنية، وحلية تعبيرية أو تشكيلية...  

من  فهي   )Alkesa Alsha’era(الشاعرة القصة  أما 

حادة،  نقدية  بجداالت  حظيت  التى  المصطلحات 

وإلكترونيًّا،  ورقيا  المطبوعة  مظانها  في  قرأتها 

تدبر،  مطالعة  نسقها  على  إبداعية  نماذج  وطالعت 

فأثمرت عن توصيف خاص بها، يمكننا إيجازه في أن:

القصة  فيه  ُوصفت  وصفي،  تركيب  المصطلح  هذا 

باسم  وصفت  وقد  الشعر،  األدبي:  صنوها  بصفة 

فنون،  من  سابقها  عن  لها  تمييزًا  الفاعل)الشاعرة(؛ 

وبيانًا  الشعرية،  والقصة  القصصي  الشعر  وبخاصة 

للغاية من هذا الفن، وهو الجمع الدامج بين جماليات 

والشعر  القصيرة،  القصة  اآلسرين:  الفنين  هذين 

التفعيلي، والمستند إلى جماليات أخرى؛ فلذتها من 

منبع  وهذا  واحد،  آن  في  شاعرة  وكونها  ا  قصًّ كونها 

وغير  جديدة  ففكرتها  الشاعرة؛  القصة  في  الجدة 

مسبوقة، على الرغم من أنها مكونة من مادتين كانتا 

موجودتين قبلها، وهما القصة القصيرة والشعر ولكن 



202

تكوين  تأملنا  لو  إننا  وحده.  منفصالً  منهما  كل  كان 

)القصة الشاعرة( من مادتي القصة والشعر نجد أنها 

تحافظ علي موروثيهما األصيل مًعا وتطورهما مًعا ..بل 

وتنادي على كل ذي موهبة كتابية أن يكون شموليًّا، 

ا في الوقت نفسه يحيط علًما  أن يكون شاعرًا وقاصًّ

بمكونات كل منهما.. إن جمال وكمال القصة الشاعرة 

فقط  بنثر  وال  حدة  على  فقط  بشعر  تمدنا  ال  أنها 

على حدة، بل باالثنين، تمتعنا في إبداع رائق وراق؛ 

مًعا وطورتهما وغيرت من  الفنيين  ألنها قد جمعت 

شكلهما وموضوعهما مًعا، وكأننا نعيش بهذه التجربة 

ا(  تماًما،  تجربتين؛ ألن الشكل شكل )قصة قصيرة جدًّ

ولكن يفاجأ من يبدأ قراءتها أنها )شاعرة( ... فالشعر 

هو أسلوبها لكن النثر هو شكلها...ولذلك يقول ملهمها 

ومبدعها: )كنت أقرؤها على الشعراء على أنها شعر..

فيعجبون بها،، وأقرؤها على كتّب القصة فيعتبرونها 

قصة... ال يستنكرها هؤالء وال هؤالء.... إلى أن هداني 

الله لمسماها وأهداه لي في الرؤيا .... فكانت القصة 

الشاعرة(.

- إن القصة الشاعرة)Alkesa Alsha’era( هي ذلكم 

أية  من  خالًصا  مصريًّا  أدبيًّا  تجديًدا  يعد  الذي  الفن 

عند  به  ويُقَصد  شرقية،  أو  غربية  خارجية:  تأثرات 

سه المصري -المبدع محمد الشحات محمد- أنه  مؤسِّ

سة  التفعيلة، مؤسَّ نظام  وفَق  تدويري  إيقاعي  »قص 

أو  الثقافية«  والمرجعيات  والرمز  التكثيف  على 

ترميزية  ألحداث  مكثف  تدويري  إيقاعي  »قص  أنها 

إبداعية  وطاقات  الثقافية  المرجعيات  على  مؤسسة 

في  متباينة  لرموز  وجدانية  وحدة  ذات  تشكيلية 

القوالب  سلطة  ترفض  المغايرة،  حتمية  فضاءات 

الموروثة«.. 

ثانًيا: الخصائص الفارقة في القصة 
الشاعرة:

مقال  وتأمل  اإلبداعية،  النماذج  -بقراءة 

والواقع(  المصطلح  بين  الشاعرة  المؤسس)القصة 

في  الفن   لهذا  الفنية  الخصائص  نحدد  أن  يمكننا 

اآلتي:

ْصِدية اإلبداعية 
َ
الق

تعد الَقْصِدية اإلبداعية من شرائط هذا الفن األولى، 

ويُقَصد  وتحّققه،  األدبي  الجنس  لتفرُّد هذا  ة  ُمِهمِّ و 

أول  من  مًعا  والشعر  القصِّ  إلى  المبدع  قصدية  بها 

النص مقصوٌد ذكرُه،  ما في  نهايته، فكل  النص حتى 

ُمعيَّنة،  بطريقة  كتابتُه  ومقصود  ترتيبُه،  ومقصود 

وذلك ألداء وظيفة درامية، ووظيفة إيقاعية، ووظيفة 

ثقافية، مضمرة، ومبطنة. 

درامية النص:

من  العديد  لتقاطع  فضاء  الشاعرة  القصة  تمثل 

بطريقة  األحداث  فيه  تتشكل  والرموز،  الدالالت 

وتعدد  والتشابك  التداخل  بين  تجمع  معقدة  فنية 

تنامي  منطق  أو  زمني  لترتيب  تخضع  فال  األنسجة، 

األحداث وتراكمها بقدر ما تتواتر متداعية؛ فالحدث 

فيها إيحائي رمزي مؤشر إليه وليس مباشرًا،

حَدثيًّا  بناًء  وتعتمد  ومجازي،  قصصي  تدوير  وفيه 

التهشيم والتنوع إلحداث جمالية وذائقة  يقوم على 

ومنفعٍل  كفاعٍل  لمشاركته  القارئ  يتوقع  عما  بديلة 

وتلزم  والتاريخ.  باألساطير  يحتمي  ثقافي  مخزوٌن  له 

متبطًنا  القصُّ  يكون  أن  مبدعها  الشاعرة  القصة 
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مجرد  وليس  آخره،  إلى  أّوله  من  األدبي  العمل  في 

االستفادة بالدراما... 

تفعيلية النص:

النص المنتمي إلى )القصة الشاعرة( ينبغي أن يكون 

سليًما عروضيًّا، خاليًا من أية محاذير خاصة بالوزن، فال 

يقع القاص الشاعر في كسر معيب أو تزحيف ثقيل، 

أو إعالل قبيح. وعليه أن يلتزم نسق الشعر التفعيلي 

السطري، وهو ذلك الشعر المبني على أن السطر -ال 

األولى،  النص ووحدته  بنية  – هو  البيت  وال  الشطر 

وفيه تحرر من التقيد الصارم بعدد التفاعيل أو شكلها 

أو حالة نهاية السطر)الضرب(، وتحرر - كذلك – من 

ليست  الشاعرة  فالقصة  للقوافي؛  صارم  واحد  نظام 

بيتية )عمودية(، وال تُعَنى بالروي.  

بناء  ف  ضرورية  عروضية  تقنية  التدوير  وأسلوب 

أسطر  من  مكونة  تجيء  حيث  الشاعرة؛  القصة 

التفعلية  توزع  طريق  عن  ببعضها،  متصلة  مترابطة 

لبناء  تمتزج  كلماتها  فكل  واألسطر،  الكلمات  على 

التفعيالت، وهذا حقق وحدة إيقاعية ولغوية بارزة، 

على  نقف  حتى  متالحقًة  متتابعًة  نقرؤها  إننا  حتى 

عند  إال  القراءة  في  الوقوف  يُستطاع  ال  إذ  القافية؛ 

السطر األخير. فليس بالنص تفعيلة مكونة من كلمة 

مستقلة غالبًا. كما يعمد القاص الشاعر إلى توظيف 

أسلوب التضمين للربط بين جمل نصه وأسطره ربطًا 

يختارها،  أساليب  جملة  خالل  من  وبالغيًّا،  نحويًّا 

تتوزع خالل أعطاف النص كله بدًءا ووسطًا وختاًما.

العناية في  ومن هنا تظهر أهمية اإليقاع وضرورة 

فن القصة الشاعرة، وحتمية جعله موسيقا تصويرية 

فالقصة  ولذا  بها!  الموجودة  الدرامية  للبنية  مناسبة 

أمام  قيًدا  تمثل  ال  التفعيلة  أن  تبرهن على  الشاعرة 

مساحة الحرية والتعبير التصويري والترميزي المكثف؛ 

فبالتفعيلة )عبر القصة الشاعرة( يمكن كتابة نص ما 

ا في آٍن واحد. بعد حداثي شعرًا وقصًّ

كتابية النص: 

القصة الشاعرة تختاُر قالبها، وتفرض شكلها الكتابي 

وانحرافات  إمالئية،  بانزياحات  دائريًّا(  أفقيًّا،  )رأسيًّا، 

الكتابة، وتداخل الدالالت وخصوبتها سواء  في نمط 

تسلسل  اتصال/  بانفصال/  أو  البصري،  بالتشكيل 

والتصميم  المختارة،  والوسائط  النصية  المتواليات 

إلى  يدفع  مما  المكتوب؛  النص  مع  التشكيلي 

على  فيقوم  البناء،  الذهني.أما  والعصف  الموسوعية 

على  يساعد  مما  بالحدث؛  المتصل  النَفس  امتداد 

تدفق النص كتلة واحدة، تتمرد على الشكل الهرمي 

التقليدي بأحداث محتشدة وعاطفة مشحونة، وذلك 

من خالل التكثيف واإليجاز الموغِل في الرمز؛ فتجعل 

الواقع  تجاه  يكنه  عما  للتنفيس  تحديًا  أكثر  الكاتب 

رمزًا وإيقاًعا.

ثقافية النص:

القصة  بناء  في  أساسية  الثقافية ضرورة  المرجعية 

الشاعرة، حيث يستلهم القاص الشاعر حقائق أو رؤى 

سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو دينية، 

أو أسطورية، شريطة أن تكون باطنية عميقة خفية، 

وفي ذلك جذب وتأثير... 

ا: تاريخ القصة الشاعرة:
ً
ثالث

محمد-  الشحات  محمد  األستاذ  المؤسس  لي  ذكر 

اتحاد  )عضو  المرسي  سكينة  الباحثة  ذكرت  كما 
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هي  شاعرة  قصة  أول  أن  عنه-  كتابها  في  الكتاب( 

»منطق اإليمان«، كانت ليلة 11/ 4/ 1993م، ولكنه 

األخرى،  إبداعاته  وعلى  عليها  قضى  بحادث  مر 

وأن  والخسران  بالضياع  يحس  أن  وقتَها  يمكن  وكان 

العاديين  البشر  كعادة  والقنوط  اليأس  عليه  يسيطر 

)اإللهام( و)التوفيق  المبدعين! ولكنه  القياديين  غير 

اإللهي( و)الثبات الذاتي( في تلك اللحظات البائسة 

الصعبة على النفس الشاعرة، تحولت روح المؤسس 

أي  دون  اإليمان(  )منطق  عليها  سيطر  لحظات  إلى 

فقط  الشعر  ليس  إبداعه  من  ضاع  آخر...  منطٍق 

ولكن الشعر والنثر.. كل ما أبدعه طيلة حياته )غير 

المطبوع منه( ومشواره األدبي ضاع، ضاع وال يستطيع 

ولكن  األوراق...  ضاعت  إلهية،  بقدرة  إال  استرداده 

في نفسه الشاعرة، في الالوعي، ربما منبعه باق لم 

يضع، ونتيجة كذلك المخزون الثقافي المتوافر داخله 

كل  والشعر،  القصة  لفني  وإبداعه  كتابته  من خالل 

منهما مستقالًّ ومنفرًدا، ثم منصهرين في فننا)القصة 

يقدم  مرة  الندوات،  في  يشارك  أخذ  إذ  الشاعرة(؛ 

ندوة  وفي  الفعل،  رد  ويرى  قصيدة،  باعتباره  النص 

ثانية يقدم النص نفسه باعتباره قصة قصيرة، وكذلك 

يرى رد الفعل، كبحث ميداني مما جعله يعلن بعد 

ذلك عن القصة الشاعرة كجنس أدبي جديد.

 ولم يفقده قلة المؤمنين بابتكاره هذا القدرة على 

»القصة  ابتكاره  عن  اإلعالن  في  والجرأة  المواجهة 

الشاعرة« وإن كانت قد طالت المدة من يوم ألهمها 

وأبدعها في سنة 1993م إلى أن أعلن عنها رسميًّا في 

سنة 2006 م؛ فقد ذكر المصطلح ألول مرة في قصيدة 

»جاءنا البيان التالي« من ديوان شعر “ما مات نوبل يا 

عربـ» عام 2004م، وبعدها أصدر ديوان »امرأة الثلج 

وقصص شاعرة”، كتاب متنوع، قصائد شعرية، وشعر 

قصصي، ثم قصص شاعرة.. ثم أصدر كتاب دراسات 

أدبي  الساخن.. قصص شاعرة جنس  الموج  بعنوان« 

جديد« )في طبعتين( عام 2007م وعام 2008م، ثم 

عبر  أدبية  »ظواهر  بعنوان  متنوعة  دراسات  كتاب 

العنكبوتية« عام 2008م، وتكلم في مبحث  الشبكة 

فيه عن )القصة الشاعرة(، ثم أصدر مجموعة قصص 

وترجمه  2009م،  النحل«  »أنفلونزا  بعنوان  شاعرة 

عن  »بعيدا  كتابيه:  أصدر  ثم   ،2015 حجازي  حسن 

عام  القومي”،  األمن  وثقافة  »الحصن  و  الرقابة« 

2010م، وأيًضا تعرض فيهما للقصة الشاعرة، وبعدها 

والثقافية،  والنقدية  األدبية  المؤتمرات  إعداد  بدأ 

إياه،  والدارسة  له  والراعية  الفن،  هذه  عن  المعلنة 

وندوات  والتليفزيونية  اإلذاعية  البرامج  أخذت  وكذا 

معرض الكتاب وفرع اتحاد الكتاب بالشرقية، ونقابة 

وبعض  الثقافة،  ومؤتمرات  باألسكندرية،  األطباء 

بثورة  تحتفي  والعربية  المصرية  والمجالت  الصحف 

من  شاعرة«  قصص  مجموعة  أصدر  كما  الميالد، 

األستاذ  األولى » عام 2019م، وأصدر  الشتالت  ثقب 

»تتنفسه  بعنوان  المؤسس  كتابًا حول  العقاد  محمد 

العملية اإلبداعية عام 2008، ثم أصدر األستاذ أحمد 

عام  النسر«  أجنحة  »على  بعنوان  كتابًا  السرساوي 

أصدر  كما  الشاعرة،  القصة  عن  فيه  وتكلم  2010م، 

الدكتور خالد البوهي كتاب »بانوراما القصة الشاعرة« 

كتابًا  الرفاعي  ربيحة  الدكتورة  واصدرت  2011م، 

عربي  جديد  أدبي  جنس  الشاعرة..  »القصة  بعنوان 

كتاب  مناور  الدكتور حسين  وأصدر   ،2017 المنشأ« 

»القصة الشاعرة.. المسار واالبتكار« 2019م، باإلضافة 

عن  صدر  ما  ومنها  المؤتمرات،  أبحاث  كتب  إلى 

الهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس األعلى للثقافة 

ودار  والتكنولوجيا،  للعلوم  األمريكية  واألكاديمية 

والنقدي  اإلبداعي  النتاج  ويتوإلى  األدبية...،  النسر 

وتحليالً  ووصًفا،  عرًضا  الجديد  وفنه  المؤسس  حول 
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أهمية  يبين  ما  وهذا  وحوله...  معه  ا  وتناصًّ ونقًدا، 

أدبيًّا جديًدا  َفَنٍّا  باعتبارها  الشاعرة( وقيمتها  )القصة 

معاصرًا، يجب أن تتاح له الفرص الكثيرة من العناية 

من  له  والتنظير  بل  عنه،  والكتابة  فيه  والبحث  به 

ناحية الُمسمى والتكوين والنقد حتى يستمر وينتشر 

ويزدهر ويبدع فيه كل شاعر وقاص. 

الراهنة،  الذهنية  الشاعرة( بصورته  )القصة  إن فن 

مصري  أدبي  نوع  هو  وغاياته،  مكوناته  وبإدراك 

عربي مبتكر، أصيل، متفرد بخصائصه، كتابي، وصيحة 

الحداثة  مرحلة  إفرازات  من  ولدت  آنية،  إبداعية 

من  خرج  تجريبي،  فن  وهو  بعدها،  وما  اإلبداعية 

شأنها  األدبية،  األجناس  تداخل  في  التجريب  رحم 

مثل األنواع الحيوانية والنباتية يأخذ بعضها من بعض 

األدبية  األنواع  بين  والمزج  جديدة،  أنواًعا  لتخلق 

الجاذبية  من  تولد  كما  الماضي،  القرن  منذ  موجود 

الشعر  ودنيا  العجيب،  السرد  عالم  بين  المزدوجة 

والشاعرية،  الشعر،  سيما:  فيه  فن  فهي  اللذيذة؛ 

والشعرية، وفيه بنى السرد القصير من قصر، ووحدة، 

بالهائم  ليس  إفراز  إنه  وتركيز.  وترميز،  وتكثيف، 

الغائم، المبعثر، المتعالي، كتلك النصوص التي تفقد 

قراءة، وتفقد قراء كل يوم. 

وبواكير  إرهاصاٌت  الشاعرة  للقصة  يكون  وقد 

أيًضا  العبث  من  أنه  كما  الحر،  الشعر  مع  ظهرت 

في  اإلرهاصات  نلغي  أن 

عبدالصبور  صالح  قصائد 

ولكن  السردية، 

القصدية،  عنصر 

إدراك  وعنصر 

الجديد  الفن 

إليه  والدعوة 

والتنظير له، لم تكن عند هؤالء األوائل!  فالمبدعون 

يريدون أن يصلوا إلى مساحة يتوازى فيها الشعر مع 

األدبية،  األجناس  تداخل  رحم  من  فن خرج  الرواية. 

التي تعد البؤرة التي أمدت القصة الشاعرة بما يطور 

بناءها الفني؛ فهي نوع مستحدث في األدب العربي، 

القصصي،  بالشعر  هو  وال  الشعري،  بالقصص  هو  ال 

الجدة. خرج من  أدبي، جديد كل  اختراع  وإنما هو 

الراغبة في الوصول إلى  حالة المبدعين المعاصرين 

الفن األعلى تقنية وتأثيرًا وحضورا في القطاع األعلى 

واألكبر من الجمهور والمتلقين...

مصري  نتاج  أنها  الشاعرة(  في)القصة  والعظمة   

مصر  فـمن  والتنظيرية؛  الفنية  نشأته  في  خالص 

شرف  الشرفان:  لها  فاجتمع  الشاعرة،  القصة  بدأت 

األول  المؤتمر  وكان  االحتضان،  وشرف  الريادة 

الذي  محمد،  الشحات  محمد  الشاعر  برئاسة   2010

بها  وانتبذ  ووضعها  الشاعرة،  القصة  إنتاج  في  بدأ 

الحاضنة  والندوات  المؤتمرات  قصيًّا...وتوالت  مكاناً 

ومنظرين  ومبدعات،  مبدعين  من  وأهله  الفن  هذا 

للثقافة  ومنظرات، إلى أن استضاف المجلس األعلى 

المؤتمر العربى التاسع للقصة الشاعرة سنة 2018م، 

تحت عنوان »بين المسايرة والمغايرة.. فى مواجهة 

وزير  الحميد،  عبد  شاكر  الدكتور  برئاسة  اإلرهابـ»، 

الثقافة األسبق. ثم الموتمر العاشر في يومي 

2019م،   أكتوبر   21 و   20

برئاسة ا. د منير فوزي، 

د  ا.  شرفية  ورئاسة 

شرف،  عصام 

الوزراء  رئيس 

األسبق.
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رابًعا: دالئل حضور القصة الشاعرة

تتمثل هذه الدالئل في كثرة المبدعين والمبدعات على نسق هذا الفن، وكثرة النقاد لنصوصه، وكثرة المؤتمرات، 

وكثرة الشهادات المنصفة له من كبار المثقفين والمثقفات، وبيان ذلك على النحو التالي:

كثرة المبدعين والمبدعات والنقاد:

دليل حضور هذا الفن، وتأثيره وشرعية وجوده هذا الكم الكبير المتنوع جغرافيًّا وزمنيًّا من مبدعيه ومبدعاته، 

الرواد، وهم: د.ربيحة الرفاعي )األردن(، ومحمد ختاتنة )األردن(، ومصطفى عمار، وأحمد السرساوي، وعاطف 

الجندي )مصر(، وخالد صبر سالم )العراق(، ومحمد طكو )سوريا(، ود.اسحاق عقيقي )لبنان(، ونادية بوغرارة 

)المغرب(، وخلود محمد )فلسطين(.

كما جذب هذا الفن ومؤسسه نقاًدا كبارا، وأحدث حركة نقدية، وحالة فكرية جدالية، أثمرت مقاالت ودراسات 

نشرت نشرًا متنوًعا صحفيًّا، ومطبعيًّا، وإلكترونيًّا، ومن أهم النقاد الذين تناولوا )القصة الشاعرة( بالدرس والتحليل: 

د.بسام قطوس، عمرو  د.السيد خلف،  د. عمر عتيق،  د. أحمد صالح كامل،  مناور،  د. حسام عقل، د. حسين 

الزيات، د.عصام البرام، د.السيد رشاد، د.شاكر عبدالحميد، د.عالوة كوسة، د. رمضان الحضري، يسري الخطيب، د. 

مصطفى عطية، د. نادر عبد الخالق، ود. محمد عبدالله القواسمة، و د. خالد فهمي، ود.أحمد إسماعيل، ود.أحالم 

أبو الحسن، ود.نبيل أبو رفاعي، ود.هدى عطية، ود. خالد البوهي، ود.مصطفى أبوطاحون، ود.صبري أبوحسين، 

واألستاذة سكينة المرسي صاحبة كتاب )القصة الشاعـرة: بين اإللهام والتجريب(. 

كثرة المؤتمرات الراعية:

عقدت مهرجانان تأسيسيان، وعشرة مؤتمرات راعية لهذا الفن، وداعية إليه، ومتابعة نتاجه، وناقدة مبدعيه 

ومنظريه، وذلك منذ سنة 2008م حتى اآلن، ولعل في قراءة هذا الكشاف ما يدل على ذلك:

* دليل المؤتمر العربي للقصة الشاعرة

حسام عقل هدي عطية  شاكر عبد الحميد
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اإلصدارات رئيس المؤتمر المقر والتاريخعنوان المؤتمرم

املهرجان التأسييس 
األول

قصص شاعرة.. جنس أديب 
جديد. 

٢٠٠٨

دار النرس األدبية
كتاب “املوج الساخن”

املهرجان التأسييس 
الثاين 

القصة الشاعرة.. ال حجر 
عىل فكر

٢٠٠٩

مكتبة املستقبل
املوج الساخن ط٢

املؤمتر األول
القصة الشاعرة.. التأصيل 

والتقنيات

٢٠١٠

نادي عني

شمس الثقايف

األديب / محمد 
الشحات محمد

كناب “فن القصة الشاعرة”

املؤمتر الثاين 
القصة الشاعرة.. والهوية 

الثقافية

٢٠١١

نادي عني شمس الثقايف

»فن القصة الشاعرة« ط٢ + ا. د رشيف الجيار
“بانوراما القصة الشاعرة”

املؤمتر الثالث
القصة الشاعرة )٢٥يناير( 

والتوارد الثوري

٢٠١٢

مكتبة مرص العامة – 
الدقي

“القصة الشاعرة والتوارد الثوري”أ. د حسام عقل

املؤمتر الرابع
القصة الشاعرة بني واقعية 

التعبري والتطور السيايس
٢٠١٣ مكتبة مرص العامة 

- الدقي
ا. د نادر عبد الخالق

“القصة الشاعرة بني واقعية التعبري 
والتطور السيايس”

املؤمترالخامس
القصة الشاعرة.. النسق 

والحضور

٢٠١٤

مكتبة املستقبل – مرص 
الجديدة

“القصة الشاعرة.. النسق والحضور” ا. د السيد رشاد برى

املؤمتر السادس
القصة الشاعرة وآفاق 

التجريب

٢٠١٥

اتحاد كتاب مرص 
ا. د جامل التالوي

»القصة الشاعرة وآفاق التجريبـ» 
+ »أنفلونزا النحل )مرتجم( + 

»مختارات املجلس األعىل للثقافة«+ 
“القصة الشاعرة بني اإللهام 

والتجريب” 

املؤمتر السابع
القصة الشاعرة.. بني 

االقتصاد اإلبداعي والقيمة 
املضافة

٢٠١٦

قرص ثقافة الجيزة - 
الجيزة

“القصة الشاعرة بني االقتصاد ا. د عصام الربام
اإلبداعي والقيمة املضافة” +معرض 

رسوم وخطوط

املؤمتر الثامن
القصة الشاعرة ومعادلة 

تجديد اإلبداع العريب

٢٠١٧

مركز الحسني الثقايف - 
األردن

ا. د حازم قشوع
“القصة الشاعرة ومعادلة تجديد 

اإلبداع العريب” +”القصة الشاعرة.. 
جنس أديب عريب املنشأ”

املؤمتر التاسع
القصة الشاعرة  املسايرة 

واملغايرة يف مواجهة 
اإلرهاب

٢٠١٨

املجلس األعىل للثقافة

ا. د شاكر 
عبدالحميد

“القصة الشاعرة بني املسايرة 
واملغايرة يف مواجهة اإلرهاب” + 

معرض تصميم تشكييل+فيلم

املؤمتر العارش
القصة الشاعرة.. بني 

سيكولوجية اإلبداع والنص 
الجامع

٢٠١٩ مكتبة املستقبل- 
القاهرة

أ.د منري فوزي
“القصة الشاعرة.. بني سيكولوجية 
اإلبداع والنص الجامع”+”من ثقب 

الشتالت األوىل”
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كثرة الشهادات المنصفة:

والمثقفات  المثقفين  وجداالت  لحوارات  المتابع 

من  كثير  وجود  يلحظ  ومؤسسه،  الفن  هذا  حول 

المقوالت اإليجابية البناءة المثمنة له، منها:

شهادة الشاعر والناقد األستاذ الدكتور منير فوزي – 

وكيل كلية دار العلوم بالمنيا، يقول:

اإلبداعية  الحركتان  خاضته  طويل  جدال  بعد 

والنقدية المواكبة لها من أجل تأصيل مفهوم القصة 

األولى،  نشأتها  وبيان   Alkesa Alsha’era الشاعرة 

األدبية  األنواع  حقل  عن  انسالخها  مسارات  وتتبع 

المتعارف عليها؛ لتصبح مصطلًحا قاًرا مستقرًا بفضل 

جهود المبدع »محمد الشحات محمد« وآخرين؛ فإنه 

يمكننا اآلن أن نتحدث عن القصة الشاعرة  بوصفها 

وعاًء إبداعيًا جديًدا تخلّق استجابة لمتطلبات العصر؛ 

تحقيًقا لغايات جمالية وقيم تعبيرية مختلفة؛ تجاوز 

والشعرية  المدّور  للشعر  الضيق  المفهوم  حدود  به 

  Snapshot واللقطة  الشعرية   والقصة   Poetics

 Short جًدا  القصيرة  والقصة   Emotion واالنفعال 

كان  وإن  اتساًعا،  أكثر  بات  فضاء  إلى   short story

األخرى-   األدبية  األنواع  كل  شأن  شأنه   - محكوًما 

بقوانينه الخاصة وقيمه الجمالية والفنية المنظمة له 

والتي أوجدته وشكلت معناه ومبناه.

    إن القصة الشاعرة تغدو لونًا إبداعيًا مستحدثًا 

الجمالية؛وهو  ومقتضياته  العصر  طبيعة  أوجدته 

إبداٌع يتكئ على ركيزتين أوالهما )قولية أو شفاهية( 

تاًما لنوعين  أنه يمثل انصهاًرا  والثانية )كتابية(، كما 

أدبيين هما )القصة والشعر( اتحدا في بوتقٍة واحدٍة؛ 

في إطار المركب Compound )كما في مفهوم علم 

الطرفين  أحد  بتسيد  يأذن  ال  الذي  وهو  الكيمياء( 

على اآلخر؛ كما أنه ال يأذن بانفصال طرف عن اآلخر؛ 

مؤثر  نفسه،  بالقدر  مندمج  إطاره-  في   – فكالهما 

متمثلة  الشاعرة  القصة  وموضوعات  ذاتها،  بالفاعلية 

أو  الخلجة،  أو  الحية،  اإلنسانية  اللحظة  تصيّد  في 

االنفعال، أو اللقطة التصويرية نتاج الشعور والتأمل؛ 

على  تتكئ  لغة شفافة  عنها من خالل  التعبير  ويتم 

واحدة،  زفرٍة  أو  لشهقٍة  يمتد  مدّور،  عروضّي  إيقاع 

على مدى  العوالم  منفتح  تصويري  تتابع سردي  في 

استجابة المتلقي القارئ

شهادة الناقد األدبي عمرو الزيات – مدرسة الجن، 

يقول:

إن األديب المصري محمد الشحات محمد قد نجح 

في كل ما أبدعه من نماذج للقصة الشاعرة في إثبات 

أنه ال تعارض لديه بين النظرية والتطبيق فيما يتعلق 

بهذا الجنس األدبي الجديد الذي كُتبت له ريادته بال 

عمرو الزيات

منير فوزي
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منازع، واستطاع بموهبته الطاغية ولغته التي تعتمد 

ثقافة  لديه من  العربي والديني، وما  الموروث  على 

الفن،  هذا  معالم  يرسم  أن  لألحداث  جيدة  وقراءة 

وجاء إبداعه ترسيخا للقواعد التي وضعها لهذ اللون 

األدبي، وتقريبا له من نفس القارئ العربي وذوقه.

شهادة القاص والناقد األدبي الدكتور محمد يوسف 

- عضو اتحاد كتاب مصر، يقول:

في القصص الشاعرة تتجلى صنائع العصر الحديث 

ساخرة،  بلطائف  بها  العربي  التاريخ  ومساومة 

مع  الهث،  سريع  الشاعرة  للقصص  العام  واإليقاع 

توقيتات الدخول والخروج المباغتة، فيلتقط الكاتب 

مقاومة األدب بشكل ساخر خاطف، وبطريقة اإليحاء 

أما  رنانة،  بنهايات  الوصف  شغف  ُمطِعًما  الدال، 

الشاعرة: مقتصدة عامة، فهى عتبة  القصص  عناوين 

نصية أولى، غير كاشفة، بقدر ما هى ممهدة نفسيا 

في  مفاتيح  والتوقيت  الوقت  ومفردات  ودراماتيكيا، 

أن  شأنه  من  الشاعر،  القص  فضاء  في  األهمية  غاية 

يخلق معادال ما موضوعيا بين اإليقاع الداخلي للقصة 

التوفيق  عن  فضال  حكيها،  وإيقاع  نفسها،  الشاعرة 

االستمراية، وقد  نكهة  بين زمان كالهما، مما يعطي 

منتصف  في  الوقوف  الشاعرة  القصة  مبدع  استطاع 

تلقائية  بجماليات  التضحية  دون  النخبوي  كبرياء 

القصة  في  التدويرية  الشعر  تفعيلة  وتعد  العادي، 

الالهث  اإليقاع  لهذا  ُملزمة  سردية  ضرورة  الشاعرة، 

الذي تعتمده النصوص رمزًا وتكثيفا وربطًا بين صنائع 

اإلنسان  وقضايا  المعيش  والواقع  الحديث  العصر 

عموما، مما يدفع هذا الصنف األدبي إلثبات ذاته في 

بحيرة الصخب األدبي اآلخذة في االتساع. 

شهادة الناقدة الدكتورة نوال سيف - عضو رابطة 

شعراء العرب، تقول: 

من  مفصل  كل  في  األدبية  الساحة  تشهد   -

األدبية،  الفنون  في  تطورا  األدبي  التاريخ  مفاصل 

تثار  أن  غريبا  وليس  العصر.  ورؤى  للواقع  استجابة 

مؤيد  بين  األدبية  والمعارك  النقدية  المساجالت 

ماهو  كل  حول  ومعارض  اإلبداع  تجربة  لخوض 

أو  الشعر   _ الكتابة  فنون  من  ومستحدث  جديد 

على  وخروجا  التراث  عن  انحرافا  باعتباره   _ النثر 

المألوف وانفالتا من معايير النقد... وهذا ما يواجهه 

هذا  أمام  والتوقف  اليوم.  الشاعرة  القصة  مصطلح  

الشاعرة(  )القصة  اإلبداعي  العربي  األدبي  المنجز 

بالرصد والتحليل ومحاولة الفهم والكشف عن نشأته 

والعوامل التي أدت إلى ميالد هذا الفن، يحتاج إلى 

الذات  وعي  عن  تصدر  تقليدية  غير  نقدية  تجارب 

الجمال  مواطن  لكشف  والنقدي  الفكري  واالستقالل 

تفاعل  ومدى  منه  المقصودة  والرسالة  فيه  واإلبداع 

جاء  لقد  المصيرية.  األمة  قضايا  مع  الجمالية  قيمه 

إزاء  تحديا  يحمل  المنشأ  عربي  الكتابي  الفن  هذا 

اآلخر، فال بد أن تواكبه اتجاهات نقدية استجابة لهذا 

التحدي، حتى تثبت أركانه. إن اعتباطية النص وبنيته 

القائمة على التشظي وتفكك السرد وال خطيّته تستفز 

المتلقي وتستنفر طاقاته وآلياته ومرجعياته المعرفية 

على  تقوم  يحدثه من جماليات  بما  التذوق،  وملكة 

بين  والتداخل  والتوازي  الرمز  في  الموغل  اإليجاز 

التصريح واإللغاز... إن تناسل األجناس األدبية وتناصها 

التراث ظاهرة  تْنبَّت عن  البعض دون أن  مع بعضها 

في  مطلوب  أمر  الجمود  وعدم  التطور  وإن  صحية، 

الفن ليواكب حركة الزمن وقضايا األمة الراهنة.. كما أن 

التصّدي لكل فن جديد ومستحدث أمر طبيعي على 

الساحة األدبية حتى يستقر المصطلح ويتبلور وتثبت 
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دعائمه كجنس أدبي جديد، وال يصح إال الصحيح.... 

بفكر  المستحدث  المنجز  بهذا  فخورين  نحن  وكم 

هادفة..  رسالة  ذات  استشرافية  ورؤى  أصيل  عربي 

الهوية  إبراز  في  عربي  أدبي  كجنس  الهام  ودوره 

الشاعرة...  القصة  سيف:  وتضيف  العربية.  الثقافية 

هو  ما  كل  محاربة  يجوز  ال  وأنه  جديد  مصطلح 

جديد بذهنية مسبقة أو بذهنية المؤامرة، فالتجديد 

والتطور والكشف حاجة فطرية لدى اإلنسان يحقق 

العصر  تغيرات  فيها  ويواكب  وتطلعاته،  ذاته  فيها 

الكتابة كما يرى رسول حمزاتوف  وواقعه، وإنعملية 

بنضالها  حياتها  في  مرتبط  مصيرها  الفراشات،  مثل 

قد  الذي  والنور،  للحرية  والعاشقة  المحبة  وغريزتها 

يؤدي التوق له إلى احتراقها في وهجه … كذلك هم 

المبدعون العاشقون للحرية والتحرر من إسار التقليد 

والجمود  السكون  وتجاوز  االنطالق  على  والمصرون 

الشاعرة  والقصة  المتجدد،  واإلبداع  االستمرارية  إلى 

جنس إبداعي يواكب ثورة التجديد واستشراف آفاق 

ما بعد الحداثة، وله جمالياته الفنية وخصائصة التي 

تميزه عن غيره من الفنون الكتابية األخرى، بانفتاحه 

إيقاع  على  يقوم  فني  بناء  في  تقنيات جديدة  على 

تغنيه  عالية  رمزية  كثافة  وعلى  الخليل،  موسيقى 

فن  ويتسم  التاويل،  على  المحرّضة  الداللية  باألبعاد 

القصة الشاعرة بالعمق الروحي والوجداني باعتماده 

روح  ويمثّل  والتراثية،  الثقافية  المرجعيات  على 

ومحاكاة  الفنون  بين  والتفاعل  والمغامرة  المعاصرة 

إيقاع الحياة السريع، والذي يعكس تفاعل رواده مع 

قضايا األمة وهموم الواقع.

- شهادة: األستاذ الدكتور أحمد إسماعيل - أستاذ 

بن  محمد  واإلمام  الفيوم  بجامعتي  والنقد  األدب 

سعود بالسعودية، يقول:

ال يبني العالم إال المنحازون، والشاعر الملهم محمد 

العربي  الشعر  تجديد  إلى  منحاز  محمد  الشحات 

الحديث والمعاصر بإلقاء الضوء على خاصية شديدة 

فالقصة  العالمي،  والشعر  العربي  شعرنا  في  التفرد 

مكونات  أهم  من  هي  ريادتها  يتبنى  التي  الشاعرة 

كما  السرد  في  حياة  للشعر  أن  وتثبت  الشعر؛  روح 

أن له حياة في الغنائية والوصف. ومع تطور األشكال 

الشعرية العربية من داخل الشعر عبر تاريخه تفردت 

أشكال تكاد تكون جنسا أدبيا مستقال، كالمسمطات 

قابال  اإليقاع  غدا  حتى  والموشحات،  والرباعيات 

للتطور اللهجي فكانت األزجال، ومن ثم كانت حركة 

جذور  إلى  ارتدادا  العربية  للقصائد  الواسعة  الغناء 

فصيحة بإيقاعات شعبية كتب لها الخلود الفني ألنها 

محملة بمشاعر الناس المتجددة.. أما القصة الشاعرة 

فإنها  الشعري؛  الوجدان  في  وغرسها  بها  ألهم  التي 

الشعراء؛ ربما لرقي  بها دون غيره من  ومضة وهب 

حسه السردي النغمي إلى جانب رغبته الحميمة في 

الحفاظ على إيقاع بحور الشعر العربي من خالل هذا 

الوليد الجميل الذي يجمع بين جالل الكلمة الشاعرة 

وتناغم اإليقاع في الحكاية السردية.. القصة الشاعرة 

للشعر والسرد معا، وهي رغم داللها ال  ابنة شرعية 

تغني عن الرواية أو القصة القصيرة أو القصة القصيرة 

النثر،  أو قصيدة  الحر  الشعر  جدا، كما ال تغني عن 

وال أرى أن إبداع فن القصة الشاعرة يتناقض مع أي 

الذاتي من رحم روح  للتوالد  إنها مثال  أدبي؛  جنس 

للشعر  متذوق  من  فما  األثيرة؛  وموضوعاته  الشعر 

صورة  إنها  الشعر؛  داخل  القصة  على  ويتلهف  إال 

وجالل  والخيال  واإليقاع  والجملة  الكلمة  مزيجها 

التلقي، يتحقق فيها تعريف الناقد اإلنجليزي سيسل 

دي لويس: رسم قوامه الكلمات المشحونة بالعاطفة، 

في  بقصة  بالنا  فما  ما،  بعاطفة  قصة مشحونة  وكل 
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بناء شعري، وليس البناء هنا في هيئته العامة بقدر ما 

هو بناء حي له جذور وسيقان وأغصان وثمرته وردة 

يانعة بالحرف والنغم والحكاية...

أستاذ   – فهمي  خالد  الدكتور  األستاذ  شهادة: 

اللسانيات بكلية اآلداب جامعة المنوفية، يقول:

إن تاريخ نظرية األدب يعترف بخلق أجناس أدبية 

من رحم غيرها حيًنا، وباستقالل حيًنا آخر.. والقصة 

الشاعرة ال يعوقها أن تكون جنًسا أدبيًّا جديًدا ومستقالًّ 

النصوص  من  وفرة  خزانتها  في  تملك  إنها  شيء... 

رصيدها،  إغناء  أصحابها  بها  قصد  التي  اإلبداعية 

وتملك من المتحمسين لها مبدعون مؤمنون بقضيتها، 

وتملك رصيًدا من المحاوالت النقدية المتابعة مصريًّا 

وعربيًّا تسعى لتحرير مفهومها والعكوف على فحص 

وهذا  التشكيلية..  وموائزها  الجمالية  خصائصها 

النفس  تحتاجه  جنسا  الميالد  شرعية  يمنحها  كله 

شواغلها..  من  كثير  عن  خاللها  من  لتعبر  اإلنسانية 

ومما يذكر للمبدع المناضل الشاعر محمد الشحات 

ميالد  دفاعه عن شرعية  محمد، ويحمد من مسعاه 

القصة الشاعرة بوصفها جنًسا أدبيًّا مستقالًّ، وندعمه؛ 

فالقصة الشاعرة فن أدبي جديد، يتطلب وقتًا لتقديم 

مجموعة من المعالجات النقدية، يكون المبدعون قد 

أسهموا فيه بإبداع مدونة من نصوصها تسمح بتوليد 

وخصائصها  الفنية  سماتها  تستخلص  نقدية  برامج 

القصة  أن  أرى  فلست  آخر  جانب  من  الجمالية. 

الشاعرة بديال عن قصيدة النثر، وليس يصح أن يكون 

ثمة جنس بديال لجنس آخر؛ فقصيدة النثر نوع وليد 

إلى حد كبير  بالغرب  ظروف حضارية قلقة مرتبطة 

والقصة الشاعرة نوع آخر وليد ظرف حضاري ونفسي 

مختلف ولذا فهو مختلف عنها..

شهادة: الشاعر والناقد األستاذ الدكتور عالوة كوسة 

– أستاذ النقد بجامعة ميلة – الجزائر، يقول:

الظهور أصيل  الشاعرة جنس أدبي جديد  القصة   -

النقاد  يرى  واألجناسية،  الفنية  واألصول  المرجعيات 

والمتتبعون أن بداية األلفية الثالثة منطلقه تحديدا، 

ورائدا  مبتكرا  محمد  الشحات  محمد  األديب  ويعد 

لفن القصة الشاعرة تأصيال وإبداعا في حدود مقوالت 

المعاصرة..،  األدبية  األجناس  تاريخ  وموثقي  النقاد 

واشتغاله على النص يبرز من خالل وعيه بالمزاوجة 

لذلك  والقصة،  الشعر  بين  فنية مشتركة  بين سمات 

جاءت تسمية الجنس األدبي الجديد بشراكة تجنيسية 

وهي القصة الشاعرة.

- شهادة المبدعة والناقدة األردنية الدكتورة ربيحة 

الرفاعي، تقول:

من  بتوليفة  األدبي  الفن  أو  األدبي  الجنس  يتحدد 

الخصائص والسمات المعيارية التي يختلف باجتماعها 

فيه عن غيره من أجناس قد تحمل بعض تلك السمات، 

لكنها ال ال تجتمع فيها، وبذلك فإن الخرق في سمات 

الجوهرية،  خصائصه  بعض  في  بتحوير  ما  جنس 

أخرى،  أجناس  أو  جنس  من  خصائص  باستعارة  أو 

الخرق  بذلك  تحققت  إذا  لوالدة جنس جديد  يؤدي 

توليفة خصائصية ينتج عن اجتماعها في النص شكل 

مختلف عن الجنس األم، يحقق قبوالً لدى المتلقي. 

والقصة الشاعرة مولدة عن مزاوجة بعض الخصائص 

الجوهرية المميزة لجنسي قصيدة التفعيلة، والقصة 

ا، باإلضافة لبعض الخصائص ما  القصيرة والقصيرة جدًّ

بعد الحداثية وما بعدها، كالرمزية، والدوال متعددة 

الدالالت، والتكثيف، واستيعاب أدوات العرض الرقمي 

التجنيس  قوانين  وتطبيق  دراستها  وتثبت  وغيرها... 
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موقعا  واستحقاقها  أدبي  كجنس  استقاللها  عليها 

خاصا بها على خريطة األجناس األدبية والغريب انه 

بتقليدية وانغالق يتصدى الفكر اإلنساني غالبا للجديد 

استقبلت  االستباقي  بالرفض  معرفته،  قبل  بالرفض 

األديان السماوية من عبدة األوثان ومحوري األديان، 

وبه استقبلت حركات التوعية والتنوير، وبه استقبلت 

والقصة  األدبية  األجناس  وكذلك  المدارس  بعض 

الشاعرة ثورة في الشكل التعبيري وجنس أدبي يواجه 

من التقليدين ما واجه غيره في انطالقته األولى.. هذا 

الرفض االستباقي مخالف قطعا للنقد األدبي اإليجابي 

الذي يطور ويؤصل ويبني.. لذلك فهو لم يوقف يونا 

ومع  الجديد،  بوأد  مرة  في  نجح  وال  الثقافة  مسيرة 

يرد  ما  الشاعرة  القصة  في  ولعل  واستمراره،  وجوده 

تعرية  على  األخيرة  تقوم  فبينما  النثر،  قصيدة  على 

لتصب  الشاعرة  القصة  تأتي  موسيقاها  من  القصيدة 

موسيقى التفعيلة الخليلية في السرد القصي، وبينما 

تقيد  الشعر  في  الموسيقية  الضوابط  أن  يزعمون 

الشاعر وتحد من أفق انطالقه تصويرا وترميزا، تقف 

القصة الشاعرة لتقول إن شعرنا العربب واسع المدى، 

الحداثية  والجماليات  الشعرية  والصورة  للرمز  حمال 

التي يتغنون بها، قادر على مواكبة التتغيير في البناء 

الفوقي لإلنسانية، حتى ينثال في سردية قصية.  وتقف 

التي  الحداثية  الكتابة  أدوات  على  الشاعرة  القصة 

وإيقاعها  الفراهيدية  بتفعيلتعا  لكنها  عليها،  يقفون 

العذب ال تتعرى من ثوب أصالتها العربي، كما تعرت 

كثير من اآلداب الحداثية...

 - مسعودي  سليمة  الدكتورة  األستاذة  شهادة:   -

جامعة باتنة بالجزائر، تقول:

و  الشعر  بين  مازجت  التي  األخرى  الفنون  نتأمل 

السرد  قصيدة  و  القصصي  الشعر  قبيل  السرد..من 

أنها  الشاعرة..سنجد  القصة  نتأمل  المعاصرة..و 

ال  عداه..ألنها  عما  يختلف  الحضور..فن  متفرد  فن 

أن جاءت  تستهدف سكب قصة في قصيدة..صادف 

الشاعرة..يدرك  القصة  إن  قصة..بل  الموضوعة  فيه 

كاتبها منذ البداية أنه يمزج فنين معا.. و وفق خصائص 

سطرتها  عنها..خصائص  محيد  ال  سردية  و  إيقاعية 

في  ملتحمتين  معا..  الشعرية  و  القصصية  القصدية 

آن.. و هي خصائص تنبثق عنها و عن طبيعتها ذات 

البعد المزدوج..القص و الشعر.. لذلك فإن كل محاولة 

لالدعاء بأنه فن يذوب فيما سبقه..تعد محاولة مزيفة 

للحقيقة و مجافية لروح هذا الفن الجديد..

الدكتورة  البحرينية  والناقدة  الشاعرة  شهادة:   -

أحالم عبد الله الحسن، تقول:

)القصة الشاعرة( تقنية أدبية دقيقة، تفردت بفنها، 

قصيدة  ليست  فهي  محترفًا؛  متمكًنا  لكتابتها  تحتاج 

اعتيادية، بل هي  نثرًا، وليست قصة  تفعيلة وليست 

غير  تكون  ولن  الشاعرة(،  )القصة  عليها  أطلق  وكما 

ذلك في مسماها، وهي كما تكتب جمالً متتالية أفقيًّا، 

فإنها تحتفظ بحق إمكانية كتابتها رأسيًّا وبزوايا كتابية 

مختلفة، مع احتفاظها بالتدويرين: الشعري والقصصي 

في إطار رائع ومميز...

- شهادة: الشاعرة المغربية صباح تفالي، تقول:

عن  صدرت  فلتة  الشاعرة(  )القصة  ابتكار  أن  أرى 

العربي  لإلبداع  امتداد  وهي  ثاقب..  ذهني  تصور 

خلق  إمكانية  في  الغوص  الستمرارية  ورمز  العميق، 

تفردت  أثبتت وجودها حين  لقد  المختلف،  الجديد 

وتميزت عبر إيقاع مؤثر بكل إحكام وشاعرية وسرد 

للروح.. وحتى نتذوق أي لون من ألوان األدب البد أن 

نتميز بروعة الذائقة والتمتع بأحكام المنطق وخصلة 
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الصدق عند تحليل رموزه وإشكاالته بعيًدا عن الحسد 

اإلبداعات  لكل  كان  وإذا  الذات،  وحب  واألنانية 

مبدعون ومبتكرون، فلماذا نقف عند هذه اإلبداعات 

وال نطور من فكرنا وإبداعاتنا، وأن ال نحاول أن نضيف 

لها إبداًعا جديًدا يسهم في تسهيل مسارنا وييسر لنا 

نغير  أن  والعناء..  الجهد  تلخص مسافات  ثانية  طرقًا 

مساًرا صعبًا بمسار سهل ومريح.. أن نعبر عن حالنا 

بتنهيدة عميقة عبر ترتيلة شجية تريحنا كما جاء في 

)القصة الشاعرة(.

ورئيس  أستاذ  أبوحسين  صبري  الدكتور  شهادة:   -

قسم األدب والنقد بجامعة األزهر، يقول:

ُمنجبًة  والتحديات-  األزمات  -رغم  مصر  زالت  ما 

والدًة في دنيا الشعر، بدأت إحياءه على يد البارودي 

ومجايليه، ونهضته على يد شوقي ومعاصريه، وأحدثت 

تجديده على يد شكري والعقاد والمازني، وأتباعهم، 

وكان لها اليد الطولى في عالم شعر التفعيلة السطري 

ومحمود  وجماعته،  شادي  أبي  زكي  أحمد  يد  على 

حسن إسماعيل وتفرده التصويري، وصالح عبدالصبور 

التحديث  قاطرة  مصرنا  تقود  تزال  وال  واقتحاماته، 

والتجريب في آننا هذا! 

والدليل على ذلك فن القصة الشاعرة، ذلكم الذي 

يعد فنًّا أدبيًّا مصريًّا خالًصا من أية تأثرات خارجية: 

سه المصري أنه  غربية أو شرقية، ويُقَصد به عند مؤسِّ

سة  التفعيلة، مؤسَّ نظام  وفَق  تدويري  إيقاعي  »قص 

على التكثيف والرمز والمرجعيات الثقافية«، وقد ظهر 

إبداعيًّا في أخريات القرن الماضي، ثم تأسس نظريًّا 

في النصف الثاني من سنة 2006م، على يد الشاب 

تقول  الذي  ذلكم  محمد؛  الشحات  محمد  المصري 

ل  وأُهِّ 1966م،  سنة  في  ولد  أنه  حياته،  سجالت  لنا 

وناقًدا،  وشاعرًا  ومفكرًا  أديبًا  ليكون  وحياتيًّا؛  ثقافيًّا 

حيث شارك إبداعيًّا في مختلف الفنون :شعرًا، وقصة، 

ومسرح، ومقاال،ً ونقًدا أدبيًّا، ورسًما، وعزفًا على آلة 

الناي. إنه أنموذج الفنان المتكامل على النحو الذي 

نجده عند الدكتور أحمد زكي أبي شادي.

مصرية  ثقافية  مؤسسات  الفن  هذا  تبنت  وقد 

الطريف  التجريبي  الفن  لهذا  عقد  حيث  وعربية، 

ثقافية  أماكن  في  كثيرة  دعائية  ومؤتمرات  ندوات 

سامقة، ومنتديات إبداعية مرموقة، في مصر وخارجها، 

كثيرين  قبل  من  وقراءة  فاعلية  ونال  حضوًرا  فنال 

وخصوم  إنجازًا،  يرونها  مؤيدين  نقاد  بين  متنوعين 

فيما  وللناس  موليها،  ولكل وجهة هو  مسًخا!  يرونها 

يعشقون مذاهب!

 والمطلوب منهجيًّا وموضوعيًّا أال يحكم على هذا 

الفن أو له من خالل القراءة عنه، بل من خالل القراءة 

ونظريًّا:  إبداعيًّا  األول:  سه  ُمَؤسِّ عند  السيما  فيه، 

الجميل  المصري  المتكامل،  الفنان  القاص  الشاعر 

النبيل: محمد الشحات محمد، فكل رافضي هذا الفن 

ومنتقصيه حكموا عليه من خالل ذهنية تابعة ألحكام 

مقولبة ومسبقة ضد كل جديد، أو من خالل نظرية 

المؤامرة، أو نزعة االستعالء والفوقية المريضة!

-  شهادة: الشاعر محمد الشحات محمد يقول:

يترجم  أن  ينبغي  أصيل  فن  الشاعرة(  )القصة  إن 

 Alkesa( :إلى اللغات األخرى بالنطق العربي، هكذا

Alsha›era(، إنها فن أدبي جديد له ظروفه الحضارية 

والنفسية، مع رغبة المبدع في االنحياز إلى التحديث، 

والرموز،  الدالالت  من  العديد  لتقاطع  فضاء  وتمثل 

تجمع  معقدة  فنية  بطريقة  األحداث  فيه  تتشكل 

تخضع  فال  األنسجة،  وتعدد  والتشابك  التداخل  بين 

وتراكمها،  األحداث  تنامي  منطق  أو  زمني،  لترتيب 
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بقدر ماتتواتر مفككة، وتعتمد بناء حدثيا يقوم على 

وذائقة  جمالية  إلحداث  والتنوع  والتشظية  التهشيم 

بديلة عما يتوقع القارئ لمشاركته كفاعل ومنفعل له 

بعضهم  والتاريخ...  باألساطير  يحتمي  ثقافي  مخزون 

طالء  في  التجديد  ويختزل  بالجمود  األصالة  يفسر 

األدبية  المعارك  عن  أما  الجوهر،  عن  بعيًدا  شكلي 

فأهالً بها، ولن نستسلم للمتقولبين وأصحاب المواقف 

الضبابية، فال شيء يغني عن التطور.. وكم من أجناس 

أدبية لم تكن موجودة، وهي اآلن فنون كتابية قارة.. 

ما  رغم  تنطلق  جديد-  كأي   - الشاعرة  القصة  وكذا 

يواجهه مبدعها وناقدها، فهل من مدكر؟

وال  وخصائصها،  معاييرها  لها  الشاعرة(  و)القصة 

ينبغي  أنه  إال شاعر قاص، متمكن،  وأحسب  يكتبها 

للقصة  الفنية  البنية  العتماد  المبذولة  الجهود  قراءة 

الشاعرة وتدويلها ودور النقد البناء وأثر الحداثة وما 

بعد بعد الحداثة لتجنب الخلط بين األصالة والجمود، 

الحضور  لتوكيد  الجهود  تضافر  إمكانية  والعمل على 

العربي الفاعل في المشهد األدبي العالمي...

ويضيف »محمد الشحات محمد« :

فهل  متجّدد،  والواقع  التنظير،  من  أولى  التطبيق 

لكن  وإرهاصات،  بواكير  هناك  نعم،  النهر؟  توقّف 

تماًما  السطح،  على  وما  الجذور  بين  كبير  الفارق 

كالفارق بين التقولب والحياة!

هناك فروق كبيرة بين القصة الشاعرة وغيرها من 

األجناس األدبية، ومنها ما يسهل مالحظته، فمثال من 

هذه الفروق بين القصة الشاعرة وغيرها:

بينما  نثر،  هما  جدا:  والقصيرة  القصيرة  القصة 

يتميز نص القصة الشاعرة بإيقاعه وصوره المموسقة 

والتزامه التفعيلة التدويرية 

البند: البند متعدد المواضيع، مباشر اللغة والتعبير، 

أو  الشاعرية  وال  الترميز  وال  بالخيال  له  عالقة  ال 

الشعرية،

المقامة: التزام المقامة بالسجع والتسكين، وخلوها 

من اإليقاع

من  لون  اإلبيجرام  الومضة  القصيدة  أو  اإلبيجرام 

المواضيع، يحمل بعضا من  الشعري، متعدد  التعبير 

السمات التصويرية..، لكنه ليس بقصة، ومن اإلبيجراما 

ما يُكتب نثرًا

 قصيدة النثر: غياب التفعيلة عن النثر

قصيدة السطر دراميا: 

* تكتفي قصيدة السطر بدراما اللقطة، 

في  المتغلغل  الدرامي  البعد  على  الحرص  مقابل 

ما ورائية المشهد وبروز التدوير الموضوعي القّصي 

المبطن أعماق النص في القصة الشاعرة،

القصة  مع  تلتقي  التي  التفعيلة  قصيدة  وفي   *

الشاعرة في التدوير الشعري، 

محمد الشحات محمد
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وعدم  البنائي،  بتدويرها  الشاعرة  القصة  تتميز 

على  فيها  التسكين/الوقوف  وعدم  بالسطر،  العناية 

امتداد النص، لتغدو بكليتها وحدة بنائية موّحدة، 

* وفي حين يقف شاعر قصيدة التفعيلة أو السطر 

الوقف  يضيف  حين  وفي  المعنى،  بتمام  وجوبا 

الشاعر  يريدها  دالالت  الشعري  للنص  والتسكين 

ويعنيها، 

فإن لتجنبها في القصة الشاعرة داللته ودوره، 

الذي  بتاريخه/ا  الشعرية  القصصي/القصة  الشعر 

كثيرا  عنها  ويرث  القديم،  التراث  في  للملحمة  يمتد 

القصة  –أي  فهي  والموضوعية،  الغائية  سماتها  من 

القصة  عن  تماما  مختلف  أدبي  جنس  الشعرية- 

الشاعرة رغم أنهما متأسسين كالهما على فني الشعر 

والقص، 

* حيث أن الشعر القصصي، أو القصة الشعرية يكون 

فيه القص على سبيل الحكاية وليس القصة القصيرة 

القصة  لغة  أن  كما  المعروفة،  وضوابطها  بخصائصها 

الشعرية مباشرة لتعادل بين الشعر والحكي، باعتبارها 

شعرا يحكي قّصة؛ مع غلبة أحدهما على اآلخر، فيحد 

من آفاق التفاعلية مع المتلقي عبر الفجوات النصية 

التي يفتحها الرمز واإليحاء والتورية وتوظيف الفضاء 

النصي بمعطياته، بينما القصة الشاعرة التي تزخر بها 

جميعا، هي حصيلة تفاعل ذهني بين الشعر والقص، 

ولّد جنسا جديدا يختلف عنهما رغم حمله بعضا من 

سماتهما.

وهكذا قدمنا من الدالئل ما يدل على أن هذا الفن 

بارزًا  وإعالميًّا  ونقديًّا،  ثقافيًّا  حضوًرا  نال  المصري 

ومتنوًعا، على المستوى المحلي واإلقليمي...

الختام: مستقبل القصة الشاعرة:

وتنتشر  الشاعرة(  )القصة  ستنهض  أنه  في  ريب  ال 

وتزدهر-إن شاء الله تعالى- بسبب كونها مالئمة كل 

بالسرعة؛  تميّز  الذي  الحاضر  عصرنا  لروح  المالءمة 

ما  واإلفادة،والتأثير،  الَغناء،  الشاعرة(  )القصة  ففي 

والسرد  الجيدة  الفكرة  طياتها  في  تحمل  دامت 

يأتي  فال  الممتعة...  والموسيقى  الجاذب  القصصي 

وصف )القصة الشاعرة( عمالً إبداعيًّا فنيًّا من حيث 

ومعايير  وقصصية  شعرية  )تدويرات  فقط  مكوناته 

فكرته  حيث  من  بل  ومختلفة(،  خاصة  أخرى  وأطر 

التي قام عليها ومقدار ما تقدمه وستقدمه من فائدة 

للمجتمع األدبي في حاضره ومستقبله. 

في  وتنتشر  وتزدهر  الشاعرة(  )القصة  وستبقى 

المستقبل -أيًضا- ألنها عمل فنيٌّ يمثل أقرب الفنون 

المتميز. ولن  الحاضر بشكله ومضمونه  لروح عصرنا 

يموت أو يخفت؛ ألنه كان في البداية  إلهاًما وتوفيًقا 

وما  اإليمان(،  )منطق  خالل  من  لصاحبها،  الله  من 

القلوب  على  يهيمن  حين  اإليمان  فعل  ما  أدراكم 

والعقول والنفوس!.

زالوا متوجسين خيفة من  ما  الذين  للنقاد  وكلمتنا 

من  النقدي  الموقف  أن  إياه،  رافضين  أو  الفن  هذا 

كل جديد وتجريب، البد أن ينبني على قراءة في هذا 

التجديد والتجريب، فينبغي أال تُقَرأ )القصة الشاعرة( 

وخصائصها  الشاعرة(  )القصة  بمعايير  إال  تُنَقد  وال 

الفارقة، ومن خالل نصوص مبدعيها ومبدعاتها...  

وأحسب أنه ينبغي قراءة الجهود المبذولة العتماد 

النقد  ودور  وتدويلها  الشاعرة  للقصة  الفنية  البنية 

والقراءة  الحداثة،  بعد  بعد  وما  الحداثة  وأثر  البناء 

وما  المستحدثة،  وخصائصها  للنصوص  التطبيقية 
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أضافته للمشهد األدبي المعاصر، مع ورش أدبية لهذا 

المتقولب،  غير  النقدي  الضمير  يفرضه  مما  الفن، 

على  والعمل  والجمود،  األصالة  بين  الخلط  لتجنب 

إمكانية تضافر الجهود لتوكيد الحضور العربي الفاعل 

في المشهد األدبي العالمي.

وكلمتنا للمبدعين أنه: يظل مستقبل القصة الشاعرة 

مرهونًا بالزمن، وبتتالي اإلبداع على نسقها، وتطويره، 

التي ظلت  التفعيلة  قصيدة  مع  قبل  من  كما حدث 

أقدامها،  عاًما حتي رسخت  أربعين  تحاول ألكثر من 

واتسعت رقعتها، وكثر المبدعون بها وفيها. 

ولعلنا بهذا الملف التعريفي، والتأريخي، والتنظيري، 

والدعاية  والتنظير  التأصيل  في  أسهمنا  قد  نكون 

والرعاية لهذا الفن المصري الخالص، الذي نحتاج إليه 

تجمع  في  وسببًا  ألمتنا،  عونًا  ليكون  هذا؛  زمننا  في 

متطلبات  يلبي  فن  على  الجديد  والجيل  الناشئة 

وإيقاع  تعبيرية،  وومضة  فنية،  شمولية  من  عصرهم 

بالمخزون  االستعانة  مع  آسر،  خاطف  قصير  سريع 

الثقافي عربيًّا، وإسالميًّا، وعالميًّا، وواقعيًّا وأسطوريًّا. 

ينير  فنًّا  الشاعرة  القصة  في  شبيبتنا  يجد  أن  وأرجو 

عقولهم، ويهدي قلوبهم، ويثبت أقدامهم، ويحميهم 

ومن  االنغالقيين،  األحاديين  اإلرهابيين  براثن  من 

لوطننا  درًعا  فيكون  ونزغاتهم،  االنفالتيين  تحكُّمات 

وعروبتنا في صراعها اآلني مع اآلخر داخليًّا وخارجيًّا.

- النماذج األدبية الدالَّة
أوال: نصوص لـ محمد الشحات محمد 

)1( أثر

سلّم  عمرو،  مسجد  في  الظهر  يصلي  »عّمار«  كان 

الشيُخ ونادى في الُمصلّين : استعّدوا، فاستوى طفٌل 

لم  الوقُت،  مرَّ  الناس..،  اصطفَّ  حتى  المنبر  على 

طَلْقٌة  استقرّْت  لله«،  »الحمد  بغير  سليماُن  ينطْق 

سليمان  بلوحات  مشغوالً  الشيخ  كان  الصْدِر..،  في 

أمام  باعترافاٍت  يُْدلي  بينما عّمار  الُمصلّى،  باِب  على 

ضمير  استْفِت  أِن  يَّاُت  التحرِّ نادتْه  الحمراء،  الشاشة 

العْصِر وارفْع بصمة »السبْعِ المثاني«.. بدأْت حْمالُت 

األولى،  الّشْفرة  فّكوا  اإلعالم  ساسُة  الحواري،  ترْقيم 

وعاد الشيخ : يا الناس استعدوا.. حان توزيع الهدايا!

)2( تسريح

 فتََح الموقَع في منتصف الليل، ونادى : أيها العّمال 

الحّر،  العْندليب  بصوت  الشّك  ثورَة  يُغّني  منكْم  َمْن 

َمْن يُمكنه عزَف كمان، أو لديْه النكتة الغير وشكوى 

من مديٍر؟ ليس عاديًّا من العمال في ليلة عيٍد كلُّ هذا 

المسكين..  الحارُس  ينام  أين  يشَغلُهم،  ما  الّصْمِت.. 

أّن  تفهم  ومتى  ثريّا:  رّدْت  تسمعني؟  هْل  ُمسعُد  يا 

الكهرباء انقطعْت ُمنذ خروج الليِث في نشرة أصحاب 

المعالي؟.. شّد بطّانية الغاب، استراحْت 

)3( رْقص

يلَْعُب  كريٌم  وراح  الحوِت،  بطِن  على  هنُد  دارْت 

اإلنقاذ  »سارينة«  َدقّْت  قليٍل  بعد  الشاطئ..،  فوق 

لكي تجمع أطفال البْحر على موجة »صوت العربـ» 

الُمْحتَلِّة حتى ال يغضَب قرُش الساعة.. رقص المالح 

)4( من ثقب الشالتين األولى

منتصُف الليل، وأْدعيٌة في ديوان الّنسوة، معروضاٌت 

في ثْقٍب لم يُردم منُذ القرن الماضي..، عاد الجدُّ يُفّكر 

في زيجاٍت عابرٍة للجنسيات، وجائزة الدولة، والّصبْية 

تْنهُش في األْسرى، وسبايا المؤتمر الّسّرّي..،

توارْت داعُش، فاخترق الجمهور الَملْعَب..،
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باَت  ولكن  األطفاِل،  قائمِة  في  ُمْدرجًة  ليلى  كانت 

الملجأ،  جلباَب  َشّقْت  أبيها..،  أحفاد  ترضَع  أن  عليها 

راحْت تلْعُن ُمْغتصَب الّشتاْلِت األولى.

)5( انزياح

اْستَْقبَل الَمولود َجرّاح انزياحاِت الُحُدوِد، فاشتاقْت 

استقالْت،  اآلن  مْريُم  السبايا..،  لألميرات  »فنوُن« 

»كوبري«  على  سرْدابًا  األوراق  استْودََع  والربيع 

في  األوزون  إلى سقيفة  الجّو  غادرِت  التي  المظالت 

البويضِة الحمراَء َعبَْر الُمْشتََرى..

الطبّي..،  المركِز  بطوِن  في  استقرّْت  الّسجالت  كلُّ 

مجهولِة  طائرٍة  في  الُمَمرّضات  إجهاض  تَّم  قَْسرًا 

األْسوُد   : يْعزفون  الّسرايا  أطْفاُل  الَمْصدِر، لكن..، ظّل 

انشّق على الخالِص..، َمرّْت ساعٌة، أُْعلَن فَْوُز الَمْشرِط 

المسكيِن بالجائزِة الُكبْرى، هنا »الُكوبرا« انتهْت. 

)6( َصْفعة

َسيّارُة  ظّهرَْت  حتّى  للُمْخرِج  المجلُس  صّفق 

العائم  المْسرِح  الّشرِق ستَار  لَّفْت كوكُب  اإلْسعاِف..، 

أن  الجمهوُر  أدرك  ماركْت،  الّصْهيو  الّدبرياج  حول 

القاعُة،  ضّجت  »فّكروني«،  يُغّني  األعمي  السائَق 

فيْروُز استقالت..، زاد تصفيُق الجواري.

)7( دّقت الكلمات

بْشرَة  يَُداعب  فيها  كان  ليلة  ساعته  عْقرُب  توقَّف   

المستباحِة في »آل عمران« من غير ضبٍط..،  طفلِته 

براويُز  الّربع دائرة، فاستراحْت  أبيه على  تصّور وْجه 

يْبكي  راَح  زاوية..،  الحوائط   في  َسَكَنْت  ُحْجرته..، 

البروج  في  متكئًا  عمران«  إلى«آل  يرنو  الَقْمع..،  مَن 

على شفتيه..، تحرّك ضلَْعاه فوَق سريِر الّسكوِت لكي 

يتوّضأ لكْن... 

ُهنا الّساعة ارتفعْت..، دقِّت الكلمات.

)8( ظاهرة

َقِت الهواجُس عندما قرأْت عن التّْفسير لألحالِم   تحقَّ

قبْل ُحدوثها..، فتَذكَّرت قانوَن توحيد األئمِة والتفاف 

خصالِت  تْشتهى  عادْت  الكهِف..،  حول  الّشْمس 

كان  حيُث  لْحِم  بيِت  حواري  في  العتيقة  شمشون 

بال  وامرأَة  الكهف  بقايا  إال  تجْد  لم  يوًما..،  العشق 

مأوى..

 )9( أشرقت 

فتّحْت طفولتَها على عيٍن تُواريها براويُز األشّعة في 

جنوب اليُتْم..،

ذاَت محبٍّة راحْت تُراوُد نَْفَسها عن نفِسها..، تْنساُب 

جَسد  تَْشتهي  وحينا  حيًنا  ِسْدرًة  تَبْدو  المرآة،  في 

السياسة..،  في  األنوثِة  محطات  دقّْت  عاريًا..  التمّني 

أشرقت. 

 )10( رد

الباَب، فأخرَجها قسرًا تعتذر، ولكن.. هيَت  أغلقِت 

لها !

 )11( ماَت حيًّا

عيوِن  ِمْن  تدلّى  شْريان  قلِب  في  أْسرَابَها  زرعْت 

..  صندوقًا توارْت خلْف أتاْلل من البخر  المزلقان الفخِّ

التراتيل  ُدوُر  رفضْت  الزوايا..،  انبعاثات  في  ونادْت 

استالَم الجثّة الظمأى بتوقيع الغِد الشرقيِّ حتّى أقسم 

التّي فرّت  المواثيق  الِورد على رأِس  أاّل يقرأ  اإلنساُن 

نْشرة  عادت  الموج..،  دعاء  عن  بحثًا  الشطآن  من 

األخبار..، شّقت فلسفات األمسيات الليل فجرًا.. مات 

حيا زكريا فوق أجساد الروابي.
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 )12( الثورة الكبرى

النكسة..،  تقويم  في  ولكن  النصر،  ذكرى  عادْت 

»ترامبـ»  هالويس  بعَض  كانت  أو  زمن،  يتناقض  لم 

التاجر، لم ترفع شمٌس حاجبها، أو يفتح بحٌر أشرعَة 

األرض الثكلى بالفيروز »السيناوي« والقدس الشرقية، 

باَت اإلرهاب سجينا في حلب أو بغداد، بني غازي.. 

تيران، صنافير وأطلس موسى.. ترسيم الخط الفاصل 

يَْقتات  األبيض،  البيِت  في  الجزية  يصّب  راح  عولمًة 

اإلنترنت،  مواقع  عبر  الجمعة  مساء  الّسْحِت  هدايا 

ترْضْخ  لم  الفكرة  المستقبل.. أشالء  وفي قاعة حكام 

في رأِس الطائر، بل ثارت أوراق الميدان على عطفة 

المشرْحة  تقرير  السادة  كتب  الجوعى،  خرج  نورا.. 

الفيس  واحتفل  الحائط،  على  الدستور  ظهر  األولى.. 

بثورة مارك الكبرى! 

)13( إلٌه ِبال قَدمين

وهبّت  األمنيات،  تناثرت  روًحا  سينين  طوِر  على 

ارتفعْت  هوى،  قدمين  بال  إلٌه  »سينا«..،  خماسين 

اشتبكْت  الّروضة«،  »مسجد  في  الناس  صرخ  شعلٌة، 

كلمات الخطيب وطلْقات غْدٍر، كنائُس دقّْت، معابُد 

راحت تصلّي، طَوى الهيكُل السْدرة، احتّج في مجلس 

وحلوى  النبوي«،  »المولد  مع  الصقيُع  عاد  األمن..، 

األرُض،  انشّقت  الفرُق،  تداخلِت  غابت..،  الطفولة 

تربِّت  الفوضوّي..،  األحمر  قاعدة  نبوءة  بْدٌر  أعلن 

الشمُس، واتخذ المستحيل القرار. 

)14( شملول..!

فاوضِت  التسييِس..،  حجرِة  كتائُب  عادْت  عربيًة 

الشريَك الليَل في أمر الديوِن المستردِة »حيزبوٌن«.. 

توارْت  الشروِق..،  منتصف  قبل  نَصٍّ  ملياَر  أسقطْت 

أنباُء العنكبوت يُضاجع الفئران مصيدًة ألحالِم الصبايا 

وطن  في  الصبَّ  يُمارسون  »العلوج«  كان  خلسًة..، 

العقارب خْشيَة اإلمالِق »سْعودًة«.. توارْت سدرٌة في 

المنتهى حتى أزاحت »عْهُد« أقنعَة المنظمِة الشقيِة 

مسعوًرا،  القاعات  في  »شملول«  بدا  شاءْت..،  كيفما 

فانشّقْت  الجدراِن،  على  َصرَخْت  طفلًة..،  يواجه 

مجرّاٌت وأرصدٌة ببنِك الُمْشتََرى..!

)15( صرخة

شرق  صوامع  نحو  تعدو  رآها  الغرْب  نافذة  من 

انكسرت  حتى  يوسف  إشارة  ميدان  دخلت  الدلتا..، 

دقيَقا..،  الترميم  يكِن  لم  »باستا«..،  في  الغيْرِة  مرآة 

القوم إلى  النسوة، فسعى  طَرََحْت »فاطمُة« خواتيم 

بنت  دارت  تتثاءب،  قاعدًة  لمحوا  اليمنى،  القدم 

»المنصورة« في بحر »مويس«، و»لقمان« تولّى حكم 

بحيرة أهل البصرة  في »األطلنطي«.. سقطت نافذة 

»الحجاج« على صرخات امرأة أخرى.

 )16( تخصيب الصمت

كانت األحداث في عين احتباس المطر الزاحف نحو 

»الكمر« الساقط من بطن الثريا.، قال : ويحي، ومتى 

النشأة كانت من فراغ؟ تم تخصيب السكارى..، لملم 

البقعات، غابت شمس كسرى في بويضات األماني.. 

حان صمتي.

)17( تفكيك..

توقَّْفُت، تُْهُت وأّضداد أزمنِة الكون في مستجدات 

لون الفراغ الذي بّدًد النظريات وقًفا على الفلسفات 

ْت به، فاستراح  القديمة..، عاد إلى الشاشِة النوُر..، همَّ

المنابر  احتجاُج  لوال  البْدر  أجوبة  زند  على  النهاُر 

 .. والحائط ِاألفقيِّ
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البنية  تفككت  الدائري  الشجر  في  الليل،  مع 

المستدامة، فاخترقت ربيحة »هاشتاج« طْرح المياه..

على هامش البث:

وأعشاُش  زهوٌر  الصحراء..،  وعاصفة  صالِح  »مرمى 

الحبِّ  مؤتمر  خناقُة  األخطبوط..،  مْقبرَة  تَُفّجُر  صبْرا 

الفراِت..،  وقيِس  القمني  سي  لتكريم  والسفراء 

حارة  في  الشكِّ  مدرسة  وأطفاُل  وشيوٌخ  قساوسٌة 

الفائزين  قائمَة  تعلن  »تضاريُس«   ،.. العربيِّ المغرب 

ترامب  لوبي«..،  »الماكدا  وفرعنة  العنكبوت  بجائزة 

الغصون  وفوضى   ، الهمجيَّ الشاطئ  رابطة  يشكُِّل 

تراهُن أفدنَة الشهداء«..

ُهنا أْدَركَْت َشْهُر زاِد الصباح.

)18(  َهَوس

أّوَل  اْستََقلّْت  الّنْوم،  ُحجرة  وراحْت  الفجَر  صلّت 

األحالم حتى انفجر الشاحُن بالتكييِف، غابت، هزّت 

بها  العمارات  سيقان  الحّي..،  بنات  أرجاء  الصفعُة 

التَّفت، مع األشالء صاحت: أين زوجي؟ 

 رَفع الجلسَة »يحيى الكهربائي«! 

)19( لقطة

اْحتَفل العالم باختراع تصوير المسلْسالت من خلف 

األغنيات..،  »سات«  ثورة  في  المنهار  الهامش  نجوم 

ْت عناويُن من »الّصدى« الشقّي  دارت األخبار، فانشقَّ

حول القارة السمرا، تجلّت دورة التبشير في أّم الُقرى!

)20( عبر الهواء

َر تْدويُل صرْف مصانع منطقة الشرق حيُث تُقيُم  تقرَّ

وأسرتُها..، عرَفْت كيف يضحُك في وجهها غضٌب كلما 

رفعْت أي شكوى...، 

غسل  تبايَع  حتى  دقائق  خمس  بالشرِب  تُعاقُب 

الُكلى..، دائماً صـورُة الموت كانْت تطاردها..، 

جلسْت وحدها في عزاء أبيها..،

مع الليل – عبر الهواء – تولَّت إذاعة القرار 

ثانيا: نصوص متنوعة

- في الزحام/ أحمد السرساوي - مصر

على َصفحِة الماِء يَنبُش علَّ البراءَة تُخرُج ما خبَّأتْه 

الظنوُن.. كثيراً يُحدُق في نظراِت أبيِه... وتَأسرُه سطوُة 

الَموِج فَوق طموحاِت من واجهوه بأحالِمهم..، لْم يُِعْر 

ناقالِت الزيوِت اهتماماً، ولْم يتوقْف عن الركِض خلَف 

السحاِب المسخِر بيَن السماواِت واألرِض رغَم احتالِل 

الضوِء..  بُقعة  في  للقفِز  تَهيَّأَ  السماِء..  العواِدِم صدَر 

وصاَعَد  زفيراً،  الناقالِت  في  فأوقََد  الظالُم،  عليِه  َغار 

ِضحكاتِِه حيَن غطَّى الغالَم ببقعاِت زيٍت وبعٍض من 

في  أَرى  الطريِق...  انفجاِر  لهيِب  من  ُمنبعثاً  الضوِء 

الزحاِم ظالَل ُغالٍم، َعلى صفحِة الماِء يَنبُش علَّ البراءَة 

تخرج ما خبَّأتُه الحقيقُة في نَظراِت أبيه...

- انتفاضة/ د. ربيحة الرفاعي - األردن

توارى...

أطلَق الجنديُّ  من خلِف المتاريِسِ الرصاَص الحيَّ 

سيال من جحيِم الموِت...

بيَن  أحالٍم خبت  وراَء  الرازحيَن  فوضى جموِع  في 

المتاهِة والسياِج..،

األعلى  المجلِس  رفوِف  من  القضيَّة  الليُل  استولَد 

إلغالِق الحدوِد...،
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انهاَر صوُت يمامٍة لم تستجب للنازحيَن من اإلباِء، 

وتمتمت مذبوحًة :

قبري صليُب العابريَن...،

فأورقْت سلمى

 - انعتاق/ خلود محمد جمعة - فلسطين

تراقص ظلّه في العتِم.. متّشحا رياَح الشوِق ؛ تصفع 

وجنة األحالِم تحملها..،

وطعِم  ومقعهدهم،  بشارعِه،  خيبتها  أعتاِب  إلى 

القهوة، األلواُن واألشياُء تحضنُه وتحضنها..،

ترّد الدمع في قلٍب يغالط في الهوى حدساً..،

ويفغو مرة أخرى قبيَل الفجِر...،

محتضرًا يلملم صورًة بالوهِم تشعُل عظم مقعدهم..

ليكوى في الجوى فتًقا..

وقامت تركُل الذكرى

- حرائق جوجل/ معتز الراوي - مصر

سقطت سقوف النار فوق دفاتر األحوال، أجهضت 

التسلسل ‹ بين تسطير الصفوف عصى تؤجل  منهج 

التقويم ‹ كُتَّاب تمزق في احتراق جداول التصحيح..، 

جوجل يستهل الفتح مخترقا نوايا األسرة األولى، مع 

نسيان  بعد   .. المجاعُة  الفناراِت  أطفأَت   التحميل 

الحرائق صاح طفل من تفحمه الطويل مجادال. 

- تأمل / نادية بو غرارة -  المغرب

ظل حيا فى ظالم المس يقتات بقايا ذكريات.. كان 

فى ماضيه طودا، يصنع األحالم أجسادا ويحييها، وكان 

الصوت يخشاه ويعدو.. هاهو اآلن هباء ليس يجدى.. 

أذن الفجر. تجلّى

- الرقطاء/ محمد ختاتنة – األردن

كالحيُة الرقطاء.. 

مّدت نحو باب القلب سلّم جوعها

لتنال من عَذق الكروِم...،

سالَل خيٍر 

نبعها الريّاُن معطاء

،... يجوُد وال يعقُّ

وفي انتشاَءِة سكرٍة..

ظّنت بأنَّ السلَّة المألى ستكفيها..

فأسقطت القناَع، تمرّدت بسجيِة األفعى...،

وكرُم الخيِر !أغلَق بابَُه..

وبكى الوفا !!

- الدائرة  - د. بيومي الشيمي - مصر

هذا  غير  جميعا  سقطت  ساعتي،  عقارب  دقت 

المنتهي في حضن أوردتي، تسمر صارخا : » قل لي 

بربك ما كتبت اآلن في قلب الهوى؟ »، 

غامضا،  شيئا  قررت  لكنني  شقوتي؛  مدارك  ثارت 

فسألتني، ال.. لم أسل،  وهنا تألق فجأة صوت الثرى : » 

تحيا الشواهد في مداخل فجرنا... يا سكرنا »،  فتفجر 

الصوت الرخيم معارضا، خرجت قرون العقربين..، 

تناطحا، 

صارا عزيزا دونه امرأة تراود عقربا حيث انتهت 
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 – الرجوي  جميلة   - القمة  في  نسٌر  يسقط  لن   -

اليمن 

جلسْت حاضنة الفنجال تحدق في خوفي المرسوم 

في  واجمة  انتظرْت  األوصاِل،  في  الراجف  بجفني 

صمٍت موٍح باألخطاِر، لتزداد الرهبة ساد الصمت..، 

تسقط  لن   : ثقة  في  قائلة  وتردف  التحديق  تعيد 

سترفع  لإلرهاب..،  أبدا  تخضع  ولن  بالتأكيد،  غزة 

العزة في كل مكان،  ما عادت شيئا محصورا  رايات 

بزمان أو رؤية إنسان..، 

زغرد قلبي فرحا وتساءل : ماذا أيضا؟ 

في  شوقا  ذابت  غزة  فقدانا..،  تخشي  ال   : قالت 

الشريان، وتحيا نورا في األجفان، تعانق صهوة إصرار 

من  طل  بفجر  الشهداء؛  بوحي  وللتغيير  للتطهير 

الخذالن..،

الجسم  فيغدو  االمطار،  زخات  ويهدي  النور  يشيع 

صحيحا ويضيء العقل بنور الله..، تولى الديك دعاء 

النصر، تولد صوت في الوجدان ! أشاع الدفء، ورحت 

أغني :-

 ال.. لن يسقط َ نسٌر في القمْة !! «

- لنبدأ من جديد - ريمة الخاني – سوريا 

من  يهوي  كاد  درب  خلف  الليالي  ضبع  واختفى 

حدادي  سراديب  روحي  فاتخذت  الضنى،  عوينات 

صبحا  اآلن  الحضور  الح  بينما  غابت،  السحر  ومزايا 

العْوَد  نويت  إن   «  : رمزا  قلت  من جديد..،  يحتوينا 

الدنيا لدينا..،  مهال، واجعل العود يغني كلما تسابق 

ألف سابقني وكن بعدك عني مستكينا وأجبني..، 

ما شعور الال شعور الال يبالي؟« 

كان رعب قد تولى وتولى السهم بعد الذبح عشق 

سدرتي  وتاهت  حملي،  هوى  لوال  به  إيمانا  القلب 

األولى ارتحاال لكأني أمسح الذنب التالقي.. لم يكن 

لي في خيار الخير إال رفقة منه تراءت كانبثاق النور 

اآلن  مضيت  عناقيدي..،  فلَْملَمُت  البوح،  فاتني  ليال، 

كي أبدأ حلمي من جديد، أّذن الفجر اغترابا، غربت 

شمٌس وصاحْت نجمُة الشوق..، 

قَْسرًا حيث  ُعْدُت  يحيا(..،  )القائد  ها  تدلّى سقف 

ُعْدنا. 

- إرادة ورؤيا – محمد عبد الستار طكو – سوريا

على  ذُكرْت  التي  تفاصيلي  أدري  ال  هناَك  جلسُت 

قبٍر يقال بأنّه قبري، ورحُت أراقُب األصحاَب من فكٍر 

إلى فكر. ولم أعلْم بأنّي لم أكن منهْم، ولسُت الكاتَب 

إلى  يحضْر  ولم  بلدي،  بأنّه  يقال  بلٍد  في  المحبوَب 

الحارِة  وشيُخ  اإلنِس  مَن  نفٌر  سوى  هنا  العزاِء  بيِت 

بالد  في  زماناً  نُِسَجْت  حقيبًة  يجرُّ  ومسكيٌن  األعمى 

والفالِّح-  الّنهِر  بعطِر  ممزوج  القطن  حيث   - الشام 

مرّت  وقد  أرضي.  تزْل  لم  بأرٍض  قافلٍة  إثَر  حطّْت 

لكن  المسكيِن،  فوَق حقيبِة  المجنوِن  العالِم  جيوُش 

المساكيُن  يحملُُه  األجداِد  من  وموروٌث  تمزّقها.  لم 

الذين بأرضنا سقطوا. ويحمُل شيُخنا األعمى لنا رؤيا 

تقوُل: األرُض لإلنساِن... أورثها له الرحمُن.. فهل من 

عاقٍل يأتي يعّمرها. ولْم يسمْع برؤيا الشيِخ أو موروِث 

مسكيٍن سوى نفٌر وباقي العالِم المجنوِن قد ُشغلوا، 

وريُح الوهم تضربُهم وتشُغلهم، فَيُفني بعُضهم بعضاً، 

المسكين  إرادة  بكل  قبري  إلى  أمضي  أن  قّررُت  لذا 

ورؤيا شيخنا األعمى

- دالل الموت – مصطفى عمار – مصر 
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تولّى نحَو والدِه، وولى غيره لألمن في بئٍر “ببابل”..، 

أشرقت شمس الفراغ على “دمشق” هوى، بدا الحتُف 

المخيف لخزيه المحفوف باآلالم في أقصى الحروف 

 « قناديل  أعلى  في  المسكوب  حظه  يندب  وراح 

الحجاز«، فرتّل الموتى

- ديم البهاء – بيان الحجاوي – األردن

من قاِع عْجِز الجاِمديَن...

 إلى سفوِح المجِد أعرََجها المَخاُض، عريقًة...

أصالٍة  بزنِد  نخلتَها  تهزُّ  الحروِف،  جذِع  إلى  آوت 

يروي شرايين الحداثَِة...، 

فاستوى من تَحِتها...، ناٌي يغرُِّد بالحكاياِت المموسقِة 

الجماِل، فقاوموا..، وتبرموا..، 

ورَمْوا ثِماَر غصونِها بحجارِة اإلنكاِر في إصراِر مغلوٍل 

ِح بالعراقِة..،  ألوتاِد التَّمسُّ

قامروا باألمنيات... 

تطايرت مقل المنازلة انشطارا...

أينعت.. 

فاستهدفوا عطر النسور 

تبخروا. 

- َهْيت لي – خالد صبر سالم – العراق

    أَمرَْت َسيَّدُة القْصِر بأْن يُخـْصى الذي أوََّل أْحالَم 

رِفاِق السْجِن، تـَمَّ األمـُْر فيـِه، إنـّما في لـَيْـلِها جاؤوا 

بِه في غـرْفِة النـَْوِم، تـََعرَّْت ثمَّ َعرَّتـُْه وقالـَْت : َهيَْت 

لـَي عشًقا.. توارت. 

- حضن الزمان – ليانا الرفاعي – األردن

تَستَغيُث  َمعزولًَة  الُحزُن،  كبَّلَها  الَمخاِوِف  ِباِب 

األَماِن،  طُيوَف  الزَّماِن  حضَن  تَسأَُل  الَكليلََة،  الُعيوَن 

بَيَن  بُر  الصَّ ِبها  يَعيُث  نوٍر،  أَشالَء  الَفجِر  في  َوتَركَُب 

هوِل َوبيَن ُسهوِل الَهواِن، َودوَن ُسؤاٍل أَطاَح  ِجباِل الذُّ

ِبها الليُل َمشلولًَة، َوَهوْت.

- حنين – مصطفى مطر – فلسطين

قبيل الفجر عادت في دخان يقرأ »الفنجان« ‹دقت 

للمزامير  حنينا   - تراوده  بدأت  هنا  الشكوى‹  ساعة 

األغالل  فاشتعلت مع  العشق‹  الشريفة- عن كفوف 

الشجب  حروف  على  الصبي  اشتغل  بينما  سرا، 

واألعذار، هاجت، قاطعته »اآلن عد«، سقطت قناديل 

الخليل ‹ فقرر األقصى مناهج سدرة الذكرى

- مقاومة – عاطف الجندي – مصر

مازال صراع البحِث عن األشالء يدور بأمٍر من حاكم 

أعقاب  في  النائب  وتوصيِة  األخباِر،  تحرير  هيئة 

الثورة  ضحايا  بنُت  تزويٍرأحمر..،قالْت  بمقعد  الفوز 

نفس  إعادة  دار حديث  اآلتي؟«..،  »أين ضميرالزمن 

ُمْعضلًة  الماضي،صارْت  استثمارتحّدي  جذِب  ُمعّدل 

لعبُة فرض مزيٍد مْن قوات البحِث إلنقاذ التربة بعد 

محاصرة السيل لبيت الجدِّ الغائب منُذ وقوع الكارثِة 

األولى، ضحكْت بمجرد أن قدم رجل األمن المعروف 

عثرْت فيه على صورة فستان زفاٍف، لم  لها صندوقاً 

تسألُْه عن الراسل،

بعد قليٍل انفجرت قنبلٌة في وْجه الضابط.  

- بيان – د. أحالم عبد الله الحسن – البحرين

في ليلٍة ظلماَء حالكٍة خلْت من نوِر بدٍر يُزهُر األمَل 

الذي تاقت إليِه بيان.. تلَك الطّْفلة المسدولة الّشعِر 
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ماٌء  مّسُه مشٌط وال  ما  وكأنُّه  الغباُر شقارَُه  مأل  الذي 

عليِه تساقطْت قطراتُُه.. 

صرخْت بياُن على ضجيِج القاذفاِت برعشٍة فتملّكْت 

ُذعٍر ودْمعٍ  ذابلًة وفي  فيِه  الجوارِح  كُلُّ  بدت  جسًما 

يزل، كم مزّقْت  لم  سارعت مرعوبًة من خوِف ماٍض 

أنيابُه أحبابَها الماضيَْن في حرٍب عقيٍر ُمْضغًة للجائعيَن 

دًما هنا.

وإلى ذراعي الجّدة العجفاء الذت علّها تجُد األماَن 

وعلى  أجفانِها،  عن  الخوِف  دموَع  مسحْت  عليهما، 

الُمنشّقِة األطراِف كم غّصْت حروٌف لم  شفاِه الجّدِة 

تزل في حيرٍة، فتمالكْت أعصابها 

قالت : بياُن بُنيّتي فلتْهدئي..

صمتْت قلياًل عن هنا يا جّدتي؟ 

وببْسمٍة تُخفي المزيَد مَن األسى 

نطقْت : 

قريبًا يا بياُن صغيرتي 

في لوعٍة محزونٍة 

قالت : 

لماذا هذِه الحرُب الّتي أخذْت أبي، وأِخي ولم تترْك 

سوى جثثًا ترامت ها هنا؟

في زفْرٍة هي كّل أْجوبِة العجوِز، ولم تقْل شيئًا يفي! 

كانت هناَك إضاءٌة خلَف الّنوافذ لم تزل..





حوار العدد

كمال الدين عيد 
عمالق اإلخراج املسرحي 
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  متى وكيف اكتشفت  ذاتك الفنية؟

الذي  طليمات  زكي  أستاذي  اكتشفني 

سرت على منهجه. وسوف أقص على مجلتكم الموقرة 

كيف اكتشفني. كنت أذهب إلى نادي السيدة زينب 

قرينة  هانم  زينب  السيدة  تمتلكه  كانت  والذي 

النحاس باشا. وكنت في ذلك الوقت أبلغ من العمر 

14عاماً. ذات مرة في عام 1945 كانت زينب هانم 

بوقف  النادي  رئيس  فأمر  للنادي  تفقدية  في جولة 

التمثيل  أتقن  كنت  إن  وسألني  الرياضي  النشاط 

ذكريات  عن  ورقتين  لي  فأعطى  بالقبول.  فأجبت 

واقتحامه  مصر  إلى  جاء  حينما  بونابرت  نابليون 

لألزهر الشريف. قرأت الورقتين جيداً وبالفعل جاءت 

السيدة زينب هانم الوكيل برفقة زوجها النحاس باشا 

وفؤاد سراج الدين باشا وعبد المجيد باشا بدر الذي 

كان وزيرا للشئون االجتماعية في ذلك الوقت. قمت 

بالتمثيل وحزت على إعجاب الجميع وأشاد الجميع 

في  يقبلني  أن  طليمات  من  النحاس  فطلب  بذلك. 

معهد التمثيل بصفة استثنائية ألن عمري كان 14عاماً 

وبالفعل دخلت المعهد العالي للتمثيل ولكن فوجئت 

النتيجة تعاد  العام األول وكانت  النتيجة في  بظهور 

السنة للطالب كمال الدين عيد لصغر عمره. فبكيت 

وذهبت للعميد زكي طليمات. فقال لي البد أن تبلغ 

عمالق اإلخراج المسرحي
 كمـــــــال الــــــدين عيـــــــد

أريد من وزارة الثقافة جهدًا خاصًا بوضع خطة  فكرية علمية اسرتاتيجية 

تحدد املستويات الفكرية لجماهري مصر العظيمة

كمال الدين عيد هذا اإلنسان األسطورة 
الحديثة  المسرحية  النهضة  رواد  أحد 
المسرح  مسيرة  إثراء  في  أسهم  والذي 
المصري والعربي و الذي تروي الحكايات 
عن إبداعه األكاديمي والفني الكبير.. كان 

لنا معه هذا الحوار:

حاورته: إيمان عنان 
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لكي  والعشرين  الواحد  العام 

تحصل على شهادة التخرج وكان 

عمري في ذلك الوقت 18 سنة. 

وبالفعل قضيت في الصف األول 

والثالث  عامين  والثاني  عامين 

عامين والصف الرابع عاماً واحداً 

وتخرجت بحمد الله.

آفاًقا  يفتح  المسرح 
عقل  داخل  كثيرة 
تم  إذا  اإلنسان 
العالم  هذا  إلى  الدخول 
فنحن  الصحيحة.  بالطريقة 
رسالة  المسرح  أن  نعلم 
بناء  في  تساهم  أخالقية 
من  تعلمت  فماذا  المجتمع. 

المسرح؟

الحقيقة  على  يدك  وضعت 

وتفكير  عقل  المسرح  الُمرة 

في  اجتماعي  وهدف  ورؤى  وانفعاالت  وإحساس 

يهدف  أن  الخارج  في  المسرح  في  تعلمنا  النهاية. 

يجعل  الذي  هو  العقل  أن  اكتشفنا  اجتماعياً. 

األولى  بالدرجة  بالجماهير  يتقدم  متقدماً  المسرح 

يعي  أن  والبد  الجماهير  وعي  إلثارة  جهده  ويبذل 

تجاه  الوعي.  بكل أسف ضعيفة  الجماهير  أن هذه 

التفكير. تجاه استشراق الحياة االجتماعية والسياسية 

والنفسية والجمالية كل هذه القضايا موجودة حين 

تعلمنا في الخارج علم االستاطيقا أو ما يسمى بعلم 

الجمال. تعلمنا أن فلسفة الجمال هي فلسفة اإلنسان 

الجمال.  يحب  جميل  الله  ألن  وجل  عز  الله  من 

هل تعلمون أن علم الجمال اكتشف في مصر منذ 

منذ  اكتشف  أنه  من  الرغم  على  فقط  عاماً  سبعين 

القرن السادس قبل الميالد وكانت تدرس في المسرح 

اإلغريقي تحت علم الفلسفة. لألسف نحن متأخرون 

علم  عن  كتابي  كتبت  قد  و  العلم  هذا  في  جداً 

بالعراق  الجمالية(  الفنون  )فلسفة  بعنوان  الجمال 

الجمالية  الفنون  الكتاب.  هذا  بكتابة  سعيدا  وكنت 

التي تربي اإلنسان وتشذبه تجعله جميالً يخاف الله 

ألن علم الجمال هو علم القيم. تعلمنا في أوروبا أنه 

يستند على ثالثة أعمدة )الدين - األخالق - الجمال( 

لألسف  القيم  علم  عن  بعيداً  يعمل  العربي  والعالم 

الشديد والمسرح الذي يحقق هذه القيم أخالقيا في 

المسرحي  اإلخراج  في  وجماليا  المكتوبة  الدرامات 

وسينوغرافيا في الجمال على خشبة المسرح.
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أترى المسرح رسالة توصيل إبداعية أم 
اإلنسان  مشكالت  لحل  فكرية  رؤية 

المعاصر  ومواجهة تعقيدات الحياة؟

بالتأكيد ألن المسرح يكون اإلنسان منذ طفولته.

المراحل  جميع  في  والمدرسة  الطفل  مسرح  في 

مع  اإلنسان  يتعامل  كيف  الجامعة.  مرحلة  حتى 

اآلخر، مع ذاته، مع مجتمعه وكل طبقات الدنيا التي 

الثقافة  مسرح  أجلها،  من  ويعمل  المسرح  يحميها 

الجماهيرية يحقق الكثير. في عام 1962

الفرق  بتأسيس  مصر  في  المسرح  موجة  بدأت 

بنها  فرقة  أكون  أن  جداً  سعيدا  وكنت  المسرحية 

كرم  مع  أنشأت  سويف.  بني  وفرقة  المسرحية 

مطاوع مسرح )امتحنا األوالد(. رسالة المسرح هي 

من  اإلنسان  تنزع   . فنية  ؛  توعوية  ؛  علمية  رسالة 

تزيد  أو  ساعات  ثالث  خالل  ليدخل  العام  محيطه 

في عالم متصل بالحياة واإلنسانية بالصدق والخيال 

واالنفعال والعاطفة والحب وبكل ما هو جميل في 

هذه الحياة.

ما رأي سيادتكم في الوضع الثقافي في 
اهتمام  يوجد  وهل  الراهن؟  الوقت 
نوع  وما  الحكومة؟  قبل  من  بالمثقف 

الثقافة في هذا الوقت بالتحديد؟

الجماهير.  ثقافة  هي  اآلن  المطلوبة  الثقافة 
لماذا؟ 

دولة  في  الخارج  إلى  سافرت  حينما  جداً  آلمني 

للجنة  رئيساً  كنت   1994 عام  الشقيقة  الكويت 

وزعوا  المسرحية  الشارقة  مهرجان  في  التحكيم 

 %  44 أن  فيها  مكتوب  بطاقات  الطائرة  في  علينا 

والكتابة  القراءة  يعرف  ال  مصر  سكان  تعداد  من 

التعليم  في  قصور  هناك  إذاً  حقيقة  كانت  وهذه 

فكيف نرتفع بالثقافة إال إذا كان الرجل الذي يشهد 

المسرح متعلما ولو تعليما متوسطا ال أقصد التعليم 

ثقافة  نريد  نحن  الجامعي  بعد  ما  أو  الجامعي 
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الفنون  سينما،  أو  مسرح  سواء  مسرحية  مجتمعية 

الشعبية،الرقص، الغناء ثقافة متوسطة المستوى بكل 

أسف ما يقدم اليوم  ليس فيه الكثير من المستوى 

بما هو فوق  كثيراً  ويتعالى  كثيراً  المتوسط. يسف 

مستوى الجماهير وهذا شيء مخجل. المسرح في 

حاجة لوضع خطة فكرية، علمية، استراتيجية، هذا 

ليس موجوداً في إستراتيجية وزارة الثقافة رغم أنني 

احترم وزيرة الثقافة أريد منها جهداً أكبر ال يتوقف 

عند االحتفاالت فقط ولكن يتوقف عند استراتيجية 

تحدد المستويات الفكرية لجماهير مصر العظيم.

من وجهة نظرك ما هي التحديات التي 
تواجه المثقف العربي والثقافة بشكل 

عام؟

الحكومات العربية هي التي تواجه ذلك. تعلمت 

في بلد بها مليونين وعشت بها.  العاصمة بودابست 

بها 28 مسرح أما في مصر عشرون مليون وال يوجد 

إنشاء  من  البد   . فقط  حكومية  مسارح  ستة  إال 

مسارح وإنشاء جماهير. الخطة اإلستراتيجية البد أن 

تعتني بتنمية الجماهير من خالل المسرح ونتساءل 

أين المسرح األوروبي الذي يعمل على مدى عشرة 

هذه  يومياً  يعمل  شهور. ال يوجد في مصر مسرح 

خطايا في حق المسرح المصري وهذا أضر كثيراً من 

تطور هذا المسرح والجماهير الذي كنا نعتمد عليها 

في الستينيات مليوناً ونصف متفرجا ال يوجد اليوم 

استمرارية  المسرح  ألف متفرج مسرحي.  خمسون 

قليلة خالل  أيام  ولو  المسرح  استمرارية  من  فالبد 

األسبوع الواحد.

البعض يري أن وزارتي الثقافة واإلعالم 
الدول  سمات  من  تعدان  دولة  أي  في 

الدكتاتورية. ما تعقيب سيادتكم؟

الشعبية  للفنون  فرق  يوجد  خاطئ.  الكالم  هذا 

المسرح  وتقدم  للدولة  تابعة  وليست  حرة  كثيرة 

لذا نقول إن الحكم خاطئ مائة بالمائة واآلن أصبح 

المسرح لدية حرية أكثر في الكتابة. وتاريخ الرقابة 

قدموا  من  أول  أنهم  حيث  الروماني  المسرح  منذ 

القرن  في  اإلنسان  تطور  في  المسرح  على  الرقابة 

هناك  ليست  والعشرين  الواحد  بداية  و  العشرين 

أوقفت  الستينيات  في  الدولة.  من  صارمة  رقابة 

الرحمن  لعبد  المسرحية  العروض  بعض  الرقابة 

الشرقاوي، يوسف إدريس لكن هذه النغمة ليست 

خطوات  في  والسليم  اليوم  حريات  في  موجودة 

المسرح لذا أنا ضد هذه المقولة وال أتفق معها.

العالم  في  التجريب  عن  الحديث  كثر 
العربي. كيف تنظر إلى التجريب وإلى 

أي مدى وصل المسرح التجريبي؟

السعودية.  دولة  كنتفي  صراحة.   بكل  سأحدثك 

الملك  جامعة  في  سنوات  سبع  مدار  على  عملت 

سعود. نظمت ندوة حول التجريب وقد كتب عنها. 

المصري  التجريب  ليس  ولكن  التجريب  أحترم  أنا 

فوزي  األجنبية.  الفرق  جاءت  حينما  العربي.  وال 

فهمي هو الذي أنشأ التجريب في مصر وهو أحد 

تالميذي ويشرفني أن أكون أنا من شجعته لاللتحاق 

أتحدث  أن  أريد  حينما  المسرحية.  الفنون  بمعهد 

على  ظهر  الذي  التجريب  أن  أجد  التجريب  عن 

مدى اثنين وعشرين عاماً وقد كتبت في الستينيات 

التجريب  في  المشكلة  ولكن  التجريب  في  أبحاثا 

إلى  ينقلوا  األجنبي  التجريب  يرون  المصريين  أن 

حجرة مظلمة وإشعال شمعة ومزيكا والحقيقة أن 

التجريب فكر وليس التجريب الذي قدمه المسرح 

التجريب في  العربية المصرية.  الفرق  المصري وال 
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علم االرتجال. كيف يجرى التجريب؟ هو أن ينتقل 

الممثل بأحاسيسه المسرحية ومن خالل الشخصيات 

ليحول الحوار فوراً من مشهد إلى مشهد إلى مشهد 

مصر  في  يحدث  أن  أعتقد  ال  تجريبيا؟  هذا  أليس 

في  أدرس  وأنا  التمثيل  معهد  في  هكذا.  تقريبا 

وهذا  الدراماتورجيا  علم  درست  العليا  الدراسات 

علم ال يدرس حتى اآلن. علم الحركة ال يدرس حتى 

اآلن في معهد التمثيل ال أنتقد ذلك وإنما أقول أين 

الخطأ؟ 

ليقدم  تقدم  أن  البد  المواد  هذه  كل 
التجريب فالتجريب أن تخرج من حالة 
إلى حالة فهناك تجريب في  إلى حالة 

الكلمة فهل رأينا التجريب هنا؟

الناقد الكبير والمخرج المبدع أيهما األقرب 
إلى نفسك؟

أدرس في جامعة  :  كنت  قال  الهادئة  بابتسامته 

قسم  في  نظرية  درست  المجر.  بدولة  الفنون 

بكالوريوس  على  حصلت  وقد  المسرحي  اإلخراج 

العليا  الدراسات  في  وأدرس  والتمثيل  اإللقاء  في 

ذهبت  فقد  اإلخراج  قسم  هناك  ليس  لكن  حالياً. 

بذلك  وسعيد  المسرحي  لالخراج  قسم  بها  لجامعة 

اإلخراج. اإلخراج قريباً إلى نفسي والنقد قريباً إلى 

نفسي. اإلخراج أن تبتكر حركة مسرحية تبتكر صورة 

جمالية على خشبة المسرح وممثلين يسعدون بك 

وكرم  أنا  الستينيات  بداية  في  أخرجنا  أمانة  بكل 

مطاوع وسعد أردش رحمهما الله وجالل الشرقاوي 

مسرحيات جديدة لم يكن يعرفها المسرح المصري 

أمينة رزق وتوفيق الدقن في مشهد من مسرحية »الجسر«
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أول مرة قدمت تشيكوف، اليونيسكو، أحمد حمروش، 

صالح حافظ.

رزق  أمينة  بطولة  الجسر(  من  )مشهد  أخرجت 

لقد  توفيق  لي  وقال  الله  رحمهما  الدقن  وتوفيق 

للنقد  تغيرت ولم تكن أنت كما كنت. من تفسيرك 

الممثل عندما تفسر من خالل النقد والتحليل مستندا 

إلى تقديم جديد هذا يتبع أن تقدم جديداً ليتحول 

وإلى  صورة  وإلى  إخراج  إلى  النقدي  المفهوم  هذا 

إضاءة وإلى حركة وانفعاالت.

تم تكريم حضرتك في احتفالية الرواد التي أقامها 

الدكتور  برئاسة  المصري  للمسرح  القومي  المركز 

الثقافي  اإلنتاج  قطاع  رعاية  تحت  سليم  مصطفى 

المسرح  خشبة  على  جالل  خالد  المخرج  برئاسة 

القومي في العام الماضي 2016. ماذا يمثل لك هذا 

التكريم؟

وهذا  بلدي  من  ألنه  جداً  التكريم  هذا  أسعدني   

التكريم هو تابع لتكريمات أخرى في عام 2012 تم 

كرمت   2013 و  الجزائرية  الجمهورية  من  تكريمي 

المهرجان.2014 كرمت من مصر  في مصر في هذا 

من  ألنه  التكريم  بهذا  سعيداً  كنت   2016 عام  في 

المصريين  المخرجين  الذين علموا كل  تالمذتي هم 

الموجودين حالياً. خالد جالل ومصطفى سليم أبنائي 

يحدث  ما  بكل  سعيد  بجهدهما.  جداً  سعيد  األعزاء 

كما  جادة  استراتيجية  المطلوب  ولكن  تطور  من 

نطالب باستراتيجية اقتصادية لمصر، علمية للمسرح 

المصري،  ومستقبلية تعيش إلى أبد السنين.

المسرح  ازدهر  الرؤساء  من  َمن  عهد  في 
المصري؟

الرئيس  عهد  في  ازدهر  المصري  المسرح  أن  أرى 

عملنا جميعاً  الله.  الناصر رحمه  عبد  السابق جمال 

المسرح  على  الثورة،  على  االجتماعية،  النظم  على 

بعض  في  كتبته  ما  وهذا  المؤلفين  حتى  االشتراكي 

الموقف  على  عاش  عبدالناصر  جمال  الدراسات. 

وتوفيق  إدريس  يوسف  جاء  واالشتراكي  االجتماعي 

الذي  ولكن  ذلك  قبل  ما  إلى  بمسرحياته  الحكيم 

الثقافة ثروت  نفذ فكر جمال عبدالناصر هما وزيرا 

الله عليهما  القادر حاتم رحمة  عكاشة ومحمد عبد 

هما أعظم الوزراء اللذين قدما للثقافة خدمة رائعة 

وأرجو أن يقدم السيدة وزيرة الثقافة نفس ما قدمه 

االثنان للمسرح واكون سعيداً بكل ما يقدم من جديد 

ان شاء الله.

اللقاء  كان  عيد  الدين  كمال  دكتور 
نهاية  في  لنا  تقول  ماذا  ممتعًا  معك 

الحوار؟

بالشكر دكتور عالء  الموقرة وأخص  أشكر مجلتكم 

كل  لكم  وأتمنى  بكم  جداً  سعيد  وأنا  الهادي  عبد 

التوفيق.
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١

أستدير لكي أحصي تجاربي المشتركة مع اآلخرين، 

كتاباً وفنانين، وأتأملها. )ليس لمعرفة مقدار النجاح 

الزعم  يليق  ال  قيمة  حكُم  فهذا  فيها،  والفشل 

بتقديره(. لكن لكي أستذكر مالبسات وسياقات بعض 

تلك التجارب، ففي التأمل شيٌئ من حكمة الشخص 

وصوناً لتحوالت النص.

كان عشقي المبكر للفنون التشكيلية هو الذي جعل 

فقد  المشترك،  العمل  لفكرة  تقبلي  ثمة سهولة في 

البصرية في العمل  أردت أن أوجد مساحة للحاسة 

أو  مغيبة  تكون  تكاد  التي  الحاسة  وهي  اإلبداعي، 

مسكوتا عنها أو مهملة أو ضامرة في الثقافة العربية.

٢

فنون  في  مبدعين  مع  المشتركة  األعمال  في 

تعبيرية مختلفة مع الكتابة،  رغبت في لذة اكتشاف 

الشكل، وابتكاره، وسوف يتمثل هذا في شعوٍر يشي 

بأن ثمة متعة ابداعية غامضة في التقاطع الحر مع 

هذا  ففي  مثالً(،  والموسيقية  )البصرية  أخرى  فنون 

ضرٌب من هتك التخوم المستقرة بين أنواع الفنون، 

بعد  يوماً  تقترحه علينا،  بما  اتصاٌل مبكٌر  أيضاَ  وهو 

في  المتسارعة  التقنية  واالكتشافات  التطورات  يوم، 

والتعبير،  االتصال  وسائط(  أقول  أن  )أحُب  ووسائل 

في  المبدعين  لمخيلة  دوما  تستجيب  سوف  التي 

التخلف  أن  أيضاَ،  التجربة  تثبت  كما  الحقول.  شتى 

عن االنخراط في هذه المغامرة النوعية تفريٌط في 

مستقبٍل ال يمكن تفاديه.

٣

“النهروان” مع جمال هاشم

المصادفات العفوية هي التي اتاحت لهذه التجربة 

الظهور بهذه الصيغة، فعندما كان جمال هاشم يعبر 

الثمانينيات(،  )منتصف  ببعض نصوصي  اعجابه  عن 

موهبته  عن  متململة  بخطوات  يعبر  كان  وفيما 

التشكيلية، طلبت منه أن يرسم شيئاً لقصيدتين كنت 

قد كتبتهما تواً، واحدة )النهروان( اول ما كتبت بعد 

قاسم حداد

التجارب المشتركة
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الرصاصية(  )الوردة  والثانية  االعتقال،  من  خروجي 

بعد حصار بيروت، واقتحام الجيش االسرائليلي لبنان 

 .)١٩٨٢(

التخطيطات،  تلك  هاشم  جمال  انجز  أن  وبعد 

احببُت شطح مخيلته في تشكيل اللوحات بالحروف 

والكلمات، من نص القصيدتين.

فرأيُت أن ال توضع اللوحات موزعة بين صفحات 

القصيدتين، كما كان متوقعاً، ولكن توضع في جزء 

بالفنان،  خاصاً  نصاً  بوصفها  الفنية،  باألعمال  خاص 

وليس شرحاً وزينة للنص. 

وقتها كنُت استشعر االبداع التشكيلي ليس بوصفه 

طباعة  وعند  لها.  قائداً  باعتباره  لكن  للكتابة،  تابعاً 

عبدالله  الفنان  صديقنا  غالفه  رسم  الذي  الكتاب، 

في عين  الغالف مثقوباً  اقترحت أن يكون  يوسف، 

المطبعة  مدير  فوصَف  الزوردية،  بأحداق  الطائر 

الشرقية الصديق )محمد الزيرة(، الفكرة تحدياً فنياً، 

التحدي  بمجابهة  لديه  الطباعة  في  الفنّي  أوصى 

في  أرغب  وقتها  كنُت  لقد  الفكرة.  تحقيق  بإتقان 

في  معي  لمشاركته  هاشم  جمال  الفنان  تحية 

الغالف  يتذكرون  األصدقاء  بعض  يزال  ال  التجربة. 

المثقوب لكتاب )النهروان(.

٤

“الجواشن” مع امين صالح 

نعرف  نكن  لم  »الجواشن«،  نكتب  بدأنا  عندما 

ماذا كّنا نفعل بالضبط. ثمة رغبة غامضة استدرجتنا 

صالح  امين  كان  الكتابة.  في  ندرك  ال  ما  الكتشاف 

في ذروة لغته الشعرية الباهرة، وهو يكتب نصوصه 

بفن  ولعه  جرّاء  بصرية  برؤية  مصقوالً  السردية، 

السينما، ثقافة وكتابة. وكنُت أحّدق في التخوم غير 

محموم  ببحث  تتعثر  شعرية  أشكال  بين  المرئية 

الشعرية  مفهوم  جاهزيات  من  الخروج  آفاق  عن 

التفاصيل،  لمناقشة  طويالً  نتوقف  لم  العربية. 

اكتشفنا كل ذلك أثناء انهماكنا في ورشة الكتابة، كّنا 

نفكر في  نكن  لم  نفعل.   بما  فرحين ومستمتعين 

نزوع بما يسمى األسلوب الشخصي، تلمسنا طريقاً 

جديدة ألسلوب جديد مغاير لما كّنا نكتب به، وهذا 

ما جعل التجربة مفاجئًة بالنسبة لنا. استغرق العمل 

سنوات  وأربع  مسودات  ثالث  الجواشن  نص  في 

مشحونة بالمكتشفات والمتعة. ال أعرف بالضبط ما 

كان يقصده »روالن بارت« عندما كان يتحدث عن 

التقريب.  لكننا عشنا ذلك على وجه  النص«.  »لذة 

اآلن،  نواجه، حتى  النص،  كتابة  في  تداخلنا  ولفرط 

صعوبة في تحديد المقاطع التي كتبها كل منا في 

نص )الجواشن(، لكن بكل تأكيد أستطيع الزعم أن 

وحراً  غنيا  أفقاً  كتابتي  أمام  فتحْت  التجربة  هذه 

أمين صالح
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وجميالً في آن، وأظن أنني ال أزال أنهل، لغة وتعبيراً، 

من خيرات تلك التجربة.

٥

»موت الكورس« مع امين صالح

بيان  فكرة  لدينا  تجلت  الجواشن،  كتابتنا  أثناء 

)موت الكورس(، فلم نتأخر عنه، وكان ذلك البيان هو 

المقدمة الرؤيوية لتجربة )الجواشن(، دون أن نثبته 

مقدمًة للكتاب.

٦

)اخبار مجنون ليلى( مع ضياء العزاوى

العراقي في زيارة أولى للبحرين،  قال  الفنان  كان 

تعال الفندق نتحدث. زرته فانفجر مشروع »مجنون 

ليلى«. كان ضياء مأخوذاً بموضوع الحب في الثقافة 

العربية. كان قد بدأ تجاربه بقصائد حب مع الشاعر 

محمد  الشاعر  مع  الحمامة«  وكتابـ»طوق  أدونيس، 

بنيس. وعندما تفتحت وردة حديثنا عن قصص العشق 

العربي، قال ما رأيك أن نعمل شيئاً عن مجنون ليلى. 

لم أقبل الفكرة فحسب، فرحُت بها. قلت له: لكنني 

لن أصدق رواياتهم عنه. قال أريد قصتك عنه. طلبت 

منه وقتاً طويالً، فقال لسنا في عجلة من أمرنا، وسافر.

قد  أنني  وجدت  األغاني،  لكتاب  عدُت  عندما 

وضعت العديد من الهوامش والمالحظات في الجزء 

الخاص بقيس وليلى في الكتاب. فإذن، كنت توقفت 

بدأت  أشهر  اكثر من ستة  وبعد  الحكاية.  عند هذه 

العزاوي قد بدأ قبلي برسم ما  النص. كان  في كتابة 

يراه. وقتها كان الفاكس هو وسيلة االتصال السائدة. 

أحببُت  بأول.  أوالً  الكتاب  نصوص  له  ابعث  رحت 

األزلي،  العشق  أكتب روايتي كشاعر حديث عن  أن 

والمجنون،  ليلى  عن  الرواة  قاله  ما  أصدق  أن  دون 

القديم.  بمفهومهما  والعذرية  الجنون  وغايرت 

وعندما طبع الكتاب وأقام العزاوي معرضه الكبير عن 

اقتراحاتي  القراء  بعض  أخذ  البحرين،  في  المجنون 

عن قصة المجنون مأخذ الجد. وبعد سنوات انتخَب 

والتعليم  التربية  وزارة  في  الثانوية  المرحلة  مقرر 

مدارس  في  لتدريسه  الكتاب  من  نصاً  البحرين  في 

ليلى.  عندما  الوطن  أقصد  انني  معتقدين  البحرين، 

كانت ألوان ضياء العزاوي الحارّة، تضاعف االشتعاالت 

التي يوقظها النص.

وبعد أكثر من عشر سنوات، بدأ الصديق )مرسيل 

خليفة( الذي كان قد أحب الكتاب حال صدوره، في 

غنائي  موسيقي  عرض  إلى  الكتاب  تحويل  مشروع 

راقص، قدمه في افتتاح ربيع الثقافة





شعر
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وحدك بتخوضى معركة العمر اليائس

من غير فدائيين ومريدبن وفوارس

الجسد المنهك ساحة ميدان معركة مهجورة

انتهكت فيها كل المعايير البشرية

ومازال رافع الراية بيستنى وعد األسطورة

رغم هروب العسكر مذعورة

وجفاف النهر البائس

فى رمل سراب األمل الربانى

تحت سماء الصحراء الحلم المر

***

وحدك يا بخالء زى الوطن المسكين

أيتام على حد السكين

حتى النسمة بتنهش حّية

فى اللحم الحى

المندور للموت من عز طفولته

محكوم بالخوف

بيوّسع سكة للرعب الجاّى

***

أسراب النمل الكيماوى الوحشى

زاحف بضراوة وإصرار

ينهش فى الكبد وينشف فى الشرايين

فى صمت األندال السفاحين

المخيفة وجوهم ورا أقنعة إنسانية

يتسلل فى تلصص بيمس عروقك

يخدعنا بأنابيب وسرنجات

متنكر فى ثياب بيضاء على شكل ماليكة

بيرطن بلسان التجار والخواجات

يفتى ف كل تخصص يلهب بالكدب حروقك

سمير عبد الباقي

صالة ريفّية 

فى

 غرفة اإلنعاش
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وبكل تعالى وتفانى ينّفذ خطط الفشل الوطنى

وهزيمة المصريين

****

وأنا عاجز قدام مماليك الترك

ومزامانات الفيروس

ولوايح الغدر السرطانى وأكياس الدم المتلوث

بملوعيونى شايف قواتك

راجعة من برية سينا المنتهكة أشالء

بدون أى غطاء جّوى

أو جرعة ماء

أتحامى بخياالت الماضى

أحاول أحفظ أسماء الشهداء

كفوفى ما تلحفش

طيارات الغدر الخاين ما بترحمش

ليدة  )أبو  المتضخم  الجمر  الرمل  فى  بتدفن 
المدهش(

وبكل الغل بتجمع فرافيت )الدب الكسالن(

و)حش قرن الغول(  و)يحانة( و)مرجانة(

و)بنت  و)القرد(  على(  و)أبو  و)مشمش( 
السلطان(

وال بتفرقش

ما بين أحالم األنس وهفوات الجان

الجيش المنصور كان خياالت من قطن وقش

م الضربة األولى سلم

وإيمانى الريفى ما حوقش!

****

كافة سكك العتبة الخضرا مسدودة

 ببتوع الخردة وخطب الكاسيت العدوانى

واألنفاس الباقية باتت محدودة

وال تفّرحش

مش قادرة تجّمع صرخة حزن أخيرة

فى شهقة راحة

تبعت بيها رسالة رفض على استحياء

كل مداخل وساحات الوطن المهزوم

جرداء.. مهدودة

أستولى عليها الباعة الجوالين

تجار العالة ولصوص األعضاء

أساتذة تحليل الدم وأساتيذ تحليل األنباء

النّصابين

بشوات الهلع الجنسى

وشواذ الجشع الحسى البهوات

حضرات البياعين

الخارجين من أرقى ُبوَرْص العلم

خطط  سماسرة  الخونة  والشعرا  والفنانين 
السلم

المأجورين الصياغة روشتات األغوات
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أطّبا الجهل السعداء بالفرص الذهبية

لبطولة الفيلم

هزيمة يونيه السابع والستين

المستشفى  طرقات  فى  آدمين  بنى  الهايجة 
الميرى

دهماء غوغاء

من أبناء المقهورين التعساء

بيدقوا طبول الموت

ويدسوا السم ألطفالهم فى عصير التوت

***

وأنتى ما بين الدور الرابع واألنعاس

لساك بتقاومى

كأن العالم يستاهل

بتقاوص القلب المتآكل

والنفس المتهالك...

وكأن الشبابيك المفتوحة

لساها بتشـوف ـ مصـر بجد

والشعر مازال بيالقى صور وخروف بالساهل

إيمان  ذرة  قلبه  ف  لسة  اللى  اإلنسان  وكأن 
بالنصر

مش ميت خوف م النبأ العاجل

تايه فى ظالم الصمت المتواطئ

فى سراديب الحق الضايع بيماطل ويجادل

ويحاول يتحامى فى تقاليع الماضى

بحواديت اإليمان

فى أمل الغفران

فى تقاليد الموت العادى السهل

البخالن بالحزن اإلنسانى علّيه

حارمنى من راحة الجهل

مستكتر طعم الرحمة على بالدى وأوالدى

مصمم يهزمنا جميعًا ونهائيًا عاطل على باطل

على أقّلن من مهله وآلخر حد

وكأننا مازلنا أحياء على رجلينا

ماشين على نغمة أغانينا

بنحب ونعشق

لسه وبنحس تراب هو الوطن

المغدور القاتل.
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َلفَّ القِميُص قميَصه و الجسَد

وساَح في الِغياِب و اْنكَفَأ

قاَل صاحُب المعبِد األنيِق

لُرفاٍت جاَءْت ِفي المَتاِه َتْهِذي

   َأّيَها الَقاِدُموَن«ديْر َياِسيْن«

   و ُبَيوَت الَعَراِء

اَل نَاُقوَس

اَل َصاَلَة الَيْوَم

ُخْذ َأيَُّها الَعاِري ُضُلوَعَك الَمْكَدوَدَة

ْل َبِعيَدا                               َو َتَرجَّ

اَع الُمْشَتَهى َهاَك ِحَذاِئَي اللَّمَّ

َوُعْد إَِلى َقِميِصَك َكْي َتَنام

***

َردَّ الَقِميُص ُعُيوَنُه َو َقاَل

َأنَا َبِريىٌء ِمْن َهَذا الجسد الّنحيف

َر َقُدُه بُِتَفاٍح َلْيَس َلُه ي َتَعطَّ الذِّ

1

َأنَا َبِريىٌء ِمْن ُحُضوِرِه َو اْلِغَياْب

ِعى الَياَسِميَن ِلَحاًفا َو َعَراْء          ِمْن ُتوَتٍة َتدَّ

اَلة َو القَياِم           اَل اْلَمَكاُن َطاِهٌر لِلصَّ

          َو اَل الَمَزاِميُر َتْهزُّ الَكَناِئَس

ُحَف اِهُب َأْصَفاَرُه َو الصُّ           َكْي َيْقَرَأ الرَّ

إِنََّما ِجْئُت َطِريًقا َو َرِفيَقا

َأْحِمُل َما َتَبقَّى ِمْن َسَحاٍب..

                                  َو َغَماٍم..

                                            َو َمَطْر

يوسف شقرة

حدثنــــا املهـدي األخيــــر

 مدينة العين  2017/09/17
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ِهَي َمَواِسٌم لِْلَحَراِئِق َو الَخَراْب

َفاْقَرْأ ِكَتاَبَك َو اْنَتِظْر

اِم الُمْشَتِعْل َقِصيَد الشَّ

                 ِبَضَفائِِر الُحوِر

                 َو َماِء الُعُيوِن الَنُوْر

                 َو َشْهَوِة الَفاِرَعاِت ِمَن النَِّساِء

                 اللََّواِتي َبَعْثَن لُِعُيونَِنا ِثَياَبُهنَّ

                َفاْنَبَلَجْت ِمْن َلِهيِبِهنَّ

                                  َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا

                                 َو َنْبَع َنِبيٍذ َو َعَسْل

2

وِر اأَلْيَمِن     َوَعلى َجاِنِب الطُّ

                              َقَلٌم َو ِقْرَطاُس َو ُأُفْق

ْل َأيُّهَا الَقاِدُم.،    َسجِّ

                      ِمْن َأَحاِديِث اأَلوَّلِيَن

الِِعيَن                       َو َحَكاَيا الطَّ

             َشْهَوَة النَِّساِء

              َربِيَع الَخَراِب

                      ِقَصًصا َو َحَكاَيا

                      َيَتَسلَّى بَِها اأَلْبَناْء

***  

َلفَّ الَقِميُص َقِميَصُه َواْنَسَكَب

َقال َيا َحاِدَي الِعيِس

ْج ُدوَنُهُم              َعرِّ

إِنِّي َتَرْكُت ُعُيوِني َو الَوَتَد

             بَِواِدي اأَلَفاِعي

                           اَل َماَء

                             اَل َزْرَع

                                  اَل َهَواَء

                                     اَل َأْصِدَقاْء

3

ِإاَل الَلَه َو َقْلِبَي،

ي َساَح ِفي الَمِديَنِة الذِّ

          َبْحًثا َعْن ُعُيوٍن َلْيَسْت َلُه

                 َعْن ِذْئٍب اَلَزَمُه

                 َعْن بِْئٍر َحَبَس َأْنَفاَسُه

                                           َماَءُه

                                             َو اْلَكاَلْم

َكْي َتِصحَّ َصاَلُة الَعْذَراِء

                 َو َيْنَبِلَج الَمْهِديُّ

ًدا َقِصيَدُه الَوَهَج                  ُمَردِّ

نَاَدْيُت : َيا بِْئُر،

            َهاِتي الَماَء َو الَقَلَم
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            إِنِّي َأَرى ِفي الَمَناِم َو اْلِغَياْب

            ِظلِّي َعَليَّ ُمتَِّكَئا

َفَهالَّ َتَدفَّْقَت َكْي َأْغَتِسْل

                َقْد َصاَح ُجْرِحي،

                           َو ساَح َو َما اْلَتَأْم

***  

4

َلفَّ اْلَقِميُص َقِميَصُه َو الَجَسَد،

                               ُثمَّ اْنَدَثْر

                              َكْي ُيوَلَد ِمْن ِظلِِّه

                                              ِظلِّي 
َو اْلَمَطْر

ُهَو الَمْهِديُّ اأَلِخيُر

وِح ِفي َيِميِنِه َزْهَرَة الرُّ

              َو َماَء الَوَطْن

ُد ِفي َصْمِتِه  َو ُهَو ُيَردِّ

“َقَسًما”                النَِّشيَد اأَلَزِليَّ

لِّ الَعاِلي”                “َوَمِديَح الظِّ

                               َفاْشَهُدوا....... 

                                                 َفاْشَهُدوا......

                                                            َفاْشَهُدوا.....

*مدينة العين تابعة لمحافظة أبوضبي باإلمارات العربية المتحدة
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 1

 ْلَصْقُت ُأْذني باألرض. 

الدبيُب القادُم من الجانب اآلخر

 كأنه َمَغٌص تكتونٌي.

 ما الذي َتْرِطُن بِه الماْجما لَصْفَحِة إفريقيا؟ 

هل حانت قيامُة الَوْرَدة؟ 

حيِة لخطوِط  هناَك َلَغٌط كثيٌر َحْوَل الحالِة الصِّ
الطول والَعْرض، 

ِغطاِء  لَرْفِع  ُحوْرُمِحْب  اْضَطرَّْت  التي  للدرجة 
تابوتِه الَجرانيتي،

اللذين  الهائلين  للجناحين  َغَضٍب  في  ناظًرا   
َيُحوطان التابوت. 

بُِكَرِة  تذهُب  واحدًة  َدْفَعًة  َجَعَل  الذي  وللَحدِّ 
البلياردو بدقٍة شديدٍة إلى ُحْفَرِتها. 

 2

 . أنا ُأِحبُّ

تلقيُت قذيفَة الَمْنَجنيق في ِحْجِري. 

واهتزَّْت َسْبُع سماواٍت عندما َهَمْمُت بالنهوض 
ُمْنَتِصًبا.

رأيُت النخلَة تغوُص َعُمودًيا شيئا فشيئا حتى 
وَسَعَفها  الَسمانيَّ  بََلَحها  الُتْرَبِة  في  أْخَفْت 

األخضر. 

ورأيُت َصْقَرا يفرُّ بجناحيِه في اتجاِه الُزْهَرِة. 

ُأْخِفي ُخواَرْزِمَياتي في َقْوِس ُقَزٍح 

حتى ُيْسِقَطها في َيْوٍم شاٍت آٍت ما،

 على َصْلَعِة الصحراء. 

صالح اللقاني

قيامة الوردة
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3

 َتَدْهَوَر ُخواُر الثوِر تماًما حتى صار أنيًنا خافًتا. 

ثم َحلَّ َصْمٌت شامٌل. 

، َتمَّ َنْفُخُه ِمْن ُدُبِرِه بُمْنفاٍخ ِجْلِديٍّ

اٍف َحديديٍّ  وبُسْرَعٍة كان ُمَعلًقا في ُخطَّ

وقد تضاعَف ِجْرُمُه. 

وَبْعَدها اغتسلْت ُجثَُّتُه من دمائِها،

وصار عارًيا. 

حتى رقبُتُه التي انفَصَلْت عن رأِسِه 

اًقا نظيًفا في َضْوِء  كاَن َمَحزُّها المَع الُحْمَرِة برَّ
النهار. 

ًة.  لوع ظلَّ ُمدَّ َصْوُت َدقِّ العظاِم وَطْحِن الضُّ

األفراُن أوقدْت ناَرها، 

ْت أطباَقها،  والموائُد أَعدَّ

والَمِعَدُة أفرزْت ُعصارَتها، 

واألضراُس ْاَشَتَغلْت على الَفْور. 

4

هناَك َنًدى على ُزجاِج النافذة نكتُب أحالَمنا 
عليه. 

5

 . ِكليني لَِهمٍّ

ِة.  أوشَك الِقطاُر أن يترَك َعَرباِتِه على المحطَّ

وخريطُة المدينِة مثل ُخطوِط كفِّي،

أقرأها دائما قراءًة خاطئة. 

فأنا أحبُّ الوردَة أكثَر مما أحبُّ الرغيف. 

باح.  باح أكثر من الصَّ وأحبُّ رائحَة الصَّ

دائما أقُف في آخر الطابور.

يَِّة.  أمارُس وجودي بَمَلٍل وقليٍل من الَجدِّ

وأترُك الرُّعاَة يسوقوَن ِشياَههم َنْحَو النبع. 
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إليِك يا حبيبتي..  قصيدتي األِخيرة..

وُربَّما َوصيَّتي، 

نوُن من  سهرُت كْي أضيَئها ِبَما أْبَقْت لي السُّ
ِضياْء..

َجَمعُت ُمفرَداِتها ِمَن الِغَناِء في ُطُفوَلِة الِغَناْء،

ِمْن َرْقصٍة َقِديَمٍة.. 

ِة الُبكاْء، أو َعِديِد أْرَمَلة.  وُربََّما ِمْن ُغصَّ

حاولُت َيا حبيبتي 

ْعَر بَِها في َلوِن َعْيَنيِك.. أْن أجَعَل الشِّ

لوِن النََّدى ِحيَن بلََّلُه الضْوُء، 

لوِن االَبُخوِر بِأضرحِة األولِياِء، 

ورائحِة  األْسِبَلة. 

حاولُت يا  حبيبتي 

ُفولِة الُمَراِهَقة،  تطهيَرَها من الطُّ

 وجدُتها َمطُروحًة  على َمَداِخْل الَبَياْن..   

كأنَّها أنيُن ناٍي ِمْن ُصُدوٍر ُمْثَقَلْة.

رسمُت  فوَق صدِرَها.. 

)المدينِة  في  والنخيَل  والِقباَب..  الِجَماَل..  
َرة(  المنوَّ

وحيَن ُزْرتَها في ِرحلِة األْشواِق  

لم أجْد  نخاًل،وال ِظاًل، 

ُروِب الصابرة. وال َتْمًرا على باِب الدُّ

ُربَّما شئُت أْن أكتَب الشعَر في ُطهِر عينيِك.. 

َكْي َتْقَرئيه على َمْفِرِق االرتحاِل وَرائي،

درويش األسيوطي

قصيدٌة أخريٌة... 



250

ُربَّما كاَن ِمْن ِوْجَهِة النَّظِر الوطنيِة 

ْرِس،  أْن تأُخذيِه إلى قاعِة الدَّ

أو َموِقِف الحافالِت.. 

وأْن ُتْطعمي بعَضُه 

للصبايا الحفاِة بباِب الجنازِة، 

والخابزيَن مرارَة أياِمِهم في َجحيِم الَغالِء..

                            وفي الُحرَقِة الالسعة .. 

ُربَّما شئُت أْن أمسَح الَعَرَق الُمتَصبَِّب

 .. عْن ِجيِدِك الَبضِّ

غِل ُمرهقًة  حين تعوديَن ِمْن تعِب الشُّ

إلى ملِل البيِت.. 

اِسَعْة.  والشقِة الشَّ

طعاِمك  افتتاِح  في  َمقاِطَعَها  تقرأيَن  ُربما 
بسملة، 

 .. فالبناُت لديهنَّ أحالُمهنَّ  وأسراُرِهنَّ

الكباُر لَديهم ِحسابَاُتهْم  

والصغاُر  َلديهم  كثيٌر ِمَن األسئلة. 

والنوافُذ َتشُكو تراَب الشوارِع.. 

بيَنا  القلوُب 

ِسالُل َتُلمُّ الَمواِجَع واألمِتَعْة. 

ُربما حين تأويَن ُمرَهقًة للفراِش  

حيَن َتِحنيَن للِشعِر، 

عُر  ال ُتدرِكيَن صعوبَة أْن ينُبَت الشِّ

    في لحظاِت الكآبِة 

 والغرِف الَماِحَلْة. 

أنني شاعٌر 

عِر  لم يعْد في يديِه ِسوى أدمِع الشِّ

تنزُفها لحظاُت النَّهاِر بيوٍم كئيٍب،

وأمسيٍة فاِشَلْة،  

عِر صامتًة..  ال تمرِّي على وجِع الشِّ

غيَر عابئٍة بالقصيدِة والمسألة.

إنني اآلَن أكتُب  خاتمًة للقصائد .. 

قد مزَّقتني القصائُد،

منُذ وقفنا سوًيا ُنسأئُل من يعبروَن الحياَة 

 لماذا؟ !!

وُهْم ال ُيجيُبوَن.. 

إني أحاوُل أْن أفرَغ اآلَن َصدِرَي 

َقْتها العواطُف واألسئلة.  ِمْن ُمْضَغٍة َمزَّ

دَر ِمْن لغٍة إنني أفرُغ الصَّ
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والقيِم  والحِب  للشعِر  اآلَن  تصلُح  تُعْد  لم 
الفاضلة.. 

عِر  فاْفتحي في دِم اأُلمسياِت َنوافَذ للشِّ

َكْيَما َتُمرُّ القصيدُة  ِمْنها إليِك، 

وكْيَما َتُمِريَن في صدرَي المتهالِك لحًنا

جميَل التََّثنِّي.. 

وكْي َتْرَتوي ُمْهَجِتي 

    بعَد هذا الظما..     

ِمْن َحليِب التََّمنِّي 

فإّني..

وإّني.. 

وإّني 

أسيوط الجديدة 

11/2/2017                            
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حاقولها وليه ما اقولهاشي.
ياقاعد.. بلغ الماشي

ياصاحي.. فهم الغاشي
مايجراشي

اذا حلمنا بيوم معلوم
بينصف حق للمظلوم

ويهزم ليل يكون كاسي
علي ناسي.. بفعل البوم

مايجراشي
اذا حلمنا بيوم معلوم
بيرفع في العال راسي

يخليني أهم واقوم
واقرا سطور في كراسي

وانا فرحان ومش مهموم
وال مشغول.. عن الواجب وال ناسي

في ارض الخير
خضار بيدوم

عشان النوم

مابتحبوش في يوم فاسي

مايجراشي

اقولها وليه ما اقولهاشي؟

ياقاعد بلغ الماشي

ياصاحي فهم الغاشي

مايجراشي :

اذا نحضن امل في الجي

ويطرح ضي يدفعنا

امل واحد طريق واحد يجمعنا

ياخدنا فجرنا.. ماشي؟

مايجراشي

فؤاد حجاج

)ماجيراشى(
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وأسقُط في البئر ما من حباٍل 

وما أرتجي أن يمر الرعاُة

وما من رجال  يسيرون بي

 لبيت العزيِز

 فيلقوا إليَّ ببعض الحديث المعاِد

تقطع نسوة بالمدينة أعضاءهّن

أهذا الذي أخبرتنا المواقيت عْنُه؟

أهذا الذي خبأته البالد لميقاتها 

وصاحت بأركانه األجنحْة؟

رطوبُة هذا الجدار تبادل روحي النزيف

وشيٌخ سؤوٌم، يقوم على ما تشاهق منِّي

 ويتلو التشاهيق، قبل الرقاد

  يرتُل قيال فقيال

يغني  لـ »ليلي« ويبكي » سعاد«

ويكتب فصاًل، 

ويمحو فصوال

تطلُّ التي شقَّقت لي القميَص 

فيضحك حيًنا 

وحيًنا  يئنّْ

كناحب  ثكلى  

وصاحب جّن 

عليك السالُم

أقول ثالًثا

فال يطمئّن

عليَك  فكْن 

فإن البالد تقيس المسافات بيني وبيني

وهذى الحدائق  ليست  تحنّْ

فتلقي إلي  بغير الحَسك

يكاُد وِكدن

مختار عيسى



254

وهند تعرَّت  وتاقت لريٍّ

فمن أوجسْك؟

ومن سار  يرفع عنها السدوَل 

أأنت  اعتصرت  المساَء 

فكان الهطوُل

أم  الرعُد أخرس فيك الجالَل

فأوشكت لكن..

تذكَّرت ما كان  في البارحْة

فأرجفَت بعًضا، 

وأسمعَت شيخك  آيات  ظنّْ   

 قرأت التحياِت للفاتحةْ ؟1 

غصوٌن  تطوُل 

لكي ما تُمنُّ 

عليها السؤاَل

 وأنت الجفاُف اصطفاَك

وعشت الغدور الطواَل

فيا شيُخ دعني 

فإنِّي  ـ وحقِّ التي غّلقْت ـ

أقوم من الليل إال قليال 

أحدُث  أعضاءها عن سعيري

أما كان أجدى بها وبي إن أِصْلها

تصْلني ببعضي لبعضي 

فآخَذ  مّني لِمّني 

وتحكي ألشجارها  عن رياحي

 فآوي  لبعض الذي التطيُق  التعنِّي

أياشيُخ ال، التلمني 

توضأُت بالخمر فجرا وقمُت 

إلى غارها كي أقيم  الصالة 

أسبُِّح حينا 

وحينا  أغّني 

فمن سوف يحمل عنها الحريق 

إذا لذُت بالباب  أجثو  اشتعاال

ومن ذا سيحمُل عّني؟

ومن  سوف  أشكوه

إن ُيفتتْن

بعزف  المالكة  بين الضلوع

؟ ورقص األبالس  عند المأنِّ

***

 يكاد 

وِكدْن 

وكدُت ُأجّن

من  المرهفات  إذا ما يُعدْن 

من  الموت  ثم أحّن 
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إلى جثٍة  أرتديها  لعلي 

أصلِّى ألْصلى 

بجنات عْدْن

***

هنا الموت  يرفض أن يستحمَّ 

بماء ترقرق  في مقلتيِك 

وغّسل  جبة شيخي السؤوْم

هنا الموت يعرف أن  الحياة َكُلوْم  

وأن  المصير ُحتوْم 

ْة وأن القيامة  ليست   حكايات  جدَّ

لقلبي  إذ يستنام  لغفٍو،

وإذ يستفاق  بِرعدْة

وأني  أحاوُل  أن  أستكنّْ

وهذا السكون جنوٌن ومكٌر خبيٌث 

فال الشيُخ  تاب عن الموعظاِت

وال عاد بي حيُث طابت وطبْن

هو الموُت أعلم  قد يصطفيني 

ويتلو عليِك كتاب  الترمُّْل 

وأنت تعيدين نثر الرفاِت

وتخترعين البكاء المرتْل

تصيرين أجمْل

وأندى واكمْل

سريعا تطلُّ عليك المدينُة

وتفتح شباكها  العاذالت

وال أشتهي غير نهٍد سيشهُق آهة توٍق

وحضٍن  سيطلق صرخة حزْن ! 

***
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َلْم َأُكْن أَلْبَدَأُه ِكَتابًا

َأْو ُأِعْيَد َتْهِجَئَتُه..

ُهَو ِفي َمْتِنِه َمْتِني !

ِإَغاَرُة َأِثْيٍر َأْشَرَعْت ِغاَلَفُه

َتَراَقَص َأْوَراًقا..

َأنَا َأْعِزُفُه َخْفِقي !

ِكَتاُبُه ُدُنوُّ َشَجَرٍة

بُِعْرِي َلْيِل َحِفْيِفِه.. 

ُأَساِمُرُه بِِثَياِب ِثَماِري !

َسْمُتُه ِمْن َقْبُل

َوْجُهُه بُِعْنُفَواِن َتَوَهانِِه..

َكْيَف َلْم َأْعِرْفُه ِفيَّ !

ْيُح َعَبَثْت بَِأْوَصاِفِه الرِّ

َأْغَمَض َأْهَداَب َدفََّتْيِه..

ُأَفتُِّحُه ِقَراَءًة َواِحَدًة !

َمِلْيَئًة بَِفاِرِغ ُوُجْوِدي

َكاَنْت ُسُطْوُرُه..

ُب إِْبَهاِمَي َفَأْقِلُبُه ! ُيَرطِّ

َطاِفٌح ِبُحُرْوِف الَعْطِف

نَاِفٌر بُِنْوِن ِنْسَوٍة َواِحَدٍة..

َأْلُثُمُه َصْفَحًة.. َصْفَحًة !

ِمْن َخْلِف ِسَياِج الَمَساَفِة

ة/ فلسطين
َ
ش ِمي الريِّ

ْ
د ِحل محمَّ

 ِكَتاٌب
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انِيََّة َأْبَجِديَِّته..  ُيناِثُرِني ُجوَّ

َأْمَتصُّ ُحُرْوَفَها لَِيْكُتَبِني !

ًة ُأْوَلى َوُأْخَرى  َمرَّ

ِخْلُتَها ِكَتاَبَة ِكْذَبٍة..

َما َأْرَفْفُتَها ِحْيَن َصَدَقْتِني !

َيَتَفتَُّح ُقْرِبي َتَعاُذَب َأْجِوَبٍة

ُب َيَداَي َفَراَغَها ِمْنُه..     تَََتَعذَّ

َأْسِئَلًة َأْكَثَر بِاَت ِحْضِني !

َوْقُع َراِئَحِة ِرَقاِعِه  

اَهُق َهْدَر َتَنفٍُّس ُيْشَتَهى.. َيشَّ

َأُدسُّ َأنِْيَنُه ِفي ِوَساَدِتي !

َما َأْسَغَب اْنِتَهاِئَي ِمْنُه

ُيْغِلُق َجَناَحْيِه َعَلى َوْقَدِة ُنَعاِسي..

َفْجًرا َأُبثُُّه َأْمَواَه َشْوِقِه إَِليَّ !

َتْتُرُك َكِلَماُتِه آَثاَر َنْرِجٍس

َفَتْيِن.. َعَلى ُشْرَفِة الشَّ

َها اْشِتَعااًل َطيَّ ُقْبَلِتي ! َأُضمُّ

ِفْكَرٌة َواِحَدٌة َلُه اْسَتْرَخْت

ُصْوَرًة َمائِيًَّة.. 

َأنَا َتْحَت ِظلِّ ُسُطوِرِه !

َة اْفِتَراُض اْمَرَأٍة َكاَن َثمَّ

َتَتَشبَُّث ِبَحَواِشي َقْلِبِه..

ِتي ُأْنَثاُه ! اآلَن َثمَّ
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جسر ألحزان املاء

لبيروت،، وداع العشاق

لمنفانا،،طعم الموت

وللذكرى فاجعة زغاريد..

نحن عبرنا بيروت الجسر إلى أحزان الماء

وكان الوقت حديديا

يوغل فينا/ والطاغوت يحيط بنا

 ويجردنا من آخر متراس

آخر قنبلة

آخر بيروت

***

لكن العّراب وقبل طلوع الفجر

 أتته الرؤيا......... جزًرا ندخلها

 دوال أخرى قد نحكمها

 نحن ساللة » طالوت«

 
علينا أن نتحرك في الق المنتصرين

 وإن أذن لنا العراب... سنرحل..

اقرأنا..........

 أن المرحلة تود لو ابتلعت كل بنادقنا

 لكن صالبة قائدنا

 سمحت للنصر بان يخفق رايات 

فوق رؤوس الركب،،، وودعنا بيروت

 بنادقنا كانت تتلوى خجال

 أكياس البحارة فوق األكتاف..

 وداع.. كان رصاًصا..

كنا مرتدين..

***

زكريا شاهين -  األردن 

عيِك، الحقَّ الحقَّ  »وأنِت.. أنِت، ال تستطيُع مدينتي أن تدَّ

أقوُل: ليسْت ِفي ممالِككُم ثقوٌب تدُخلُها التواريُخ«

حليب الرماد » دار صاعد «                                     

»عالء عبد الهادي«
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في  األول  النصر  نشيج  وبعد  الّعراب  لكن 
بيروت تفقدنا

 أوصانا بالموج..

 تمادى في تأكيد وصيته........

وتّذكر أن الخلق الثاني أيضا

ركب الموج..

لملمنا الفزع المرتسم على أطراف مخيمنا

 حين أتانا صوت اآلمر

 أن العراب.. القائد.. أذن لنا وسنرحل.

***

نحن رحلنا..

 فيما كانت صبرا العاشقة تشق

 النصف األول للثوب

 وأما النصف الثاني

 فتخيط به كفنا لجديلتها..

وتهادينا فوق الموج

 رفعنا الشاهد واألوسط شارات للنصر..

 وكنا مهزومين..

لكن القائد قال انتصروا.. فاطعنا..

***

تخفرنا شارة داود

 كأن مزاميرا قيلت لآلمر

 استبدل سيفك بالمحراث!!

 كذا القوم... فقال اآلمر هيا.. فاطعنا..

كان علينا أن نفعل ذلك

 فالقائد حين يخاطبنا

 كان يحث الواحد منا

 أن يرفع شارات النصر..

 ألن جماهير الثورة تنتظر، 

أعدت استقباال سيليق بنا

 فاطعنا..

***

آوينا الفلك

 تأبط قائدنا سارية الوسط

 ونحن الدائرة

 يضيق بنا الوقت

 تضيق الدائرة

 الكتف على الكتف

 الشارات وضوحا

 جثثا كنا..........

 يتخاطفنا لحد فوق اللجة

 واللجة ماء نارّي...

ونوافير الموت دم

ونوارس ترقبنا في حزن



260

 والهمس يضيف إلى الهمس....... 

الرهبة والمجهول

 وبنادقنا موصدة

 واألعين موصدة... والقلب شظايا

 وضباب غلّفنا

 واألفق كأسرار التابوت

 سماء تبدو كاألحجار على القبر..

يغوص اللحد بنا دون شواهد..

***

يوقظنا،، همس امرأة في الركب أسّرت لوليد

همست عبر حليب الثديين تساءل

أرجال في سفن بغال؟

ساءلنا القائد ماذا؟

 فهمسنا وجلين

 فحدق في المرأة

 رمق حليب الثديين بشبق

 انتفض وليد المرأة

 وجلت،، انقطع حليب الثديين

 فباح وليد المرأة بالسر

 تعالى في األفق نشيج النصر

 هزيمتنا..

***

ارتفع الموج فجائيا

 قبطان اللحد

 كذا القائد قاال:

فرح للحظة.........قلنا

للموج غسيل خطايانا.. سيطّهرنا.

قبطان اللحد

 كشبح المقبرة

انتظر الميت... واآلمر،،

 يتلهى بالموج،، 

يود لو الموج امرأة يدعوها للسهرة..

حمراء سهرته

 والقمر اكتمل... وذئب في داخله

 وعواء في العينين

 ورجف الشفتين يبوح بأشجانه.

***

أكفان القوم

 وكانت فوق الكتفين

 على هيئة أكياس للبحارة....

كانت أكياس البحارة فارغة،،، 

إال من الق عيون الشهداء..

انتفخت أوداج القائد

قال لنا الوعد فقالت.. 

للوطن الشهداء، فقال نواصل، قالت..
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ماذا أبقينا لهزيمتنا

 إن كان النصر رحيال آخر..؟

***

ها نحن رجال في سفن بغال *

واآلمر يرفع شارات النصر

 تململ فينا رجل

 كان يخيط لمخزن بارودته كفنا

يحمل سكينا

 ينقش فوق األخمص ذكرى لرحيل

يتأمل.. كيف سيصبح أخمص بارودته 

كعصا الراعي

 سيهش به غنما

 ويخيف به األطفال

 وقد يجلد امرأة ترفضه

 اويرقص يتأبط ذاك األخمص بين المدعوين..

فالحشد كما المدعوون

 اعدوا خطبا

 ومنصات تعلوها الرايات

عريف الحفل اعد الكلمات.

الشاعر

احكم قافية األوزان.

درويش الحفلة في الذكر

 سيأتي بالجمر..

 وبالبخور..

ويشتعل الزار........ 

ورّب نساء يرمقن المنتصرين....

ونحن وبيروت.. مسافة عشق..

***

بحياء. كانت عيناه تراقب كفيه..

 يخيط الكفن

 يجردنا من آخر ما في بيروت 

رصاص

***

المرأة صامتة

 واآلمر يختال على ظهر الراحلة

 تمنطق غّدارته

وعصاه يشير بها كالسيف إلى األفق

 يّمنينا بالحشد المنتظر على الشاطىء..

بوقوف نساء الحانات

 كذا المدن الليلية

نحن المنتصرون...

نطيع...

***

ال زلنا نذكر كيف جمعنا قبل وصول الحد

وقائدنا

يتقاسم والقبطان البوصلة



262

يشّتت فينا نصف الجسد

 ونصف الوجهة

 ال نعرف أين غروب الشمس وأين المشرق..

تتواكب توأمة اللحظة مع خلجات جوارحنا،، 
نتذكر..

رهط  يالحقنا  للشرق  يعدو  قطا  سرب  كنا 
ثعالب

بالوطن،،  ونحلم  التاريخ،  أوجاع  نحمل   
فلسطين

 فعلى مرمى البصر

 تهادى المتوسط في أضلعنا

 رقصت حيفا

 والقلعة في عكا شامخة

 وعلى أم الزينات وقفنا

 كنا آخر مرتفع في الكون

وكان الكون يعيد أمانينا

 ينحدر إلى عمق الفلوات..

***

توقظنا صرخات اآلمر

 يفضي بالسر إلى قبطان اللحد

 مّفر............

 يتقدم فينا اللحد

 خرائب بحر

 فالقوم على عجل

 واألرض تفر إلى حتف الجثث

 وكان دليل القوم يصارع صرخته

 تتمدد...........

يعوي الجبل كذئب اآلمر

 مطرقة الحداد على أحذية الخيل

 وحين السيد يتلهف،، يصطاد الوقت فراشات

ما زال الشرق بعيدا

والشوق بعيدا

 والسرب يحط على السرو

 وينسل المطر رهاما

جذع  تنهش  آالت  فتاتي  السمع،  فنصيغ   
السرو

 يكون سقوط السرو،،،

 كما امرأة افتضت عذرية رجل

 اسلم ساقيه..

وعبر الحاجز من آخر بيروت،،، 

وآخر متراس

 آخر قنبلة.. وجال.. خجال..

 قد ألقى بجراب الطلقات

 وآخر سهم في جعبته

 والسيف كذا الغمد

 وألقى بتراث الملكوت
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 وعنف اللحظة..

 والكلمات األولى،،،،،،،،

 األلف كما الياء

 تبلبل في اللغة

 تعلل في اللوح المحفوظ

 وحين شهيد قرب األسالك الشائكة استوقفه

 استأذن........

 إني في عجل

 كان الجالد اقترب يصافحه بالسوط

 يقهقه.........

 يرسم في جبهته عار النصر

 يخاطبه........

 في رقة قحبات الماخور ويأمره...

ارفع بالشاهد واألوسط شارات النصر..

***

يكمن موج البحر قليال

يتولى  وقائدنا  المدعوين،،  صخب  نسمع   
تفسير الردة قال:

قال بان قضيتنا كالعمر مراحل..

قال بان المرحلة،، كمون،، واستعداد لآلتي..

وحوار،، هذا العالم ال يفهم لغة الحرب..

فتّطير منه الخلق

 وأفصح عن مكنون فضيحتنا

 وتغنى عن ذاك سالم الشجعان...

أخذنا في اللجة،،، 

حين حزام البارودة مشنقة

 والكوفية هز للوسط

 واألخمص،، ما زال يهش على غنم

 والشاعر،، حتى قبل وصول الركب 

سينشد قافية األوزان..

ونجوم القائد تلتمع على الكتفين

رصاص يلمع فوق جراب الغدارة

 يتحسس صدغيه

 يكشر محموما عن أنياب تخفيها لثة جمل

في  اخطأ  صياد  جثة  تنهش  ذئاب  عيناه   
التصويب..

فاه ينهش قمرا

شمس تسقط في اللجة

واللجة ماء ناري

ونوافير الموج دم

أنشودة طفل يختنق بها الصوت..

مخيم......... يغفو دون فدائيين

ويكمن موج ال يعلو

***
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أسكره..........

أن صالة الفجر

 تكّسر فيها إلحاح الصحو

 وحين أتاه الهمس صراخا

للمأذنة الجثة

 للصلوات الحاخام

 وللحفل البارودة

 للكفن الروح...

جدران  من  نصنعها  قالئد  للعهر  ودفوف   
مخيمنا

 ما عاد الحائط يتسع بيانات الشهداء..

لم يبق سوى لحظة قلق

» السبت« سيدعونا فيه الحاخام

إلى ارض الميعاد

***

تختلط رؤانا

فنكون بان ننزرع على األسالك الشائكة

 التقطت شفتانا شوك الصبار

 نزفنا..... من زمن الخيالة

 حين اصطفت كل جيوش التحرير.......... 

وقلنا..

للوطن األمة.. قالوا..

للثعلب غفوته..

لعواء الذئب القافلة.. وللراحل هذا... 

ويشيرون إلينا!!!

سيف للرقبة.. مطرقة لعظام الكتفين..

إجهاض لالتي.. حجرا،،، يتفتت قبل والدته..

للريح تسّف بقاياه..

***

ما زال اآلمر

رغم نشيج النصر... هزيمتنا..

يقسم بالعرض وبالطول

يقسم بالشرف المقتول

السنا نملك حق التقرير

ونفهم بالدولة.. كيف الثورة؟

***

كنا واللحد يشق الموج

بواريد فدائيينا جمعت قبل رسّو اللحد

 وما زلنا نرفع شارات النصر.

***

 * المفارقة، أن السفن التي استخدمت لنقل الفدائيين من بيروت، كانت أصال سفنا لنقل الدواب.
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 متاهات أوليس !

وأسيُر..

أسيُر وأحمُلني،

َقَدًرا،

وعلى كتفيِه ُرَبى َقَدري

ِسْيِزْيُف ُيَؤْسِطُرنْي

ـًا آن

وَنَفْرِتْيِتْي بُذَرى التاريِخ 

تدوزُن فيَّ طالسَم موِعِدها اأَلَثِري

ويسيُر بَي المجهوُل

إلى المجهوِل

بال زاٍد

وبال ماٍء

وبال َوَطِر 

فأنا أبًدا وحدي 

وهنا وحدي أَبًدا 

سيسيُر بَي السيُر بال َأَثِر...

للِه أنا،

في ُتْوِت النَّْزَوِة 

تنْي مسَّ

ى الُعْرِي الملعوِن ُحمَّ

اغتالتنْي

في ُمْدَيِتها 

ُأْوَلى َثَمِرْي

فإذا الذاوْي

ِمْن ُغْصِن الُخْلِد 

براحِة أّيامْي

عبد الله الفيفي -  السعودية
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َيْلَتاُح َشذاُه على

سارْي َوَتِري

وإذا موتْي..

 ويناديني:

أوليَد الموِت 

يتيَم المولِد

َفِر والسَّ

اِْبِك 

بتجاعيِد العيِد

َيَدَك

الـ كتبْت 

بدٍم َشَفَة الَخَبِر

فبأيَِّة حاٍل عاَد الِعْيُد..

فال.. 

ال َمنَّ وال َسْلَوى!

أ ُتَرى ُيْرِدْي برصاصِتِه

 َعْوُد األعياِد

هناَك

ِسَوى طفٍل 

َيَتَأْرَجُح في ُعُمِري؟!

رحلْت ُكلُّ األعياِد بخارطتْي 

َتْطِوْي

اوْي ِرْيَف القلِب الطَّ

َقْفَر المطِر

ولها سفني 

سارْت َجْزًرا

ولها بحري

بي حّن إلى

نائْي ُجُزري

قلُت، لّما هبطْت طيرْي 

في واحِة قلبي الِكَسِر:

يا موُت،

سألُتَك 

أنقذني

يِن الصوِت الَخَدِر! ِمْن سكِّ

ِمْن موِت حياٍة 

ال كالموِت.. 

حياٍة / موٍت
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ِمْن َبَشِر

فمتاهاُت  ُأْولِْيَس 

بحٌر لجيٌّ

وبقاِع البحِر َتَواَرْت

أصداُف الَحَذِر

آمنُت 

بأنَّ منامي لْي

أشهى 

من هامِش شعري هذا 

ِمْن ِفَكِري

آمنُت

بأن العتمة أعلى في ُأُفقْي 

من ُكلِّ عناقيِد 

َوِر الصُّ

من ُكلِّ لواِء شكسبيٍر /  

، َمَتَنبٍّ

يخفق ِفـيَّ 

على لحِن الناِي الحجري

بهواُه 

ُيَغنِّْي ليالُه

يمضْي

تمضْي ليالُه..

هواُه

يظّل يرفرُف طائُرُه 

َجِر كغراِب الَبْيِن على الشَّ

آمنُت بأن الوقَت

- تبوُح دواتي -

 درٌب في ال درٍب 

أو

قدٌم عمياُء َتَرنَُّح ِمْن َخَطٍر 

وإلى َخَطِر

وألّن الذكرى 

شادْت لي ركنْي الدافي

في َبْرِدْي.. 

لْي مّدْت 

ظّلي الضافْي 

بَلَظى َسَقري
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ال الفجُر الصادُق يلقانْي 

في ردهِة هذا المبنى التاريخيِّ

وال َقَمري

إني َأَتَلفَُّت في الَمْوَماِة بال ُعُنٍق

ُجّذْت ُعُنقْي..

ولقد َأْتَلْفُت شبابْي 

إذ صّدقُت كتابْي 

ثًُّم نظرُت هناَك هنا.. 

وبال عينين.. بال َنَظِر

وهو الُحّب،

فاْسَلْم َتْسَلْم..

لكْن حّبي: 

كـ»ِقفا نبِك« و»أال ُهبِّي«..

أبياًتا َتْتَرى 

من َتَتِر

ال لسُت معْي

إّني وحدْي..

ال أّول لي

ال آخر لي

إاّل

إاّل

هي في َبَصِرْي

هي في َبَصِرْي

قالْت:

إْن ُتْحِكْم متَن جوادي، 

َتْهِزم متَن الَحْيَرِة 

فيَّ

وفي ِسْفر األّياِم

وفي َسَفرْي!

إني َأْسلمُت عناني

اري منِك.. للسَّ

الضارْي لَغٍد..

ومشيُت على 

ِظلِّي الذاوْي 

بثَرى الُحَفِر !
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 اخلروج من الكهف

هذا أنا مؤخراً وهذه هي البلْد

خرائط الوصول ال تنّم عن مقالتي

وحّط طائٌر ُقبالتي

ُملتفتًا نحوي بقفزتين ثم طار، وابتعْد !

ألين أنت ذاهٌب يا أيها الولد؟

 ***

رائحة التراب لم تزْل

وشجر النسيان بالمرصاد واقٌف بال ملْل

ُيبّدل األصداء والظالْل

وأثُر الماضي يلوُح مثل غيمٍة شاردٍة،

ُتضيء بالقرى هنيهًة، وترتحـْل

 ***

 كل احتماالت الهوى قائمٌة،

فليس في الحسبان شٌي راجٌح،

ال شيَء حولي واضٌح، 

وال أحْد

َوجائٌز لو مّيٌت أفاق من رقدتِه،

وسائٌر على الطريق - بغتًة - رقْد

 ***

لكنني أنا ُهَو

هذا الذي أراه خارجًا من كهِفِه، 

ومائاًل بِعطِفِه، 

وداخاًل في جهٍة مع األبْد

هذا الذي أراه كالصبّي في فجر السالالِت، 

وكالنبّي في بدء الرسـاالِت، 

وكالغريب في أوائل الِحقْب 

ألين أنت ذاهٌب يا أيها الولْد؟ 

 ***

ال شيَء في األرصفة الغاّصة باألجساِم،

واألبنية الراّصة باألرقاِم غير رغوة الزبْد

فوالذ عبدالله األنور
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ال شيَء في هذا الزحاِم، 

ال أحْد

 ***

لكنني أنا ُهَوه

أجل، أنا ُهَوه 

وحان لي أن أدُعَوه 

كي ُيكمَل السهرة في ضيافتي

ويرشَف القهوة في حيازتي

وُينفق الليل معي، على جـََلْد

على اعتبار ما علينا أو لنا

فالعمر وّلى هّينآ

وحان للمقيم أن يغادر الُنُزْل 

فلنجلِس اآلن على هامشِة الرحيْل

ونفتح المجلداِت بيننا

ونفحص الكتْب

 ***

طاف على قهوته وأغلق الجريدة

حتى كسْتُه ُحمرُة الهيبة والسـالْم

وانطفأ الكالْم

حين مضت أمامُه الفتاة تبتاع العنْب

فالتمعت عيناه باألمس البعيْد 

وانبعث الماضي العتيُد من ُرقادِه، 

واشتعل الحطْب

فقام عن كثْب

 ***

من الذي أعاد هذا األمس غّضا طازجًا؟ 

من الذي أعاده مجّددًا؟ 

كأنما ما ضربته العادياُت والّنَوْب

وال طَوتُه رحلُة األيام عن عيوننا،

وَدفَنـْته في اللجْب

 ***

الخطو خطوها، 

ينساُب فى الطريق لّينًا

دااًل عليها بّينا

والثوب في التفاف َخصرها النحيِل، 

يضطرْب

- ولفحته نسمٌة شاردٌة،

هّبت على خّديه من أزمنة الوصاْل - 

توشك أن تغيب عن عينيِه،

أن تذوب في الزحام

لكنه راح يمّد خطوه في إثرها ويقترْب 

فالتفتت بوجهها،

في لحظاٍت ملؤها الدهشُة والعجْب

والتقت العينان بالعينيِن، 

: أنِت أنِت، ها هنا؟ 

فأنكَرتُه أنكَرْت نداَءُه وحَدجْتُه ومضْت

يدفعها الزحاُم عن دوائر الرؤية والّدرْك

فصار واقفًا مكانُه، وشاهراً بناَنُه،

كآخر المحاربين النبـالِء،

الواقعين في الّشَرْك 

وظل شاخَص العينيِن باتجاهها، 
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كأنه التمثال فـوق حافة الُنُصْب 

 ***

قالت له ذات صباٍح مبهٍم فيما مضى

: ليس سواك لي فال تغادِر المكاْن 

لكنه وقد صعْد 

فلم يعد يشملُه الزماُن والمكاْن

 ***

البيت بيتنا 

والشارع الطويل يزهو بالعمارات الُقُشب 

والشجر الصاعد للسماْء 

يداعب النوافذ المشّرعات في الفضاْء

محتفظاً  ببعض ما ذهْب

والفتياُت الناظرات للطريِق، 

ليس في وجوههّن غير سطوة الجسْد 

ســيدتي 

: شبعُت من هذا الجماْل

عالم هذا الحلم ينطفي بعد توهج الظالْل 

ما عاد حضنك الحنون يطفيء اللهْب

وال يسّد حاجتي من النزوع للكماْل

هناك شيء غامٌض أبحث عنه خارج الجسْد

هناك حبل من مسْد

يشّدني إلى المحاْل

 ***

ماعاد شيء هاهنا يعرفني، 

أنكرني منعرج الوادي ومدخل البلْد 

وأنكرت وجهي عرائُس النخيِل، 

أنكرت خطوي مصابيُح الكباري، 

ُمْد وفوانيس العُُ

 ***

لكنني أنا ُهَوه

هذا الذي أراه صاعداً على الهَضْب

أو نازاًل من ربوة، 

في يده العسيُب أو في ِحجرِه الّرَطْب 

هذا الذي مّتجٌه دومًا إلى اليميْن 

ملتفعًا بالشوق والحنيْن 

أبحث عنه في،

فنادق المغادريَن في الصباِح،

في قوافل المهاجريَن في السحْر 

أبحث في مضارب الخياِم،

في منازل الحضْر

هذا الذي يظل حاِلمًا إذا صحا 

ويقظا إذا غفا، وراحاًل إذا أقاْم

هذا الذي يقتات في المناْم

سكوته كالم

وصوته ينثال في الهديِل من برج الحماْم

كأنما يبحث عن شيء وال يجْد 

لكنني لست أراه 

لسُت أراكم أو أراني، أو أراه

هذا الذي أناُهَوه 

ما كان لي أن أرجَوه 

ما كان لي أن أبرح الكهَف، 

وال أن أترك المكاْن.
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أول نواصى العمر

كات القلوب زى البيوت 

مبنية بالنى

مكسية بالحّنية م الجانبين 

وحيطانها من لحم 

الحنين الحى

كل يوم الصبح نفطر

ونشرب من عرق النبى 

لما بيفّتح على خدود البنات

لما يتفرق ف الفّرح والزفه

وحبيبتى قدامى واقفه 

تسك ف وشى شيش حسنها

وتترمى من عز حضنى لحزنها

لحظة ما كانت م الحيا وقتها

بياكلها خوفها لما تندها امها

وهّيه طالعه السطح تتسحب

والرغبة ماليه عنيها رغبه

قبل ما تقرب

لجل تنشر ع الحبال 

لفف البنات

وتلم م العشة بيض االمهات

وقتيها كنت انا والبرابر 

ع المساقى والديوك اغوات

ننام ونصحى ف عشة الزغابه 

وانا بين شواشى القش 

زى الفهد ف الغابة

بوريه من الشمس الغبية

لما تتغابى 

وتضرب رأسى بعزمها

ناجى شعيب 
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ف حيطان الغالبه

وتخلى ريحة العرق 

تنز على جتتى 

لما قلعت قميصى لجل انشره

الجرح بان ف الجلد 

من كتر الغرز

على ناصيه تانيه 

فى زمن تانى 

تحت عمدان الحنين واألمانى

الضى بقا مسكين 

وبهتت فرحته الدافيه

داس الزمن غصب عنى

ع األرض بالعافية

وشى القديم 

بلع خطوته الحافيه

لما شاف الفرحه 

ف الحزن سرحه

والفرجه ع الحاوى 

قاعدة تلم نقوط

والدور عليه يغّوط

وينط وسط النار 

ويااما أعيش يا أموت

ودايره الشهوة عاميه 

ع بدنى سكينها حاميه

قطعت لحمى 

م الشغف والخوف

نشف قميصى القديم

م العرق والكسوف

البهجه لمت غسيلها

وسكت الشيش والقزاز

من كتر عشرتنا القديمة 

وقعدتى ف وسط العزاز

بينى وبين ألربع حيطان 

عشم وود قديم 

واغانى فيروز وعبد الحليم

وسنين تجر سنين تجر سنين  

مااطرح ماروحى تروح 

معاها تروح  

دلوقتى قدامى حيطة

مدهونه جير ميت

وعليها ميت برواز

وورايا حيط م الحجارة 

وشمإلى حيط الجاره

ويمينى حيط ع المحاره

كانوا العيال من زمان

عاملينه لوح اردواز 
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بيروُت تختصُر الرواية 

بارتعاشِة حاجبين

وتهز إصبَع سحِرها 

كمليكٍة تهُب األماَن بطرف عيْن

والغمزُة الخضراُء تنتُج صهَدها 

فأمدُّ بالورِد اليديْن 

***

بيروُت تختصُر المسافَة 

بين قلبك والخطْر 

فاحذْر بداياِت الولوِج 

ُع  ودْع لحدسك ما يشُّ

من الجمال المنتظْر

بيروُت غانيٌة،وطاهرٌة 

وعاشقٌة،وكارهٌة

وما قال النبيذ.. وبين بيْن 

بيروُت قصُة وردٍة 

نامْت بحِض العاِشَقيْن!

***

وحدى أكوُن 

وقلُب من أهوى معى..

ويداك تمسُح أدمعي

بيروُت فارهة الجماِل

ومثلما كنِت الغزالة 

والغزالُة عندما

بريوت

عاطف الجندي
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تهُب العيون لمقلتي 

سأصير طيًرا بالسما

صارت عشيقتي التي غازلتها

عمًرا وأضحت بين كفِّي بالوما

بيروُت تفتُح لي قصائَد عطِرها

وألنِت بيروُت التى راودتها

فتمنعت،حتى نسيَت غراَمها 

وبلحظٍة مالت وقالت: ِمن هنا

يا أنَت أنَت وال ِسواك من الدنا

عرِّج على شط الغرام بنظرٍة 

فالروشة، الحمراُء تبسُم سوسنا

كم واهٍب هذي القلوب نقاوًة

أو مانٍح ورًدا لقلٍب أعلنا

كم قصٍة للحب فاح عبيُرها فوق الرصيف 

وبين ناهدٍة وعيْن

مار قص إزارها فتناوب السُّ

وتنسم البحُر اخضراَر يمامتين !

***

الصبُح في بيروت بسمة مؤمٍن 

والليُل منتجٌع لكفار المدينْة

رضواُن أصبَح خازنا للنار 

في وجِع المطار 

وبسمتي صارْت حزينْة

رضواُن صلى،أو يصلي 

أو يؤُم سذاجة األطفال بالطرق اللعينْة

ليهّرب األفيوَن 

في جيب الصديق ويدعى

أن البراءَة في سماه المستكينة

ويبيَع رَب العالمين بدرهٍم 

ليزيَد منتفَخ الخزينْة !

ال زهرة للصدق  تنمو

بين أوحال الضغينْة

***

بيروُت / تغسُل كل يوم حزنها

وتجدُد الساعاِت في يوم األحْد

بيروت تضحك والبكاء يهزني

فأرى الجماَل وقد تناثر في الزبْد

يا كل هذا الحسن 

يا وحدي،ووحدك والمدى

قمٌر وعاطفٌة وتمْر

هل آن للنبض الطفولي التسكَع في الوجوه

فربما خبٌر جديٌد للندى
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والليُل تفاٌح وخمْر

شربت شفاه العالمين نبيذها

وأناي مشدوه بأيْن؟!

***

هذا التناقض ضمنا

وأعادنا لغة يسامرها المطْر

فألنِت مفتتُح الجنون وقصتي

دوًما يخاتلها القدْر

ِحضني وحيٌد فادخلي

يا فرحة العشاق في لوح السمْر

مرت على شفة الزبيب قصائدي 

فتلونت وجًعا يعانقه الثمْر

كل العيون محبًة فتشتها

حتى وجدتك والوريُد على خطْر

قولي وداعا أو أقول إلى لقا

في كل حال  / أنت وحدك 

- في الفؤاد - 

وما سواك على سفْر !
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ــع نعيــش أغــراب ــا ينف ســحابة صيــف وهتعــدي وم
ويجــري يــوم ورا التانــي ونهــرب مــن عــذاب لعــذاب
أنــا مــن طبعــي بتســامح وال ف شــرعي أخــون أحباب
ــواب ــة راح افتــح للرجــوع أب ومهمــا إن كنتــي غلطان
حقــوق العشــرة تشــفع لــك يكــون بينــا كالم وعتــاب

*****
للرضــا أســباب للحــق محتاجلــك وعنــدي  وانــا 
ــاب ــك غ ــرة حنان ــي وال م ــوم جرحتين ــرك ي ال عم
ــالب ــا اللب ــي كم ــامحي محوطان ــت بتس ــول الوق وط
ــحاب ــي وس ــوفه ضلت ــة باش ــة م الجن ــك روض وقلب
يغطــي الشــمس يمنعهــا فمــا تلســع خــدودي ثقــاب

*****
وأهــل الشــر حســدونا وصابنــا م الحســد أســراب
األحبــاب تفــرق  وأزمــة  والغيــرة  الشــك  همــوم 
دعيــت المولــى يحفظنــا مــا يدخــل بينا صــوت أغراب
ــواب ــا ج ــدق بين ــإن الص ــنا ب ــي إحساس ــع تان ويرج
الوهــاب ربنــا  ومنحــة  دســتورنا  الحــب  وإن 

*****

سحابة صيف

محمد البهنساوي



278

ُهوِد َهِذى َمالئَِكُة الشُّ

َوَقْد َدَعْت َنحِوى 

َمالئَِكَة الِغَياْب

َفَفَتْحُت ِفى ِمعَراِج َطيِر الرُّوِح 

بَابًا إِثَر بَاٍب إِثَر بَاْب

َوَدَعوُت َوَجَه َأِبى 

ُيَؤوُِّل ِلى َتَباِريَح الَحَياِة

َوَقْد َمَضى 

ِمْن َقبِل َأْن َيْخَتطَّ َقلُب الّطيِر 

َحرَفًا ِفى الِكَتاْب

َوَجَلْسُت َبيَن َيَديِه ُمْمَتِثاًل 

ُمِريَدًا

َم بِالَحِقيَقِة ُقْطُبُه َمَزَج التََّوهُّ

َوَجُه َأِبى 

السيد حسن
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ى بِالرَضاْب والتََّشظِّ

َهل َكاَن ِظلُّ الَوْجِه ُممَتَدًا

َطِريَقًا ُمْعِشَبًا 

َيأِتى َوَيأِتى

َهاْب ِحيَن ُيوِغُل ِفى الذَّ

َهْل ُكنُت ُأْمِسُك َذاَت َيْوٍم

تِلُكُم الَكفَّ الَكِبيَرَة

َرْوَضَة اإِلْعَجاِز

ُجوَلِة  ُبْسَتاَن الرُّ

َحاْب ُموَخ إَِلى السَّ َوالشُّ

اآَلَن َتْبَتِكُر الَمَواِسَم َيا َأِبى

َفْصاًل ُخَراِفىَّ الَمَواِقيِت

اْنَتِظْرِنى

َبا إِنَِّنى َآٍت ُهَناِلَك ِفى الصِّ

ِطْفاًل َشَروَداً َقْد َأنَاْب

َمُن الَجُموُح  َهْل َيْبَخُل الزَّ

ِبَدوَرَتيِن إَِلى الَوَراِء

َماِء َوَدوَرَتيِن إَِلى السَّ

َوَدوَرَتيِن 

إَِلى  الَمَواِقيِت الِعَذاْب
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اختلط الزيُت والماُء!

وشيًئا فشيئا

يرحُل األصدقاُء..

لكننا بسبعِة أرواح

فنحن الثمانينيون،

وقد كان في استطاعِة

أيِة امرأٍة نصف لُعوب

أن تضحك – بمزاجنا – علينا!

فلماذا صرنا اآلن هكذا؟

أعواُمنا مّرت كما يمّر الهواُء..

ويِعّز علينا،

أن أصبحنا عاجزين

لكن عشَقنا ال يفتُر للجنس اللطيف..

فأنا لسُت نادًما على شيء

وهذه ليسْت أسراَرنا

وإنما الحياُة هي الحياة

....

أربعون، خمسون، ستون عاًما مضت

وكأنني الماُء

وكأننا لم نغاِدر البستان لحظة،

وقد كّنا – حيَنها – نحُلم بالثورة...

نحن غير المباركيين

لّما حاصرْتنا مالئكُة التحرير فجأة،

كان التعب – َقبَلها – قد َهّدنا، فنمنا

لَذا لم يكن فعُلنا، وال ردُّ فعِلنا مناسًبا

لكّننا اآلن نفّكر مجدًدا،

 محمود بطوش

كأّنا تكّلمه السماء
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في عدم الوفاء لسجائرنا »الكليوباترا« العادية،

وبعضنا لم َيُعد َيِحّن إلى »شيشِته الّسّلوم«!

أما محبوباتنا المخلصات 

فُكَلهَن رفضن تائهَن المفتوحَة

ون »التعساء«!! وِصْرن ُيسمَّ

وهكذا ضاقت اللغُة علينا جميًعا

......

أيها الثمانينيون

لماذا يْحُلو لنا الحْكُي مع غير األصدقاء

أنا الذي ذاَت يوم

نويُت المِبيت عند »إبراهيم فهمي«

فرّحبْت بي ابتسامُته الخضراُء

وقال لي: احزن

فالحزُن – يامحمود – هو الشفاُء

ثم ناَوَلني بضَع تْمرات يابسات،

ورَمى نظَرُه كّله ألعلى

كأنما تكّلمه السماُء

هناِلك

أرانا شيُخنا حقيقَة كيف أن الليَل يتَعْسَعس،

وأن الصبح – هاهو مثُلنا – يتنفس

وأن الله أكرمنا – الليلة – بالنار

بعدما عشقْت إبراهيَم

فهي البرُد وهي الدواُء

وهكذا أشَعْلنا ليَل طوبة بالذكرياِت

ثم اتسعْت حجرُتَنا بغتًة

وتقاَطر عندها الغرباُء،

وكعادته وَجَدنا البوليُس بسهولة

وكأنه صديُقنا العجوز،

فيا أيتها الثمانينيات

ُكْوني لي امرأَة »الشهاوي«

وابَقي كأبّوة »سيد حجابـ»

كوني لنا وجه النادل الريفي/ قمًرا

فقد حّطت فوقنا الليلُة الظلماُء

كوني كمزامير »على محمود«

أيتها الـ..

ليتك ساخنٌة كدم الصعاليك،

ومتجانسة كرسم كلمة »أحباء«

وتدفقي

كنصيحة »العم خيري«:

اعلموا أيها الصعاليك األحّباء

أن الشعَر رغيُف خبز

خارٌج من الفرن اآلن

له رائحة الحياة.
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استحَياِء  على  ُتَعاتُبني  َهَمسْت 

َصحَرائي ِمن  الَماُء  َجفَّ  وَتقوُل 

الَظبي في َصدري َيبيُت على الطَوى 

!!! لألشياِء  األشياُء  واشتاقْت 

فَضَمْمُتها َيماَمٌة  إليَّ  شَهَقْت 

استعالِء  على  َجاءْت  ويَماَمٌة 

غَزاَلٌة  الَجماِل  في  والَزينبيُة 

بالَماِء ُمتيَّمًا  وكنُت  َعْطَشى 

قصيدٍة  ألُف  الَغجرِي  فبَشعِرَها 

ضيائي َبدُر  الَقمرِي  وبوجِهَها 

حديَقٍة  ِعْطُر  الوردِي  وبخِدها 

ِسَقائي َخْمُر  الَملكي  وبثغِرَها 

حبيبٍة  ألُف  وفيِك  أقوُل  ماذا 

ُحلٌم فى ليلٍة َشتوية

ثروت سليم
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الباِء حوَل  وأطوُف  أنَا..  ألٌف 

فرَحٍة  تَماِئَم  روحي  في  أيقظِت 

بالعذراِء الُحوِت  ُبرُج  ليهيَم 

بليلٍة  وجئِت  عشقًا  ومَنْحِتني 

إسرائي ِمعراِجها  ِمن  رتَّْلُت 

ُمسنٍد في  كامٍل  عشٍق  كحديِث 

الُشعراِء بسورِة  البياَن  جمَع 

َيَمْت لم  حٌي  اللِه  وحُي  الُحُب 

باألشالِء األشالُء  تلتقي  لو  

إنَّما َمْيَتًا  الُحبَّ  َتحسبْن  ال 

الُشهداِء مَناِزَل  الُمِحُب  َحاَز 

َمخدعي في  تزْل  لم  الزينبيُة 

ندائي؟ تسمعيَن  هل  َيا  نَاديُت   

عصفوَرٌة وَزيَنٌب  الشتاُء  دخَل 

وِرَدائي عباءتي  بِحْضِن  َدَخَلْت 

فرحٍة  أجَمُل  الَدْمِع  وبعُض  وَبَكْت 

أجزائي ِمن  البركاُن  َر  فتفجَّ

وبعَدها  هيَت  َهْيَت..أقوُل  وتقوَل 

شتاءي َنسيُت  وقد  الربيُع  بدأ 
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قاطعوا البحارة

فقتالهم هنا كثيرون     

ثم إنني كلما رفعت عيني

ألنظر إليهم 

أبصرت آثار دمائي 

على أطرف

أصابعهم.

ال تخبروهم أنني هنا

وأنني عبرت المحيط

ألجلهم فقط.

ولم أعد أفعل شيئا

سوى أن أكتب

أسماءهم على حائطي

ثم أمحوها.

ال أريدهم أن يعبثوا بروحي

يكفيني قلبي المتعب جدا

وأيامي التي صارت أثقل

من أحالمي.

البحارة 

نجاة على 
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1

لقد أرهقت من كثرة األكاذيب

فهل تسمحون لي، اآلن،

أن أعترف بهزيمتيش

2

لن أتلصص،بعد اليوم،

علي العشاق في الحديقة

ولن اطلي الحوائط باأللم

سأكتفي

بوضع رأسي علي العشب

وأنام قليال

قبل أن يأتي الليل

الذي ال أحبه

3

وضع الجريدة في الحقيبة

وضع ديوانه المخطوط 

في الجيب األوسط للحقيبة

وضع أفالمه

في الجيب الخلفي للحقيبة

وضع صورة البنت الوحيدة

التي أحبها

في الجيب األمامى للحقيبة

ثم وضع الحقيبة 

في منتصف الشارع

ومضى

كذب أبيض

عيد عبد الحليم
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- 1 -

نخيل يصلى..

 خلف ساقية ظمآى 

وبنٌت تلملُم..

 فى براح الوجع أغنية 

ولٌد..

يغزل فى سعف النخيل..لحنـًا 

وأمرأة..

تمنحنى بعض ثمار العافية 

مواسُم تجئ 

ومواسُم ترحل..

والورد النعساُن

يختلس من عينىَّ 

قطرات التأمل ليحيا..

– 2 -

هناك بين الحقول..

كانت تغزل..

فى خيوط الندى 

أغنيتها    

وتجدول للسنابل الضوء 

وتحط على قلبى..

موعداً 

فآتيها مكباًل بالشوق

وأسكب فى كفيها مباهجى..

لترتوى    

وتطلق من شرنقتى صيحة..

الياسمين

فأدخلها..

مابني عبريك والبحر 

أشرف الخطيب
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ُأفتش فى عينيها عنى..

فتنطقنى.. ُأحبَك اآلَن..

لهذى البنت

كنُت أقود.. مملكتى 

وأقتحم حصون البنفسج 

- 3 -

لهذى البنت..

صاغ البحر قافيتى   

وسقانى من صفاه 

كل كأس بالتمنى 

لسُت أدرى 

حين الحت للطريق   

كيف أحتواها 

وسمائى أضحت بظنى   

أطلقت ُسهد الليإلى 

أسكنت أيامى..

هجراً 

داعبت موج احتمإلى 

ف أفاض البحر

 شعراً 

وتغنت بالرحيل 

باعدت.. بينى.. وبينى 

خضب الموج سناها 

ويكأنى..

كنت ُأبحر فى هواها 

وشراع القلب ُيدمى 

حتى غابت 

فاستراح الليُل منى   
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إيدين  َوَراه  مستخبى  السفندى  ِقشر 

مكتوب  فحيم  بلون  اسِود  وقلب  عريضه 

على واجهته » كاتب » بناب عريض  وُصرَّه 

ا ترن   البالط شلنات والفضه لمَّ بتسقَّط على 

الحــــروف  ويقَلُعوا  البهـــــــوات  يسلِّموا 

يكتِّفوا  المناشر  ع  و  التانى  ورا  واحــــــد 

مع  الدموع  وتنزل  المشابك  وًتْقُرص  الهدوم 

بيهزر واألرض  يقولوا  لو قلت حنفيات  الميه 

العيا  تشيل  عشان  الجنبين  م  متقوبه  مش 

السرير  على  الضحكه  بيرفعوا  والمجروحين 

وكان  القديم  زرعى  فى  يُدوب  ر  متقدَّ والمر 

ر  مبذَّ السنادى  طرحى  مرْعرْع  روحى  فى 

يعجبنى لونك يا قوطه مش عشان دمك لكن 

ـاه ومكسـوفـــه كأن واد   عشان االحمر حطَّ

م الجن متغندر قال الحكايه دى نادره أنا قلت 

عندى م الكالم أندر بس الكالب  بيفتوا لحم 

القهاوى ظبتك  األنجر على  القول ويتفوا فى 

أكبر  لى  قلت  لك صرصار  وقلت  بتفكر  وانت 

خايف  والحبر  سيَّال  والَعَرق  زباله  صندوق 

يحضن الدفتر ليقولوا مسكين وشوفنا روحه 

واكتر  ُنصها  دايب  اللى  الماليه  على  بتفرفر 

من الكالم القش نمال اإلوض والحزن متبعتر 

شربته عشرين سنه ورضيت بصباُره عشمان 

جوه  حنان  يصب  وحفان  ومراكب  بحر  فى 

القلل سكر نازل كأنه حروف من غير نقط وال 

صوتَ َسرْحت ويَّاها وسمعت تانى الرنَّه تحت 

ر وانا لسه جوه الخال قلبى  السما تقولشى بتنطَّ

مالن بالرمل وحروفى بتحفَّر ِعْتِرت فى ورده 

بجناحين والرمل بيعفَّر من كهف رايح لكهف 

ا  لمَّ الريح  هسيس  تشوف  عاجزين  والعيون 

تحوم وتزوم وتحتها يضل الكالم لبق متمرر 

قال الحصان ما تقفش عند بداية الحواديت و 

خليك حويط زى 

الندى وهو عامل حبر

مسعود شومان
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ُدوس على أقدامك وروح للسر تحت الحصى 

نايمين وريحة  والصولجان  الطير  تلقى جناح 

التراب عارف شواشى الشجر والعتمه لّما تنوَّر 

خايل  اللى  الشط  ع  الحزن  طابور  وتسوق 

أو  الشخبطه  بداية  ُتنظر  ما  قبل  من  العين 

أنين المخلوقات فى أول المنظر غنَّى المالك 

والجناح مربوط بحبل حرير والحلم متمسمر 

الحيطان رسموا ِجَمال سارحه ومراكب  على 

مع  تشمها  قديمه  ريحته  وعنبر  بلدى  وورد 

الكالم تنكتب كإن سيل ع الورق وله ضفاف 

وحيده  سطور  ر  متسطَّ العشق  وراها  بيضا 

أو  البيـوت  ع  الليل  بتوزع  بعضها  بتسند  أو 

تسقى شربات الغـــرام فى كوبيات مرمـــر 

زمانى لعبت عنكـــب والحيطان بتملِّس على 

الكفيـــــن هنا الحيطــــان ُتأُمر أقــــول 

الوتر  م  و  دمعـــــه  عينى  من  لهــــــا 

جرحين على القنانى مرسومين بيرقصوا حجله 

أمواج  الشفف  م  ويدلدقوا  النجمات  وتشهد 

وجايه من بعيد راكبها شيخ أشقر من سحنته 

والجمع  نشبع  وال  ناكل  رطب  الحروف  نازله 

قال أكتر ما شافت عينَّا طير والضله ع الصحرا 

بتعمل بقع ترتاح عليها والطيور بتحوم بيضا 

وسمرا وزقزقتها ُلقا يرميك على الرمل ترسم 

بالضوافر بيت مكتــوب على واجهته يا داخلين 

الطير  تكبيـرات  وتوسع  صلوا  المكان  هذا 

والُكتب تكتر ما بين حروف صامته وكالم ما 

طلعش والبير بيسقى العطشانين وكل منقار 

الغنمات  ورا  الراعى  بيسرح سرحة  سرُّه  وراه 

ويهش عنه بالعصا التعابين وياخد السم يقول 

له يا ترياق خليك ِلَحنك الحبايب عنقودين  م 

السكر واسقيه لطير البر يعرفنى ودارى بحإلى 

ع  تقولشى  ما  الحـروف  وع  عنى  بيسأل  ولو 

البير اللى ما بيخلصش خليك حويط زى الندا 

وهو عامل بحر وأجمل الطير اللى مالوش فى 

منها  يصب  الخفيفه  حروفى  يشرب  الجيفه 

ويفطر ويدى لَلدْبالن من بشاير الضله ويقول 

األخاديد  على  بيستر  وربنا  كتير  عندى  له 

والورق  الغزالن  وروعة  النمل  دبدبات  وعارف 

ا اتقشر على الطبإلى َغنَّت  لو نشف والَحب لمَّ

الطرحه وحزنت والعقد فى الرقبه يقول ياليل 

وعيون وحيده فى الدموع بتِخيل تستنى قمر 

ياليل علشان معاه تسهر  المغارب طلة غناك 

الحـــــــزن مستكتــــر  ليه  وُدعــــــاها 

علينا نمال إيدنا دفا إن شالله قـــدام العجين 

على  ونحط  يخمر  ما  بعد  من  يليــــن  ا  لمَّ

ينا  ه رقوه يا عجيــــــن ما تلعبطش وادِّ ِوشُّ

م الَحنُّون واطلع ِسِرح زى الهوا  لو هز نخُله 

والبلح طايب ينزل فى حجرى  حفان رطب 

االحتجاب  لعشاقى بالش  وقول  أحمر  والخد 

ر علينا  سهم المحبه فى الجراب والعشق متقدَّ

الليل  نسمى  نقدر  عشان  القنديــل  نسرج 

ا يميـــل الدمع يكشــــف لْمِعَتك  والزهر لمَّ

يا َخْد وساعتها تبقى جميل والخطوه تتفسر 

فى عتبة المواويل واللى 
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قوره  أبو  العفى  الحصان  على  بيشيل  عشق 

ته باين هالل أسمر ويعرف إمتى  نايره فى غرِّ

يتكلِّم وإمتى يُصر فى المنديل جراحه وهىَّ 

ِحمل تقيل على كتافه ورمل السكه خإلى م 

ه تقيل على الرجلين سنين  الحصى ناعم وهمُّ

شاياله بتتمشور وياما شال على ضهره ملوك 

خصيان ومكاسين والد جاريه ُجباه حافيين 

وإيــــــه  م الهند واأللبان عرب رومان وإنس 

وجان وقبط بيرفعـــــوا الصلبــــان مغول 

والزيبـــق  والهالليـــه  الهمه  وذات  بربــر 

ع   رايته  بيرفع  بيبرس  وسيف  القمصان  وابو 

ابو  وشايله  للعالمات  رايحه  وخضره  الخنجر 

زيد إلى المنذر وتغريبه وايتام العرب ماشيين 

إلى عنتر فى سجن وسيع وبانينه يهود خيبر 

عليها  موت  أبجدية  بيكتب  صوت  وينده 

شاهده أشجارنا من الصحرا وللعمران تاخدنا 

مركبه بيضا وكان ياما 

األحالم  أول  نمسح  الضلمه  قلب  فى  كان 

وأخرها ويفضل نصها فى الطل 

فوق الموج مع الدم اللى سال ع الشط ومعايا 

الحصان شايف وسرجه يميل وُخرجه يشيل 

ما  التواريخ  على  تهطل  بالدموع  جماجم 

يبقاش إال غثاء السيل على جراحنا بيتشطر 

سبع شطرات وينده زهر قافياته ويتشطر 

بخياالته وساقى المر نخالته وتمراته بتصرخ 

األصول  خوان  فى  يتمر  وال  وتنز  بالعسل 

مفروش  وعرضه  العشيره  فى  محنى  والفرع 

بتشتكى  الضفيره  تبان  يلمها  الحصيره  ع 

األميره  ياخدها تبقى خصله من جدايل  لله 

فى  واحنا  الجزيره  وتبان  يعشقها  واألمير 

يرفرف  الريح  فى  والشراع  بنهتف  المركب 

وحزن  حوا  فرح  تكشف  أيدينا  فى  والرايات 

يكتب  وابتدا  الميه  عليه  نزلت  للتراب  آدم 

ابتدا  والنبض  األرض  ع  دموع  أول  برجليه 

يجرى واألسامى اتوزعت على كل روح سألت 

سؤالها منين وليه إمتى وفين والجواب دافى 

ودفين مع الوليفين ســـــرهم ع الشجر أو 

لما  الخطر  رعشات  فى  أو  المطر  حبات  فى 

سماه  وشاف  الطوفان  ساعة  المركبه  ع  بان 

وأرضه  ال  هطَّ والمطر  طريقه  بيحدد  والرعد 

أجناس  والبشر  عليها  نازل  واسعه  بالهموم 

تشوفه  اللى  وفيهم  والتعلب  البر  غزال  فيهم 

التنا  قليل  الرمه  وفيهم  الناس  عرفت  يبقى 

فى  مالوش  اللى  والطيب  الوساوس  وفيهم 

النخيل َتْمَره واللى يبيع الميه فى حارة السقا 

واللى رضى يبقى من األنجاس واللى فواخرى 

قمر  واللى  مواويل  بتاع  واللى  حلوانى  واللى 

قلع  واللى  لقمته  بقلمه  اشترى  واللى  وناس 

ماشيه  المركبه  و  مداس  ه  َخدُّ واللى  هدمته 

وسايق بحرها  اإلحساس بشوقه يكلِّم الضلمه 

و شوقه أساس لقصر من الخيال والوهم وال 

دموع على الكراس نقط ُمرَّه تالقيها فى صباره 

ناصيه  أول  فى  واطى  بيت  فى  عتبه  على 
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السما  م  وشايل  غلبان  موج  فى  الحاره  فى 

قلوبهم  ت  ابيضِّ الدعا  لبحاره دقونهم م  بشاره 

ت وسابت ع الشراع شاره بإن  م الجروح جضِّ

بيت  وال  عذرا  وال  سابتشى  ما  أماره  النفس 

عبد  يا  سيِّد  يا  الدنيا  وشوف  بحجاره  مبنى 

وزارعينه  مالوهش جذوع  خنوع شجر خاوى 

وقالعينه مراكب غارزه فى الطينه ومالها قلوع 

قلوع مالها فى مولد صاحبه مش غايب وجد 

الجد فى الملهــى بالد هاتمــــه حروفها ع 

السطور كاتمه وغاص الحرف ما عرفتش أجيبه 

منين وصعبت ع السنين شايفاه بيزحف فى 

الضالم  بال كفين وتسمع فى  وإيديه  البياض 

رايح  جيبه  فى  والدفا  بينده  ودبيبه  تنهيدته 

لفين ما اعرفش وحصانى كبر بالحزن ماشى 

الفوضى  بخطوته  ويقرا  مشيبه  بيتأمل  به 

بيجيبه  اللى  والنور  الضلمه  تاريخ  ترتيبه  فى 

البر  وطيـــر  واأللوان  السبعه  البحور  يوريه 

يشهق  بيبتدى  لحرف  وتعذيبـــه  والسجان 

ع  معلم  ونحيبـــه  الكلمه  وســــط  فى 

الحكايات  فى  هايجه  قوافى  عالمات  الخدود 

مع اخواتها وكانوا زمان تلت وردات وخلفتهم 

للملوك  خدوهم  والناس  الوسع  فى  بتكبر 

واألمرا والحراس عطاياهم من الدنانير تقصص 

فى جناحات الطير وأخرة خدمة النخاس ورق 

ما  وكإن  وكان  نتفتهم  الكدبه  وريح  ناشف 

تصدقش وادى الجن صدقنى فى صيد اللولى 

لما يرن فى عبقر ووهم سايقنى وسابقنى على 

الخياالت وصوت النغمه م العمات وم الخاالت 

وخوفى هاالت من الدخله ياإما خرابه مهجوره 

من  األمور  تخال  وال  النخله  فى  سباطه  ياإما 

سور عليه رايته وكدب بيفتح التواريخ يشوف 

وطعم  األزلى  همنا  بتعكس  بمرايته  الدنيا 

والشنشوال  الجوبيا  وصيد  غزلى  فى  المر 

والزنزل  السنط  وخشب  كفاشى  ما  والسنانير 

ما  وعنينا  بعضينا  عن  ُغرب  فضلنا  مادفاشى 

غابتنا  فى  بنموت  وحوش  حقيقتنا  بتحقش 

سرايرنا قبور ماشيه عليها نايمه غايتنا بترطن 

والحروف عربيه بحمارها ومين بيفض أسرارها 

ومين جارها وهى بشوقها بتطالع واخر حرف 

بيسوقها  بمسمارها ومين  دقِّيُنه  النعش  فوق 

غير حّمار فى إيده لجام وَفَرط المهر من إيده 

وال اتحرر فى بيتى يموت غريب الدار.

)مقطغ من قصيدة / ديوان(
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وتظلمنى..

وأنا الحارس على بابك

وأنا اللى مقلم الشجرة

فى عز المطرة ما بتنزل على رحابك..

وأنا السامر وأنا السمار

ودافع وقتى بأنّقر على شباكك الموصد

وأغنى غنايا وأشعارى

وأبّرد فى الهوى نارى..

.....

وتظلمنى..

وكل مرة تظلمنى أكون مظلوم..

لكن حزنى اللى قاتلنى على ظلمك

ال كان بايدى أعدى البحر 

وأدوق قمر اللقا بينا..

وتظلمنى..!!

عبده الزّراع
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وال حاوى وال مخاى وال جنى عالء الدين

هجيبلك حته م النجمة أم ديل مقطوع

وحطت فوق سطوح بيتنا..

ولمتنا أنا وإنت فى ونسة ليل بنتواصل

ساعات ياما تعدى علينا وبتجرى..

كما حصان السبق مطوق

نحاول نظبط اللحظة ما نعرفشى..

ناس  ويكفى  يفيض  مشاعرنا  جيش  ويخرج 
غيرنا

وأنا تايه ومش دريان..

يمكن  ما  ألقسى  وخداكى  التوهة  وإنت 
التوهان

نفوق نندم..

ونرجع عصفورين يحاولوا يطيروا فى البستان

.....

وتظلمنى..

وليه تظلنى.. وأنا لم أرتكب جرما وال عصيان

خيإلى بس كان شاطح..

ومتصور بإن الود كان ممدود..

طلعت أكيد أنا الغلطان

وفاهم إنى مش غلطان..

وإن الكره متجذر بقاله سنين

وإنك أنت متسط على موتى..

وإن ربك الغفار أكيد موجود

ما تظلمنيش عشان خاطرى.. ودّور بس فى 
دفاترى

مسيرك يوم تالقى حاجه تشفع لى لدى قلبك

ولو نقطة فى بحر أخطائك المليان..

ولو نسمة حر فى بؤنه فى قلب صحره مترامية

ولو ثمرة فى عين جوعان..

فحاول تصفى وتتصافى مع األحزان

وإقرأ فى سورة الفاتحة..

وإقرأ فى سورة الرحمن.
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ُأوُلو النُّهى...

وما َمَلكت َأْياُنها

عمرو جمعة

] 1 [

َيِهيُم اْلَمَكاُن ِلِذْكَرى ُوُجوِدْك

... َأَغراً َيُغرُّ

َوَيْهُفو اْلُفَؤاُد لَِمْشَفى ُجُنوِنْك

... َفَدْومًا َيِترُّ

َيُتوُق اْلَخَضاُر إَِلى َزْيَزُفوِنْك

... ُزُهوراً َتِشرُّ

َباُح َوَصْوَت ُفُنوِنْك َيِميُد الصَّ

... َوِحيداً َيُكرُّ

َوَيْبَقى اْلَمَساُء َأِسيَر ُعُيوِنْك

... َكِثيراً َتِفرُّ

َماُن َصُعوبًا ِبُدوِنْك َيُمرُّ الزَّ

... َوَلِكْن َيُمرُّ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

] 2 [

َهَذا الَِّذي ِفي اْلَحاُنوِت

ِقَناْع...

َقْلُبَك اآلَن ِفي اأَلْسَواِق

ُيَباْع...

اْسَتْخَسُروا ِفيِه ِحْضَن اْلَكَفِن

َقَلُبوا َبَياَضُه ِلإِلَزاِر

َوَرِكُبوا َعبَّاَرَة ُأُحْد

ُسوِل َخاُنوا َوَصاَيا النَِّبيِّ الرَّ

َوَتَبْعَثُروا

ُيْنِشُلوَن اْلَغَناِئَم

َباِح َوِفي الصَّ

َطاُفوا بِاْلَكْعَبِة اْلَوَداْع

َصلُّوا َوَصاُموا
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ُروا ِفي ِمَنى َوَتَسحَّ

َسَرُقوا ِسِنيَنَك

ِمْن ُهَنا..

َواْسَتْفَتُحوَها بِاْلَمْوِت

ُهَناَك..

ْبِط َقاُلوا إِنَُّهم ُأوُلو النََّهى َوالرَّ

َضا َوإِنَُّهم ُروُح الرِّ

َمَلُكوا اْلَيِميَن

يَن  ُمَحيِّيَن الدِّ

َعِبيداً لِْلُمْعِطي

َوَتَزيَُّنوا بَِثْوِب اْلَكَماِل..

 .........

َماُن اْلُمْحَتَرُم ُهَنا الزَّ

ْب َقرَّ

ْب َوَجرِّ

َيا َفَتى

َهلِّْل َوُذْق َطْعَم اْلِخَداْع

َوْحَدُه َيْشُعُر بِاأَلَلْم..

َوْحَدُه َيْحَتِرُق اْلَعَلْم..

ُحْلُمَك ُهَناَك ِفي اأَلْسَواِق

ُيَباْع...

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

] 3 [

َراِب َجَلَس ِفي َزاِوَياٍت ِمَن اْلَحِنيِن السَّ

َيُقصُّ َعْن ِذْكَرَياِت َحِبيَبٍة َواْلِغَياِب

َعْن َبْهَجِة اْلِعيِد ِفيَها

َعْن ِظلَِّها اْلَواِرِف

َعْن َقْلِبَها َواْلَخَضاِر

َعْن َوْجِهَها َواْلَعَماِر

َعْن َعْيِنَها اْلَجاِذَبِة 

َعْن َرْوَنٍق َأْبَهى 

َعْن َوَطِن ااُلْغِنَياِت 

َعْن َبْسَمِة اأُلْمِنَياِت 

َعْن َصْوِتَها َوالنَِّشيِد 

َماِء  ْفَراِف بُِعْلَيا السَّ اِرِح الرَّ َعْن َشْعِرَها السَّ

َعْن ِسْحِرَها َواْلَبَراَءْه  

َعْن ِحْضِنَها َواْلَبَراِح 

َعْن ُأْنُمالٍت ُتِطيُب 

َعن اْنِسَياِب ُخَطاَها 

َعن اْخِتَماِر َهَواَها 

َعن اْرِتَقاِء اْلَعَلْم 

َعن اْلِبَعاِد اْلَجَفى 

َعن اْحِتَضاِر اأَلَماِن 

َعن اْرِتَفاِع اأَلَذاِن 
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َماِن  َعن اْلِبالِد َوَعْن ِسيَرِة َهَنا َوالزَّ

َوَهاَم ُيْنِشُد ِشْعراً..

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

] 4 [

َتَعلَّْمُت ِمْنِك

َقْفَزَة اأَلْمَطاِر

َوُغْرَبَة اأَلْمَصاِر

اِر مَّ َوَجْلَسَة السُّ

.........

َتَعلَّْمُت ِمْنِك

َوَجَع االْنِتَظاِر

َماِء اْلُمْشِمَسْه َعدَّ النُُّجوِم ِفي السَّ

َوَبْعَثَرَة اْلَوْرَدِة اْلُمْدِهَشْه :

» َتْأِتي َأْم ال َتْأِتي

َفُكلُّ اْلِجَراِح َداِمَسْه ! «

.........

َتَعلَّْمُت ِمْنِك

ُبْؤَس اْلِفَراِق

َوُقْبَح اْلِهَراِق

ْمَع َيْرِوي ِفي اْلَعَطْش َأنَّ الدَّ

َواْلَحْرَف ِدْرِعي ِإْن َبَطْش

..........

َتَعلَّْمُت ِمْنِك

َأْبَجِديََّة االْنِتَماِء

َواْسِتَحاَلَة االْنِحَناِء

َأنَّ اْلِعْشَق ِهْجَراٌن

َواْلُجْرَح ُغْفَراٌن 

.........

َتَعلَّْمُت ِمْنِك 

َوْثَبَة اْلَحَوانِيِت

َوَدْمَعَة التََّوابِيِت

َأنَّ اْلَبالَء َوَشْم

َواْلَجالَء َصَنْم

َوَأنَّ اْلَعَصاِفيَر َمْهَما َدَنْت

ن َظَلْم َحْتمًا َتِفرُّ ِممَّ

.........

َتَعلَّْمُت ِمْنِك 

َمْوَت الثَّائِِر َقْهرًا

َوَمْوَت اْلَفاِرِس َغْدرًا

اِعِر ِعْشقًا.. َوَمْوَت الشَّ
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َجَسٌد جسْد

ما خاَن قلَب عشيِقِه حيَن اتَّحْد

أْو قاَل  - حيَن على لهيِب الصخِر  أْلقوا قْلَبُه 

- أَحٌد أَحْد

َة ِكْلَمٌة ُمَتَيقًِّنا لْو قيَل َثمَّ

فالَمْشَهُد المْخلوُق من َأَلٍم َفَسْد

اآلَن تْصَعُد من ُعُيوِنَك دمعتاِن َكُلْؤُلٍؤ 

إْن َكبَّروا ركَع الكالُم على القصيدِة أو َسَجْد

جسٌد َقِلْق

ترَك الَحكايا ُكلَّها 

النُُّبوءِة  َطَرِف  .. في  األغصاِن  بَِبكارِة  ُمَتَشبًِّثا 

قْد َعِلْق

ْفُرُة الَعْجالُء َتْفُتُق َرْتَقُه والشِّ

وَيعوُد يْرُتُق َفْتَقُه

وَيَظلُّ َيْسعى في المجاِز على ُرؤاُه ُمَشتًَّتا

َفَلَعلَّ قافيًة َتُحطُّ على الَوَرْق

َوُيِعدُّ نهَر الماِء.. والقمَح الرَّغيَف َوَضْرَعُه

ُمْسَتْعِذبًا هذا العذاَب لَِيْنَعِتْق 

قهوُة اجلسد

محمود حسن عبد التواب
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ملـٌة  تسـَعى .. وَجــــــاَءت نـَ

َتُجـوُب  األرَض  في  َظـَمــٍإ ..

بال  َضَجـٍر ..  وال  َكَســِل

ـَـــاُح  الجوِع .. تعــاِكـُسَهـــا  ري

واألوجـــاُع  تعُصُرَهـا ..

وال  تهَتـّم ..  أو ..  َتـَســِل

َتـَرى  في  الُبعــِد  لـؤلـؤًة ..

فـتـرُكـُض  نحـَوهـا  َركضــًا ..

فَكــــاَنت  قطـرُة  العَســِل

هــا .. َفـذاَقـت  مـن  َحـالوتـِ

ِبَثـت .. َوَراَحـت ..  ثم  َمـا  لـَ

َوأن  َعـاَدت  َعلى  َعـَجـِل

ًة  أخـَرى  َحـاَلَوَتـه .. لِـَتـرُشـَف  َمـرَّ

َوَتـدُخـُلــُه ..

بـال  عقـٍل ..  َواَل ..  َوَجـِل

أَراَدت  أن  ُتـَغـاِدَر  َقطـرة  العسِل..

التى  الَتَصَقت  بها  لصقـًا ..

َفـَلــم  َتُطِل  

وبين  َحـالوِة  العَسِل  استكـاَنت ..

 دون رغبِتـهـــــا ..

َفـَكــــاَن  نهــايُة  األَجــِل

هَى الدنيــا.. َفـُذْق منهــا..

وال تغـَتــْر..

وحـــاِذر قـطـَرة العَســِل.

قطرُة  الَعَســل

وليد العشري        
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الزيـــن  النبـــي  علـــى  أصلـــي 

وعمامـــة  خضـــرة  رايـــة  أبـــو 

الزيـــن  مـــن  نـــور  القلـــب 

الســـالمة  الهـــدي  درب 

***

بلدنـــا انتـــي  مصـــر  يـــا 

المصايـــب  شـــر  يكفيكـــي 

اتولدنـــا  احنـــا  أرضيـــك  ف 

حبايـــب  وجيشـــك  شـــعبك 

***

منصـــور دا  فلســـطين  شـــعبك 

باقـــي  مـــا  عمـــره  والظلـــم 

ومكســـور  عايـــش  ترامـــب  أدي 

باغـــي  كل  علـــى   والـــرب 

***

وصاحبتـــه اللـــه  صاحبنـــي 

العبايـــة عليـــه  ورميـــت 

طلبتـــه يامـــا  الشـــدة  فـــي 

الربايـــة عديـــم  لقيتـــه 

***

وبعنـــاه قمنـــا  الحـــر 

وفصلـــه  أصلـــه  ونســـينا 

خدنـــاه بالحضـــن  خســـيس 

أصلـــه  ف   زدنـــا  وبالكـــدب 

***

كرامـــة  للعـــار  دا  المـــوت 

المذلـــة  أصـــل  دا  والعـــار 

كرامـــة  غيـــر  مـــن  والخلـــق 

مذلـــة  ف  عايشـــه  تبقـــى  راح 

***

مربعات فن الواو 

جاد زكي سليمان



300

العجايـــب  فيـــه  دا  قولـــك 

كتيـــره المعانـــي  فيـــه 

المصايـــب  تشـــيل  كلمـــة 

قبيلـــة  تهلـــك  وكلمـــة 

***

زاد الـــراس  علـــى  دقـــك 

أصلـــك ف  بانـــت  والخســـة 

والـــزاد الفضـــل  ناكـــر  يـــا 

وصلـــك لـــي  ينفـــع  ماعـــدش 

***

لنفســـك تبقـــى  اللومـــه 

الخســـايس غـــدر  ماتلومـــش 

حســـك  ف  تعلـــى  أوعـــاك 

دايـــس األصـــل  ع  النـــدل 

***

بحـــورك ف  شـــباكي  وارمـــي 

القوافـــي عالـــي  شـــعر  يـــا 

بحـــورك ف  يعـــدوا  والنـــاس 

وافـــي مـــا  ومنـــك  عطشـــان 

***

قلبـــي  ســـحرالي  بعيونهـــا 

حداهـــا  ســـاكن  والقلـــب 

وعقلـــي  فكـــري  واخـــدة  يـــا 

هواهـــا  شـــاغله  والقلـــب 

***

لقلبـــي بلســـم  ســـمارها 

وريـــدي قطـــع  والعشـــق 

قلبـــي ف  زايـــد  عشـــقك 

ايـــدي ف  ايـــدك  تخلـــي  مـــا 

***



القصة
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تقابال مصادفة في المقهى التليد المزدحم. جلس 

العجوز  مقعد  يالصق  يكاد  مقعد  على  الشاب 

صغيرة.  معدنية  مائدة  بينهما  الملول،  الخمسيني 

مياه.  وكوب  قهوة  فنجان  الجرسون  عليها  وضع 

الزبائن  أصوات  قهوته.  العشريني  الشاب  يحتسي 

الديمينو  لِعب  وفرقعات  ضجيج،  في  متداخلة 

زاعقة  ألغنية  تسجيل  صوت  فجأة  يعلو  والطاولة. 

المقهى.  إدارة  مكتب  ناحية  الشاب  ينظر  سخيفة. 

تجلس على مقعد اإلدارة امرأة أربعينية ممصوصة. 

لّوح لها الشاب بيده مبينا ضيقه من األغنية والصوت 

وهزت  شفتيها  زمت  الكئيبة  الممصوصة  العالي. 

غضب  زاد  الشاب.  الحتجاج  رفضا  باحتقار  رأسها 

الشاب من الرد أالحتقاري، لكن ماذا يفعل وقد وقف 

بجوار الممصوصة رجل شرس المالمح ضخم الجسد. 

ربما يكون حارسها.. أو عشيقها.

العجوز نظر للشاب متضامنا، ثم لعن الممصوصة 

ولعن عشيقها المفتري ولعن المقهى. ارتاح الشاب 

مقعد  من  أكثر  مقعده  قرب  له.  العجوز  لتأييد 

العجوز، وانخرطا في حوار سرعان ما انقلب الحوار 

لجدال فرقعا صوتيهما في شجار. خبط العجوز على 

جانبه  على  المياه  كوب  فانقلب  المعدنية  المائدة 

ما  وسكب 

تبقى فيه من 

مياه. صاح..

-أنتم جيل طائش.

فخبط الشاب على المائدة فاستكمل كوب المياه 

السقوط وانفجر في األرض مهشما صاح..

-أنتم جيل أخرق.

خاتمة 1

وثب العجوز ثائرا من مقعده. وأخذ خطوة فاقترب 

من  مطواته  استخرج  سرعة  في  الشاب.  من  كثيرا 

جيبه، وقبل أن يقف الشاب مدافعا عن نفسه، كان 

العجوز قد غرس المطواة في رقبة الشاب.

خاتمة 2

وثب الشاب ثائرا من مقعده. وأخذ خطوة فاقترب 

من  مطواته  استخرج  سرعة  في  العجوز.  من  كثيرا 

جيبه، وقبل أن يقف العجوز مدافعا عن نفسه، كان 

الشاب قد غرس المطواة في رقبة العجوز.

نعم قتلته! ملاذا؟ هكذا؟!

حجاج أدول
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أن  قبل  جفاخشفيلي1،نصرناه  ميخائيل  جمعنا 

نجادله من زاويتين متقاطعتين فبدأت الحكاية...

االِختالفي،  تكاملنا  من  دهشته  المحاضر  أبدى 

قلب النظر في ضيفتي لؤلؤة البحر األسود وابتسم 

ابتسامة غامضة!                             

يومها وأنا أحدثك عن حلمي الضائع بزيارة بلدك 

أواخر زمن القطبين باسطة أمامك مخزون التجربة، 

قلت لي إن  إشراقة ضحكة شمس »باتومي« خير 

الروسية  األغنية  شمس  كوتها  التي  للقلوب  بلسم 

الوحيدة التي علقت شبه كاملة في ذهني...

علقت مستقلة عن إيديولوجيا االتحاد...،تحرسها 

مثالية حلمي بالسالم العالمي:   

 في كل أغنية شمس،

وفي كل قلب أغنية.                                                                       

تغير الزمن وكنت الروسية الوحيدة بيننا...،بهذه 

ذات  بنظرات  يرمقونني  وهم  لي  قدموك  الصفة 

معنى حسبتها تأكيدا لتميز اخترق تاريخا قوقازيا 

طويال من الجراح، التي لم تتح لها بضع سنوات من 

»الحرية« أن تلتئم...                                                      

 حسبتك من 

زمن  فرسان 

مأمول يتربى على أيديهم األمل  !                    

   فارسة أبحرت في اتجاه الشاطئ وهي تمخر 

عباب البحر بسفينة الكلمة...،هدفها ردم تشييدات 

عمياء تتغذى على الكراهية والسيطرة...                                             

ضحكتها  للشمس  سيعيدون  ممن  حسبتك   

الريح،والنجوم  الموجة  وئامها،فتصادق  وللطبيعة 

القمر، والغابة الحقل...

 حسبتك 

و...                                                                                       

 حسبتك...!                                                                                        

الرهيب  االسم  أوقفني  الالزمة  بإنشاد  أهم  وأنا   

يتضمنه السؤال الطائش :

-ما أخبار هجرتك المقبلة إلى...؟

إلى...!  

نفسي  حنايا  في  مدويا  السؤال  تردد  -إلى....؟   

المستغربة. 

عاش الولد!

فاتحة الطايب 
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إلى  مزهوا  رافقني  الذي  المفصل  سردك  و 

وقادني  تريتياكوف،  ومعرض  البولشوي  مسرح 

بخطى ابنة البلد الواثقة عبر ضفاف نهر موسكفا  

غوركي/  تفيرسكايا/  فشارع  كولتوري  وبارك 

وأنت  وظفتها  التي  القلب  ولغة  تفيرسكايا؟ 

تصفين لي مكونات شوربة البورش؟ 

و...

وضيوف جفاخشفيلي...؟

شلني ردك عاريا من االستعارة... 

الشمس  ضياء  وحجبت  أنفاسي  انحبست   

بعد  السماء  توارت  الموعود...،  هدفك  صدمة 

ذلك وأخرس صوت الطلقات المجنونة تغريدات 

بالبل باتومي المضيافة ...

   نظرت إلى بؤبؤي عينيك ساعتها فلم أر سوى 

غبار كثيف ونيران تنطلق مسعورة من فوهات 

الرشاشات ...                                                                            

رأيت برميال من اإلسمنت يحتمي وراءه طفل 

أبيه...،وأقداما ثقيلة مرعبة تقترب  محتم بصدر 

في عزم وتصميم لتنتزع الهوية مغتالة روح اإلن

سانية.                                                   

والدمع متحجر في  نبضه  يتوقف  يكاد  قلبي   

عيني...     

بتلقائية  رفعت يدي إلى السماء...صليت من 

أجل الطفولة...،من أجل اإلنسان...، من أجل صد

اقتنا...!                     

كانت  بعيدة...،  بعيدة  بدت  السماء  لكن 

الرشاشات أقرب...،أسرع....                       

وابل من الرصاص...                                                                         

طاخ...طاخ...                                                                               

طا...                                                                                          

خ...                                                                                          

اخترقت الطلقات  الالزمة ومزقتها:  ب ي س ن 

ي ا )أ..غ...ن. ي... ة(               

 تطايرت أشالء الحلم  عبر المعمور...                                                    

س                                                                                           

ل                                                                                             

ا                                                                                              

 م                                                                                             

التاريخ  يحاكم  أخيرا  صوتك  وصلني  حينما 

أقنانه،كنت  عمدا  استبدلت  إقطاعيا  وتمييزا 

منهمكة في جمع أشالء نفسي.

مختار  مالك  برداء  تلفعت  وقد  شاهدتك    

قاتمة  لوحة  عيني  نحو  مصوبة  إلي  تتجهين 

األلوان،رسمتها وقائع متشابكة الخيوط و معقدة 

التفاصيل.       

وجرائم  أسطورة  وجهي  في  تقذفين  شاهدتك 

ارتكبها آخرون... ! 

لن أعرف أبدا ما رأيته وأنت تحدقين بحنق في 

بؤبؤي عيني ساعتها...             
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الصداقة  ابتدأت  حين  ظننت  كما  كنت  لو    

بابتسامة مثلما يبتدئ النهر من النهيرة،لشاهدت 

بوضوح أم محمد الدرة منغرسة في تاريخ آسيا 

الشهيدة...  بنت  العين  مرأى  القديم...،ولرأيت 

إلى  الشهيد...  و  الشهيدة  وأخت  الشهيد  بنت 

صدرها  من  قلبها  يقتلع   آخره...  إلى  آخره... 

الغاب  قانون  صناع  ضريبة  يدفع  طفلها  مشهد 

عبر الثقافات واألزمان...           

  يقتلها واقفة نحيبه...                                       

 ،... الولد  أجل  من  المستعطفة  األب  إشارة 

المأل:                      كاميرات  أمام  يعلن  المذبوح  وصوته 

مات الولد  !

لو كنت كما ظننت لشاهدت سيدة األرض، أم 

البدايات - أم النهايات، متربعة على عرش قلبها- 

قلبي تهتف لمن صعد إلى حتفه:            

عاش الولد!

هامش:   
Mikheil Javakh-()*(جفاخشفيلي ميخائيل   –  1

الجورجيين  الروائيين  أعظم  بين  من   )ishvili

وأعدمته   1880 سنة  ولد  العشرين،  القرن  في 

القوات السوفياتية سنة 1937 بسبب تمرده على 

حظر  تم  القمعية.وقد  السوفياتية  اإليديولوجية 

أطروحات  تثير  عاما.  العشرين  قرابة   كتاباته 

وثنائية  الهوية  مفهوم  حول  تدور  التي  رواياته  

واسعا  والضيف  جدال  البلد  / صاحب  المضيف 

والعالميين  الجورجيين  المثقفين  أوساط  في 

تعميما

عاش الولد ! فاتحة الطايب )جائزة النور السابعة 

لإلبداع: صنف القصة القصيرة /المركز األول/ السويد 

جفاخشفيلي1،نصرناه  ميخائيل  جمعنا   )2019

فبدأت  متقاطعتين  زاويتين  من  نجادله  أن  قبل 

تكاملنا  من  دهشته  المحاضر  أبدى  الحكاية... 

البحر  لؤلؤة  ضيفتي  في  النظر  قلب  االِختالفي، 

األسود وابتسم ابتسامة غامضة! يومها وأنا أحدثك 

عن حلمي الضائع بزيارة بلدك أواخر زمن القطبين 

باسطة أمامك مخزون التجربة، قلت لي إن إشراقة 

التي  للقلوب  بلسم  خير  »باتومي«  شمس  ضحكة 

التي علقت  الوحيدة  الروسية  األغنية  كوتها شمس 

عن  مستقلة  علقت  ذهني...  في  كاملة  شبه 

إيديولوجيا االتحاد...،تحرسها مثالية حلمي بالسالم 

العالمي: في كل أغنية شمس، وفي كل قلب أغنية. 

بيننا...،بهذه  الوحيدة  الروسية  وكنت  الزمن  تغير 

ذات  بنظرات  يرمقونني  وهم  لي  قدموك  الصفة 

قوقازيا  تاريخا  اخترق  لتميز  تأكيدا  معنى حسبتها 

سنوات  بضع  لها  تتح  لم  التي  الجراح،  من  طويال 

تلتئم... حسبتك من فرسان زمن  أن  من »الحرية« 

أبحرت  فارسة   ! األمل  أيديهم  على  يتربى  مأمول 

في اتجاه الشاطئ وهي تمخر عباب البحر بسفينة 

على  تتغذى  عمياء  تشييدات  ردم  الكلمة...،هدفها 

سيعيدون  ممن  حسبتك  والسيطرة...  الكراهية 

للشمس ضحكتها وللطبيعة وئامها،فتصادق الموجة 

الريح،والنجوم القمر، والغابة الحقل... حسبتك و... 

االسم  أوقفني  الالزمة  بإنشاد  أهم  وأنا  حسبتك...! 

الرهيب يتضمنه السؤال الطائش : -ما أخبار هجرتك 

المقبلة إلى...؟ إلى...! -إلى....؟ تردد السؤال مدويا 

في حنايا نفسي المستغربة. 
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إلى مسرح  الذي رافقني مزهوا  المفصل  وسردك 

بخطى  وقادني  تريتياكوف،  ومعرض  البولشوي 

وبارك  موسكفا  نهر  ضفاف  عبر  الواثقة  البلد  ابنة 

تفيرسكايا؟  غوركي/  تفيرسكايا/  فشارع  كولتوري 

ولغة القلب التي وظفتها وأنت تصفين لي مكونات 

جفاخشفيلي...؟  و...وضيوف  البورش؟  شوربة 

شلني ردك عاريا من االستعارة... انحبست أنفاسي 

الموعود...،  هدفك  صدمة  الشمس  ضياء  وحجبت 

الطلقات  صوت  وأخرس  ذلك  بعد  السماء  توارت 

المجنونة تغريدات بالبل باتومي المضيافة... نظرت 

إلى بؤبؤي عينيك ساعتها فلم أر سوى غبار كثيف 

الرشاشات...  فوهات  من  مسعورة  تنطلق  ونيران 

رأيت برميال من اإلسمنت يحتمي وراءه طفل محتم 

عزم  في  تقترب  مرعبة  ثقيلة  أبيه...،وأقداما  بصدر 

وتصميم لتنتزع الهوية مغتالة روح اإلنسانية. قلبي 

عيني...  في  متحجر  والدمع  نبضه  يتوقف  يكاد 

السماء...صليت من أجل  إلى  بتلقائية رفعت يدي 

الطفولة...،من أجل اإلنسان...، من أجل صداقتنا...! 

لكن السماء بدت بعيدة بعيدة...، كانت الرشاشات 

الرصاص... طاخ...طاخ...  أقرب...،أسرع.... وابل من 

طا... خ... اخترقت الطلقات الالزمة ومزقتها: ب ي 

س ن ي ا )أ..غ...ن. ي... ة( تطايرت أشالء الحلم عبر 

المعمور... س ل ا م حينما وصلني صوتك أخيرا يحاكم 

التاريخ وتمييزا إقطاعيا استبدلت عمدا أقنانه،كنت 

وقد  شاهدتك  نفسي.  أشالء  جمع  في  منهمكة 

تلفعت برداء مالك مختار تتجهين إلي مصوبة نحو 

متشابكة  وقائع  األلوان،رسمتها  قاتمة  لوحة  عيني 

الخيوط و معقدة التفاصيل. شاهدتك تقذفين في 

وجهي أسطورة وجرائم ارتكبها آخرون... ! لن أعرف 

أبدا ما رأيته وأنت تحدقين بحنق في بؤبؤي عيني 

ساعتها... لو كنت كما ظننت حين ابتدأت الصداقة 

النهيرة،لشاهدت  من  النهر  يبتدئ  مثلما  بابتسامة 

آسيا  تاريخ  في  منغرسة  الدرة  محمد  أم  بوضوح 

القديم...،ولرأيت مرأى العين بنت الشهيدة... بنت 

الشهيد وأخت الشهيدة و الشهيد... إلى آخره... إلى 

آخره... يقتلع قلبها من صدرها مشهد طفلها يدفع 

ضريبة صناع قانون الغاب عبر الثقافات واألزمان... 

المستعطفة من  األب  إشارة  نحيبه...  واقفة  يقتلها 

كاميرات  أمام  يعلن  المذبوح  الولد...، وصوته  أجل 

لشاهدت  ظننت  كما  كنت  لو   ! الولد  مات  المأل: 

متربعة  النهايات،  أم   - البدايات  أم  األرض،  سيدة 

على عرش قلبها- قلبي تهتف لمن صعد إلى حتفه: 

عاش الولد!
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تقوم بتهذيب أحد األحواض، ترتدى على اللحم 

أمام،  من  قيطان  وله  األكمام،  عديم  صديرى 

بين  منه  تتدلى  الركبة،  لبعد  يصل  ولباس طويل 

ألحت  القطن،  من  مفتولة  طويلة  تكة  ساقيك 

عليك الرغبة، وفتحت عينيك على الجهة الغربية 

للقصور، وجدت الشمس قد ذهبت إلى مستقرها 

رغبتك،  تحقق  كيف  فى  تفكر  وأنت  مدة،  منذ 

اآلن  الذهاب  يمكنك  عتمة،  وحولك  فوقك  اآلن 

نحوها، وإشباع عينيك، مد يديك، المس كل شىء، 

مرر أصابعك، والنعمة الشريفة مفاجأة لم تعمل 

فى  قدميك  أمشاط  على  تتسحب  حسابا،  لها 

سكات، اطلع فوق الشجرة المطلة على المنظر، 

هل تسلقت الشجرة؟ أين صوتك يا رجل؟ آاااه.. 

لك اسمك.. طيب اسمع يا عم الجناينى، من آالف 

فى  إليك  وصل  حتى  اسمك،  يتدحرج  السنين 

تركيبته الموزونة، مع أن الناس فى قادم األيام قرنوا 

اسم حسن بالجنينة، وغنوا غنوة حسن يا خولى 

الجنينة يا حسن، لكن والديك أعطوك اسما عجبا، 

المشترك   الشىء  المعجبانى،  حسن  عن  بعيدا 

بينك وبين حسن هو مهنة خولى الجنينة، هذا من 

الساخرة  الخبيثة الضحوكة  الماكرة  الحياة  تدابير 

الملعونة، والمحبة على حد سواء، مالك ترتجف 

من زأرة واحدة أطلقها زريق األسد حارس سيدك 

ن  لسلطا ا

؟  يه و ر خما

وأن  الشجرة،  فوق  من  عليهما  تطل  أنك  أعرف 

ركوبك لها أردت به إصالح غلطة، فارتكبت غلطة 

أشنع يا ولداه، اطمن.. زريق األسد نائم، وما زأرته 

من  حلم  فى  أنفه  حول  طنت  ذبابة  بسبب  إال 

لو  فيما  وهمك  رعبك،  أزيد  أن  أخاف  أحالمه، 

اكتشفك هو، ال.. ال.. ال أقصد األسد، أقصد سيدنا 

وتاج رأسنا موالنا خمارويه.. أتعرف ماذا سيفعل؟ 

ال تعرف ماذا سيفعل؟! مع أنك سمعت همسات 

واعتبرت  تصدق،  ولم  القصر،  داخل  من  تأتى 

ذلك من باب الذم من أصحاب خيبة أو مصالح، 

الجنينة، لو  يا خولى  السرجة  يا عكاشة  الخالصة 

رآك ستحرك فيه طبعه، وتُعتبر المثير لهذا الطبع، 

ال تفهم؟!

الدالة،  الكلمات  أقل  فى  المعنى  لك  نشرح   

ع نشاطًا أو  المثير هو عامل أو حالة تثير، أو تسرِّ

تجاوبًا نفسيًّا أو عضويًّا.. يعنى مثلما ترى الطعام 

ألن  فهمت  نعتبرك  مسهل..  يا  بالجوع..  فتشعر 

الشجرة،  بفرع  المتشبث  جسدك  هزت  الرجفة 

ال.. فهمك غير المقصود، وال بديل إال الشرح البين 

بال خدعة من تهوين،  أو مداراة، سوف يغتصبك، 

بركة زئبق

محسن يونس
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قصره  امتالء  رغم  متمكنة،  الخصلة  فيه  نعم 

بالغلمان المخصصين، آااااه؟! تضرب صدغك؟! 

من  نزل  كأنه  واسمه  الخادم،  حادثة  تذكرت 

يقوم  كان  مسرور«،   « وليلة  ليلة  ألف  كتاب 

بعمله فى الحمام، تبديل الُفَوٌط المتسخة بفوط 

وتنشيف  الحوض،  ماء  حرارة  وقياس  نظيفة، 

المياه التى تكون قد سقطت على رخام األرضية، 

يميل  وهو  ورآه  الحمام،  السلطان  سيدك  دخل 

بجذعه، لقتل حشرة بين فرجة بالطتين، فذهب 

إليه فورا، واحتضن خصريه جاذبا مؤخرته إليه، أال 

تفهم؟! تتوسل برغبة دفع الضرر باإلنكار؟ مهما 

بمسرور  فعله  ما  شاهدت  أنت  حلو  يا  أنكرت 

الذى امتنع عليه، و زاد بمعاملته بعنف دفعا فى 

صدره، فلم يمكنه من إتمام الفاحشة..

أتضحك؟! وأنت داخل مصيبة نارها فى هياج 

ال يهدأ؟! 

كان األسد زريق هناك على بعد خطوة، يتثاءب 

شديدة  أنيابه  منه  تظهر  فاها،  فاتحا  بشدة 

اللمعان والحدة : » أخرجنى مما أنا فيه يا رب..«

إلى  تسير  األمور  دع  سيكون..  كان  ما  عكاشة 

النهاية.. ماذا نعنى بالنهاية؟ نعنى بالنهاية النهاية، 

وال شىء زائد على المعنى، يمكن إضافته..

تزوم، وتعض شفتك؟ ال يعجبك الكالم؟ عكاشة  

تطل  الشحرة  فوق  وجودك،  أكشف  تجعلنى  ال 

على بركة الزئبق، وخمارويه يستلقى على مرتبة 

عينيك  تدارى  الزئبق،  بركة  فوق  بهدوء  تسبح 

من لمعته، إذ يسقط على سطحه ضوء مشاعل 

عدة حول حواف البركة، ال أضمن لك أن تتجنب 

تقرر؟ ومن قرر؟  ماذا  تقرر..  تقرر  ما  العواقب، 

كانت صدقة طين..أنت تثير سخريتى حقا، هل 

بالصبر،  التحلى  عليك  نفسك؟  غير  أحد  أغواك 

ربما ظهر حل ينجيك من ورطتك، عموما اطمئن، 

طباعه وأفعاله مثبتة فى التاريخ، لماذا اضطربت 

وأنت مضطرب أصال؟ على ماذا تنظر فى العتمة 

للقصور،  الرئيسى  الباب  أمام  الوسع  فى  هناك 

تقول تف من حنكك؟  المشهد؟  استعادة  أتريد 

أنت  كنت  الحديث؟  عن  نسكت  وماذا  طيب، 

بالقصر، من خدم وطباخين،  العاملين  بقية  مع 

النقباء،  وبعض  والطواشى،  الحراسة،  وعسكر 

كنت معهم.. انصياعا لألمر الصادر إلى الجميع.. 

ال تغضب يا عكاشة انصعت لألمر الصادر، ألنك 

لمراسم  رفضك،  إعالن  أو  الهروب،  تستطيع  ال 

العقوبة.. تقول : » ما هذا الفعل إال من شياطين 

»، بالطبع يا عكاشة، شياطين تتلف أعضاء مسرور 

الداخلية، بهذا العمود فى دبره، وهو يعوى حتى 

مزقوا أحشاءه، هل قلت شيئا.. لم أقل شيئا، وال 

يصح أن تعيد ما مضى بذلك التفصيل.. ولماذا؟.. 

ألن مسرور فاضت روحه فى نفس المكان، الله 

فى  البشعة  العقوبة  تكون  لماذا  تسأل  يرحمه، 

اضرب  حقيقة؟!   تعرف  أال  زمالئه؟!..  حضور 

فهمت  فهمت؟  هل  السايب..  يخاف  المربوط، 

هم يجعلون سرور عبرة، ارفع يديك ةادعو : » 

استرعاك  فيما  وحفظك  والك،  ما  لك  الله  أدام 

فإنك خير لما أعطاك، وال ينزعه منك إذ رآك له 

موضعا أمينا يا سلطاننا خمارويه يا بن أحمد بن 

طولون »   

» يا ليل أسود من قرن الخروب؟! ال يمكن.. ال 

يمكن.. ابن الكلب لوطى!! »
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» ولماذا العجب والدهشة واالستنكار يا عكاشة 

بالبالوى ».. ماذا تقول؟!  التاريخ مملوء  السرجة، 

احك وال تخزن، تخزينك يورثك المتاعب الصحية 

رأوه  وما  الواقعة،  بعد  الجميع  إن  تقول  عكاشة، 

واحد  كل  ليأخذ  بسرعة  تحركوا  العين،  رؤية 

منهم موقعه فى القصر، وليبدأ عمله دون تلكؤ، 

تجمع  أال  متمنين  الضرر،  له  يسبب  أن  يمكن 

بالمناسبة هل  السلطان..  الواحد منهم خلوة مع 

حفظت الدعاء؟ أال تردده مع كل طلعة نفس من 

رئتيك؟، فولى نعمتك هو ولى نعمتك، وسلطانك 

هو سلطانك، أدام الله لك ما والك، وحفظك فيما 

استرعاك فإنك خير لما أعطاك، وال ينزعه منك إذ 

رآك له موضعا أمينا.. الالالالال.. قال عكاشة بهمس 

متحشرج : ال.. ال لن أردده.. يا رجل أترفض الدعوة 

اسكت،  عم  يا  لمن؟   صالحة  دعوة  الصالحة؟!.. 

فعال  عكاشة  يا  هذه  تلفنا..  فى  السبب  ستكون 

دعوة قيلت من أحد المنافقين لسلطانك، وليست 

مؤلفة لك فال تنزعج..

 ال تخضع للنعاس عكاشة، أنت تنزلق على فرع 

الشجرة، الورطة يتسع خرقها ألنك فى الصباح إذا 

جاء عليك صباح، سيوقع عليك شيخ البستانية جزاء 

الخصم من راتبك، ألنك ضيعت المقراض العهدة، 

وأنت فى اضطراب هروبك إلى هذه الشجرة، هذه 

يمكن ابتالعها مع غصة، فأوالدك فى ربع العالية، 

فى حوش تتعارك فيه الفئران أمامكم عينى عينك، 

ماذا تقول؟ كانت غواية مهببة بهباب أزرق نيلة؟! 

من  سحبتك  غواية   مضروب،  يا  تضحكنى  أنت 

مشمك، رمت بك فوق جذع شجرة تطل على مشهد 

سلطانك، و حكاية البركة والمرتبة التى تعوم على 

سطح الزئبق، كنت تود أن تراها بعينك، وها أنت 

تطل عليها.. اسمع يا سى عكاشة السرجة، سنكرر 

عليك أن شيخ البستانية أمرك بمهمة ولم تقم بها، 

أين تشذيب األشجار والريحان الذى فى الحوض 

األوسط، لتكون زروعه على شكل نقوش وكتابات؟ 

العمل،  هذا  أجل  من  العهدة  المقراض  أعطاك 

ورقة،  على  ورقة  تركب  ال  حتى  فنان  ليد  يحتاج 

بنفس  الحوض  ويظل  ورقة،  على  ورقة  تجور  أو 

الشكل المنسق والعبارات المنقوشة، وأنت فنان 

بالسليقة فى عملك عكاشة.. لكن أين المقراض؟! 

سنكرر عليك، أوقعته يا فالح وأنت تهرب صاعدا 

الشجرة، انظر ألسفل هناك سوف تجده، وإن كنت 

ماهرا حقيقة، أو ساحرا التقطه وأنت فى علوك، 

يا  السحر  فيه،  بارعين  أجدادك  كان  ما  استعمل 

ألن  ذلك  تستطيع؟  ال  والتقطه..  يدك  مد  رجل، 

الشجرة،  وأسفل  البركة،  حول  اآلن  يتجول  زريق 

تذكر يا رجل أن أوالدك يحتاجون إليك وأنت تقوم 

بالتمام على وجودهم جميعا، حول الطبلية لتناول 

العشاء، ال يجرؤ ولد أو بنت منهم حتى لو المرض 

أمسك به على التخلف، وإال تلقى عقابك، كما أنك 

تزجر أهل بيتك ألنها من وجهة نظرك دائما هى 

تناول  من  بالحرمان  حكما  تفرض  وربما  السبب، 

الرغيف وغموسه البصارة، وفحل البصل..

جلبابا،  ترتدى  وأنت  نفسك  ترى  تقول؟  ماذا   

وحولك أوالدك الصغار، وامرأتك، حرمك المصون.. 

مالها هكذا؟!.. مالها؟!..عجفاء ممصوصة خدودها، 

أهى  هذا،   يا  وتحشم  تأدب  هذا؟!  فى  وماذا 

عن  نفسك  سدت  تقول؟  ماذا  بالفعل؟  زوجتك 

عيالك،  بين  نظرك عن مشهدك  الكالم، و صرفت 

هذه  على  والتمرغ  النوم  فى  رغبتك  عن  وماذا 

المرتبة العائمة المتمرجحة التى تحمل خمارويه  
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من  تنط  الرغبة  أرى  الزئبق،  بركة  سطح  فوق 

السلطان،  الخليفة،  انزعجت؟!  لك  ما  عينيك.. 

الملك، أبو الجيش؟! يا بنى آدم ما هى إال أسماء، 

ماذا أقول لك؟ حتى ساعة نحسك مرعوب من اسم 

المتحذلقين  األلسنة، معظمها من  به  تلهج  صفة 

والمنافقين؟!

نحو  آتيا  يتحرك  سيدك  حارس  زريق  األسد   

الشجرة، ال ترفع رأسك.. رفعتها؟ قل على روحك 

والله  لكن  لروحك،  الرحمة  اطلب  يعنى  السالم، 

أنت محظوظ إلى حين يا ابن الناس، فعلها زريق 

األسد ورش بوله على جذعها، وتمطى مع تثاؤب، 

المرات،  عشرات  اليوم  وأنيابه  فكيه  وسع  رأيت 

ولكنك لم تر مخالبه، الصفعة منها تمزق لحم صدر 

البنى آدم، حتى يمكنك أن ترى قلبه النابض، وقد 

كُشف عنه اللحم، أتعرف؟ أنت تنام على حشية 

خاطتها حرمك المصون من قماش مالبس قديمة 

شيئا،  ذلك  فى  نقول  ال  مريحة  بالقش،  وحشتها 

ولكنها غير مريحة لشيطان أفكارك، وها أنت تريد 

الحيات، وهى  استبدالها بمرتبة صنعت من جلد 

أنعم من ملمس الحرير ،  ينفخونها بالهواء  ،  وتلقى 

علي بركة الزئبق  ،  نعم الزئبق الذى تراه بعينيك 

وتندهش من لمعته عنصر من عناصر األرض، ليس 

الزئبق ال يذوب  الخيال، ال..  يا واسع  فضة مذابة 

الزئبق  كمية  قيمة  ما  أتعرف  ذكى،  يا  الماء  فى 

سريرا  له  جعل  وهكذا  البركة؟  هذه  تمأل  التى 

في  يسبح  كأنه  عليه  لينام  الزئبق،  بارتجاج  يرتج 

ينعكس  القمر  نور  المقمرة  الليالي  وفي  الهواء، 

الزئبقي فترى لها منظرا عجيبا  البركة  علي سطح 

أخاذا، ال عفاريت وال جن أزرق ما هى إال أشياء 

طبيعية تلتقى صدفة، أو تعمدا فتصنع ما تصنع، 

احمد ربك أن الليلة ظلماء بال قمر، آه.. سألتك ما 

البركة  هذه  البركة؟  هذه  فى  الزئبق  كمية  قيمة 

يكفى ثمن زئبقها ألن يشترى ألف ألف ربع، مثل 

وأوالدك  المصون  وحرمك  أنت،  فيه  تقطن  الذى 

المرتبة  طبعا  رأيت  أجمعين،  وجيرانك  وأقاربك 

علي  فضية  حلقات  في  من حرير  بحبال  المثبتة 

األجناب  ،  بذخ يجعل من هو مثلك يتضاءل حتى 

يا شملول خمارويه  رأيت  نملة،  يكون فى حجم 

انحناءته حتى  يعادلون  يمسكه خدم،  إليها  ينزل 

يتحرك  يزال  فال  الفراش  ،   هذا   علي  ينام  يستقر، 

بحركة الزئبق مادام عليه حتي يزوره النوم فينام، 

كما رأيت لحظة بلحظة، وأنت ما زلت صاح تحتك 

تستلقى  عندما  عليك  بالله  قلق ،  وفوقك  قلق 

والقش  الهالهيل  من  المصنوعة  حشيتك  على 

النوم وأنت تتعمد نسيان  ليأخذك  أال تظل مدة، 

تلك الحشرات التى تمتص دمك، تريد المبادلة؟! 

أصدقك بدون قسم من أنك كنت تريد تجربتها، 

وبعدها وقبل أن تذهب لبيتك، تعرج على قهوة 

حرافيش الحارة أصحابك على وجه الربع، تدخن 

بُك، وتشرب الحلبة الحصى، وتحكى لهم عن  الشُّ

خمارويه،  فيه  ينام  الذى  المكان  فى  نمت  أنك 

وتقسم، وكلما أقسمت تزداد فى عيونهم الشكوك، 

من  وتزيد  أكذب؟  لماذا   : تصرخ  وأنت  فتقسم 

أمسكوك  كانوا  لو  إنهم  بقولك  صدقك  تأكيد 

بالفعل، لكان أصحابك يسارعون اآلن بجثتك نحو 

المقابر، هذا لو عثروا فى األصل على جثتك !!

هذه  أن  تظن  كنت  أنك  لك  سنغفر  عكاشة.. 

لعبة،  الزئبق  العائمة على سطح  البركة، والمرتبة 

يلعبها بعض أوالد القصر أو غلمانه أو حريمه، وأنك 

الليثإلى،  عليها  يبيت  أن خمارويه  تعرف  تكن  لم 
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دافعا أى حشرة طائرة السعة بناموسية من قماش 

، فى ليلتك هذه لم يستعملها، ربما تناساها،  التُّلُّ

أنه  تقول  فترة،  بعد  حبالها  يرخى  ربما سوف  أو 

نعس؟ هذا أيضا ال يجعل منك إال متطفال، ال يحق 

النوم  له أن يفكر مجرد تفكير فى لمسها، وليس 

عليها، من أنت؟ الالالال.. شف يا عكاشة السرجة 

بعيدا  وعشها  سعادة  زدها  بحياتك،  سعيد  أنت 

ما وقعت  بعد  ندمك صحيح،  التهور، صحيح  عن 

الواقعة ال ينفع الندم وال تنفع النصائح، يا أخى أنت 

فى موقف ال ينفع فيه الندم أصال فهو لن يعفيك 

من العقاب، أخذت سلة الفائض من لحم الطيور 

ولحوم الماشية والضأن، أعطاها لك الطباخون من 

قصر الحريم، وأضافوا عليها الحلوى والخبز، وقالوا 

يا  طعام  المساء،  هذا  وعيالك  أجلك  من   «  : لك 

ستحكى  عنبا،  ليلتك  ويجعل  الباه،  يقوى  عكاشة 

لنا فى الغد »

فوق  المرتبة  فلمحت  تمشى  وأنت  ضحكت   ..

الحظ،  بيت  يخرب  الفكرة..  وجاءت  الزئبق، 

فانوس..  راسه  على  علقوا  ولو  متعوس  المتعوس 

التشبث  فى  التركيز  عن  ذهنك  وتشتت  تهرش، 

تقول  هل  تقول؟  أن  تريد  ماذا   .. الشجرة  بجذع 

كتر  تقل؟  لم  شيئا،  تقول  سمعتك  تعيس؟  بأنك 

خيرك يا عم، تقول لى أن أسكت؟! طيب أيه رأيك 

أهز جذع الشجرة، وأنبه األسد زريق يكون تحت 

الواسع..  وحنكه  أنيابه  بين  تقع  حتى  الشجرة 

عكاشة  يا  أنت طيب  والله  أفعل؟  أال  تستحلفنى 

السرجة..

أتريد  ألعلى،  درجة  صوتك  ارفع  تقول؟  ماذا   

التبول؟! مصيبتك حارة يا ابن الناس، لكن.. سأقول 

لك أن تفعلها، وال تزنق نفسك وال مثانتك، يمكن أن 

تضر، وضرر واحد مثلك يعنى تلف البدن والراتب 

كن  افعلها،  كذلك..  وحياتك  أوالدك  يعيش  الذى 

مجنونا، استكمل جنونك حتى تدير الخط ليكتمل 

محيط الدائرة، وما يكون سوف يكون، لو حاولت 

وضعا  يعطيك  هذا  الشجرة  فرع  على  القرفصة 

جيدا، حاول بحرص، نعم.. ال تحرج.. تعجبنى نحن 

انتهيت  إذن،  هكذا  طبيعى،  ساتر  أسود،  ليل  فى 

دموع  آه  الدموع؟  هذه  ما  لكن  واسترحت؟ 

العيون  أن  تحدث  وانفراجها،  الزنقة  مع  طبيعية 

تشاركك الراحة من تخلصك من عبء حمل البول 

يعطيك  سيلك  تقطع  ال  حاذر،  انتبه،  مثانتك،  فى 

إلى وجه  مثانتك  ماء  رذاذ  يذهب  العافية، هكذا 

الناعس  تتراجع، هذا  الزئبق، ال  النائم على مرتبة 

ِه، يسيل ماؤك على وجهه، أما وجهك  فترِت َحَواسِّ

ال..  راحة..  قسماته  فوق  وتظهر  فينبسط  أنت 

يرى  منام  يأتيه  لعله  فمه،  يدخل  أن  مهما  ليس 

فيه األسد زريق يقفز عليه ممزقا لحمه، فى لحظة 

فى  االثنان  يسقط  وحشيته،  إلى  فجائية  رجوع 

الزئبق، يمتصه جسمهما، عند هذا يصيبهما  بركة 

التسمم، ويموتان بسببه، تستطيع أنت بعد ساعة 

فوق  من  النزول  دمائهما  فى  السم  سريان  من 

الشجرة، لتذهب إلى عيالك، طبعا فى الحلم أيضا.. 

الهزأة  أحاول  وال  منك،  أسخر  ال  أنا  يا شيخ  والله 

منك، فالحلم مشروع.. احلم..  
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يلقط  أرجل.  بثالثة  خشبية  دكة  على  يجلس 

جهاز  من  شربة  فى  يفكر  بصعوبة.  النفس 

االستنشاق لتفك كربه. ينظر إلى المكواة الرابضة 

كوحش  يراها  بحسرة.  األرضية  الطاولة  على 

يلوى  كان  الذى  وهو  ترويضه..  يصعب  خرافى 

قطع  على  بليونة  فتتحرك  قدمه..  تحت  عنقها 

يضغط  وتبسطها.  فتفردها  الكبيرة  الجالبيب 

خيوط الِقطَان المشغولة بكف فنان على الطوق 

المكواة  يدير  لمعته.  فيسترد  والذيل  يْن  والُكمَّ

بقدمه كراقص ماهر.. يمرح على الطاولة الواطئة. 

يطلبون  الطوار  على  فيجلسون  الزبائن  يستقبل 

المجاورة.  الشاى  نصبة  من  والشاى  الشيشة 

ويعابثونه  بالتذاذ  الشيشة  أنفاس  يسحبون 

ويتبادلون النكات الملفوفة ويضحكون. يرجوهم 

أن يخففوا من نكاتهم الحراقة ليتمكن من إتمام 

شغله. يزيد العيار فيتوقف عن العمل من شدة 

يقول  وشيشة.  شاى  بكوب  يصالحونه  الضحك. 

لهم: حرام عليكم يا ُعَمد. ثم يعود إلى عمله. 

تناقص      

الذين  الزبائن 

أيضا  هم  تنقرض..  المهنة  أن  فأدرك  يقصدونه.. 

يعرفون ويتمسكون به. يجلس بجوار صانع الشاى 

المنافسة  عن  يحدثه  عمله.  من  ينتهى  أن  بعد 

التى تشتد بسبب انتشار المكواة الكهربا المزودة 

برشاش رذاذ الماء.. والطاوالت المزودة بالكابالت 

منه  يطلب  مجهود.  بأقل  لتنجز  والخراطيم 

كفا  فيضرب  الرجل..  مكواة  يهجر  أن  القهوجى 

على كف ويقول إن قوته فى قدميه. ال يتصور أن 

يمسك مكواة صغيرة بكفه ويكوى بها الجالبيب 

ال  لكنه  التغيير..  فى  فكر  أنه  يعترف  الكبيرة. 

نقوًدا لشراء طاولة مجهزة. يستدرك ويهز  يملك 

رأسه رافًضا الفكرة من أساسها. بعد خمسين سنة 

ال يمكن أن يصلب طوله ليكوى بيده.. فقد اعتاد 

جسمه االنحناء ممسًكا بالذراع الطويلة للمكواة..

ورائحته..  الجاز  وابور  وشيش  ألف  أنه  كما   

فيتذكر أمه يرحمها الله.. خاصة فى ليثإلى األعياد 

التى تنصب فيها نصبة الطبيخ بعد صالة العشاء.. 

مكوجى ِرْجل

محمود عرفات
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ليكون الطعام جاهزًا بعد صالة العيد. تدمع عيناه 

إذ يتذكر أمه.. ووالده الذى ضربه ألنه تجرأ على 

ركوب المكواة قبل أن يتقن فنونها. ينظر بحسرة 

ويتأمل  باللباد..  المبطنة  الدمور«  »الفودرة  إلى 

عليها  يضع  التى  الخشبية  والتلبيسة  النار..  بيت 

التى  الحديد  والكمرة  اللسع..  لتحميها من  قدمه 

قبل  الهباب  من  لتنظيفها  المكواة  عليها  يضع 

استخدامها.

    يظن أن انحناءه الدائم على المكواة والطاولة 

التى  األشهر  على  يأسف  بالفتق؟  أصابه  ما  هو 

لوال  عمل.  دون  والبيت  المستشفى  بين  قضاها 

أوالد الحالل الذين ساندوه لمات جوًعا. نفض يده 

من ابنه الذى الف على بنت اسكندرانية فاستولت 

فقيرا  تزوجت  التى  البنته  العذر  ويلتمس  عليه.. 

يعمل باليومية.. فال ينتظر منها عونًا. يتصدع قلبه 

تستطيع  تزوره.  وهى  عجزها  دموع  يالحظ  إذ 

أحيانا أن تدبر له أكلة سمك أو قطعة من فراخ 

حافة  على  المحل  فى  يومه  يقضى  مسلوقة. 

وحيدا  لينام  إال  البيت  إلى  يذهب  ال  السوق. 

وال  يموت  أن  يخاف  الهواجس..  تأكله  مهموما 

يشعر به أحد. يقول البنته: ال تسهى عنى فأموت 

وحيًدا. امرأته ماتت كمًدا.. بعد أن ظلت سنوات 

طويلة تعايره بفقره وقلة حيلته.. وتحلم بتحسن 

األحوال. هى التى ساق طوب األرض عليها لتوافق 

معقولة..  أحواله  كانت  شبابه  فى  زواجه..  على 

كان طول بعرض.. مفتونًا بقوته.. وهى تمصمص 

ألحت  رِجل.  مكوجى  نزل..  طلع  وتقول:  شفتيها 

عليه أن يغير مهنته.. لكنه أبى قائال: مهنتى أبًا عن 

جد.. لما تأكد أبى من أننى أستطيع.. سمح لى أن 

النار للطاولة وأسرح بها  المكواة من بيت  أحمل 

على الجالليب.. فطرُت من الفرح.. وكأنى أخذت 

شهادة العالمية.

تلك الجالبيب ال يلبسها سوى العمد.. فهى أغلى 

واألفندية. وهى  األساتذة  يرتديها  التى  البدل  من 

مخصصة لألعياد واألفراح والمآتم. يحضرها للمحل 

سائقو العمد وخدمهم فيحدد لهم وقت الحضور 

الستالمها بعد الكى. فإذا كان العمدة متعجاًل فإن 

ينتهى  حتى  االنتظار  فى  يلح  الخادم  أو  السائق 

واألعيان  الوجهاء  سيده.  بطش  من  خوفًا  الكواء 

يشتركون مع العمد فى لبس الجالبيب والخواتم 

القرى  من  يتدفقون  الخيول.  واقتناء  الثمينة 

وانتظار  للتحية  المحل  على  فيمرون  البندر  إلى 

اثنين  العمد بعد  قضاء مصالحهم. خفتت سطوة 

كما  العربى..  الجالبيب  ترزية  فتناقص  وخمسين 

التعامل  يحسنون  الذين  الرجل  مكوجية  تناقص 

وحسن  الرجل..  مكوة  فى  غيره  يبق  لم  معها. 

فرغلى فى تفصيل الجالليب وتركيب القطان.

ووضع  االستنشاق..  جهاز  وسحب  يده  مد      

فيه الكبسولة. وثبت القناع على أنفه وأخذ عدة 

أنفاس متتابعة جعلته يشعر بالراحة. تذكر هجمة 

ربطوا  عليه.  تقضى  كادت  التى  الضرائب  رجال 

ولوال  جزار.  أو  مصنع  صاحب  كأنه  ضريبة  عليه 
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آخر.  شأن  له  لكان  إليه  الله  أرسله  طيب  رجل 

وصله  الذى  الخطاب  له  فشكا  عليه  الطيب  مر 

وذهب  يده  من  وأخذه  فانتفض  الضرائب..  من 

له  وشرحا  حالل  ابن  ضرائب  مأمور  إلى  به 

الحال وأخذاه من يده ليعاين المحل. لم يتمكن 

التى  الضريبة  فى  شىء  أى  عمل  من  المأمور 

ليسوى  سعى  لكنه  عليها.  االعتراض  وقت  فات 

أخذه  التالية.  السنوات  فى  يدفع شيئا  فال  ملفه 

المأمورية حتى ضبط  الرجل ودار به فى أروقة 

الملف.. وفى النهاية صارحه أن المبلغ المربوط 

على محله يجب سداده فوقع مغشيا عليه. أفاق 

يواسونه  حوله  ملتفين  الموظفين  فوجد  الرجل 

فى مصيبته بتقديم الماء ومصمصة الشفاة. لكن 

كبار  المشكلة. واحد من  له من يحل  الله ساق 

الممولين كان ينهى لقاءه مع الموظف المختص 

فشاهد الموقف. فاجأته نوبة كرم وشجعه الزحام 

أن يشيل هم المكوجى ويسدد دينه للمصلحة.

فمها  تدارى  قادمة وهى  ابنته  الرجل  رأى      

فى  إال  للمحل  تأتى  ال  ألنها  تعجب  بطرحة. 

فى  الضعيفة  أنفاسه  ترددت  القوى.  الشديد 

وجل:  فى  رد  يابا.  الخير  مساء  همست:  وهن. 

فى  تلفتت  إيه؟  فيه  خير  بنتى..  يا  الخير  مساء 

إن  كالم  هامسة: سمعت طراطيش  وقالت  توتر 

مكانه  انتفض فى  لهدمه.  البيت يسعى  صاحب 

وصنعت  أعلى  إلى  نظرت  بيت؟  أى  صارخا: 

سقف  إلى  نظر  للمكان.  إشارة  بيدها  دائرة 

تصديق..  وعدم  دهشة  فى  وجدرانه  المحل 

اإلدارة  ناس شافوه فى  ابنته وأكملت:  تشجعت 

الهندسية يتكلم فى الموضوع.. وسمعوه صدفة. 

لم تدرك االبنة ما حدث بعد ذلك. كل ما تذكره 

الجيران إلى  انكفأ على وجهه.. فأسرع  أباها  أن 

صرخات  تصرخ  االبنة  وأخذت  وتهدئته..  إفاقته 

مكتومة.. وتمسح دموعها.. لكنها لمحت بطرف 

عينها الباكية صاحب البيت يأتى من أول الشارع 

بصحبة مقاول الهدد.

كفر الزيات فى 20 أكتوبر 2018م.        
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ينخلع  قلبه  أن  متتاليتين.. أحس  سعل سعلتين 

من جوفه.. ثبته بيده. أدهشه تلك القدرة العجيبة 

علي تجمع الماء في عينيه، فغامت الرؤية 

سابقتها  من  وأقوي  أكبر  السعال  من  موجة 

وعالية.. جري  متقطعة  كانت حشرجاته  أغرقته.. 

إلي  وضمته  هلع،  في  برأسه  أمسكت  للحمام.. 

احتوائه..  في  والدفء  الليونة  تفلح  لم  صدرها. 

قالت : »مالك«.

وتفتفات  ومتالحقة  سريعة  السعالت  كانت 

»مفيش«  ال تكاد تبين.

- »رأسك سخنة«.

انطلق  كانت تنتفض، وكأن ما يخرج منه، اآلن، 

منها.. 

- » قلت لك بالش ألمسك«. 

-  »يا رجل بردانه«.

- » انتى واخده الدور«. 

- » انا عطياك ضهرى«.

أحس  بقوة.  ضمته  راسه.  في  يجول  ما  تعرف 

بنبض قلبها يربت عليه 

قال بإدعاء : » ال عالقة لك بما انا فيه«. 

- 2 - 

كان  ناوشوه..  واالصدقاء..  االهل  تحلق حوله   ..

كطفل وضعوة في غربال يهزهزوه تيمنا بوجوده.. 

ال حول له وال قوة 

قال واحد : »حرارة وبرودة اطراف ضربة شمس«.

قال ثان : »االستسالم لهذا الفيروس مصيبة.. البد 

من المقاومة«.

قال ثالث : »حين هاجمنى وضعت نفسي غصبا 

عنها تحت دش بارد«. 

رد أخر : »طب هذه االيام ال يشفى«.

ال عاصم منهم غريي 

إيهاب الورداني
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ينحدر  شئ  كل  أذنيه.  في  األصوات  تختلط 

بسرعة .. كان يود أن يعلق : 

فرحون..  واالطباء  بالفيروسات  مملؤة  »البلد 

رزق ونازل.. هل يمنعوه«. 

عينيه  وكست  لها،  فشهق  رعشه  اجتاحته 

الحمرة..

 انتفضت زوجته : »قم للدكتور« 

الزمن ماء.. فاضت قنواتى.. تكومت علي نفسي 

أكن  ــ ولم  أبي لمريديه  أشار  أجعل منها سدا، 

رأيتهم من قبل وال أعرف احدا منهم : »طببوه«.

مستكينا  كنت  هدهدتنى..   األيدى  أالف 

ووادعا.. تقدم كبيرهم نحوى.. لف رأسي بمنديل 

مر،  والريق  ناشفة،  الحلق  في  الصرخة  وزر.. 

حرك العصابة جهة اليمين  وزر، ثم جهة اليسار 

اذني  في  وزر، وهمس  والخلف  األمام  ثم  وزر، 

بكلمات، ثم مسح عليها وشدها.. »طق«.. 

وكانت  كذلك،  األخري  واالذن  الجميع،  ابتسم 

عضنى..  جبهتي..  علي  مال  ثم  قوية  »طق« 

وهى  الشمس  لي  وتجلت  صرختى،  طفحت 

رويدا،  مائي،  في  المستحم  حضورها  تسحب 

رويدا.. 

الجبين  البارد فوق  كان الظالم مخيما،  والماء 

تقاوم،  ال  الجسد  في  والرعدة  بسرعة..  ينشف 

وكأنما اقتسمت الحرارة والبرودة مسامه 

-  » قم للدكتور«. 

- 3 -

تتعود  فلم  السرعة،  بهذه  استسالمه  أدهشها 

منذ زواجها منه إراحتها بهذه السهولة. كانا من 

اإلختالف عبر إثنى عشر سنة  علي وجه االحتمال. 

انجبا فيها أربعة.. ولدين وبنتن.. بدت لها اللحظة 

هذا  شاطئ  رأت  أخيرا  كأنها  اآلن.  تعرفه  كأنها 

البحر.. هل كان عليه أن يمرض لتستعيده؟ 

رمقته بغبطة، وأمسكت بذراعه جيدا.. كما لو 

الوجه  به..  حلمت  الذي  فارسها  هذا  هو..  كان 

بالتأكيد : بسطته.. هدوءه.. ارتكانه عليها.. 

هذا  يقابلها  من  لكل  تقول  أن  اآلن  تستطيع 

هو.. خصامه وتغيره.. صراخه وبخله.. تكشيرته 

وقسوة هذرة.. 

اعتياد.. خنق عيش ال اكثر.. 

 هذا هو.. 

صرختها،  هزته..كتمت  ارتجافة  يقاوم  كان 

ومدت يدها بعفويه إلي  رأسه : » الحرارة في 

ارتفاع.. تعدت االربعين.. ال بل  تزيد«.

زمهريرها..  رغم  كافية  غير  »شباط«  برودة 

كان الشارع خاليا تماما.. كأن »مجول«  نائمة.. 

ليست  الدكتور  عيادة  حتى  الدار  من  المسافة 

طويلة..  كسفرة  معه  مشتها  ذلك  ومع  كبيرة 

أحست بتنهيدته المخنوقة..

» مالك« 



318

انا،  ليتنى،  يا   «  : أردفت  بذاتها..  تقصدها  لم 

بدالك« 

...........

مخنوق..  نهائي  ال  فضاء  السماء..  في  حدقت 

أمتدت يداك لتفك زر جلبابك.. لم تقدر.. عادت 

الخفافيش  حومت  أنكمشت..  جمرتين..  عيناك 

باتجاهك : 

أطنان الديناميت تتساقط فوق رأسك.. تتصاعد 

ألسنة النيران.. 

أنت المطارد.. ال عاصم منهم غيرك.. » يا الله ».. 

هم يشيرون تجاهك.. 

»دكتور« مجول علي مر السنين واحد.. يتغير.. 

يتبدل.. لكنه يظل واحدا، مفردا..  

هل يفلح في تنزيل حرارتك؟ 

ومن ينزل حرارة مجول؟

هل يمكنك اعادتك الي سابق عهدك؟ 

لم يعد هناك أمل في أن تجد » مجول« وناسها.. 

ضربوك علي أم رأسك 

من عشر قرون وهم يضربونك.. 

من عشر قرون وأنت تعانى من إرتفاع الحرارة  

ولم  وتبعثرت،  توزعت،  وبينهما  البرودة،  وإرتفاع 

تتعلم شيئا واحدا.. ولم تسأل يوما : 

ماالذي يريدونه؟ 

االطالق..  علي  والغرابة  يحدث..  لم  شيئا  كأن 

التواكل  مجول  ناس  وتعلم  اإلذعان،  تعلمت 

واالمتهان.. والخفافيش حولكم من كل اتجاه.

 »ال مفر«. 

كانت تحيطه بذراعها.. وبين الحين والحين تنثر 

انا،  ليتنى،  يا   : عيناها شباكها لتحميه وهي تردد 

بدالك.

المطارد..  انا  الحياة..  لك  النار لي وحدى..  هي 

العاصم منهم غيرى. 

- »فداك حياتى« 

ضمته بقوة.. كانا كجسد واحد، خرجت الكلمات 

من عينها : 

- »كالنا مرهون بصاحبه«.
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كل  عن  كشفت  الساحر،وقد  بعطرها  خرجت 

مفاتنها !

 ذو بشرة وردية مشربة بحمرة. 

ممشوقة القد. 

منسدل   وهو  خلفها  يتطاير  الحريرى  شعرها 

حتى الخصر.

عيناها بحر عميق ال قرار له. 

 رداءها الشفاف، التصق بجسدها الفائر، فشف 

ناهد وساقين مرمرين مخروطين  نارى  عن صدر 

بمهارة مدهشة. 

كل  خلفها  وسار  الرجال،  جميع  حولها  التف 

اطفال البلدة. 

ريبة  يرمقنها فى  النساء وقفن فى ذهول  حتى 

سرعان ما تحولت إلى غيرة وحصرة مميتة. 

بها، ولكن  نقيصة  أو  اكتشاف أى عيب   حاولن 

انثوى  بجمال  تتفجر  امرأة  فهى  فعلن،  قد  عبثا 

صارخ. 

صاحت بعد أن وقفت فوق ربوة عالية:

هل هناك أحد منكم يريد أن يطارحنى الغرام؟ !

أصاب الجميع حالة ذهول. 

الصدمة الجمت السن النساء، حتى أن بعضهن 

خر مغشيا عليه. 

كررت سؤالها المدهش :

عسل  يتذوق  أن  يريد  رجل   بينكم  يوجد  إال 

شفتى؟ 

تعالت الهمهمات بين الرجال. 

زمجر بعضهم غاضبا. 

تعالت ضحكات األطفال. 

حالة صعبة جدًا  )ق ق ج(

شريف محيي الدين 
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بكل  التفت  رفيقها،  إلى  امرأة  كل  هرعت 

حناياها  حوله، تشبثت بقوة بجسده. 

كررت سؤالها بصوت يمتلىء بالرغبة :

تفاحتى  قضم  ينشد  من  بينكم  يوجد  أال 

الناضجتين؟

 وينهل من شهد انوثتى الفائرة؟ 

ارتبك الرجال،اضطربوا اضطرابا شديدا من فرط  

جراتها.

 التفتوا  إلى بعضهم البعض. 

تجمعوا فى حلقة واحدة بعد أن تخلصوا من 

قبضة نسائهم. 

دارت بينهم مناقشات كثيرة. 

أحتدم الجدال، حاولوا  أن يتفقوا....

ان يختاروا واحدا منهم يليق بمثل تلك االنثى. 

سيطر الوجوم على جميع نساء البلدة. 

بالجبروت  يمتلىء  بصوت  تسالهم  عادت 

والسخرية:

أال يوجد بينكم من يستطيع أن يجعلنى ارتجف 

بين يديه من فرط اللذة؟ 

أال يوجد بينكم رجل بحق  يجعلنى أشعر  انى 

امرأة؟ 

شعر الجميع بمرارة باإلهانة.

لها  أن يخرج  تمنوا  أنفسهم  البلدة  نساء  حتى 

ويجعلها  يفترسها،  بحق،   رجل  بها،  يفتك  من 

تذوب منتشية  بين ذراعيه، بل تطور األمر بغرابة 

شديدة أن اندفعت كل واحدة منهن إلى رفيقها 

عبثا  ولكن  المنشود،  البطل  هو  يكون  أن  تحثه 

أن يتحرك للرجال ساكنا، فهم الزالوا فى جدالهم 

سؤالها،  تكرر  هى  والزالت  يتناحرون،  وخالفهم 

بال مجيب.
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مدن  في  الكائن  موطني  هو  متر،  في  متر 

ما  كل  فيصير  األبدية،  والظلمة  األزلية  الصمت 

مضى خياالت سرمدية.. يتالشى الزمن عند فرجة 

صغيرة تغلق ويهال عليها التراب ويرش قليل من 

الماء وتتلى بعض آيات من القرآن. نبكي على من 

فارقنا ونبكي على حالنا.. 

بال  فنتصافح  عزيز،  بموت  رهين  لقاؤنا  أصبح 

حماس، نتعانق بحكم العادة ونحن نتمتم بحروف 

هامسة أشبه بشيفرة سرية..

-كيف الحال؟

-نحمده على كل حال..

الدار  إلى  نزفه  راحل  كل  مع  المشهد  يتكرر 

هذه  لكن  موعد.  غير  على  ننصرف  ثم  اآلخرة 

المرة أضاف أخي قائال بلهجة ودودة:

-منذ مدة لم نلتق يا حسين..

-أجل خمسة أعوام كاملة منذ رحل عمي كامل 

رحمه الله.

هز رأسه في تأثر ثم قال:

-وحشوني األوالد. في أي مرحلة دراسية؟

-عالء تخرج من الجامعة وشذا في البكالوريوس.

لزيارتكم  مواتية  الظروف  هل  الله..  شاء  -ما 

فيه.  أحادثك  أن  أريد  مهم  موضوع  هناك  غدا.. 

وبالمرة أشوف األوالد.

صحت بانفعال:

إنه  يا فضل.  أخيك  بيت  لزيارة  أتستأذن   -

بيتك تفضل في أي وقت..

      أحدثت زيارة أخي حالة طوارئ في بيتنا، 

وفرشه  البيت  ستائر  بتغيير  زوجتي  فأسرعت 

لتنظفه  السجاد  على  جسدها  بكل  وانحنت 

للمرة  السؤال  علي  لتعيد  توقفت  ثم  بالفرشاة، 

العاشرة:

- بالله عليك يا حسين ألم يخبرك بسبب الزيارة؟

- والله يا محاسن لم يزد عما قلته لك.

املدفن

صالح معاطي
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تضرب كفا بكف وهي تقول باستغراب:

- هي سابقة لم تحدث من قبل.

-عادي يا محاسن. أغريب أن يزور أخ أخاه؟

- ال طبعا.. وإنما عندما تحدث من أخيك فضل 

فهذه هي الغرابة نفسها.

- لم تحدث بيننا قطيعة أو خصومة.

تركت الفرشاة واتجهت نحوي وهي تذكرني بما 

لم أنسه:

- بل حدث يا حسين. أنسيت بيت أبيك الذي 

باعه ولم يعطك نصيبك فيه؟    

لكي  له  أعطيناه  قد  كنا  البيت  محاسن..  يا   -

يتزوج فيه وعندما تحسنت األحوال باعه ليشتري 

فلو  ذلك،  على  وافقناه  جميعا  ونحن  أكبر  بيتا 

كان قسمه علينا ماذا سيكون نصيب كل منا؟.. 

مالليم..

عرضت  عندما  أتذكر  حسين.  يا  حق  الحق   -

عليه أن يشاركك في مشروعك ماذا قال لك؟

لكنه  المشروعات.  في  يفهم  ال  بأنه  اعتذر   -

وعدني بأنه سيفكر في األمر وسيتصل بي.

لكنه لم يهتم ولم يتصل.. حتى ابننا عالء   -

عندما تخرج ذهب إليه لكي يساعده في إيجاد 

منه  ليأخذ  الخادم  له  أرسل  بل  يقابله  لم  عمل 

األوراق.

تشغلي  ال  أرجوك  محاسن..  يا  مشغوال  كان   -

الزيارة.. فقد  التي قد تعكر  رأسك بهذه األفكار 

اليوم  التقينا  لمحت على وجه أخي تأثرا عندما 

في المدفن بعد دفن المرحوم خالي، فليس أكثر 

من الموت واعظا.

ابنتنا  بالتأكيد سمع عن جمال  يا حسين،  - ال 

شذا ويريد أن يأخذها البنه تامر.

- أفيقي يا محاسن.. تامر تزوج منذ عامين.. 

تركت محاسن ما بيدها وأسرعت نحوي وهي 

تصيح بانفعال:

إلى  يدعنا  ولم  حسين  يا  عامين  منذ  تزوج   -

عرسه. يستعر منا.. بالتأكيد هذه مشورة زوجته 

الحرباء هي ال تحبنا.. لله في لله.

صرخت:

- يا محاسن دعك من هذه الترهات. ودعينا في 

الزيارة التي لم تكن على البال وال على الخاطر. 

تعود إلى تنظيف السجاد بانفعال وعصبية ثم 

تتوقف كأنها عثرت على سبب الزيارة:

- آه. أيكون ضميره قد استيقظ ويريد أن يعطيك 

نصيبك في البيت. أو قرر بالفعل مشاركتك في 

المشروع الذي عرضته عليه. أو يكون قد أوجد 

على  جلوسه  من  بدال  عالء  البننا  مناسبا  عمال 

المقاهي. 

   جذبتها من يدها وأجلستها بجانبي وأنا أقول 

لها مهدئا من لهجتي:

- يا محاسن كل ما أحلم به اآلن أن يعود إلينا 

الدفء الذي افتقدناه بعد طول غياب، أن نتزاور 

يا  اللمة  السنون..  فرقتنا  أن  بعد  أهال  ونعود 

محاسن اللمة..
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ردت وهي تمصمص شفتيها بال اقتناع:

غسيل  من  أنتهي  دعني  طيب  اللمة..   -

السجادة..   

أسداس  في  أخماسا  نضرب  وليلة  يوما  ظللنا 

جاءت  حتى  الغامضة  الزيارة  سبب  في  نفكر 

الساعة الموعودة. 

دخل أخي فضل بيتنا ألول مرة يتأمل السقف 

البيت  يهد  سوف  زلزاال  كأن  بريبة  والجدران 

المقاعد  إلى  بتأفف  ينظر  وراح  فيه.  من  على 

والسجاد التي تعبت محاسن في تنظيفها ورشها 

عنه  أعرض  بالشاي  بالمعطرات.. وعندما جاءت 

في  شربه  الذي  الشاي  طعم  أن  يقسم  وهو 

المكتب مازال عالقا بلسانه وهو ليس كييفا.. ثم 

أسرع يقول:

- دعونا في المهم. 

الحادث  انتظار  في  بشفتيه  عيوننا  تعلقت 

واتسعت  أجله..  من  أخي  زارنا  الذي  السعيد 

ابتسامتي أكثر عندما بدأ حديثه قائال:

- كما تعلم يا أخي أن الظفر ال يطلع من اللحم، 

وأن األخوة لبعضهم ومهما حدث بيننا من تباعد 

غير مقصود بسبب الحياة ومشاعلها فالبد لنا من 

اجتماع. 

رحت أقول مؤكدا:

- تمام يا فضل بكل تأكيد.. وكما قلت لك سابقا 

أن مصلحتنا واحدة.

سكت قليال ثم راح يقول:

- لذلك جئت أعرض عليك شركة بيننا..

بوادر  أرى  وأنا  شفتي  فوق  ابتسامة  تراقصت 

اقتراحي تتحقق، بينما لمعت عينا محاسن:

يا  الشركة  هذه  عليك  أعرض  وأنا  زمن  منذ   -

فضل.

يد  يده في  منا  ليضع كل  الوقت  - واآلن جاء 

أخيه وننشئها معا.

أكثر  تتسع  وابتسامتي  تتالحق  أحالمي  راحت 

فأكثر:

وال  وإخوتنا  أبناءنا  فيها  نجمع  شركة  أجل   -

يدخل بيننا غريب.

 راح يفض أمامي ورقة مطولة بدت عليها رسوم 

ومقايسات وهو يعقب:

كلها  التفاصيل  حسين..  يا  حق  على  أنت   -

من  أبناءنا  وتضم  تضمنا  شركة  هنا.  موجودة 

سيكون  ورفاتنا،  شتاتنا  سيجمع  »مدفن«  بعدنا، 

سبيلنا إلى الدار اآلخرة.

ماتت  ابتسامة  أكفن  بينما  إليه  أستمع  كنت 

بين شفتي..          
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منذ  صعد  األتوبيس  وعينى  تتبعه  كالمسحورة 

 ...

توغل في الممر الفاصل بين المقاعد،عند أول 

مقعد شاغرا،القى  

من  األمام  إلى  فوقه،كان  السخية  شحومه 

مقعدي  مما أتاح  لي تأمل  ثنايا  

قفاه »الملظلظ« عن  قرب . 

قطرات  العرق  الرمادية تنبثق  من  تجاويف 

جميعا   تصب  عده  مسارات  في  منزلقة  عميقة 

في ظهره 

األحمر  قميصه  يرتشفها  ما  وسرعان 

الباهت،فتظهرعلى شكل بقعة تزداد 

رقعتها كلما تبلورت  أخرى... 

ناشدت  عينى  االنصراف عن مراقبة قفاه؛ فلم 

تلبي  ... 

ناشدت  جميع الكائنات والجماد  أن  تلهينى  

ويلهيني عن  رغبتي  

  فلم تذعن.... 

الرغبة  تتوحش وتضغط،أضحت  نيرانا  مستعرة  

حالت  بينى  

وبين الزمان والمكان بكل تفاصيلهما .

باغتته غفوة عميقة،تدحرج رأسه الضخم على 

صدره،انبسط قفاه 

كخارطة لبالد لم تكتشف بعد،غطيطه  كصوت  

ارتطام  الموج  

بالصخور  فى  ليلة  عاصفة . 

عقلي يأجج الرغبة،روحي تباركها، يدى  تتحرك  

ذراعي يرتفع،كفي تتقدم ؛ تهوى  بقوة وبسرعة 

مصطدمة  بحافة  ظهر  

الهثا  الباب  صوب  واقفا،اندفع  هب  المقعد، 

ليلحق  بمحطته .

رغبة  جاحمة

أمال الشاذلى
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بحيث  العالم،  فيه  يختفي  يكاد  الذي  الضباب 

المالمح،  محدد  وغير  هالميا  خلفه  من  يبدو 

والمصحوب دوما بموسيقى حزينة ومترقبة، كأنما 

لتحذرها من مجهول قادم، صحيح أنه اآلن ال يبدو 

تأكيد، بدليل  أمام عينيها، لكنه قادم بكل  واضحا 

ينتهي،  ال  بصخب  الحزن  في  الموسيقى  استمرار 

تتغير  ال  التي  بصورته  المقبض،  الضباب  هذا 

أبدا، هو ما يحيط بالسرير الذي تنام عليه دائما، 

مسلوبة اإلرادة وبإحساس كامل بعدم القدرة على 

ِفعل أي شيء، إنها حتى ال تعلم إذا ما كانت نائمة 

فعال أم ال، وإال فمن أين تأتي كل هذا اإلحساس 

بالخوف وعدم الطمأنينة؟! ولماذا كلما زعق جرس 

وكأنه محدد  يبدو  الذي  التوقيت  ذلك  الباب في 

بدقة مسبقة، تفتح عينيها وكأنه يناديها هي بذات 

الدقة والتحديد، لتقوم باتجاه الباب الضبابي الذي 

ال تبدو منه سوى األُكْرَة، وبوضوح يتنافى مع كل 

ها  العالم من حولها، تقف أمامها مترددة، تنظر لكفِّ

وكأنها  الباب،  أُكرة  نحو  تقدمها  في  المرتعشة 

ال  غريبة  كفُّ 

مرة  بها  اإلحساس  تعاود  لكنها  في شيء،  تخصها 

معلقة  المسافة،  منتصف  في  وقوفها  عند  أخرى 

فيزداد  المفاجئ،  ثقلها  يحتمل  يكاد  ال  هواء  في 

على  القدرة  حتى  وتفقد  الهواء  في  الكفُّ  ترنح 

الرجوع إلى سكونها القديم، ترتعش، وتسقط على 

ركبتيها، فتسمع لسقوطهما على األرض دويا يشبه 

طبول الحرب، وال تعرف لماذا هي اآلن موجودة 

في قلب سعيرها الملتهب؟ لكن عينيها تتوازيان 

تماما مع ثقب الباب الذي يظهر فجأة كأنما ليبدد 

الخوف الذي يجوس بداخلها بلهٍو كامل، ويحوله 

في  فقط  تظهر  هنا  األشياء  بأن  تام  يقين  إلى 

المحددة  لتؤدي وظيفتها  المحدد سلفا،  موعدها 

سلفا أيضا، ثم تختفي. 

طفلة  عينا  لها  نبتت  الجديد  اليقين  هذا  وسط 

باتجاه  الخامسة عشرة من عمرها، فحركتهما  في 

األم  صورة  لترى  خالله،  من  بهما  ونظرت  الثقب 

وهي تتحرك في ممر هالمي طويل صوب صوت 

صحو مبكر بال جدوى

محمد صالح البحر
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فتكشف  انبعاثه،  مصدر  إلى  تصل  حتى  الجرس، 

عنه الغطاء لتبدو صورة الرجل الضخم من تحته، 

أما لماذا بدأت صورة الرجل الضخم في مطاردة 

ثِقل  من  التي خلصتها  أنها هي  رغم  أمها،  صورة 

الذي كانت تزعق من تحته، فلم تستطع  الغطاء 

الوصول إلى فهم محدد، أو إجابة واضحة له، وهو 

يطرق بالها مثل خاطر يمر سريعا، ثم يتالشى تماما 

حين تبدأ العينان الصغيرتان في متابعة الصورتين 

الكارتون،  أفالم  على  الُفرجة  تشويق  يمأله  بنهم 

كارتونيتين  شخصيتين  مثل  الصورتان  بدت  لقد 

أال  شريطة  قويا  وتتعاركان  بعضهما،  تطاردان 

يموت أحدهما في النهاية، تتعاركان بدالل كامل 

رغم جديته المفرطة والظاهرة لها، وعندما تجرأْت 

ها على اإلمساك بأُكْرَة الباب وفتحته لتقف في  كفُّ

مواجهتهما، تحوال إلى شيطانين حقيقيين بعيون 

نحاسية حمراء وقاسية وقادرة على زرع الرعب في 

أعماق داخلها الذي لم يكن يحلم سوى بالدخول 

اللعب  في  والمشاركة  التليفزيون،  جوف  إلى 

الضخم  الرجل  عينا  خصوصا  الجميل،  الكارتوني 

وهما تزيحان األم بعيدا جدا هذه المرة، وبشكل 

بدا حقيقيا، وتتحركان نحوها بجوع لم تر مثله من 

خالل ثقب الباب، وال حد لوصف نهمه القاتل، وال 

سبيل إلى التخلص منه إال بالتهام فريسة ما، ولما 

المرتقبة صرخت عاليا،  الفريسة  أنها هي  أيقنت 

وظلْت تصرخ حتى استيقظت من النوم الذي تظن 

اآلن أن ال حد ألبديته الخالدة، وحتى أنها تشعر 

بالعطش الشديد مع كل شهقة تخرج من داخلها 

المتيبس.

ليل،  نفسها في سريرها مثل كل  هكذا وجدْت 

بذات  عليها  يمر  كل صباح  تستقبل  أنثى جميلة 

تقدر  بأنها لن  يقين  المرعب، وبداخلها  الكابوس 

التخلص من فزعه األبدي، وأن الشرخ الذي  على 

أصاب روحها منذ أمد بعيد، لم تزل الدماء تتقاطر 

منه إلى اآلن.

عندما دخلت األم إلى غرفتها، فزعة على ابنتها 

في  مفتوحا  حضنها  يكن  لم  الصرخة،  سماع  إثر 

انتظارها، كانت منكمشة على نفسها في مقدمة 

بضباب  الكابوس  ضباب  استبدلت  وقد  السرير، 

مأل  ما  سرعان  الذي  الكثيف،  السجائر  دخان 

الذعر،  من  المحموم  تنفسها  حمية  في  الغرفة 

طرف  على  وجلست  الغرفة  األم  أضاءت  وعندما 

على  انكماشها  زاد  ابنتها،  على  لتطبطب  السرير 

السجائر كأنما لتختفي  نفسها، واحتمائها بضباب 

فيه، بدت وكأنها تُفضل الهروب إلى الكابوس مرة 

أخرى، فقد أحست بأن أمها، في جريها الملهوف 

التي  بقيتها  لتُكمل على حياة  نحوها، تخرج منه 

االحساس  بهذا  المفزع،  االستيقاظ  لها  وهبها 

كله،  وكيانها  عيناها،  كانت  الخوف  من  المرتعب 

تنظران إلى األم، حتى أن أمها أحسْت بلزوجة دم 

ابنتها على يديها الممدودتين نحوها، وهي تظن 

أنها تمدهما بالحنان، فتوقفت اليدان فورا، تحديدا 

لما أحستا بُقرب مالمستهما لجسدها الذي يزداد 
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مالبس  بأن  األم  أحست  ولما  أمامهما،  انقباضا 

ابنتها ليست بحاجة إلى أن تتلطخ بأكثر مما هي 

عليه، سحبت يديها سريعا، وانزاحت بمؤخرتها في 

لتجلس  الالذعة،  لمرارتهما  حد  ال  وحرج  انكسار 

ابنتها،  عن  بعيدا  السرير  طرف  على  أخرى  مرة 

حضنها،  في  لتأخذها  تجاوزته  قد  كانت  بعدما 

الغرفة توقفْت عند  لتخرج من  انسحبت  وعندما 

طرف الباب الموارب، والتفتت وراءها في محاولة 

أخيرة لثقب جدار الصمت الذي نما بينهما، وثَُمَن 

غائرا  اآلن  تراه  الذي  الزمن  مع  وكبر  تربى  كأنه 

في الِقَدم والبُعد، كانت تريد أن تخبرها بأنها ما 

أية حال، وأنهما لو همستا فقط  زالت أمها على 

لبعضهما البعض، الستطاعت كل واحدة منهما أن 

تسمع األخرى من خلف الجدار، شريطة أن يكون 

الهمس متبادل، وأخيرا أرادت أن تطمئن على أنها 

ستكون بخير بعد مغادرتها، غير أن كلمة واحدة 

من كل ما أرادت أن تتفوه به، لم تطاوعها على 

بخير  ستكون  ابنتها  بأن  أحست  وحين  الخروج، 

فعال بسبب مغادرتها ال بقائها، أطفأت الغرفة مرة 

أخرى، وأغلقت الباب من خلفها.

لتََصنُّع  ومستنكرة  وساخرة  شاحبة  بابتسامة     

فعل األمومة، بدا وجهها في دائرة الضوء الصغيرة 

وسط ظالم الغرفة الثقيل، والتي صنعها الموبايل 

وهي تنظر فيه لتتعرف على الوقت، ولما وجدته 

في  لها  الكابوس  ايقاظ  استغربت  فجرا  الرابعة 

البدايات  مع  يأتي  ما  فعادة  المبكر،  الوقت  هذا 

أول  الشمس  ترسل  أن  قبل  الصباح،  األولي لضوء 

أشعتها اللينة، لتطرق نافذتها بهدوء مثل عصفور 

يوشوش بموسيقى عذبة وهادئة، ومتناقضة تماما 

مع ايقاع الكابوس المرعب، ربما ليُخبرها ببداية 

الصحو، وأنه عالمة انتهاء الرعب، والخط الفاصل 

تتعامل  ظلت  لكنها  الحقيقية،  الحياة  وبين  بينه 

العذاب  لمالك  غامضة  إشارة  باعتباره  دائما  معه 

المستديم، وهو يُصر على أن يُبدلها يوما جديدا 

ال  الذي  عمرها  أصابع  بين  من  يوم  تهالك  كلما 

يريد االنتهاء، لتذوق العذاب من جديد.

   تأففت كثيرا من هذا الصحو المبكر بال جدوى، 

رافعة  السرير،  على  بظهرها  ممددة  ظلت  لكنها 

بالموبايل  تمسكان  وهما  أعلى،  إلى  يديها  كلتا 

الذي حرصت على أن يظل مضيئا مخافة العودة 

إلى النوم مرة أخرى، وعقدت العزم على أن تبقى 

إلى  تطمئن  بحيث  الصباح،  يأتي  حتى  هكذا 

صحوها الحقيقي، وبحيث تقدر على مهاتفة أيه 

واحدة من صديقاتها المقربات، في وقت سيبدو 

أنه مناسب جدا، ولن يُزعج أحدا من أفراد أسرتها، 

حين تستلذ بدفء أصواتهم وهو يأتي من بعيد.
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حتى لحظة جلوسى أمام الضابط لم أكن مقتنعا 

بأى من الفكرتين؛ تحرير بالغ أو اقتناء عصا، لكن 

بينما  النائمة فى سالم فى عهدتى  منظر زوجتى 

إلى  الذى دفعنى  أنا غير متأكد من حمايتها هو 

كل  تزداد  بابى  على  العنيفة  فالطرقات  المجيء، 

ليلة، أفتح فال أجد أحدا، وأنا رجل يتجنب الذهاب 

إلى القسم ال أعرف لماذا، كما أرى العصا للراعى 

مثلى  كان  إذا  خاصة  للشاعر  ال  والشيخ  والمعلم 

حالما وحزينا، ال يميل بطبيعته إلى العنف، فيما 

ترى زوجتى ذات الوجه البريء كوجه طفل أنه من 

الضرورى أن يكون لدى المرء عصا، حتى لو مرت  

نجحت  قد  وكنت  إليها،  االحتياج  دون  سنوات 

فى طريق  وقفوا  من  مواجهة  فى  عصا  دون  من 

زواجى منها، وتغلبت على نظراتهم غير المريحة 

فى الشوارع، وتعليقاتهم التى كنت أسمعها بأذنى 

أو  الكبير  أنفى  على  واآلخر  الحين  بين  معقبة 

النظرات  تطورت  أن  بعد  حتى  البارزة.  أسنانى 

أسمعها  وبذيئة  فجة  شتائم  إلى  والتعليقات  

واضحة، لم أفكر مجرد التفكير، فى تغيير قناعاتى 

واللجوء إلى إحدى الفكرتين وإن ظللت أتعجب 

مسالم  رجل  تجاه  المبرر  غير  العداء  هذا  من 

يلحق  ولم  حياته  فى  عصا  يمسك  لم  وحزين، 

أذى بأحد، وما إن شعرت زوجتى بأعراض الحمل، 

حتى  للمولود  مالبس  شراء  ضرورة  إلى  ونبهتنى 

تصاعدت التهديدات، فسقطت واجهة بلكونة أمام 

قدمى بعد يوم من التهديد بنسفى وإخفائى من 

وانقضَّ  وانصرف،  ساعته  فى  رجل  ونظر  الوجود، 

القيظ وسألنى شخص  به من  جدار كنت أحتمى 

وحين  عشرة«،  إال  »عشرة  فقلت:  الساعة  عن 

الطريق موسعا لقطة بيضاء خائفة،  أرجأت عبور 

الميدان  ساعة  ودقت  مسرعة،  سيارة  دهمتها 

العاشرة، فسألنى نفُس الشخص بإلحاح إن كانت 

قد مرت عشر دقائق على سؤاله األول ألنه على 

موعد، ولما لم أجبه، تدفق من فمه سباب مبالغ 

ثالثة أسباب للشروع فى البكاء

محمد إبراهيم طه

 إلى: عمرو الشامي
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فيه، واندفعت إلى الميدان كالب ضالة من أكثر 

من جهة.

وأنا  أفعله  أن  على  كان  الذى  ما  أعرف  ال 

إلى  بسرعة  تتطور  والشتائم  التلميحات  أرى 

بابى فى منتصف  طرقات أسمعها بوضوح على 

الليل، وحين أفتح ال أجد أحدا، لكننى أسمعهم 

حياتى  إنهاء  بين  ويفاضلون  بشأني،  يتهامسون 

أو حياة زوجتى وطفلى قبل الثالث والعشرين، 

المرة  التهديدات موجهة دائما لي، لكنها  كانت 

نائمة  وهى  األمر  فى  بها  الزج  يتم  التى  األولى 

فى براءة بعد أن أخبرتها أننى عثرت على محل 

تشعر  تكن  ولم  الوالدة،  حديثى  أطفال  مالبس 

باألمس،  سمعتها  لكنها  قبل،  من  بالطرقات 

الباب  فتحُت  من؟  وقالت:  مفزوعة،  فقامت 

إلى  عدت  ثم  فترة  بالخارج  وظللت  كالعادة، 

فقالت  الباب،  وأغلقت  أحد،  ال  وقلت:  الداخل 

أقل  فلم  بالخارج،  لكنها سمعت همهمة ولغطا 

إنه نفس الرجل الذى كان ينظر فى الساعة لحظة 

انهيار البلكونة، واآلخر الذى سألنى عنها بعد أن 

دهمت السيارة القطة، جاءا لتخييرى بين أمرين؛ 

من  وحذرانى  والطفل،  الزوجة  حياة  أو  حياتى 

المراوغة، فإن حدث ونجوت فلن يكون بوسعى 

بإمعان  الوالدة، حدقت زوجتى  أشهد لحظة  أن 

فى عينى غير مصدقة، فأكدُت مرة أخرى أنه ال 

أحد، فاطمأنت وأوصتنى وهى بين النوم واليقظة 

أال أنسى مالبس الطفل، وقالت إن المحل اسمه 

»بامبينو« فعال، وابتسمت شفتاها وقالت إنه قبل 

شارع البحر أو بعده بقليل،  فظللت وأنا أحدق 

جدية  أراجع  البريئة  مالمحها  فى  الليل  طوال 

فشرعت  النهار،  بزغ  حتى  األخيرة  التهديدات 

وحدى فى البكاء وخرجت.

)2(

البالغ منديال ورقيا  فتح  الذى  الضابط  ناولنى   

وسألني:

ـ ولم يهددوك؟

ـ يلمحون لى بترك البيت.

ـ لماذا؟

ـ ال أعرف.

ـ بيتك؟

ـ نعم، ومثبت فى البطاقة.

ـ أوراقه سليمة؟

وإيصاالت  وقائمة قسمة،  إرث شرعي،  نعم،  ـ 

نور ومياه وغاز. 

ـ غريبة.. لماذا يفعلون ذلك؟

ـ ال أعرف، وتزيد تهديداتهم كلما اقترب موعد 

الوالدة.

ـ كم عمرك؟

ـ مكتوب عندك فى الرقم القومي!

ـ  وعمر الزوجة؟
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ـ 29.

ـ والطفل؟

ـ سيأتى فى الثالث والعشرين.

ـ وكيف عرفوا بأمره؟

ـ يرون بطنها وهى ترتفع خلف العباءة.

هناك  أو  عليهم  اعتديت  أن  لك  سبق  هل  ـ 

مشاحنات سابقة.

ال  والموسيقى  فالشاعر  تعرف  وكما  مطلقا،  ـ 

يعتديان على أحد.

الطفل  أو  الزوجة،  أصاب  أو  أصابك،  هل  ـ 

مكروه؟

ـ وهل أنتظر حتى يقع المكروه؟

ـ خالص يوم 23 يحلها ربنا! 

ال أعرف لماذا كنت غير مستريح لفكرة البالغ، 

وأول شيء فعلته عقب مغادرتى القسم، اقتنيت 

الهواء  فى  بها  لوحت  أننى  والغريب  عصا، 

ورفعتها  يدى  بكلتا  أمسكتها  ثم  ويسارا،  يمينا 

فى  ضربة  يتجنب  تحطيب  كالعب  ألعلى  بغتة 

األصوات  فخفتت  آخر،  العب  من  رأسه  وسط 

الكالب  وتراجعت  النابية،  التعليقات  وامتنعت 

بعيدة،  مسافة  من  النباح  عاودت  وإن  الضالة 

لكننى  الساعة،  عن  بإلحاح  أحد  يسألنى  ولم 

رأيت شخصا يؤكد على شخص آخر فى الهاتف 

يتيما،  الدنيا  إلى  الولد  يخرج   أن  على ضرورة  

يقف  محام  وجدته  مالمحه  فى  حدقت  وحين 

أذنه  إلى  الهاتف  يضغط  المحكمة  فناء  خارج 

موكله  يتوعد  كأنه  يصر  األخرى  وبسبابته  جدا 

على الطرف اآلخر ويحدق فى األرض، كما لفت 

عن  خبر  الجرائد   بائع  عند  األهرام  فى  نظرى 

إغالق قسم الوالدة بأقرب مستشفى لمدة شهر 

للتجديدات يبدأ من يوم 20، وعثرت على محل 

» بامبينو» لكنه كان مغلقا للصالة، فاشتريت من 

ذراعه،  على  المدالة  المالبس  يحمل  بائع جوال 

ومررت بزحام فى الشارع، وحين اقتربت وجدت 

أرض  فى  كهنة  إسعاف  23سيارة  على  مزاد  أنه 

فضاء تابعة لمديرية الصحة، سألت رئيس المزاد 

يرد  فلم  الخدمة،  فى  التى  السيارات  عدد  عن 

أعرف  فلم  السؤال،  المزايدون  واستهجن  علي، 

أمامى  يحدث  ما  بين  عالقة  هناك  كانت  إذا 

التى  األجزخانات«  وقفلوا  »جرحونى  وأغنية 

الكهرباء  انقطاع  أو  المحالت،  تصدح من جميع 

وزيادة فترات اإلظالم، واإللحاح الزائد فى شريط 

المواطنين  وحث  المياه  انقطاع  على  األخبار 

والمخابز والمستشفيات على تدبير احتياجاتهم 

يومى  طوال  ستستمر  التى  االنقطاع  فترة  خالل 

بكثافة  بلدوزرات  ومرور  الشهر،  من  و24   23

أكثر من المعتاد فى الحي، لم أكن أعرف على 

وجه التحديد، لكننى حين طرقت الباب بطرف 

العصا، ورأت زوجتى مالبس الطفل، ارتمت فى 

كانت  إذا  أعرف  فلم  أخيرا؟!  وقالت:  حضني، 

أخرجت  وحين  الطفل،  مالبس  أم  العصا  تقصد 
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الطاقمين وفردتهما، سألتنى ألم يكن هناك أطقم 

مغلق  »بامبينو»  أن  أخبرها  فلم  ملونة،  أخرى 

ذراع  على  والمالبس  التوالي،  على  الثالث  لليوم 

والطرطور  الجلباب،  بيضاء؛  كلها  المتجول  البائع 

غريبة!،  بأسى:  فقالت  والقفازات،  والجوارب، 

التى  الرسالة  أن  ساعتها  ففهمُت  واختنق صوتها، 

بكل  وصلت  اليوم  طوال  توصيلها  على  يصرون 

مما  أكثر  منتشرون  أنهم  وهى  ووضوح،  إيجاز 

أتخيل، وامتالك عصا قد يؤجل لكنه لن يغير من 

مصيرى المحتوم، فشرعُت وحدى فى البكاء.

)3(

عشية حفظ البالغ، عرفت أن المبلّغ فى حقهم 

ينكرون كل االتهامات الموجهة إليهم، وليس لدى 

أخذ  حتى  أو  لتوقيفهم  قانونيا  مسوغا  الشرطة 

مباشر  تعامل  وجود  لعدم  نظرا  عليهم  تعهدات 

معي، فهم يسكنون فى ذات الحى ويسيرون فى 

نفس الشوارع وبعضهم يقيم معى فى نفس البيت 

وفى  الذهول،  فانتابنى  سوابق،  منهم  ألى  وليس 

التالي،  اليوم  صباح  من  دقائق  عشر  إال  العاشرة 

إلى  مربوط  المدخل،  فى  ضخم  بكلب  فوجئت 

للمرور  للداخل سوى حيز ضيق  سلسلة، ال يترك 

جميعا  وجوههم  أطلت  بالجدار،  ملتصق  وظهره 

من عينيه، واجتمعت أصواتهم  فى صوته الذى لم 

يكن ليتوفر لكلب حتى لو اقترب من حجم أسد، 

مدخل  فى  الحجم  بهذا  كلب  عن ضرورة  سألت 

بيت قديم، فقيل: زينة، واستنكروا أننى لم أشارك 

فى ثمنه بمليم، سألت إذا ما كان باإلمكان تقصير 

السلسلة قليال، فقيل حتى تتاح له حرية الحركة، 

قلت وحركتنا نحن، فقالوا فى خروجنا ودخولنا ال 

فأشاروا  بالهجوم؟  يختصنى  ولماذا  سألتهم  ينبح، 

إلى العصا، ومر رجال الساعة من أمامه، وتبعهما 

المحامى الذى كان يتكلم فى الهاتف، ثم فتى فى 

باتجاههم بكسل  يده كيس شيبسي، فمط رقبته 

ترك  المرور، حتى  فى  إن شرعت  وما  ينبح،  ولم 

رغبة فى  وانتابته  عينيه  الشرر من  الطعام، ونط 

ببالغ  التقدم  سوى  أمامى  يكن  فلم  بي،  الفتك 

تسمح  السلسلة  أن  أخبرونى  القسم  فى  جديد، 

بمرور القاطنين بال أذى، كما أن أحدهم لم يتقدم 

فواجهونى   تقدمُت،  أنا  وها  فقلت:  بشكوى، 

تمت  كلب  باقتناء  القاطنين  من  موقع  بطلب 

بيطرية  شهادة  على  االطالع  بعد  عليه  الموافقة 

بشكل  تطعيماته  ويأخذ  تماما،  سليم  بأنه  تفيد 

الثانية  للمرة  المحضر  وأغلق  أرد،  فلم  دوري، 

بهذا  القسم  إلى  العودة  بعدم  نظرى  لفت  مع 

الخصوص وإال اتهمت بإزعاج السلطات، فأدركت 

أننى كنت محقا فى تجنب الذهاب إلى القسم، 

مع  تشعرنى  مؤخرا   اقتنيتها  التى  العصا  وظلت 

مصيرى  تأخير  فى  بالنجاح  دخول  أو  خروج  كل 

المحتوم ليوم آخر.

على هدير  والعشرين صحوت  الثالث   صبيحة 

أجدها  فلم  زوجتى  إلى  نظرت  مصدره،  أعلم  ال 

البلدوزرات  الشرفة، فرأيت  إلى  بجواري، هرعت 
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تقترب من بعيد، ونفس المحامى يضغط الهاتف 

وسيارات  بعصبية،  بسبابته  ويشير  صدغه  إلى 

نقل  سيارات  على  محمولة  المتكهنة  اإلسعاف 

من  خارجة  فرأيتها  الصالة،  إلى  دخلت  كبيرة، 

بين  وتباعد  تستغيث،  كأنها  بيديها  تشير  الحمام 

ساقيها وتتألم فى صمت، وحين رأيت خيطا من 

الدم يسيل على ساقيها، نزلُت الساللم مهروال آلتى 

لها بطبيب أو قابلة، لكننى وجدت الكلب متربصا 

للفتك بى فى المدخل، والمسافة التى سأمر منها 

ضيقة، شرعت العصا فى اتجاهه وتقدمت، فازداد 

ضراوة، هويت بها نحو رأسه الضخم، فتجنبها ثم 

على  معتمدا  كنت  وفيما  بشراسة،  الهجوم  عاود 

الحائط،  إلى  وظهرى  اآلمنة،  المسافة  فى  أننى 

طاب لى النزال مع الكلب المربوط بهذه الطريقة، 

فكنت أرفع العصا فى الهواء كلما سمعت الصرخة 

فيتجنبها  رأسه،  على  بها  وأهوى  شقتى  من  آتية 

ويعاود الهجوم، فأدفعها مباشرة إلى عينيه، استمر 

الخوف  لمحت  حتى  متى  إلى  أعرف  ال  النزال 

من  فتمكنت  وتراجع،  صوته،  وخفت  عينيه،  فى 

أن  إلى  الخروج  أثناء  انتبهت  أننى  بيد  المرور، 

السلسلة المربوط إليها الكلب كانت سائبة، ورغم 

أننى تأكدت ـ بعد خروجى  أن كلينا لم يكن يعلم 

الوقت، وأن حياة  المفكوكة طوال  السلسلة  بأمر 

جديدة كتبت لي، إال أن الصرخة القادمة من شقتى 

لم تعد تأتي، ولم يعد بوسعى والسلسلة مفكوكة 

معاودة الصعود، فشرعت فجأة فى البكاء.
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تحت رعاية األمين العام لالتحاد العام للآلدباء والكتاب العرب ورئيس النقابة العامة 
والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  أرسل  الهادي،  عبد  الدكتور عالء  التحاد كتاب مصر 
والتي  السيسي  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  إلى فخامة  برقية شكر وتقدير  العرب 

كانت تنص على اآلتى:

االحتاد العام لألدباء والكتاب العرب 

يبعث ببرقية شكر وتقدير إلى 
فخامة رئيس جمهورية مصر العربية 
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فخامة رئيس مجهورية مصر العربية
احملرتم/ عبد الفتاح السيسي

 

الكنانة  بأرض  القاهرة  العرب، وهو يختتم دورة مجلسه في  العام لألدباء والكتاب  االتحاد  إن   
مصر العربية، في الفترة من 22 - 26 من شهر يناير 2020، ليسعده أن يبرق لفخامتكم معبًرا عن 
الممثلين لخمس عشرة  وروابطها وجمعياتها ومجالسها  العربية وأسرها  الكتاب  اتحادات  شكر 
دولة عربية لدوركم المركزي في المنطقة العربية، ومكانتكم الطليعية في محاربة التطرف 
عملت  والتي  العربي،  الجسد  تنخر  التي  المقيتة  الظالمية  للقوى  وتصديكم  أشكاله،  بكل 
وحماية  التعبير  وحرية  الديمقراطية  وباسم  مّرة،  الدين  باسم  األمة  تفتيت  على  تعمل-  -ومازالت 

األقليات مرات، من خالل أقنعة مزيفة وماكرة صارت مفضوحة للجميع..      

مصر  جانب  إلى  وقفتهم  عن  الرئيس  فخامة  لكم  يؤكدون  المجتمعين  فإن  المقام،  هذا  وفي 
العروبة صوت الضمير الجمعي، وإلى جانبكم، ولكم  ما أنتم  عليه من خصال  واستقامة ونضال 
وتضحية، سليل جيش رفع لواء الحق والتحّرر على مر تاريخه العظيم، كما يؤكدون لفخامتكم 
وقوفهم الصادق معكم من أجل القضايا العادلة ومصلحة األمة بقيادتكم الحكيمة التي عملت 
الجمعي من عناصر الظالم والفتنة والخديعة،  العربي  الوعي  أبنائها على تطهير  مع الصادقين من 

وأدوات اإلرهاب والقتل و التفتيت.

تقبلوا  الرفيع.  بمقامكم  تليق  التي  واالمتنان  الشكر  عبارات  الرئيس  فخامة  لكم  نجدد  وإذ 
وافر محبتنا وجزيل امتناننا وشكرنا لما تبذلونه كل يوم من أجل المحافظة على حقوق الوطن 
المباركة،  مصر  أرض  وحماية  عباده،  لخدمة  اهلل  ورعاكم  مقامكم  وطاب  طبتم،  والمواطن، 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

                                     دكتور عالء عبد اهلادي
األمني العام لالحتاد العام لألدباء والكتاب العرب 	
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الدكتور عالء عبدالهادى فى افتتاح جلسة مجلس 
االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب:

لتطرف  متواتر  خطر  من  العربية  أوطاُننا  ُتعاني 

وإرهاب جيب أن نبادر مجيعا متكاتفني إىل مقاومته 

على املستوى الثقافى دون مهادنة لتجفيف منابعه
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رؤساء  السادة  المعالي  أصحاب 
وروابطه  العرب  الكتاب  اتحادات 

وأسره وجمعياته ومجالسه 
معالي النائب الشاعر يوسف شقرة
معالي النائبة الشاعرة الهنوف محمد

أسعد اهلل مساءكم جميعا

الثقافة  وباسم  مصر  باسم  بكم  أرحُب 
العربية

اجتماعنا  مجتمعيَن  نكوَن  أن  يشرفنا 
هذا في مصَر، وأن نشارك مًعا، في أول 
فيه  نكشُف  االتحاد،  لمجلس  اجتماع 
واإلدارية  المالية  األوضاع  حقيقة  مًعا 
وهدفنا  تعديل،  أو  جرح،  دون  السابقة 
في كشف الحقائق وإيضاِح كلِّ ملَتَبس 
هو الوصول إلى حقيقة تصُلح أن تكون 
مشتركة  وتقويم  وتقييم  فهم  أرضية 
نصَل  وأن  نبدد.  وال  عليها  نبني  بيننا، 
شاء  إن  دائَما  يؤكد  ما  إلى  ذلك  في 
التاريخية  الَعالقِة  تميَز  يعكس  ما  اهلل 
بين اتحاداتنا منطلقيَن من إدراٍك راسخ 
جمعْتها  بيننا،  مشتركٍة  مصالَح  بتوافِر 

التحدياُت التي تواجه أمتنا.
 القادُة األفاضل، 
أصحاَب السعادة

أن  هو  القادة  أيها  القيادة  في  ما  أهم 
مع  حلَمه  يشارَك  أن  القائُد  يستطيَع 
اآلخرين! وأن يسعى معهم إلى تحقيقه 

مبتدئا بترتيب األولويات بعد تحديدها.  
أول  من  انطالقا  معا  به  نبدأ  ما  وهذا 

جلسة إن شاء اهلل.
السابقة  أشرُت في كلمتي  قد  وكنت 
أن  يمكن  األهداف  من  مجموعٍة  إلى 
–إن  لتكون  اآلتي  النحو  على  أجملها 
ُخطَة  هذا  اجتماعنا  في  عليها-  وافقتم 
عمل استراتيجية التحادنا الكبير، وبداية 
لتحويل االتحاد العام إلى مؤسسة كبرى 
وبيِت خبرٍة ثقافي على نحو علمي ومالي 

وإداري صحيح.
 أواًل: إذا اتفقنا على أن أمننا القوميَّ 
أمننا  أن  وعلى  الثقافي،  بأمننا  يرتبط 
الثقافي يرتبط بأمن مثقفينا أيضا، فإن 
اهتماما  نعطي  أن  يقتضي  ما  ذلك  في 
كبيرا بالجانِب الخدمي ألعضاء اتحاداتنا 
ومجالسنا  وأسرنا  وروابطنا  وجمعياتنا 
يتعلق  ما  خصوصا  جميعا،  ونقاباتنا 
وهناك  المشتركة،  النشر  بمشروعات 
مذكرة تفاهم يجري إعدادها اآلن بين 
العرب  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد 



339

واتحاد الناشرين العرب في هذا الشأن، 
جمعية  رؤية  بوضع  يتعلق  عما  فضاًل 
يتعرضون  ممن  األدباء  بعالج  ترتبط 
قدراُتهم  بها  تنوء  صحية  لكوارث 
يقتضياِن  المطلبان  وهذان  المالية. 
اتحاداتنا  بين  تكاملية  رؤيٍة  تشكيَل 
ترنو إلى تكثيف العمل المشترك، وإلى 
المثمر  للتفاعل  جديدة  قنوات  خلِق 
العليا  المصالح  لتحقيق  هيئاتنا  بين 

المشتركة التي نصبو إليها. 

أهم  من  خطر  إلى  االنتباه  ا:  ثانيًّ  
الثقافي  أمننا  تتهدد  التي  االخطار 
الثقافي  التطبيع  خطر  وهو  العربي 
تكليف  وأقترح  الصهيوني،  الكيان  مع 
اتحاد الكتاب الفلسطينيين بالتعاون مع 
العرب  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد 
جرائم  عن  األسود  الكتاب  بإصدار 
ممارساته  لفضح  اإلسرائيلي.  المحتل 
كافة،  المحتلة  العربية  أراضينا  في 
على أن يقوم تحرير الكتاب على الصور 

المعتمدة  وباللغات  فحسب،  واألرقام 
لألمم المتحدة، ويوزع على الفاعليات 
الغربية، والسفراء، ورؤساء المؤسسات 
للتعريف  الكبرى  والصحف  األجنبية 
لحقوق  الصهيوني  العدو  بانتهاكات 
طرحته  الذي  مشروعنا  وهو  اإلنسان، 
 2013 ظبي  أبو  مؤتمر  في  قبل  من 
ونؤكد  الدائم،  المكتب  عليه  ووافق 
لفلسطين،  المسانِد  موقِفنا  تجديَد  هنا 
ولحّق شعبها في إقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس، وذلك محافظة على 
الثقافي  ضميرنا  ثوابت  من  ثابت  أهم 

العربي. 

تتعرض  ما  إلى  هنا  نشير  ثالًثا:   
متواتر  خطر  من  العربية  أوطاُننا  له 
لتطرف وإرهاب يجب أن نبادر جميعا 
المستوى  على  مقاومته  إلى  متكاتفين 
منابعه،  لتجفيف  مهادنة،  دون  الثقافي 
ولن  عليها.  قام  التي  مبادئه  وإبطاِل 
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البنية  دعم  عبر  إال  ناجعا  ذلك  يكوَن 
الثقافية للمواطن العربي. 

 رابًعا: تشكيل لجنة لعقِد مؤتمٍر هذا 
جمعية  رؤية  تقديم  إلى  يهدف  العام 
القائمة  الثقافية  السياسات  عن مشكالت 
عملية،  وقرارات  بتوصيات  للخروج 
وإلى  العرب،  الثقافة  وزراء  إلى  ترسل 
جامعة الدول العربية، وذلك سعيا إلى 
أن يكوَن كُل اتحاد أو رابطة أو أسرة أو 
جمعية أو مجلس شريكا فاعال في وضع 
السياسات الثقافية في قطره،  تمهيًدا لعقد 
قمة ثقافية عربية كبرى بالتعاون مع 
الثقافة  ووزراء  العربية،  الدول  جامعة 
والتعليم  والتربية  والشباب،  واإلعالم 
العرب، باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع 

المدني الكبرى العربية.
إلى  العام  االتحاد  تحويل  خامًسا:   
الشكل  مستوى  على  حقيقية،  مؤسسة 
خالل  من  إال  يتم  لن  ما  وهذا  واألداء، 
بيننا  والتوافق  التعاون  من  روح  خلق 

والالئحة،  القانون  احترام  على  تقوم 
آليات مشاركة  األداء، ووضِع  وشفافية 
جمعية وقوية ما بين رؤساِء االتحادات 
يكوَن  أن  يمكن  فحسب  حينها  العربية، 
اإلعالم  لالتحاد صوٌت قوي ومؤثر في 
الثقافية  السياسات  وضِع  وفي  العربي، 

العربية. 
حرية  حماية  مع  الوقوف  سادًسا:   
ُيَمسَّ  أن  يجب  فال  والمبدعين.  اإلبداع 
أمُن المثقف بسبب رأي أبداه أو معتقد 
االهتماما  إعادة  وضوروة  اعتنقه. 
لتقارير الحريات التي توقفت العديدي 
عن  العربية  الدول  في  اتحداتنا  من 

تقديمها. وخلق آلية جديدة لها.
مشروع  وضع  في  التعاون  سابًعا:   
بلداننا  بين  المشترك  للنشر  تكاملي 
من خالل هيئاتنا األدبية والثقافية على 
الرسمي.  وغير  الرسمي  المستويين 
موقع  إنشاء  في  البدء  مع ضرورة  هذا 
سفيًرا  ليكون  اللغات  متعدد  إلكتروني 
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العربي  المستويين  على  العام  لالتحاد 
والدولي، 

الترجمة  مشروعات  استكمال  ثامًنا: 
دقيق،  وعلمي  إداري  نحو  على  العكسية 
مالية  وشفافية  تعاقدات  خالل  ومن 
أن  هنا  يفوُتنا  وال  صحيحة.  وإدارية 
نقدم وافر االمتنان والشكر لسمو الشيخ 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة 
وراعي الثقافة العربية األول على أكثر 
من مبادرة بدأ تنفيذها في هذا الصدد. 

 تاسًعا: استنفار القوى الكامنة للثقافة 
للمشاركة  ألوانها  بمختلِف  العربية 
المشترك،  الثقافي  العمل  في  واإلسهاِم 
وفق ُخطة استارتيجية متكاملة سنشارك 
حميعا في وضعها لدعم حضورنا الثقافي 
يتطلب  ما  الدولي. وهذا  المستوى  على 
وإعادة  والشفافية  العمل  من  المزيد 

الهيكلة، والبناء. 
األرشيف  إقامة  في  البدء  عاشًرا:   
خالل  من  العربية،  للثقافة  البصري 

أهم  عن  الخاص  واإلنتاج  التصوير 
ومبدعيه  ونقاده  العربي  العالم  مفكري 
على نحو يشكل ِخزانًة لألدب العربي في 
تجربة  تكون  أن  ويمكن  تجلياته،  أعلى 
النقابة العامة التحاد كتاب بمصر مفيدة 

في هذا الشأن. 
أنثولوجيات  إنجاز  عشر:  الحادي   
نوعية -بلغتين- عن مبدعي العالم العربي 
ونقادها ومفكريها، وسنعمم مذكرة في 

هذا الشأن.
 الثاني عشر: وضع تقرير رصد ثقافي 
النشاط  يمثل  بلغتين،  سنوي  عربي 
قطر،  كل  في  النوعي  العربي  الثقافي 
من خالل ما يقدمه كل اتحاد عربي في 

هذا الشأن من معلومات. 
المؤلف،  حقوق  حماية  عشر:  الثالث   
هيئة  كل  في  قانوني  مركز  وإنشاء 
أدبية عربية منضوية تحت مظلة االتحاد 

العام.
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 وأخيًرا نقدم لكم اآلن النظام األساس 
من  عليه  جرى  ما  إزالة  بعد  الجديد 
تزوير وتحوير في نصوصه، ووفق ما 
تم التصويت عليه مادة مادة، في المؤتمر 
أهم  ونعده   ،2020 في  السابق  العام 
إنجاز من إنجازات االتحاد العام لألدباء 
األربع  السنوات  في  العرب  والكتاب 
رحلة  وفي  فيه  عالجنا  وقد  الفائتة، 
كان  الذي  العوار  من  الكثير  طويلة 
يتخلل النظام القديم، وقفلنا الباب أمام 
هنا،  غموض  بسبب  بنصوصه  التالعب 
الصياغة  في  ترهل  أو  هناك،  نقص  أو 
الهدف  كان  المواضع.  من  الكثير  في 
العام  باالتحاد  االنطالق  هو  البداية  من 

الثقافي  الفعل  في  جديدة  أمدية  إلى 
الحق الذي يجاوز حبر الكتابة إلى فعل 

التغيير في الواقع الثقافي القائم 
اآلن ونحن على عتبة اتحاد جديد لن 

نعدَم أبدا من يقدُر الشروق..
أجدَد  أن  سوى  الختام  في  يسُعني  وال 
لكم عهدي بمواصلة التعاون الوثيق مع 
كل من يمدُّ يَده  في كل ما من شأنه 
أن يدعم من شراكتنا. ونعتذر عن أي 

تقصير.
ايدكم اهلل وبارك عملكم وسدد خطىاكم 

إلى الطريق الصحيح القاصد 

والسالم عليكم ورحمُة اهلل وبركات
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 بدار األوبرا المصرية على مسرح الهناجر في الثالثين من سبتمبر 2019، 
كانت مراسم االحتفال بتسليم جائزة احمد شوقي الدولية لإلبداع الشعري 
مصر  من  حجازي  المعطي  عبد  احمد  الكبيرين  للشاعرين  الهناجر  بمسرح 
وعبد العزيز المقالح من اليمن الشقيق في حضور رموز األدب والفن والثقافة 
والسياسة وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وفي وجود اعضاء اتحاد 
األدباء والكتاب العرب والوفود العربية ورئيس وزراء اليمن السابق إلى جانب 
القنصلية  وطاقم  اليمني  والسفير  السابقين  اليمنيين  الثقافة  وزراء  من  عدد 

وعدد من الجالية اليمنية بالقاهرة.

احتفالية تسليم

       جائزة أحمد شوقي لإلبداع الشعري
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استهل الحفل بالسالم الوطني المصري، 
رئيس  بكلمة  االحتفال  مراسم  وبدأت 
النقابة العامة التحاد كتاب مصر الذي 
رحب بالسادة الضيوف قال في كلمته: 
أول  العالم  احتفل  عاًما  عشرين  منذ 
مرة لليوم العالمى للشعر، وفق تسمية 
منظمة اليونسكو، التى قررت فى دورتها 
اعتماد  باريس،  فى  المنعقدة  الثالثين 
كل  من  مارس  من  والعشرين  الحادي 
وهو  للشعر،  العالمى  اليوم  ليكون  عام 
واحد  أدبي  لنوع  فريد،  عالمى  احتفال 
أنواع أخرى،  الشعر دون غيره من  هو 
وكأننا أمام وعٍى عالمى وثقافى جديد 
يعيد إلى الشعر أهميته فى صوغ العالم 

وليس مجرد التعبير عنه. 

إلى  دابة  أسرع  هو  األلم  كان  فإذا 
الكمال، فالشعر هو تعبير عنه، هو الذى 
يأخًذ بأيدينا إلى شجونا، وإلى إنسانيتنا 
التي نضفيها إلى األشياء، ونحن نستدرج 
أرواحها للخروج، كيما نعلنها لقرائنا، 

وكأننا نراها معهم أول مرة.. 

الشعر هو اآلخر المختلُف القاطن فينا 
أن  من  نتعجب  ال  لهذا  وحضورا،  لغًة 
تخصص له اليونسكو يوًما لالحتفال له 
دون بقيِة األنواع األدبية، فالعالم يحتاج 
غير  إلى  الشعُر  يحتاُج  الشعر، وال  إلى 

الشاعر وعوالِمه. 

ينقض الشعر العالم من خالل اللغة، ثم 
هو  الشعر  جديد،  خيال  فى  بناءه  يعيد 
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حكمة العالم المرجئة إن استكان لرتابة 
المنقول والمكرر والتاريخ، وهو الثقافة 
وهو  السائدة،  للثقافة  المضادة  النوعية 
بالمجموع،  وليس  بالفرد  اللغة  تجديد 
العالقات  الختراق  الكون  أداة  وهو 
التقليدية والشرعية المعهودة بين بنيات 
ترسخ  التي  المعتادة  اللغوية  تمثالتنا 
عالقات  إلى  تحويلها  أجل  من  المعيش، 

أخر تفتح عوالم ممكنًة جديدة.
واآلن قررنا ان نحتقي بالشعر في هذا 
اليوم من كل عام في الشاعرـ وبجائزة 
ظل  شعراء،  من  ألحفاده  شوقي  أحمد 
القصيدة  أعالم  من  َعلمًا  شوقي  أحمد 
العربية الحديثة، بما حققته قصائُده من 
األمة  امتداد  على  وذيوع  وفرادٍة  وفرٍة 

ا وبعد  العربية كلها، مشرقا ومغربا، حيًّ
مماته ايًضا، 

ذات  الباذخة  الشعرية  القامة  فهو   
الرصيد الرفيع والصافي من الشاعرية، 
أزمنة  وفي  زمنه،  في  الغائر  والتأثير 
موضًعا  شوقي  ومازال  بعده،  أتى  من 
لإلكبار واإلكرام. حتى بعد وفاته في 
حقيقا  كان  فكم   .1932 أكتوبر   13

بما بلغه من تفرد وشهرة ونبوغ.
إن  الحق لو قلت  أعدو  أنني ال  وأظن 
في  القابع  الشعرّي  الوعد  كان  شوقي 
العربي  الشعر  انتظره  الذي  التاريخ 
وأبى أن يشرق إال بعد عشرة قرون خلت 
من بعد المتنبي، ومن بعد ركود اطرد 
يتنكبوا طريق  أن  الشعراء  طوياًل، كاد 
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الشعر فيه حتى أتي شوقي ليرجعه إلى 
الشأن في أعلى تجلياتها،  سيرته رفيعة 
جسد  في  اإلحياء  يعيد  وهو  صيداًحا 
أخذ  يغيب،  أن  كاد  أمة  وفخِر  وإرث، 
شوقي الشعر العربي وسار به إلى مرحلة 
القوة  بأسباب  ومده  والتجديد،  البعث 
والحياة. إنه الشاعر الذى لم يأت بعده 
الشعرية  مكانته  يتبوأ  أن  استطاع  من 
كان  والذي  العربي،  والعالم  مصر  في 
له تأثيره غير المحدود على الشعريات 

العربية المتعاقبة كافة. 
تاريخ  في  الخاص  دفقه  شوقي  بدأ 
روح  من  له  اجتمع  بما  العربي،  الشعر 
من  له  تهيأ  وبما  شعر،  وأدوات  قوي، 

الشعر،  بموائل  ومعرفة  فذة،  موهبة 
تيسر  وما  والفرنسية،  العربية  وعيونه 
له من أسبابه، فوضعه كل هذا في مكان 
اجتناه، وفي مكانة اجتبته، ندر أن يصل 
إليها شاعر من قبل على مر تاريخ الشعر 

العربي الحديث.
كان شوقي يقول: »الشعر ابن أبوين: 
لم  الواقع  وفي  والطبيعة«.  التاريخ 
يفارق شعر شوقي هذين األبوين، كانت 
والدنيا  جهة،  من  والفضيلة  الحكمة 
ومتعها من جهة أخرى قطبين يتنازعانه 
في نصوصه كلها،  وفى عام 1932 رحل 
شوقي عن دنيانا، وقد كان شوقي يخشى 

الموت، فرزقه الموت الخلود والحياة، 
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ومع ذلك لم تفرد له الثقافة المصرية 
اآلن  حتى  موته  منذ  وأفراًدا،  مؤسسة 
جائزًة تخلد اسمه، وتؤكد موقعه الفريد 
في الشعرية العربية الحديثة، تكرمه في 
تراثه، وتذكر األجيال الشعرية العربية 
الفذ،  بنبوغه  مشاربها  اختالف  مر  على 

وتدعوهم إلى االقتداء بسيرته..
هذا ما دفع النقابة العامة التحاد كتاب 
مصر إلى إفراد جائزة دولية بإسمه، تمنح 
إلى اثنين مصري وغير مصري تكريما 
لذكراه، ووصال لمنجزه، وإحياء لمكانة 
الشعر  يوم  والشعراء وذلك في  الشعر 

العالمي.

الجائزة  شروط  وضع  في  تلمسنا  قد 
القارة في شعره،  أهم السمات الجمالية 
كما تلمسنا فيمن أعطيت لهما الجائزة 
بالجائزة  فاز  وقد  السمات.  هذه  توافر 
عبد  »أحمد  الكبير  شاعرها  مصر  من 
المعطي حجازي«، ومن خارج مصر فاز 
بها الشاعر اليمني الكبير »عبد العزيز 
شكره  الهادي  عبد  ووجه  المقالح«. 
وامتنانه للفنان »سيد عبده سليم« الذي 
المصنوع  الجائزة  تمثالين  قام بتصميم 
من البرونز، وأيًضا لكال من الدكتورة 
أحالم عثمان، والدكتورة سماح رضوان 

على جهدهما في إعداد الكتاب. 
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أتت  الهادي  عبد  دكتور  انتهاء  وبعد 
للناقد  وكانت  األمناء  مجلس  كلمة 
الذي  درويش«  أحمد  دكتور«  الكبير 
»أحمد  الشاعر  للفائزين  التحية  وجه 
اليمني  والشاعر  حجازى«  عبدالمعطي 
»عبد العزيز المقالح« ثم شكره وامتن 
جائزة  تخصيص  في  الفكرة  لصاحب 
شوقي«  »أحمد  الشعراء  أمير  بإسم 
»عالء  الدكتور  والمفكر  الشاعر  وهو 
المصري  االتحاديين  رئيس  عبدالهادي« 
والعربي فقال في كلمته: بهذه الفرصة 
على  الزمان  من  ونصف  قرن  ومرور 
رمًزا  تخلد  لكي  الشعراء،  أمير  ميالد 
والثقافة،  االنتماء  رموز  من  عظيًما 
رمًزا  كان  فهو  الرقي،  نحو  والسعي 
اإلنسان  إلمكانية  الدائم  للظمأ  عظيًما 
التي يحاول أن يتدرج نحوها من خالل 
ال  ولكنه  الواقع،  يرفض  ال  الشعرالذي 

ولكنه  الفوضى  يرفض  به،وال  يرضى 
الحياة  يرفض  تنظيمها،وال  إلى  يسعى 
ولكنه يسعى لجعلها أيقونة مثالية، يتم 
ذلك  فخطوة،  خطوة  نحوها  السعي 
بين  الحريري  الخيط  الذي يصنع  الفن 
كيف  ويعرف  والحياة،  الفن  متطلبات 
يرضى اللغة عندما يجمعها إيقاًعا، كيف 
يرضي الطموحات عندما يجمعها تعبيًرا، 
كيف يرضي الخيال عندما يجعله يرفع 
الواقع إلى أعلى مستمر ال يقف أبًدا، لقد 
التي  العظيمة  الموهبة  شوقي  استطاع 
العالم  هذا  وراء  من  مصر  اهلل  أعطاها 
العربي أن يحقق معنى القطيعة اإليجابية 
ال القطيعة السلبية، نحن محتاجون لمن 
سبقونا لكننا أيًضا محتاجون ألن ننفك 
ذاته،  الوقت  في  ننفك  وال  أسرهم  من 
وكيف  أبدعه  ما  على  نحافظ  كيف 
نفرق في ابداعاتهم بين الجوهر والعرب، 
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وكيف ننطلق من هذا الجوهر ونجعله 
ثقافات  الشعر  نشحن  وكيف  مالئًما، 
العصر دون أن ال يقع الشاعر في خطأ 
إرضاء نفسه واالنعزال عن مجتمع فيه، 
وال يقع الشاعر في خطأ إرضاء متلقيه، 
يقع  وال  الفن،  متطلبات  عن  واالنعزال 
الشاعر في إرضاء طبقة دون طبقة أخرى، 
وظل ذلك الشاعر العظيم قرًنا ونصف 
تتردد كلماته  أن ولد،  الزمان منذ  من 
في كل مكان في العالم العربي، وال تجد 
عربًيا على األرض العربية ال يمثل من 
امتداد الشعر من مجال السماع إلى مجال 
النفوس،  إلى  تتسرب  واإلنشاد،  الغناء 
وظل حًيا يتمثله األبناء واألحفاد، ولكنهم 
عندما يتأملون معنى القطيعة اإليجابية 
التي دعا إليها، ال معنى القطيعة السلبية، 
للشجرة  تكون  أن  عظمة  معنى  يعلمون 
جذورها الممتدة لكي تكون لها فروعها 
السامقة ال يمكن ألمة عظيمة، أن يكون 
تكون  وأن  ِعقدين  أو  ِعقًدا  تراثها  لها 
لكن  شاعرين،  أو  لشاعر  انتمائها  كل 
هذا االمتداد العظيم الذي تتنوع نغماته 
وتتنوع أطيافه، وقد جسده شوقي أفضل 
تجسيد في وجبة جديدة انطلق بها من 
القرن التاسع عشر إلى آفاٍق تجدد الشعر 
عليه  مضت  الفن،  مثل  قروًنا  العربي 
لكي  األحفاد  أمام  الطريق  فتح  قبل  من 
يعرفوا الفرق بين الثورة والتنمر وبين 
القطيعة السلبية التي تقول ال أمس لنا وال 
اإليجابية  القطيعة  نرضي من حولنا، و 
التي تتشرب الفن ثم تستجيب في الوقت 
نفسه لحاجات النفس الشاعرة ولحاجات 
المتلقي الظمآن، تظل فكرة جائزة أمير 
العامة  أسسها  وضعنا  عالمية،  الشعراء 

ولم يتقدم لها أحد، ولكن اللجنة طرحت 
معاييرها على امتداد المثقفين في العالم 
أفكارها  وطرحت  كله،  والعالم  العربي 
من أن الذي يحظى بهذه الجائزة البد أن 
يمتلك شعره وفنه من االمتداد الرأسي 
واألجيال  لجيله  يسمح  كبيًرا  قدًرا 
األفقي  باالمتداد  له،  تتأثر  أن  التالية 
المجاورة  للفنون  يسمح  عظيًما  قدًرا 
للشعر أن تمثله وتستشهد به وأن تعزف 
على أوتاره وقدًرا من العبور بين اللغات، 
يسمح أن تستقبل إبداعه الشعري ويترجم 
عشرات  تلقينا  اإلصدار  هذا  في  إليها، 
كثير  شعراء  ترشيح  من  الترشيحات 
منهم يستحقون هذا التقدير ولكن وقع 
االختيار على الشاعرين الكبيرين »أحمد 
عبد المعطي حجازي« الذي اشعل الشعر 
يقارب  ما  طوال  كامل  جيل  بناء  في 
العزيز  القرن و»عبد  أرباع  اآلن ثالثة 
المقالح« الذي أشعل الشعر في جانب من 
العالم العربي وتواصل من خالل أشعاره 
التهنئة  لهما  نقدم  لذا  الوطنية  معاني 
شاعرين  دورة  في كل  نرى  أن  ونأمل 
وآخر  مصر  شعراء  من  واحًدا  جديدين 
ربما من خارج الوطن العربي والجائزة 
ال تحكم الفائز الثاني بأن يكون عربًيا، 
ربما أن  يكون فرنسًيا، أسبانًيا، إيطالًيا، 
أحمد  جائزة  تسليم  مراسم  يتسع  حتى 
هكذا  الشعري.  لإلبداع  الدولية  شوقي 
انتهى دكتور درويش من كلمته ليقوم 
الدكتور عالء عبدالهادي ومجلس األمناء 
عبد  »أحمد  للشاعر  الجائزة  بتسليم 
المعطي حجازي« والشاعر« عبد العزيز 
المقالح« الذي تسلمها نيابًة عنه الشاعر 
أعطيت  ثم  الحاللي«  »جالل  اليمني 
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المعطي  عبد  »أحمد  للشاعر  الكلمة 
الشعر  :»أن  فيها  قال  الذي  حجازي« 
هو اللغة األولى والحميمة الجامعة التي 
يراه  كان  عما  بها  يعبر  اإلنسان  كان 
ويسمعه ويحسه ويفكر فيه وينفعل به 
ويتخيله يطلبه ويتمناه، والشعر بطبيعته 
هذه هو المعرفة أو هو أصلها، فقبل ان 
أن  علًما كانت شعًرا وقبل  اللغة  تكون 
أن  وقبل  تصويًرا،  تقريًرا كانت  تكون 
والشعر  موسيقى،  كانت  إشارات  تكون 
اآلن  حتى  األولى  اللغة  هذه  هو  الزال 
نحتاج  ألننا  للشعر،  دائًما  نحتاج  ولهذا 
دائًما للغة ونعبر بها عن كامل وعينا، 
شعًرا  لغتنا  في  الفن  هذا  هنا سمي  من 
المعنى  هو  وهذا  وإدراًكا  معرفًة  أو 
في  شعر  ليت  نقول  حين  نقصده  الذي 
المكان الذي يجب أن  هذا الضوء، نفهم 
يحتله الشعر في حياتنا، ونفهم األسباب 
التي أدت إلى تراجعه في عصور ماضية، 
في  احيائه  على  ساعدت  التي  واألسباب 
الشعر في حياتنا  أما مكان  العصر،  هذا 
اللغة والثقافة و ليست هناك  هو مكان 
لغة أو ثقافة بغير شعر، وألن اللغة ماتت 

في العصور التي سبقت هذا العصر، فقد 
مات الشعر فيها، وألننا نهضنا من جديد 
في هذا العصر الحديث فقد نهض الشعر 
لعبت  النهضة  هذه  وفي  اللغة،  ونهضت 
»أحمد  مثله  الذي  األول  الدور  مصر 
هذا  في  ونحن  الشعراء  أمير   « شوقي 
جائزًة  نرصد  السير  نواصل  الطريق 
بإسم  نسميها  العظيم  الفن  لهذا  خاصًة 
»شوقي« ونمنحها للشعراء المعاصرين 
المصريين والعرب عامة واألجانب أيًضا؛ 
اإلنسانية  وتراث  تراثنا  هو  الشعر  ألن 
كلها فتحية  للشاعر والناقد الدكتور 
»عالء عبدالهادي« ولنقابة اتحاد كتاب 
الجائزة  بهذه  الشعر  الذي خصت  مصر 
وفتحت  الشعراء  أمير  ذكرى  وأحيت 
بيننا  مباشر  لحوار  الطريق  أمامنا 
وبين شعراء العالم.  ثم شدا لنا األديب 
من  قصيدة  سنة«  أبو  ابراهيم  »محمد 
إبراهيم«  »حافظ  النيل  شاعر  قصائد 
أميًرا  لمبايعته  بها »شوقي«  هنأ  الذي 
في  المصرية  األوبرا  دار  في  الشعراء 
لعام  أبريل  شهر  من  والعشرين  التاسع 

1927 والذي قال فيها:

وهــذي وفود الشــرق قد بايعــت معي أميــر القوافــي قــد أتيــت مبايعــا 
ــره ــف بنظ ــل واعط ــوع الني ــن رب علــى ســاكن النهرين واصــدح وابدعفغ
ــوى ــت اله ــا منب ــدا أنه ــس نج ومرعــى المهــا مــن ســارحات ورتــعوال تن
نصبــا مــن اســلوى وقســم ووزعوحــي ذرى لبنــان واجعــل لتونــس
ــجعففي الشــعر مــا يغني عن الســيف وقعه  ــت ألش ــداء بي ــا روع األع  كم
ــا ــوس وريه ــاء النف ــي الشــعر احي ــعوف ــذب منب ــس أع ــرى النف ــت ل وأن
قــادرا  مازالــت  اهلل  بحمــد  علــي النفع فاســتنهض ببابــك وانفعوأنــت 
ــه ــزع بأهل ــوم وان ــام الق ــد بزم إلــي المجــد والعليــاء أكــرم منــزعوخ
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األديب »أبو سنة« جائت  انتهاء  وبعد 
كلمة الشاعر »جالل الحاللي« والذي 
تحدث نيابًة عن الشاعر الكبير الدكتور 
»المقالح« وقد بدأ حديثه بتوجيه التحية 
الدكتور »عصام شرف«رئيس  لمعالي 
الدكتور  ولمعالي  األسبق  وزراء مصر 
»عالء عبدالهادي« رئيس النقابة العامة 
التحاد كتاب مصر واألمين العام التحاد 
أدباء  ولمجلس  العرب  واألدباء  الكتاب 
جائزة »أحمد شوقي« الدولية وللشاعر 
»وبدأ  حجازى  المعطي  عبد  »أحمد 
لمصر  الشكر  :»عميق  قائاًل  كلمته 
والتي  وأكرمتنا  علمتنا  التي  العظيمة 
والشكرالعميق  وتكرمنا  تعلمنا  مازالت 
واألديب  والشاعر  الدكتور  لألستاذ 
وأعضاء  عبدالهادي«  »عالء  الكبير 
لقد  التكريم،  هذا  على  جميًعا  النقابة 
أحسن صنًعا اتحاد كتاب مصر العروبة، 
شوقي«  »أحمد  الشعراء  أمير  باختيار 
ويسعدني  الجائزة،  اسم  حاماًل  ليكون 
ويشرفني أن أكون أول فائز بالجائزة 
»أحمد  الشاعر  صديقي  مع  بالشراكة 
هذه  أنسى  ولن  المعطي حجازى«  عبد 

التي  العروبة  لمصر  الكريمة  اللفتة 
على  العربية  أقطارنا  وجادت  علمتنا، 
واإلبداعية  الثقافية  المستويات  كافة 
والفكرية، وما أدته عبر التاريخ الحديث 
بأطراف  يسمى  كان  بما  اهتمام  من 
أنني  أنسى  ال  كما  العربي،  الوطن 
أمضيت في مصر الحبيبة ما يقارب من 
جامعاتها  في  متنقاًل  عاًما  عشر  خمسة 
ومكتباتها ومراكزها الثقافية والعلمية، 
دور  نتجاهل  أن  يمكن  ال  يمني  وكأي 
مصر وما قدمته من دعم شامل للثورة 
اليمنية التي غيرت وجه الحياة وكانت 
عالمة مضيئة في حياة اليمن واليمنيين، 
وقدم التهنئة  لألستاذ الدكتور »عالء 
أميًنا  الكبير  فوزه  على  عبدالهادي« 
عاًما التحاد الكتاب واألدباء العرب وهو 
الطيبة  كلمته  وبعد  بذلك.  الجدير 
المعطي«  عبد  »أحمد  الشاعر  أخذنا 
أشعار  من  شعًرا  ليلقي  الكلمة  لبستان 
شوقي منوًها أن هذا الشعر ألقاه شوقي 
المصرية  األوبرا  دار  في  تكريمه  يوم 

عام 1927 

ــِه ــي َرْيَعاِنـ ــِع  ِفـ ِبيـ ــا  ِبالرَّ َزَماِنـــْهَمْرَحًبـ َوِطيـــِب   َوِبَأْنـــَواِرِه  
ـــِب آَزاَر ـــي  َمَواِك ـــِت  اأَلْرُض  ِف ــْهُزفَّ ــي  ِمْهَرَجاِنـ ــاُن  ِفـ َمـ ــبَّ  الزَّ َوَشـ
ـــْهَل َضاِحـــَك اْلِبْشـــِر َيْمِشـــي ِفيـــِه َمْشـــَي اأَلِميـــِر ِفـــي ُبْســـَتاِنْهَنـــَزَل السَّ
ــْهَعـــاَد َحْلًيـــا ِبَراَحَتْيـــِه َوَوْشـــًيا ــْرَض  ِجَناِنـ ــاِرِه،  َوُعـ ــوَل َأْنَهـ ُطـ
ــاِنْهَلـــفَّ  ِفـــي َطـــْي َلَســـاِنِه  ُطـــَرَر اأَلْرض ــْن  َطْيَلَسـ ــُم  ِمـ ــاَب  اأَلِديـ َفَطـ
َبـــا   ِبُجَماِنـــْهَســـاِحر ِفْتَنـــِة  الُعُيـــوِن ُمِبيـــُن ـــَل  اْلَمـــاَء  ِفـــي   الرُّ َفصَّ
ْيــــ ـــى  الطَّ ـــاُل، َزاَد َعَل ـــِريُّ اْلَخَي ـــْهَعْبَق ـــي  َأْلَواِن ـــِه  ِف ـــى  َعَلْي ـــِف،  َوَأْرِب ـ
ِمْنَهـــا    َأْيـــَن    اهلِل؛    ـــْه؟ِصْبَغـــُة    ـــْحُر َبَناِن ـــُه َوِس ـــل،   وِمْنَقاُش َرَفاِئي
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وبعدما قدم لنا حجازي قصيدة من أروع 
قصائد شوقي اتبعها فاصل من الموسيقى 
»أشرف  الدكتور  لنا  قدماها  األصيلة 
»أشرف  والموسيقار  عبدالرحمن« 
الممتع  الفاصل  هذا  بعد  لتأتي  على« 
كلمة الدكتور »هاني الصولوي« الذي 
قال مازًحا  إنه استدرج إلى المنصة أمام 
هذه القامات األدبية السامقة، لكنه تحدث 
عصر  إلى  بالذاكرة  ليعود  بتلقائية 
النهضة األدبية التي  عاشها  ليقول: منذ 
الشعر  نتذوق  ونحن  صغار  طالًبا  كنا 
ذلك الزمن الجميل أمثال »أحمد عبد 
الصبور،  عبد  صالح  حجازى،  المعطي 
العزيز  عبد  والدكتور  دنقل،  أمل 
المقالح«، واليوم ونحن نحتفل بتكريم 
كنا  حين  نتذكر  »المقالح«  الشاعر 
نردد  ونحن  نفخر  العامة  الثانوية  في 
التي نعيش أجواءها  قصيدته »العبور« 
الذكرى  على  نقبل  ونحن  األيام  هذه 
الذي  المجيد  أكتوبر  نصر  العظيمة 
استعاد الوطن العربي من خالل مجدها 
نتذكر ذلك الزمن ونتذكر معه أيًضا 

يصدح  المقالح«وهو  العزيز  »عبد 
في  العربي  الجندي  ببطولة  متغنًيا 
العروبة وفي سوريا وهو يقول: مصر 

يا عابر البحر، كان البحر أغنيـًة
والشط عاشقـة تومي وتنتظُر
حـــٍة ترنو إليك بـأجفاٍن مقرَّ

وقـد عبــرْت إليها، وانتهى السهُر
تلك  في  الجميلة  السجدة  تلك 

القصيدة 
وهو يقول:

وددُت لو كنُت يومًا في مواكبهم
أو ليتني كنت جسرًا حينمـا عبروا

»الصولوي«  الدكتور  اختتم  قد  وهنا 
كلمته ليصدح الشاعر علوان الجيالني 
للشاعر  شعًرا(  تكتب  )أن  بقصيدة 
المقالح«  العزيز  »عبد  الكبير  اليمني 

سأحاول أن أكتَب بالورد عن الورد
وبالبحر عن البحر وبالشمس عن الشمس
وبالغيم عن الغيم وأن أكتب بالليل عن الليل.

قد أنجح أو ال أنجح لكني 

ْوَض َجـــْدَواًل َوَنِســـيًما ـــَم  الـــرَّ ــْهَرنَّ ــُن َباِنـ ــِه ُغْصـ ــَر َأْيِكـ ــال َطْيـ َوَتـ
َياِحيـــُن َهْمَســـا َبـــا الرَّ ـــْهَوَشـــَدْت ِفـــي الرُّ ـــي   ِوْجَداِن ـــُروِب   ِف ـــي   الطَّ كَتَغنِّ
ـــْهُكلُّ   َرْيَحاَنـــٍة   ِبَلْحـــٍن؛    َكُعـــْرٍس ـــتَّى     ِقَياِن ـــاِء     َش ـــْت     ِلْلِغَن َف ُألِّ
ـــتَّى ـــَماِء  َواأَلْرِض  َش ـــي  السَّ ـــٌم ِف ـــْهِنَع ـــِع،   َأْو   َأْلَحاِن ِبي ـــي  الرَّ ـــْن  َمَعاِن ِم
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سأحاول إبعاد الكلمات عن النص
فقد حجبت عّنا ظل األشياء.
حاول أن تكتب شعرًا ال لغًة

أن تطرق باب المعنى بالمعنى
أن تطرق باب الصورة بالصورة
ال تتوسل للشعر بغير الشعر

وال تتقبل معنى مطروقًا أو تعبيرًا 
مصلوبًا

في أفواه الشعراء.
أن تكتب عن شجر 

فازرْعُه على األوراق بال كلماٍت
دعُه يتمايل وكأن الريَح تحركُه

ال تنَس إذ كان الفصل شتاًء
أن تخلع عنه األوراق

وجّردُه من ماِء اللون وماِء الموسيقى!
أن تكتب بحرًا فاتركه يتمدد فوق 

األوراق
ويغمرها باألخضر واألزرق

ودع الموج يداعب وجه القارئ
ويبلل بالملح يديه ويمحو ما كتب 

الرمل
على شفتيه.

أن تكتب مطرًا فافتح صدر الصفحِة
للرعد وللبرق،

ودعه يهطْل في الروح الظمأى

أسمعني خشخشَة األشجار
ودعني أتشّمم عطَر األرض

وقد خرجت صافيًة
بعد استحماٍم بمياٍه طازجٍة

نازلة من عرش اهلل. أن تكتب إنسانًا
في النص الشعري فاحمله إلى النص

كما هو:
وجٌه أصفر
عيٌن ذابلٌة

شفتان بال ظٍل.
يا بستان،

وما أبقى الزمن العاصف
من أحالٍم تتكسر فوق رماد الواقع.

أن تكتَب وطنًا تأكله الحرب
وتعوي ريُح األحقاد حواليه

وتمضغه أسناُن الخوف وأنياُب الفاقِة
فاكتبه بال شعٍب وبال ماٍض، وبال اسٍم

ذلك أدنى للنص المعقول!
أن تكتب إنسانًا مسكونًا بالشعر
وحيدًا يصطاد فراشات الحلم

فخذُه برفٍق من عزلتِه
واتركُه يبحْث عن نجم ال يأفل
عن شمٍس تخرج من مرآة األيام
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أكتبه فتًى في العشرينات وال تكتبه 
شيخًا

شابْت بين يديه الكلمات احترقْت في 
عينيه األحالْم.

ستون ربيعًا وأنا أبحث في دنيا الشعر
عن الشعر وعن نٍص يشبهني
نٍص مثلي، يضحك، يبكي

يخرج من ماِء سليقتِه مختلفًا
ال يشبه حين يرّن المعنى

نصًا آخر!
رائعة  الشاعر »الجيالني«  إلقاء  وبعد 
طلب«  »حسن  الدكتور  تقدم  المقالح، 
إلقائه  اعتبر  حيث  سعادته،  عن  معرًبا 
لشعر »حجازي« هذا تكريًما له ليصدح 
تلك  الجميل(  العمر  )مرثية  بقصيدة 
ألول  »حجازى«  ألقاها  التي  القصيدة 
مرة في ذكري وفاة الزعيم »جمال عبد 

الناصر« 
هذه آخر األرض!
لم يبَق إال الفراق

سأسوي هنالك قبرا،
وأجعل شاهده ِمزقَة من لوائَك،

ثم أقول سالما!
زمن الغزوات مضي، والرفاق

ذهبوا، ورجعنا يتامى
هل سوى زهرتين أضمهما فوق قبرك،

ثم أمزق عن قدمى الوثاق
إننى قد تبعتك من أوِل الحلِم،
.من أول اليأس حتى نهايتِه،

ووفيت الذماما
ورحلت وراءك من مستحيل إلى 

مستحيل
لم أكْن أشتهي أن أرى لوَن عينيك،

أو أن أميط اللثام
كنت أمشي وراء دمي

فأرى مدنا تتألأل مثل البراعم،
حيث يغيم المدى ويضيع الصهيل

والحصوَن تساقط حولي،
أصرخ في الناس! يوم بيوِم،
وقرطبة الملتقى والعناق
آه! هل يخدع الدم صاحبه

هل تكون الدماء التى َعشَقْتك حراما!
تلك غرناطة سقطت!

ورأيتَك تسقط دون جراِح،
كما يسقط النجم دون احتراق!

فحملتك كالطفل بين يدي وهرولت،
أكرم أياَمنا أن تدوس عليها الخيول

وتسللت عبر المدينِة حتى وصلت إلى 
البحر،

كهال يسير بجثِة صاحبِه،
فى ختام السباق!
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موسيقية  مقطوعات  وعزفا  موسيقي  بفاصل  الجميل  الفن  زمن  إلى  وعاودنا 
الدكتور« أشرف عبد الرحمن وأشرف علي« ويعود إلينا الشاعر المبدع »مختار 
المعطي  عبد  »أحمد  الكبير  الشاعر  قصائد  إحدى  الحضور  على  ليلقي  عيسى« 
حجازي« بعنوان )طيور المخيم( ومن ثم كان مسك  الختام حين صدح الشاعر 
»عبد العزيز الزراعي« قصيدة كتبها »المقالح« صنعاء البلدة التي يعشقها فشدا 

قائاًل :

ــل ــا طلــ ــوق رمالهـ ــب فــ مــــن حولهــــا نبـكــــي ونحتـفـلللحــ
وطوتـــه فـــي أعماقنـــا المقـــلنقشـــته كـــف الشـــوق فـــي دمنـــا 
ـــا ـــي ومعبـدنـ ـــا الباقـ ـــو حلمنـ وصالتـنــــا والـحــــب والـغــــزلهـ
ـــا ـــو مودتـنـ ـــا تصـفـ ـــن أجلـهـ ولحبهـــا نشـقــــى ونقـتـتــــلمــ
وفرحتنـــا  مآسينــــا  وتمزقت فـــــي دربـهــــا الــدولشابــــت 
ـــت ـــا بـرحـ ـــان مــ ـــبابها الـريـ وتكـتـمــلوش تـنــدى  أزهــــاره 

****
ــت  ــودة عبقــ ــا أنشــ ــاء يــ وأجـــــاد فـــــي إنشـادهــــا األزلصنعــ
عاصفـــــة عنـــك  أبعدتنـــي  وفـرقــــت مــــا بيننــــا السـبــــلإن 
روحــــي إلــــى عينيــــك أتبتهـلفأنـــا علـــى حبـــي وفـــي خجــــل 
ومنكســــرا  منتصــــر  وعلــــى جنــــاح الشـعـر أرتـحـلألقــــاك 
ويســـحقني  شـــوق  ـــتعليجتاحنـــي  ـــذكار أش ـــي الت ـــوق وف ش
ـــرة ـــق عابـ ـــي األفـ ـــة فـ ـــا نجمـ ـــلم ـــى نصـ ـــا متـ ـــت بهـ إال هتف

***
ــي ــاء يحملنــ ــى صنعــ ــي إلــ وجـه النهــــار وتـرحـل األصــلإنــ
مآذنهـــا تظللنــــي  ويضـــيء فـــي أحضانهـــا الجـبــــلفمتـــى 
ـــعة ـــن س ـــام م ـــي األي ـــى ف ـــم يبق ـــلل ـــٌور األجـ ـــل ونـ حـــان الرحيـ
ــا ــاي( مغتربـ ــا )صنعـ ــوت يـ ال الدمــــع يدنيـــن وال القــبــــل؟أ أمـ
أبعـثـرهــــا أيـامــــي  وأعيــــش ال يــــــأس وال أمــــلأوراق 
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العرب  وأدباء  كتاب  التحاد  العام  األمين  رعاية  تحت 
الدكتور  معالي  العامة التحاد كتاب مصر  النقابة  ورئيس 
العامة التحاد كتاب  النقابة  وإيماًنا من  الهادي  عالء عبد 
مصر بأهمية دعم اإلبداع الشعري بشكوله كافة، وإسهاًما 
العربية في أعلى تجلياتها  العامية  اللهجات  منها في حفظ 
العاميات  شعر  فى  متمثلة  والجمالية  واللغوية  التعبيرية 
ومستودعا  األمة  لوجدان  مباشًرا  ممثاًل  بصفته  العربية 
العامة  النقابة  أعلنت  الوطني،  تاريخها  عن  ا  ومعبرًّ لقيمها 
اسم  تحمل  جديدة  جائزة  إنشاء  عن  مصر،  كتاب  التحاد 
الشاعر الكبير )فؤاد حداد(، تمنح لشاعر عربي كبير في 
الشعر العامي سواء أكان من مصر، أو من العالم العربي، أو 
مقيًما في خارجه، ممن تتوافر فيه سمات التفرد اإلبداعي، 

والتفوق الشعري، 

بالشروط  لها  الترشيح  باب  ويفتح 
اآلتية:

1 - تقبل الترشيحات من الهيئات الرسمية 
الكتاب  واتحادات  واألكاديمية، 
والمؤسسات  القلم،  ونوادي  العربية، 
يحق  وال  الكبرى،  والثقافية  األدبية 
للمرشح التقدم إلى الجائزة بنفسه.

األحياء  الترشيح لشاعر من  - يكون   2
فى وقت التقدم إلى الجائزة.

إبداع  مجمل  عن  الترشيح  يكون   -  3
الشاعر، وللجهة المرشحة الحق في 

نقابة اتحاد كتاب مصر  تطلق جائزة 

فؤاد حداد العربية 
العامي الشعري  لإلبداع 
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أعمال  من  بذاته  فني  بعمل  التنويه 
الشاعر المرشح.

على  حصل  قد  المرشح  يكون  أال   -  4
جائزة كبرى مماثلة في آخر ثالث 

سنوات.
5 - أن يتضمن تقرير مسوغات الترشيح 
الواضح للشاعر  التمييز  إلى  اإلشارة 

في األبعاد الرئيسة اآلتية:
أثرى  قد  الشاعر  يكون  أن  أواًل: 
األدبي،  جيله  في  الشعرية  الجماليات 
ويمكن االستعانة بتواريخ بداية النشر 

وامتداداتها.
دور  تنوع  إلى  اإلشارة  يمكن  ثانيا: 
إلنتاجه،  المتنوعة  والبث  النشر 
األخرى  اللغات  إلى  الترجمات  وإلى 

لنصوصه إن وجدت.
في  وتأثيره  الشعري  اإلبداع  ثالثا: 
اإلشارة  ويمكن  الحقيه،  أو  مجايليه، 
إلى ثبت بما كتب حوله من دراسات 
نقدية أو أكاديمية، وإلى تردد اسمه 
الشعرية  والمواقع  الموسوعات  في 

الجادة.
مع  إلنتاجه  التفاعلي  البعد   : رابعا 
فروع الفنون والمعارف األخرى مثل 
في  شعره  وتأثير  والغناء،  المسرح 
األغنية  ذلك  فى  بما  الناس  وجدان 

والفنون األخرى.
6 - يتشكل مجلس أمناء للجائزة يتراوح 
أعضاء،  سبعة  إلى  خمسة  بين  عدده 
من كبار النقاد والشعراء، لمدة ثالث 
سنوات، برئاسة رئيس النقابة العامة 
وال  بصفته،  مصر،  كتاب  التحاد 

يحق لعضو من أعضاء مجلس األمناء 
بعد مرور سنة  إال  للجائزة  الترشح 

على خروجه من المجلس.
بعد  الجائزة  أمناء  لمجلس  يجوز   -  7
نشر اإلعالن في القنوات المعهودة أن 
كبار  يخاطب  أن  أو  بنفسه،  يرشح 
المتخصصين من داخل العالم العربي، 
ويدعوهم إلى طرح ترشيحاتهم عبر 

القنوات التي حددها اإلعالن.
8 - تخضع الترشيحات الواردة لدراسة 

وتصنيف من مجلس أمناء الجائزة.
إلى  الترشح  باب  فتح  عن  يعلن   -  9
كل  من  نوفمبر  شهر  في  الجائزة 
عام، ويتم تسلم ترشيحات المؤسسات 
المعنية حتى موعد غايته نهاية شهر 
في  ينظر  وال  عام،  من كل  فبراير 
النقابة  مقر  إلى  يصل  الذي  اإلنتاج 
العامة التحاد كتاب مصر بعد انتهاء 

الموعد المحدد.
10 - قرارات مجلس األمناء نهائية وال 

ا. تقبل طعًنا أوردًّ
اليوم  في  الجائزة  نتيجة  تعلن   -  11
من  مارس  شهر  في  للشعر  العالمي 

كل عام.
أعمال  حول  أدبية  ندوة  تقام    -  12

الفائز في حفل عام.
جنيه  ألف  مئة  الجائزة  قيمة   -  13
بالجائزة  معتمدة  وشهادة  مصري، 
فؤاد  الكبير  للشاعر  تمثال  تمنح مع 
حداد من البرونز صمم خصيصا لهذه 

المناسبة.



361

بداره..

                  الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة يلتقي 

   بالدكتور عالء عبد الهادي األمين العام لالتحاد العام لألدباء  والكتاب العرب

الشيخ الدكتور سلطان القامسي حاكم الشارقة مع الدكتور عالء عبد اهلادي األمني العام لالحتاد العام لألدباء والكتاب العرب

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  التقى 
حاكم  األعلى  المجلس  القاسمي عضو  محمد  بن 
العام  لالتحاد  العام  األمين  بمعالي  الشارقة، 
الهادي  الدكتور عالء عبد  العرب  لألدباء ولكتاب 
يوسف  الدكتور  االتحاد  رئيس  ومستشار 

الهنوف محمد رئيسة  الحسن، واثنين من نوابه 
شقرة   يوسف  و  اإلمارات،  وأدباء  كتاب  اتحاد 
اللقاء  حضر  كما  الجزائر،  كتاب  اتحاد  رئيس 
وأدباء  كتاب  اتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء  من  عدد 

اإلمارات بدارة الدكتور سلطان القاسمي.

الثقافة هلا دور مهم يف النهوض باجملتماعات وتقدمها، وحماربة األفكار الظالمية 

فخور باملثقفني والكتاب العرب، وما يقومون به من جهود وإسهامات يف االرتقاء باجملتمعات 

القاسمي :
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بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  أكد صاحب  قد 

محمد القاسمي عضو المجلس األعلى وحاكم الشارقة 

على دور الثقافة في النهوض بالمجتمعات وتقدمها، 

ومحاربة األفكار الدخيلة والظالمية.

القاسمي   بن محمد  الشيخ سلطان  ثم رحب سمو 

في مستهل اللقاء الذي أقيم في الخامس من نوفمبر 

2019 بأعضاء مجالس اتحادات الكتاب، مباركاً سموه 

ألعضاء مجلس االتحاد العام للكتاب واألدباء العرب، 

اختيار الشاعر والمفكر الدكتور عالء عبد الهادي أميناً 

عاماً لالتحاد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.

الذي شهدته  الكبير  الثقافي  التطور  أن  إلى  مشيرًا 

بعصر  سمي  وما  عشر  الثامن  القرن  خالل  أوروبا 

منح  تم  ولو  واألديب،  المثقف  على  ارتكز  األنوار، 

عصر  لدينا  ألصبح  مكانته  العربي  والكاتب  المثقف 

ثقافي جديد يعيد للثقافة العربية مجدها.

العرب،  والكتاب  بالمثقفين  فخره  عن  معبرًا 

االرتقاء  في  وإسهامات  جهود  من  به  يقومون  وما 

بالمجتمعات.

وسبل  الثقافية  المواضيع  من  عدد  اللقاء  وبحث 

النهوض بالثقافة والمثقف العربي.

الكتاب  اتحادات  ونشاطات  جهود  وناقش 

ودورها  العربي،  الوطن  في  الثقافية  والمؤسسات 

وإبراز  األدبية  باإلصدارات  الثقافية  الساحة  رفد  في 

المثقفين والمبدعين العرب، وزيادة الحراك الثقافي 

في المجتمعات العربية.
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تواصل ثقافي

وتطرق اللقاء إلى أهمية التواصل الثقافي والحضاري 

واالطالع  العالم،  دول  ومختلف  العربي  العالم  بين 

على التجارب الثقافية للمؤسسات والهيئات العالمية 

لالستفادة منها، والتعريف بالثقافة والمثقف العربي.

كما تناول اللقاء دور المؤسسات اإلعالمية وتأثيرها 

في نشر الثقافة وتعزيزها بين أفراد المجتمع.

خطط  على  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  واطلع 

ورؤية االتحاد العام للكتاب واألدباء العرب في سبيل 

تحقيق األهداف المرجوة منه.

وأشاد االتحاد العام للكتاب واألدباء العرب بمشروع 

السمو  صاحب  رؤية  يعكس  الذي  الثقافي  الشارقة 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في دعم 

الثقافة والمثقفين العرب، مثمنين حرص سموه على 

كل ما شأنه خدمة الثقافة العربية.

التحديات التي تواجه الثقافة العربية

وقد أفاد معالي األمين العام لألدباء والكتاب العرب 

الماضية،   الفترات  معوقات  مجاوزة  إطار  في  أنه 

واضحة  مؤسسية  ومالية  إدارية  بنية  بوضع  قمنا 

وجديدة موضع النفاذ، كي يتحول االتحاد العام إلى 

مؤسسة ثقافية كبرى تقوم على أسس وقواعد علمية 

بالمحاباة واألهواء.  وإدارية ومالية راسخة، وال تدار 

قومي  واجب  االتحاد  هذا  على  المحافظة  ألن  ذلك 

الرغبة  هذه  لمسنا  وقد  جميًعا،  به  نقوم  أن  يجب 

والروح الطيبة لدى رؤساء االتحادات والروابط واألسر 

والمجالس والجمعيات جميًعا. كما بدأنا االهتمام بما 

يمكن تحقيقه من منجز، بدال من االكتفاء بالبيانات 

والمؤتمرات الشعرية والنقدية والتقارير رغم أهمية 

من  جديد(  أساس  )لنظام  وضعنا  وجاء  منها،  عدد 

اإلمارات  برئاستها، ومعنا  التي تشرفت  اللجنة  خالل 

فاتحة  ولبنان،  والكويت  واألردن  والجزائر  والسودان 

أما  القادمة،  المرحلة  في  تأثيرًا  أقوى  ألداء  مبشرة 

المهمة التي تلي ذلك مباشرة فتتمثل في خلق روح 

االتحاد  “شخصنة”  عن  واالبتعاد  بيننا،  التعاون  من 

العام، من خالل خلق آليات مشاركة جمعية وقوية 

حينها  العربية،  والروابط  االتحادات  رؤساء  بين  ما 

فحسب يمكن أن يكون لالتحاد صوت قوي ومؤثر في 

اإلعالم العربي، وفي وضع السياسات الثقافية العربية، 

نجتهد  واآلن  والمبدعين.  اإلبداع  حرية  وفي حماية 

نطمح بأن يتحول االحتاد العام إىل مؤسسةثقافية كربى

واجهنا العديد من التحديات خالل الفرتة السابقة ونتجه 
إىل وضع بنية إدارية ومالية جديدة وفاعلة

عبد الهادي

عالء عبد الهادي
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حثيثًا في وضع خطة أداء بغية التأثير على المشهد 

الثقافي اآلفرو- آسيوي أوالً، ومن ثم المشهد الدولي 

وثالث  سنتين  كل  دوليين  مؤتمرين  خالل  من  ثانيًا 

للعربي  النمطية  الثقافية  الصورة  لتغيير  سنوات، 

يرسم  وقوي  معاد  إعالمي  بتأثير  المرتبطة  والمسلم 

واسع،  مجال  على  الغربي  اإلعالم  في  الصورة  هذه 

ولن يستطيع حضورنا أن يكون قويًّا في الداخل وفي 

الخارج إال من خالل تأثير كل ما هو مرتبط بمنجزنا 

المنجز  لهذا  تسنى  لو  والعلمي،  والفكري  اإلبداعي 

الترجمة إلى اللغات األخرى.

 وقد أكد اللقاء أن الرؤية مشتركة، وتنطق بلسان 
واحد، فبعد كلمة سموه التي تطرق فيها إلى 

التحديات التي تواجه الثقافة العربية، وضرورة 

أن نجتهد المؤسسات الثقافية العربية كافة لدعم 

ثقافة المواطن، ولتغيير صورة العربي والمسلم في 

الوعي الجمعي الغربي إلى صورة العرب واإلسالم 

الحقيقية، وبعد إنصاته إلى طموح اتحاد كتاب 

عربي قوي وجديد ومؤثر، أُعلَِن في أثناء اللقاء أنه 

لقاء يُعد بمثابة المولد الجديد لالتحاد العام لألدباء 

والكتاب العرب في انطالقته الجديدة.
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المؤلف والمخرج المسرحي رأفت الدويري

ا أن يَقّدمه على خشبة المسرح برؤيته الشخصية كمبدع شرط أال يضر برؤية   من حق المخرج عندما يختار نصًّ

المؤلف، وإذا أراد أن يضيف شيئًا أو يقدم تفسيرًا جديًدا لرؤية المؤلف فليكن هذا بلغة المسرح وأدواته، من 

حقه أن يحذف ولكن ليس من حقه أن يضيف كالًما إال باالتفاق مع المؤلف وان يقوم به المؤلف إذا اقتنع 

بذلك.   

 الشاعر الدكتور محمد أبو دومة 

أستلهٌم التراث في كل إبداعاتي سواء المرتبطة بالسياسة أو العشق، فالتراث لدي انتماء فني وفكري وعلمي 

وديني، وأستفيد منه في كل شعري، ألنه يجب أن يكون هناك انتماء للتراث في كل نصوصي الشعرية.

الروائي عبد الوهاب األسواني 

األدب الذي يكتب فى مصر هو أدب مصري، وكذلك األدب العربي. و مايطلق عليه »األدب النوبي« تسمية 

ليست صحيحة، ولكن يمكن أن نطلق عليه األدب المصري الذي يصور النوبة ألنه مكتوب باللغة العربية ودائًما 

األدب ينسب إلى لغته، والعديد منهم يقول نحن نفكر فى الجملة باللغة النوبية ونكتبها بالعربية مثلما قال 

األديب النوبي يحيى مختار، وربما جاءت تسمية األدب النوبي إلظهار األدباء الذين يكتبون عن هذه المنطقة.

هما  أدبيين  رمزين  ودعنا  الماضي  العام  نودع  أن  قبل 
فى  الذى رحل  الدويري  رأفت  المسرحي  والمخرج  الكاتب 
نوفمبر، والشاعر واألكاديمى الدكتور محمد أبو دومة، والذي 
رحل عنا في شهر ديسمبر، وبحلول العام الجديد رحل عنا 
أيضا أحد أهم رموز الرواية العربية عبد الوهاب األسواني.

وما  حقا،  الكلمة  فرسان  الثالثة  الراحلين  أن  األمر  وواقع 
رحيلهم اال رحيل جسدي فقط كما يمضى كل إنسان ألن  

اإلبداع باٍق والبشر هم الذين يذهبون...

وفى هذا المقال نقرأ صفحات من حيوات وكتابات هؤالء 
الفرسان..

إخالص عطااهلل
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رأفت الدويري المؤلف والمخرج المسرحي والذي 

من   - المسرح  »فارس  عليه  نطلق  أن  لنا  يطيب 

مواليد قرية »الدوير« بـأسيوط  عام 1937، من أب 

فالح بسيط، تعلم في المدرسة األمريكية ثم انتقل 

اللغة  قسم  اآلداب  كلية  في  وتخرج  القاهرة،  إلى 

وديانته.  بنشأته  »الدويري«  تأثر  وقد  اإلنجليزية، 

بدأ الدويري في القراءة وانكبَّ على الكتب األدبية 

قدمها  التي  أعماله  خالل  من  ونجح   والمسرحية، 

مؤلفاته   ومن  به   خاص  متميز  مسرح  خلق  فى 

»الواغش« أو  »الكل في واحد« عرضت عام 1984 

بمسرح الطليعة، و»والدة متعسرة« عرضت بمسرح 

ترواح«،  بسبع-  »قطة   ،1982 عام  أيضا  الطليعة 

عام 1983،  التشجيعية  الدولة  جائزة  على  حصلت 

الطليعة  بمسرح  عرضت  العتبة«،  في  و»شكسبير 

األزمان«  وقائع  في  الفهلوان  و»بدائع   ،1986 عام 

عام 1984، و»العب الثالث ورقات« عام 1985.

 بين نارين

من مؤلفات الدويري »بين نارين« صدر عن هيئة 

قصور الثقافة عام 2006 فى 184 صفحة من القطع 

ومن  مسرحية«  »نصوص  سلسلة  ضمن  المتوسط 

المكتوب على ظهر الغالف أنه: »إذا كانت القراءة 

الفجيعة  حس  تبرز  المسرحي  النص  لهذا  األولى 

تراجيدية  من  الحياة  يعتور  ما  إزاء  اإلنسانية 

وعجائبية وكآبة اإلحساس بثقل الواقع، فإن للخبرة 

دورا  الدويري   رأفت  الكبير  الكاتب  لدى  الكبيرة 

ونفاذا واضحا إلى عمق تلك المأساة، وتجذرها فى 

الحياة. واألهم هنا أن العمل المسرحي يعيد تقديم 

الرؤى الفنية القديمة التى بدأ بها المسرح العربي 

األصلي  النص  بتمصير  الكاتب  قام  حيث  وجوده؛ 

اإلسباني  للكاتب  الربيع(  فى  االنتحار  )ممنوع 

المعاصر »اليخاندرو وكاسونا« التى كتبها عام 1937 

فى مرحلة التحوالت السياسية واالجتماعية الكبرى 

هناك. غير أنه يبقى لرأفت الدويري إبداعه فى نقل 

الحالة الفنية متمازجة بخالصة القضايا التى يثيرها 

الوجود  وحدة  بفعل  المصرى،  الواقع  إلى  النص، 

اإلنساني، وصيرورة المصير المنتظر«

  كوابيس ليلة دخلة

»كوابيس ليلة دخلة« للكاتب والمخرج المسرحي 

رأفت الدويري  نص مسرحي صدر عن الهيئة العامة 

نصوص  سلسلة  أيضا ضمن  وذلك  الثقافة   لقصور 

القطع  من  صفحة   287 فى  يقع    و  مسرحية  

المتوسط، حاول الكاتب من خالل هذا النص إلقاء 

أمثال  فاحش،  بشكل  األغنياء  طبقة  على  الضوء 

والمجتمعات  أسبوع،  كل  سيارتهم  يغيرون  الذين 

المشاهد  لبعض  فى مسرحيته  كما عرض  الفاسدة 

المصرى، حيث  المجتمع  فى  تتكرر  التى  الواقعية 

ويرفض  زميلها  تحب  التى  البنت  لمشهد  عرض 

والدها زواجها منه ألنه دون مستواهم االجتماعي 

الفتاة  لمحاولة  آخر  مشهد  فى  ويعرض  والمادي. 

أنه  فتدعي  حبيبها  من  تزويجها  على  أهلها  إلجبار 

وعند  منه  أحشائها طفال  فى  تحمل  وأنها  اغتصبها 

هذه النقطة تنتهي المسرحية. ويرى مقدم الرواية 

رأفت  أن  بكير  أمين  المسرحي   والناقد  الكاتب 

الدويري مؤلف هذا العمل قد تأثر بعدد كبير من 

كتاب المسرح، الفتا إلى أن القارئ لو أمعن القراءة 

بالكتاب أصحاب القضايا  فى أعماله سيجده متأثراً 

  فارس المسرح ..  رأفت الدويري
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شكسبير،  ووليم  )برنارشو،  أمثال  الكبرى  اإلنسانية 

وتوفيق الحكيم، وصالح عبد الصبور(.

 
  » قطة بسبع ترواح«

الثقافة  وزارة  قبل  من  دعيت   1997 عام  فى 

والذى  باإلسماعيلية  القومية  الفرق  لحضورمهرجان 

ضم عروضا لكتاب مسرح كبار، أمثال : »الزير سالم« 

للمبدع الكبير ألفريد فرج، »رقصة سالومى األخيرة 

»لمحمد سلماوى، ومن بين العروض التي تضمنها 

»قطة  أيًضا  باإلسماعيلية   القومية  الفرق  مهرجان 

بسبع ترواح« تأليف الراحل الكبير رأفت الدويري 

واخراج جمال مهران وقدمته فرقة جنوب سيناء.

فى عرض »قطة بسبع ترواح« نجد الصراع  األبدى 

بين الخير والشر، فخضرة المحبوبة ابنة البلد الهادئة 

يحمل  ما  بكل  متقال  اثنان:  عليها  يتنازع  الصادقة 

المتعصب  وعناني  األصيل  البلد  ابن  صفات  من 

القضاء على متقال  الذى تذهب كل محاوالته فى 

سدى، ويظل هذا الصراع قائما حتى يلتحم متقال 

بخضرة إلى األبد، إنه الخير الذى اليموت.

لتجسيد  الشعبي  الطقس  المؤلف  استخدم  وقد 

هذا الصراع من خالل مستويين فى الكتابة: مستوى 

محاولة  جاءت  ثم  أسطوري،  ومستوى  واقعى 

المخرج للخروج بهذا النص المصري الشعبي الخاص 

إلى تجربة   إنسانية عامة تصلح مشاهدتها فى أى 

مكان بالعالم.

وقد استطاع كل من الديكور بما قام به من تطويع 

الخامة التى استخدمها )الخيش( وكذلك الموسيقى 

بايقاعاتها التعبير عما يدور فى ذهن المخرج ونحن 

نتساءل : لماذا لم يرتد متقال مالبس ابن البلد كما 

حدث مع خضرة؟

مع  لقاء  لنا  كان  المسرحية  التجربة  هذه  وحول 

المؤلف رأفت الدويري وطرحنا عليه هذا التساؤل 

هذا  مع  التعامل  فى  المخرج  نجح  حد  أى  إلى   :

نصا  يختار  عندما  المخرج  حق  من  فقال:  النص؟ 

الشخصية  برؤيته  المسرح  خشبة  على  يقدمه  أن 

أراد أن  المؤلف، وإذا  كمبدع شرط أال يضر برؤية 

يضيف شيئا أو يقدم تفسيرًا جديًدا لرؤية المؤلف 

أو  كاإلكسسوار  وأدواته  المسرح  بلغة  هذا  فليكن 

المسرحية وهى لغة  الحركة  أو  المنظر  أو  اإلضاءة 

من  للنص،  بها  يضيف  أن  حقه  من  الذى  المخرج 

حقه أن يحذف ولكن ليس من حقه أن يضيف كالًما 

إال باالتفاق مع المؤلف، وأن يقوم به المؤلف إذا 

اقتنع بذلك.

وبالنسبة  قائاًل  حديثه  الدويري  رأفت  ويستكمل 

إلى عرض قطة بسبع ترواح، كان من حق المخرج  أن 

يحذف بعد أن تم اإلتفاق معه على أن يتم الحذف 

بمعرفته، ولكن بعد مشاهدتى للعرض وجدت أن 

مناطق  حذف  ألنه  بالمسرحية  مخاًل  كان  الحذف 

مهمة للرؤية العامة للمسرحية ومضرة بالشخصيات 

»عناني  لمونولوج  مثال  كحذفه  أيًضا  المسرحية 

أما   يبكي ألنه يحب،  تراه فيه وهو  الذى  الحنش« 

عناني الحنش الذى رأيناه على المسرح فهو نتيجة 

من  شخصية  وليس  لطاغية  نموذج  مجرد  للحذف 

أيضا  بالشخصية،  أقصده  لم  ما  وهذا  ولحم  دم 

الطقوس لم يستوعبها المخرج إذ جاءت شكال دون 

مضمون. وأضاف الدويري أن المسرحية عبارة عن 

مستويين أسطوري وواقعي، والمخرج عمل تدخال 

منهما  كل  تحديد  يصعب  وأصبح  المستويين  بين 
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من اآلخر كمشهد العناني الحنش عندما ارتدى ثوب 

الواقعي  العروس وظل بهذه المالبس حتى المشهد 

الذي يليه.

هذه  كل  بعد  الحوار  هذا  أذكر  أن  قصدت  لقد 

الدويري فى العالقة  السنوات كي أوضح رأى رأفت 

بين النص المكتوب والنص الذى تم تحويله إلى عمل 

درامي. 

 فارس الشعر : 

الدكتور محمد أبو دومة

والنقد  واإلبداع  الشعر  عالم  فى  حافلة  رحلة  بعد 

محمد  الدكتور  واألكاديمي  الشاعر  رحل  والترجمة 

أبو دومة، وقد ولد عام 1944 في محافظة سوهاج 

حاصل  فيها.  وتربى  ونشأ  غريب  كوم  بقرية  بمصر 

على ليسانس آداب في اللغات الشرقية، وماجستير 

ودكتوراه في األدب المقارن من المجر 1986. يجيد 

اللغات اإلنجليزية والفارسية والمجرية.

ينتمون  الذين  الشعراء  واحًدا من  أبو دومة  ويُعد 

مجموعة  بروز  شهدت  التي  السبعينيات  حقبة  إلى 

كبيرة من الشعراء  سموا بشعراء السبعينيات، فضال 

النقد  مجال  في  والدراسي  األكاديمي  دوره  عن 

الفارسية  للمخطوطات  ومصنفاً  األدبي.عمل مترجماً 

والتركية  الفارسية  المقتنيات  لقسم  رئيساً  والتركية، 

بدار الكتب المصرية، كما عمل مديراً لتحرير مجلتي 

لمجلة  التحرير  بهيئة  وعضواً  و)الكتاب(،  )القاهرة( 

)فصول( كما عمل أستاذاً في كلية الدراسات العربية 

بجامعة المنيا.

عضو اتحاد كتاب مصر واتحاد كتاب آسيا وإفريقيا. 

رئيس اتحاد كتاب مصر فرع جنوب الصعيد. شارك في 

العديد من المؤتمرات الخاصة باالستشراق وقضاياه 

وفي المهرجانات الشعرية العربية والمحلية.

أعماله األدبية

من دواوينه الشعرية:

1978السفر  الحزن  جبال  على  الواقعة  المآذن 

السكين  حد  على  1980الوقوف  الظمأ  أنهار  في 

أوراد  1987تباريح  فيكم  فأسافر  عنكم  1983أتباعد 

الجوى 1990الذي قتلته الصبابة والبالد 1998.

ومن مؤلفاته:

عالقة التشابه والتأثر في األدب الفلسفي الفارسي، 

المسرح  - نصوص من  )الدكتوراة(  المجري  العربي، 

المسرح. وقد  حصل  الحديث )ترجمة(فن  المجري 

على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر 1989 وعلى 

عدد آخر من الجوائز المرتبطة بالشعر.

الكبير  الراحل  لدى  خاصة  أهمية  التراث  ويمثل   

إبداعاتي  كل  في  التراث  أستلهم   : يقول  الذى  فهو 

لدي  فالتراث  العشق،  أو  بالسياسة  المرتبطة  سواء 

انتماء فني وفكري وعلمي وديني، وأستفيد منه في 

كل شعري، ألنه يجب أن يكون هناك انتماء للتراث 

في كل نصوصي الشعرية.

العرب،  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  أصدر  وقد 

برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي اإلماراتي 

واألكاديمي  الشاعر  فيه  نعى  بيانًا  الصايغ،  حبيب 

المصري الكبير الدكتور محمد أبو دومة. 
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أبو دومة  الدكتور محمد  إن رحيل   : الصايغ  وقال 

يعد خسارة كبيرة للساحة الشعرية واألدبية في مصر 

العربي، حيث كان صوتًا شعريًّا مميزًا، وله  والوطن 

في  الثقافي  الحراك  في  والكبيرة  الظاهرة  إسهاماته 

فيها،  ونشط  شغلها  التي  المواقع  خالل  من  مصر 

إدارة  أو خالل عضويته بمجلس  الجامعة،  سواء في 

اتحاد كتاب مصر عدة دورات، ورئاسته لفرع جنوب 

مجلة  تحرير  مدير  موقع  شغل  حين  أو  الوادي، 

»القاهرة«، ومجلة »الكتاب« أو عضو مجلس تحرير 

المصرية  الهيئة  عن  تصدر  التي  »فصول«،  مجلة 

العامة للكتاب.

 

نماذج من إبداع أبو دومة

 **  )عن بالكم غبنا وما غبتم

وما زالت منازلكم

تبدلتم

فمازلنا كما كنا

وأنتم ال كما كنتم.”

زُت لََعلَّي ألقاها “تَفوَّ

أو.. ألقى َمن يُغني..

أو.. أَتناسى.. كي أَنْسى

نُت بأني.. حال الترحال بها فتيقَّ

كانت.. كُنُت

َوُوِجَدْت.. َفوِجْدْت”

 محمد أبو دومة، تباريح أوراد الجوى

 ** إنها حمحمة الجواد الرهين

صدر للشاعر محمد أبو دومة ديوانه »إنها حمحمة 

الجواد الرهين« واستهلّه بمقطوعة »إليهما« لولديه :

هما قلٌب واحٌد

 وأنا قلٌب واحٌد

 وأنا قلب مثلهما

 ولداَي أحّبهم ماذا بهما

ولداي يحالن بقلبي

 لكّني لسُت أقيم بقلبهما

فاغفر لهما..يا ألله فهما مّني..

وأنا وعلى الرغم.. أب لهما..!

 وعلى الرغم.. صديقهما..!

والذكرى  السياسة  بين  الديوان  قصائد  تدور    

دومة  ابو  تنبأ  »الطأمة«  عنوان  وتحت  والعشق، 

بأحداث وكشف وتوّعد   فنراه يقول :

أيها الوطن المرتجل..!

أيها الجلُل.. الخطُب..

والخطُب األجل

بحق الذين بقوا من محبيك

بحق ذويك

بحق )أقصاك( ذاك القريب القصّي..

بحق دم خجل الساكتين على نزف أعمارهم

 لحظًة ُقْم..
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 وافرك نعاسك من صرح جفنيَك

الظمأ«  أنهار  في  »السفر  ديوان  أيًضا  له   وصدر 

 150 نحو  في  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  عن 

بعضها طويل  قصيدة   16 دفتيه  بين  يضم  صفحة، 

جدا كـ »مقامات الرحيل في مقل الغربة الجاحظة« 

والديوان، وقت صدوره عام 1980  كان يمثل إضافة 

جديدة للشعر التفعيلي الحديث، من ناحية الشكل 

والمضمون معا.

 أبو دومة والنزعة الصوفية

شعر  في  الّصوفيّة  )الّنزعة  بعنوان  دراسة  وفي 

تقول »د.أماني  أسلوبيّة(  أبو دومة.. دراسة  محمد 

دومة  أبو  محمد  الشاعر  واجه   : داود«  سليمان 

مشروعه  إنجاز  سبيل  في  التحديات  من  الكثير 

المجاز  على  تاريخيا  قام  أدبي  نوع  في  اإلبداعي 

والتجديد اللغوي في مستوياته المتعددة فضال عن 

المفارقة واالنزياح عن المألوف وغيرها من شروط 

عما  يبحث  أن  عليه  فكان  الشعري،  النص  إبداع 

يحقق لشعره امتيازا إضافيا عن الشعر كنوع أدبي، 

المختلفة  بصورها  والتحديث  التجديد  ومحاوالت 

تقع ضمن هذا المذهب في البحث عن االختالف 

وهاجس اإلضافة إلى مسيرة الشعر العربي.

وفي سبيل تجسيد النظرة الشعرية التي ينظر بها 

العالم، بدا محتاجا إلى منظور جديد،  الشاعر إلى 

وإلى مستوى لغوي مغاير ال تحققه اللغة العادية 

بتراكيبها المتداولة المألوفة، فاستند إلى المرجعية 

الصوفي بوصفه واحدا  المعجم  إلى  الصوفية ولجأ 

وهو  أمامه،  طرحت  التي  الجمالية  الخيارات  من 

معجم فئة تعبر في األساس عن حالة فيها اختالف 

وجدة وغرابة، فئة لم تر في اللغة العادية ما يمكن 

الفكرية  االنفعالية  الشعورية  الحالة  يوازي  أن 

التي  التجربة  وخصوصيَة  تجسدها،  التي  والرؤية 

تعبر عنها.

 ويمكن الوقوف عند واحدة من قصائده، ولتكن 

الكتابة  في  نهجه  تمثّل  لعلّها  )مقامات(،  قصيدة 

وتُجلّي نزعتَه الصوفية في سائر تجربته ـ يقول في 

مطلعها:

آه... »عيني على القلب«

حّذرته محَن الوجد،

حّذرته قسوة الصّد بين اشتعال المودة،

تعطّفته كي يظّل ببّر األمان بعيدا....،

فعاهدني.. مقسما بالجراح التي شّوهته السنون

بها أْن يبّر،

أال يغامر في أي بحر...       

وفى قصيدته »اللحن ال يشاطرنا الفرح« نرى أبو 

دومة يقول :

ال تلعن البحر يا نورس الصيف

إنه وهمك المتهالك

إنه بيتك الرمل

إنه البحر، تنعش بشرتنا ريُحُه الباردة

نوشوش أصدافه أعذب الذكريات

لكنما جوفه الحجري

يبسم للشدو، بسمته للبكاء

تُحرقنا شمسه المالحة«  
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عبد الوهاب األسواني أحد فرسان 
الرواية   العريية 

عربية  غير  أخرى  لغة  يتكلم  الذى  هو  »النوبي 

وهى النوبية، وال ينطبق هذا على، كما أن الفارق 

بيينا هو اللغة والتقاليد؛ فالمرأة النوبية لديها حرية 

مظلومة  هي  والتى  بيئتنا  فى  المرأة  بعكس  أكبر 

كثيرًا، وتقاليدنا جزء من التقاليد الصعيدية.

النوبي«  »األدب  عليه  مايطلق  أن  األسواني  يرى 

تسمية ليست صحيحة، ولكن يمكن أن نطلق عليه 

مكتوب  ألنه  النوبة  يصور  الذى  المصرى  األدب 

لغته،  إلى  ينسب  األدب  ودائًما  العربية  باللغة 

والعديد منهم يقول نحن نفكر فى الجملة باللغة 

النوبي  بالعربية مثلما قال األديب  النوبية ونكتبها 

النوبي  األدب  تسمية  جاءت  وربما  مختار،  يحيى 

إلظهار األدباء الذين يكتبون عن هذه المنطقة.

وأقباط  وبدو  نوبيين  إلى  األدباء  تقسيم  عن  أما 

ينبغى  »بالطبع ال  يقول:  وعرب ومصريين فنجده 

أن يكون ولكن ربما يقال هذا لتمييز أنفسهم ليس 

أكثر، ولكن األدب الذى يكتب فى مصر هو أدب 

مصرى، وكذلك األدب العربى«.

أعماله،  فى  النوبي  الفلكلور  تقديم  داللة  وعن 

يقول: »ال أقدم الفلكلور إال إذا كان جزءا من دراما 

الصعيدى  الفلكلور  من  العديد  وأحفظ  الموضوع، 

مأزوما  البطل  يكون  فعنما  والقاهرى،  واألسواني 

ودون  عرضا  ذلك  ويأتى  الشعر،  من  ببيت  يتغنى 

قصد باستثناء رواية »سلمى األسوانية« عندما كنت 

أقدم شاعرا موهوبا فقدمت بعض أبياته فى الرواية 

داللة على موهبته.

قرية  في  األسواني   الوهاب  عبد  األديب  ولد   

بمحافظة  دراو  لمركز  التابعة  المنصورية  جزيرة 

القبائل  إحدى  إلى  ينتمي  و   1934 عام  أسوان 

العربية المنتشرة في تلك المنطقة الجنوبية. يعده 

النقاد أحد أبناء المدرسة العقادية  نسبة إلى عباس 

محمود العقاد في التثقيف الذاتي حيث وصل في 

دراسته إلى الثانوية العامة ولم يكمل تعليمه نظرًا 

النشغاله بتجارة كبيرة بدأها والده في اإلسكندرية 

التى اختلط فيها بمجتمع األدباء والمثقفين واقتدى 

األداب  قراءة  أهمية  منهم  تعلم  حيث  باألجانب؛ 

ومتابعة الفنون وبدأ في سن مبكرة يلتهم الكتب 

إلى أن صار أحد أهم المثقفين الموسوعيين خاصة 

في مجال التاريخ غير أن الرواية حظت باهتمامه 

وأخلص لها إلى جانب القصة.

 ويعد  عبد الوهاب األسواني  من األسماء المهمة 

فى جيل الستينيات، وصدرت روايته األولى »سلمى 

»وهبت  روايات  وتلتها   ،1970 عام  األسوانية« 

غير  و»ابتسامة  المر«،  و»اللسان  العاصفة«، 

األبيض«  و»النمل  الدراويش«،  و»أخبار  مفهومة«، 

و»كرم العنب«، ومن مجموعاته القصصية: »مملكة 

و»شال  وجهان«،  و»للقمر  العائلية«،  المطارحات 

من  درامية  و»مواقف  الصفراء«،  القطيفة  من 

التاريخ العربي«.

الصحف  من  العديد  إنشاء  في  األسواني  ساهم 

عامة،   بصفة  الخليج  دول  أو  السعودية  في  سواء 

المركز  منها  حصل على 11 جائزة مصرية وعربية 

األول في خمس مسابقات للقصة كما حصل على 

وتُرجمت   2011 عام  االداب  في  الدولة   جائزة 

روايته »أخبار الدراويش« إلى الروسية.
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الشاعر  برئاسة  مصر  كتاب  اتحاد  أصدر  وقد 

والمفكر والدكتور عالء عبد الهادى بيانا عن الروائى 

»تعلم  فيه:  جاء  األسواني،  الوهاب  عبد  الكبير  

والفنون،  اآلداب  قراءة  أهمية  الصغر  منذ  الراحل 

فأصبح أحد أبرز كتاب القصة والرواية، رحل األديب 

باقية  أعماله  تظل  ولكن  بجسده  الكبير  والمثقف 

خالدة  تؤثر فى األجيال القادمة«.

نشأة أديب

يقول األسواني عن نشأته وسنوات التكوين  :من 

تجارى  محل  لديه  كان  والدى  أن  حظى  حسن 

بسيط فى منطقة الرمل باإلسكندرية وكانت مليئة 

بالسكان األجانب، ووقتها كنت أهوى القراءة وكان 

التعبير. وقد ولدت عندى  لدى مقدرة كبيرة على 

مع  يعمل  كان  أنه  األول  لسببين:  المقدرة  هذه 

الوالد رجل أزهرى يتولى الحسابات واسمه الشيخ 

التراث  وفى  تاريخية  كتب  لديه  وكان  إبراهيم 

وأألصفهانى،  الجاحظ  كتب  مثل  القديم  العربى 

وكان يقرأ مجالت عديدة مثل روزا اليوسف والهالل 

واالثنين بخالف الصحف اليومية، وكنت مثله أهوى 

المعانى  عن  منه  واستفسر  الشعرالقديم  قراءة 

المجهولة بالنسبة لي، وكان عمرى وقتها  10سنوات. 

كلمات  أن  أيًضا  وجدت  قد  أني  الثانى  والسبب 

التى أقرأها  موجودة فى  الكتب  كثيرة تراثية من 

مجتمعى األسواني مجتمعى األصلى  وهو مجتمع 

ملىء بالقبائل ذات األصول العربية سواء من أصل 

حجازى أو يمنى.

بين اإلسكندرية وأسوان

أن  إال  باإلسكندرية  عمره  معظم  األسواني  عاش 

الكاتب  يقول  هنا  أعماله..  فى  يظهر  لم  أثرها 

أحداثها  معظم  حمدان  إمبراطورية  رواية  الكبير: 

أسوان  عن  دائًما  وأكتب  اإلسكندرية،  في  تدور 

ألننى أشعر بالراحة عندما أكتب عن هذا المجتمع، 

أما لماذا لم يظهر أثر اإلسكندرية فى أعمالي ربما 

»سبورتنج  منطقة  فى  نشأت  أننى  إلى  هذا  يعود 

وال  الخواجات  من  قاطنيها  معظم  وكان  كِلَب« 

يوجد بها من المصريين سوى ثالث عائالت فقط، 

مع  أللعب  ذهبت  الثامنة  سن  فى  كنت  وعندما 

أبناء الخواجات فرفضوا وأخذوا الكرة وذهبوا بعيدا 

مواطنا  كان  المنطقة  هذه  فى  المصرى  ألن  عنى، 

من الدرجة الثانية، وهؤالء األجانب كانوا متعالين 

جًدا باستثناء فقراء اليونانيين حيث كانوا يصادقون 

المصريين بسبب شعورهم بأن اإلسكندرية بلدهم 

فهم من بناها فى األصل، كما أنهم وصلوا إلى مصر 

التى كانوا  العثمانية  على أساس أنهم رعايا الدولة 

جزًءا منها، وأيضا لم ينفصلوا عن المصريين عاطفيًّا 

ووالدى  الثانية،  العالمية  الحرب  إبان  إال  وفكريًّا 

أربعة  الوقت  ذلك  فى  باإلسكندرية  يمكث  كان 

أشهر فقط من كل عام ثم نذهب إلى أسوان بعد 

ذلك حيث كان لدينا قطعة أرض زراعية ولكنه لم 

التى  المشاكل  لحل  يتفرغ  وإنما  بها  يعمل  يكن 

تحدث بين أبناء العائالت المختلفة فى قريتنا وكان 

الجميع يرضى بحكمه، حيث كان شخصية كاريزمية 

يستطيع أن يؤثر فى الجميع، ونتيجة لهذا اختلطت 

أن  وأستطعت  القرية  بيوت  كل  ودخلت  بالجميع 

أرصد وأخزن فى ذاكرتى العديد من التفاصيل التى 
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تخرج ال إراديا أثناء كتابتى عن أسوان والتى تشكل 

لدي المادة الخام التى أشكل منها ما أريد قوله.

ويكمل: أزور أسوان كل عام وأمكث بها ماال يقل 

يزورنى  الفترة  أكثر، وطوال هذه  عن شهرين وربما 

فى  تطورات  من  حدث  عما  منهم  وأستمع  الجميع 

فترة غيابى، فالناقد محمد السيد عيد والذى يتابعنى 

منذ أول رواية لى قال مؤخرًا من يقرأ أول رواية لعبد 

يرصد  أن  يستطيع  له  رواية  وآخر  األسواني  الوهاب 

األسواني، وربما فعلت هذا دون  المجتمع  تطورات 

وعى منى فأنا أؤمن بأن الشخصيات تكتب نفسها .       

قراءة فى ابداع األسواني

فى رواية »إمبراطورية حمدان«، للكاتب الكبير عبد 

روائع  التى صدرت ضمن سلسلة  األسواني،  الوهاب 

األدب العربى«.عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، يتتبع 

الكاتب رحلة صعود »حمدان« من مجرد بائع متجول 

مركزها  أعمال  إمبراطورية  صاحب  إلى  الصعيد  فى 

فى اإلسكندرية، وتدور أحداثها فى األربعينيات من 

القرن الماضى.

»لفيف  حمدان«:  »إمبراطورية  رواية  أجواء  ومن 

من أبناء وبنات الخواجات يتزاحمون حوله، كل منهم 

قطع  بداخله  الفينو  خبز  من  صغيراً  رغيفاً  يحمل 

لقمة رشفة من  يتناول وراء كل  الرومي،  الجبن  من 

الزجاجة ماركة الكأس. جميعهم بالشورتات يعلقون 

وراء ظهورهم حقائب صغيرة ويبدو أنهم يستعدون 

لرحلة أو عائدون منها«.

الجميع   حسد  موضع  نفسه  الشاب  المدرس  وجد 

حين اقترن بزميلته الحسناء، وبعد انقضاء شهر العسل 

استجاب لدعوة عميد األسرة ذات النفوذ لزيارته في 

قصره وهناك فوجئ به يطلب منه أن يطلق عروسه 

المال، حيث  مقابل وظيفة محترمة ومبلغ كبير من 

أن ولده الشاب هام بها فتعرض إلى مرض نفسي... 

خالل الصراع يغوص بنا المؤلف ليكشف عن خفايا 

فنشهد  عليه  السياسية  التغيرات  وانعكاس  المجتمع 

اهتزاز طبقة من الناس كانت راسخة الجذور وظهور 

فئة جديدة ما زالت مالمحها تتشكل... 

يقول األسواني فى إحدى حواراته : »مازلت أعمل 

برواية  اسمها »جوليا اليونانية« وهى امتداد للرواية 

»إمبراطورية حمدان« ولكن بشكل مختلف،  األولى 

فبطل إمبراطورية حمدان إنسان أسوانى والده انفصل 

عن والدته فغضب وطلب من والده أن يعولها، ولكنه 

من  يعامل  وكان  يهجره،  أن  إلى  به  أدى  مما  رفض 

األمالك،  أصحاب  من  أنه  أساس  على  القرية  أهل 

الخضار  يبيع  متجواًل  بائًعا  نفسه  وجد  فجأة  ولكنه 

والفاكهة، ومن يمارس هذه المهنة هم الطبقة الدنيا 

البعض بهذا فما كان منه  المجتمع، وذكره  فى هذا 

وذهب  البلد  وترك  القطار  محطة  إلى  توجه  أن  إال 

إلى القاهرة عند قريب له يعمل حارس عقار وحكى 

له تعمل معى ولكنه لم يستطع  له ما حدث فقال 

لكبريائه وعزة نفسه، ثم توجه إلى اإلسكندرية بعد 

ذلك وتقلب بين األعمال المختلفة وانتقل من تاجر 

إمبراطورية  يكوَّن  أن  أستطاع  كبير حتى  إلى  صغير 

ضخمة، وخالل رحلة حمدان رصد تطورات المجتمع 

المصرى وتقلباته فى الفترة األخيرة«.

األبيض« فهى رواية جيدة  »النمل  أما  عن رواية   

الصراعات  تعكس  الجنوب،  فى  أحداثها  تدور 

االجتماعية والسياسية التى شهدتها حقبة مهمة من 

المؤلف  تميز  على  النقاد  أجمع  وقد  مصر.  تاريخ 
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يتسم  الذي  أسلوبه  وتدفق  الشخصيات  تجسيم  في 

بالسخرية وحساسيته في التعامل مع اللغة بحيث أن 

القارئ ال يعثر على كلمة زائدة.                  

األسواني  الوهاب  لعبد  رواية  األسوانية«  »سلمى 

عدم  وعن  1966؟  عام  القصة  نادى  بجائزة  فازت   

احتفاء النقاد بهذه الرواية كما ينبغى : نجده يقول : 

»كان حظها أفضل من روايات أخرى، باستثناء النمل 

األبيض، ففى الفترة التى صدرت فيها سلمى األسوانية 

كنت موجودا باإلسكندرية ولم يكن لى صلة بالنقاد 

لعدد  سوى  أرسلها  ولم  بالقاهرة،  موجودون  ألنهم 

عنها  كتبت  دراسة  أفضل  أن  وبرأيى  منهم،  محدود 

هى التى كتبها يوسف الشارونى والتي استفدت منها 

كثيرًا ألنى عرفت أين أخطائى ومواطن قوتى، وكتب 

والذى  منيب  وفاروق  القاعود،  حلمي  الدكتور  عنها 

يوسف،  ماجد  والشاعر  الجدد،  األدباء  يحتضن  كان 

وبعد أن بدأ النقاد يعرفونني تابعوا أعمالي جيًدا.

 من أجواء الرواية : »ومالها سلمى؟ أليست جميلة؟.. 

األنف،  مستقيمة  اللون،  خمرية  جدا..  جميلة  إنها 

رخامة،  صوتها  في  رقة  شفتيها  في  العينين.  حلوة 

إذا  قلياًل.  ممتليء  الطول  إلى  يميل  الذى  جسمها 

اللب وتذهبان  ابتسمت ظهرت لها غمازتان تخلبان 

بالعقل، لكن عقلي أنا - قاتله الله- ال يديره الجمال 

وحده.

ال بد من أشياء أخرى تساعد الجمال حتى يستطيع 

إشارة  بها عقلي فيرسل  يقتنع  أشياء  قلبي،  أن يغزو 

إلى قلبي حتى يبدأ بالخفقان!

سلمى ال تصلح لي، فكيف أتزوج منها.. كيف أتزوج 

أو حتى ال  أو مجلة  كتابا  تفتح في حياتها  لم  ممن 

تفرق بين األلف والنبوت؟! 

أما روايته »النمل األبيض« والتى استغرق تكتابتها 

طويلة  الفترة  هذه  »إن  يقول:  فنجده  أعوام  ستة 

كان  كتابتها  في  شرعت  عندما  أنني  وأذكر  نسبياً 

المصرية  الشخصية  بأن  قوي  إحساس  علّي  يسيطر 

مهانة، وظل هذا اإلحساس يالزمني حتى انتهيت من 

كتابتها«. 

وعن هذه  الرواية المحّملة بقدر كبير 
من التشاؤم، يقول : 

  كنت بطبيعتي متفائالً حتى وقعت هزيمة   يونيو 

1967. وما كدت أتفاءل بما تحقق في حرب 1973 

حتى عاد التشاؤم يحاصرني من جديد بعد ما شهدته 

االنفتاح  سياسات  جراء  شديد  تدهور  من  مصر 

الشخصية  بأن  آمنت  الفترة  هذه  في  االقتصادي. 

اإلنسانية عموماً تعاني خلالً ما بدليل أن أوروبا التي 

حربين  خاضت  اإلنسانية  الحضارة  قمة  إلى  وصلت 

عالميتين خلّفتا ماليين الضحايا وأحدثتا تدميراً واسعاً 

في كثير من البالد. 

    نوعان من اإلبداع   

تحولت روايته »اللسان المّر« إلى مسلسل تلفزيوني 

في العام 1977 من إخراج علوية زكي.

اسمها  رواية  لدى  كان  أنه  أذكر    : األسواني  يقول 

تطبع؛  أن  قبل  مسلسل  إلى  تحولت  المر«  »اللسان 

حيث قرأتها علوية زكى وقالت لى أريد تحويلها إلى 

أكن  ولم  السيناريو  بكتابة  أنا  أقوم  بحيث  مسلسل 

فعلت هذا من قبل، ثم أحسست أن المسألة سهلة 

ولكن مشكلتها الوحيدة فى اإلفاضة والتطويل وكثرة 

أحداثه  كانت  والمسلسل  الرقابة،  من  الممنوعات 



375

الجوابر واألخرى  أسمها  إحداهما  قبيلتين  بين  تدور 

السوالم لذلك رفضت الكويت أن تشترى هذا العمل 

آخر  وقدمت مسلسال  لديهم،  القبائل  أسماء  لتشابه 

رفًضا  السعودية  ورفضته  الشجر«  تهجر  »العصافير 

القبائل  بين  تدور  األحداث  ألن  أيًضا  نتيجة  قاطًعا 

الصعيد به قبائل مثلما هى  ولم يكونوا يعلمون أن 

من  التقليل  يريدون  ألنهم  العربية  بالدول  موجودة 

القبلية حتى ال يثيروا الفتن.

محسن  حولها  األسوانية  سلمى  إلى  بالنسبة  أما   

زايد إلى مسلسل تليفزيونى، وأيضا أخبار الدراويش 

قدمها سعد القليعى فى ثالثين حلقة، والنمل األبيض 

أيضا وأذيعت بالتلفزيون وإذاعة صوت العرب.

 

األسواني والصحافة

بالقاهرة،  الصحافة  مهنة  فى  بالعمل  عالقته  وعن 

يقول عبد الوهاب األسواني : يوسف السباعى  طلب 

منى قبل رجاء النقاش العمل معه فى الصحافة ولكنى 

كنت قرأت حينها مقولة  هيمنجواى »بأن الصحافة 

مقبرة األدباء«، وكنت حصلت على المركز األول فى 

ثالث مسابقات فى القصة القصيرة والرواية، وفى كل 

مما  الجائزة  يسلمنى  السباعى  يوسف  كان  مسابقة 

لفت نظره، وكان وقتها رئيس تحريرآخر ساعة فطلب 

فما  الصحافة فصمت وقتها  أعمل معه فى  أن  مني 

كان منه إال أن تركنى وذهب آلخرين، وعندما سألت 

هيمنجواى  مقولة  إن  أصدقائى  لى  قال  ذلك  بعد 

تنطبق على األدباء األوربيين وليس المصريين، فلما 

كرر النقاش مطلبه وافقت فوًرا.

المثقف الهامشي 

شخصية  األسواني  أعمال  فى  المثقف  يظهر 

العالم  فى  الشديد  لألسف   : ذلك  ويشرح  هامشية، 

أبدا،  يتفقان  ال  والسياسى  المثقف  بأكمله  الثالث 

عن  يبحث  والسياسى  التغيير  عن  يبحث  فالمثقف 

المسألة  الثالث  العالم  وفى  فيصطدمان،  االستقرار 

أكثر وضوحا ألن السياسى غالبًا ما يصل إلى الحكم 

بدون انتخابات ومن الصعب أن يغادره لذلك يهمه 

يطالب  المثقف  بينما  شكل،  بأى  الوضع  استقرار 

إنهما  نقول  أن  نستطيع  لذلك  الوضع  هذا  بتغيير 

المثقف  السياسى أن يتحول  أمنيات  نقيضان، وأكبر 

إلى جهاز إعالمى لصالحه، وبالطبع أى مثقف يحترم 

نفسه لن يرضى بهذا، ونتيجة لهذا دائًما ما تجد أن 

المثقف مهمش فى العالم الثالث كله وليس فى مصر 

فقط، بعكس الغرب الذى تحدد فيه مدة الحكم. كما 

أن السياسى يأتي من خالل حزب والذى يضم أيضا 

مفكرين ومثقفين وتؤخذ آراؤهم.

لدينا  أما  يستشيروه  أن  الممكن  من  الغرب  فى   

له  لدينا غالبًا ال صلة  السياسي  فال يستشيرونه؛ ألن 

بالثقافة، وفى نظره أنه مجرد مواطن يطلقون عليه 

لقب أديب أو شاعر أو روائى، فمن من السياسيين 

وهو  المثال  سبيل  على  محفوظ  نجيب  أعمال  قرأ 

الذى حصل على جائزة نوبل، وهم يسمعون عن طه 

حسين والعقاد ولكنهم لم يقرأوا عماًل واحًدا لهما.





ثقافة معجمية
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الحبكة فى مسرحيات شكسبير:

The plot in Shakespear›s plays:

الحبكة هي القصة الرئيسية في الرواية أو القصة 

القصيرة أو المسرحية، إلخ. أما شكسبير فإنه نادًرا 

لمسرحياته،  القصة  اختراع  نفسه  يكلف  كان  ما 

وأجانب  إنجليز  كُتّاب  من  يستعيرها  كان  وإنما 

هذه  يحول  كان  لكنه  الدرامية.  ألغراضه  ويطوعها 

القصص الخام إلى أعمال أدبية حقيقية باقية، وذلك 

بفضل خياله وحساسيته الشعرية والمسرحية.

مسرحياته  معظم  في  القصة  أن  نرى  وهكذا 

سابقة.  روائية  أو  تاريخية  مدونات  من  مأخوذة 

)مثل  الروماني  بالتاريخ  المتعلقة  فمسرحياته 

وأنطونيو   Julius Caesar قيصر  يوليوس  مسرحية 

لكتاب  اإلنجليزية  الترجمة  مصدرها  وكليوباترا 

 Lives of theوالرومانيين اليونانيين  النبالء  »حياة 

ألفه  الذي   »Noble Grecians and Romans

المؤرخ اليوناني الشهير بلوتارخ Plutarch  )عاش 

سيرتوماس  اإلنجليزية  إلى  وترجمه  م(   120  –  46

نورث North في )1579(، وهي ترجمة ذات صبغة 

أدبية لدرجة أن شكسبير نقل منها قطًعا بأكملها لم 

يغير فيها إال القليل.

 Hamlet،( الكبار  األربعة  المآسي  إلى  ونأتي 

كتبها  التي   )Othello، King Lear، Macbeth

شكسبير في السنوات األولى من القرن السابع عشر 

والتي بلغ فيها فنه المسرحي ذروته، كما أنها تحتل 

واحدة من قمم األدب الغربي عبر تاريخه الطويل.

في هذه المآسي يفتش شكسبير المتمتع بقدرة 

فذة على كشف الخفّي من أغوار النفس البشرية. 

كيف تؤدي نقاط الشعف في الشخصيات الرئيسية 

)Personality flaws( إلى تدميرها تدميرًا مأساويًّا 

وتدمير كل من حولها. ونقطة الضعف في شخصية 

والحيرة  والتأمل  االنعزال  في  إغراقه  هي  هاملت 

والتردد، وفي ُعطيل الغيرة غير المعقولة، وفي لير 

الطموح  ًماكِْبث  وفي  الطفلولي،  والعناد  النزوائية 

الجامح المتحرر من كل المبادئ.

بعناية  التخطيط  تم  الكبار  المآسي  هذه  وفي 

شديدة لتتابع األحداث وتسلسلها. وزادتها ثراء اللغة 

الشعرية العميقة المعبرة عن العواطف والمشاعر 

أصدق تعبير وتحمل في ذات الوقت أفكاًرا فلسفية 

ناضجة ومكتملة.

 The يرى كثيرون أن مأساة هاملت، أمير الدنمرك

Tragedy of Hamlet، Prince of Denmark هي 

قصة  وهي  اإلنجليزية.  اآلداب  تاريخ  في  األعظم 

الثقافة الموسوعية

محمد عتريس
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اإلنجليزية.  اآلداب  تاريخ  في  األعظم  ا،  جدًّ قديمة 

ا، وأول من وضعها في قالب  وهي قصة قديمة جدًّ

 )Saxo( تيكوس  جراما  ساكسو  الدنمركي  هو  أدبي 

 »Historia Danica  – دانيكا  »هستوريا  كتابه  في 

في نهاية القرن الثاني عشر. وجاء بعده فرانسوا دي 

في  بتوسع  يعرضها  الذي   Belleforest فورست  بل 

 »Histoires Tragiques التاريخية  »المآسي  كتابه: 

التواريخ هي  المجموعة من  عام 1582، وهذه  في 

التي استخدمها شكسبير في كتابة مسرحيته ويعتقد 

عموم الناس أن الحكاية الواردة في كتاب بل فورست 

هي المصدر الحقيقي لمسرحية هاملت.

  أما القصة كما وردت عن شكسبير فتبدأ بعودة 

الملكي  إلسينور  حصن  إلى  الدنمرك  أمير  هاملت 

جروترود  أمه  وأن  مؤخرًا،  مات  قد  أباه  أن  ليجد 

ويستاء  الملك.  تولى  الذي  كلوديوس  عمه  تزوجت 

ويتحول  سريًعا  تم  الذي  الزواج  هذا  من  هاملت 

يعلم من  عندما  وتقزز شديدين  إلى رعب  استياؤه 

قتل  الذي  هو  كلوديوس  عمه  أن  أبيه  )روح(  شبح 

أبيه.  قاتل  قتل  على  هاملت  يصمم  عندئذ  أباه. 

وعندما تواتيه الفرصة ليقتل كلوديوس أثناء الصالة، 

يتردد هاملت، وبدالً من ذلك يذهب إلى حجرة أمه 

الذي كان أقرب إلى  حيث راح يعنفها على زواجها 

زنا المحارم.

مغربي  ُعطيل،  مأساة  مسرحيته:  شكسبير  كتب 

The Tragedy of Oth-  1602 عام في   فينيسيا، 

أساس  على  وتقوم    ello، the Moor of Venice

Hecatom- هيكاتوميثي كتاب  في  السابعة   القصة 

mithi الذي يضم مائة قصة تأليف الكاتب اإليطالي 

باسم سينثيو  اشتهر  الذي  باتستا جيرالدي  جيوفاني 

Cinthio، وكل قصة يحكيها واحد من عشرة رجال 

بها بعد نهب روما  وسيدات في رحلة بحرية قاموا 

وتدميرها في سنة 1527. وربما قرأ شكسبير الترجمة 

الفرنسية للقصة ألنها لم تظهر لها ترجمة إنجليزية 

حتى عام 1753. والقصة كما رواها سينثيو هي قصة 

خداع حقير وجريمة بشعة مليئة بالقذارة واإلغراق 

لها  مدين  وشكسبير  والعواطف،  الشجن  إثارة  في 

بالقصة، لكن رسم الشخصيات وسطور الشعر الرائع، 

وإثارة عاطفة الشفقة والرحمة )pathos( لدى القراء 

المأساة. فهذه  ا في  أمر ضروري جدًّ والنظارة، وهو 

كلها من صنع شكسبير.

تروي المسرحية أن ُعطيل القائد المغربي في جيش 

فنيسيا تزوج ديزديمونة إحدى جميالت فينسيا. وتأتي 

األخبار باندالع الحرب في قبرص حيث يذهب ُعطيل 

يرافقه إياجو حامل العلم الذي أغضبه أن الترقية لم 

يأخذها وإنما أخذها زميله كاسيو، وكان هذا داعف 

إياجو ليسير في طريق الخيانة والغدر. فيوقع كاسيو 

في السكر لتسحب منه الترقية ويقترح على كاسيو 

الذهاب إلى ديزديمونة على عالقة آثمة مع كاسيو 

مستخدًما خدعة المنديل، ويقتل ُعطيل ديزديمونة 

تخونه.  كيف  إذ  الشديدة  الغيرة  من  بدافع  البريئة 

لكن تظهر براءتها، وعند ذاك يطعن نفسه بالخنجر 

ليسقط ميتًا على فراش ديزديمونة.

 The Tragedy of لير  الملك  مأساة  إلى  ونأتي 

King Lear والقصة التي قامت عليها المسرحية قصة 

قديمة وردت بأشكال كثيرة في الفلكلور األوروبي، 

ومن المحتمل أن يكون شكسبير قد أخذ من عديد 

مسرحية  من  أخذها  الرئيسية  المادة  لكن  منها. 

للملك  الحقيقي  »التاريخ  عنوانها:  المؤلف  مجهولة 
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وإن   of King Leir and his Three Daughters

كان قد عدل كثيرًا في هيكل القصة.

انتوى  لير عندما  إن  الشكسبيرية  المسرحية  تقول 

تقسيم مملكته بين بناته الثالث، طلب منهن بشيء 

له. وعندما رفضت  يؤكد حبهن  إعالنًا  الغطرسة  من 

ابنته كورديليا التي كانت صادقة في حبها له تقديم 

هذا اإلعالن، حرمها من الميراث وقسم المملكة بين 

ابنتيه األخريين: جونريل وريجان وزوجيهما. أقام لير 

ابنته جونريل لكنها عاملته بازدراء،  البداية عند  في 

فذهب إلى ريجان التي رفضت استقباله. غضب لير 

وانفعل انفعاالً شديًدا أوصله إلى حافة الجنون من 

شدة الشعور باألسى وجحود ابنتيه. انطلق في الفالة 

وسط عاصفة شديدة ومعه المهرج ليلتقي مع إدجار 

االبن الشرعي لدوق جلوسستر والذي نفاه أبوه بفعل 

مكيدة دبرها له أخوه غير الشرعي. وعند ذاك كان 

لير قد فقد عقله تماًما.

كان  الرئيسي  مصدرها  فإن  ماكبث  مسرحية  أما 

  Holinshed›s Chronicles هولينِشد  مؤرخات 

وهولينشد مؤرخ إنجليزي مات في 1580. ويمكن أن 

يكون شكسبير قد أخذ من مدونات تاريخ سكوتلندا 

التي كانت متاحة له ومنها مؤرخات سكوتلندا تأليف 

ويليام ستيورات وجورج بوتشانان. كما أخذ شكسبير 

كثيرًا من الكتاب المقدس.

العسكريين ماكبث  القائدين  أن  المسرحية  تحكي 

االنتصار،  فيها  حققا  حملة  من  عائدين  كانا  وبانكو 

وفي الفالة التقيا بثالث عرافات هللن لهما وتنبئان أن 

ماكبث سيصبح سيد مقاطعة كودور وبعدها يصبح 

ملًكا، وأن بانكو سينجب ملوكًا. وعلى الفور يتحقق 

جزء من النبوءة عندما يأتي رسول ليعلن أن ماكبث 

التي  ماكبث  امرأة  وتحاول  لكودور.  سيًدا  رقي  قد 

العرافات إغراء زوجها، بعد أن  كانت علمت بنبوءة 

راحت تحلم بأن تكون ملكة، بقتل الملك الذي وقع 

في قبضتهم حيث جاء لزيارة ماكبث أعصابه تماًما 

ويقول في المشهد الثاني من الفصل الثاني:

نبتون  البحار  إله  محيطات  كل  مياه  تغسل  هل 

وتزيل هذا الدم عن يدي؟ أبًدا فإن يدي هذه سوف 

تَصبُغ بلون القاني كل بحار الدنيا مجتمعة.

الدستور وتعديله:

Constitution amendment

الدستور هو المبادئ والقواعد األساسية التي يقوم 

عليها نظام الحكم في دولة ذات سيادة. هذه المبادئ 

والقواعد هي التي تحدد سلطات الحكومة وواجباتها، 

وتضمن ألفراد الشعب حقوقًا معنية، فالدستور يتم 

وضعه والموافقة عليه ليكون مرشًدا لحكم الدولة.

بين  العالقات  ويبين  الحدود  يقيم  الذي  وهو 

سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية سواء 

فيما بينها أو بينها وبين المواطنين.

السلطات  بين  الفصل  مبدأ  على  الدستور  وينص 

الوظائف  تقسيم  بمعنى   separation of powers

التشريعية والتنفيذية والقضائية بين جهات منفصلة 

في  وهي  وسلطاتها  مسئولياتها  منها  لكل  ومستقلة 

الفروع األخرى ومتساوية  الوقت مستقلة عن  نفس 

بين  تجمع  أن  واحدة  لجهة  يجوز  ال  لكن  معها. 

وتتحول  بالحكم  تنفرد  ال  حتى  أكثر  أو  سلطتين 

إلى الديكتاتورية وذلك إذا قدر لجهة ما أن تمارس 

ومحاكمة  وتنفيذها  القوانين  سن  الثالث  السلطات 

األفراد على مخالفتها.
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ا مطلًقا،  لكن هذا الفصل ال يجوز أن يكون فصالً تامًّ

سلطات  بين  وتوازنات  ضوابط  وجود  من  البد  بل 

 Checks and balances between الثالث  الدولة 

فروع  تمكن  والتوازنات  الضوابط  فهذه   powers

على  مباشرًا  تأثيرًا  أحدها  يؤثر  أن  الثالث  الحكومة 

أعمال اآلخر، وأن يراقب بعضها بعًضا وذلك للحيلولة 

أو طغيان إحداها على  السلطة  استخدام  دون سوء 

يراقب  التشريعية(  )السلطة  فالبرلمان  األخريات، 

أعمال السلطة التنفيذية )مجلس الوزراء( ويحاسب 

الوزراء ويسحب الثقة منهم. ورئيس الدولة، ومجلس 

البرلمان.  يحل  أن  له  التنفيذية(  )السلطة  الوزراء 

والسلطة القضائية تراقب دستورية القوانين وللقضاء 

اإلداري سلطة الفصل بين الحكومة بسلطاتها الثالث 

وبين المواطنين. ورئيس الدولة يعين رؤساء الهيئات 

يدعو  الذي  وهو  العليا،  المحكمة  وأعضاء  القضائية 

وهكذا  االنعقاد.  دور  ويفض  االنعقاد  إلى  البرلمان 

شراكة  ظل  في  الحكم  وشئون  البالد  أمور  تسير 

الدولة  بله تناغم وتعاون – بين سلطات  وتفاهم – 

الثالث، فالتنافر بينها يعطل سير أمور البالد والعباد 

ويؤثر بالسالب على مصلحة الوطن والمواطنين.

السلطتين  بين  التداخل  على  األمثلة  ومن 

التشريعية والتنفيذية في النظام األمريكي، أن نائب 

في  فوزه  بعد   – يصبح  المتحدة  الواليات  رئيس 

االنتخابات الرئاسية – رئيًسا لمجلس الشيوخ )الهيئة 

التشريعية العليا( أي يجمع بين الوظيفتين التنفيذية 

الحزب  يشكل  المتحدة  المملكة  وفي  والتشريعية. 

الوزراء  مجلس  البرلمانية  االنتخابات  في  الفائز 

)السلطة التنفيذية( من أعضاء هيئته البرلمانية – أي 

أن الوزراء البد وأن يكونوا أعضاء في البرلمان.

أحوال  عن  تعبيرًا  يكون  يوضع  عندما  والدستور 

انعكاًسا  يكون  كما  وضعه،  ساعة  وظروفها  الدولة 

فمثالً  أفعال.  وردود  تفعالت  من  فيها  يدور  لما 

لتوها  خارجة  مصر  كانت   1923 دستور  وضع  عند 

بمقتضى  استقاللها  ونالت  البريطانية  الحماية  من 

وقرر  الحماية  ألغى  الذي   1922 فبراير   28 تصريح 

البالد  فكانت  لحكم مصر.  الدستورية  الملكية  نظام 

طموحة ألفضل دستور، فاتخذت لجنة وضع الدستور 

الدستور البلجيكي نموذًجا. لكن ملك البالد – الذي 

كان باألمس سلطانًا متمتًعا بالكثير من السلطات – 

اعترض على مواد الدستور المقيدة لسلطاته واستطاع 

وحل  الوزارة  إقالة  له  تتيح  مادة  الدستور  تضمين 

البرلمان. وفي المقابل كان رئيس الوزراء عبد الخالق 

ثروت باشا – طيب الله ثراه – يجاهد ويسارع إلى 

إصدار الدستور ليقطع الطريق على معارضات الملك. 

يذكر أن الوزارة والبرلمان باتتا ألعوبة في يد الملك 

توالت على حكم مصر في  )فاروق( فقد  المستهتر 

عهده الذي امتد 15 سنة سبع عشرة وزارة أي بمعدل 

وزارة كل 315 يوًما.

وكانت  وضعه  تم  الذي   2014 دستور  آخر  ومثال 

مصر قد نفضت عن كاهلها  غبار حكم رئيس واحد 

امتد ثالثين سنة، فكان هم البالد والعباد تقصير مدة 

الرئاسة وتقليل مرات بقاء في المنصب. ولذلك نص 

الدستور على أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات، وأال 

تجدد سوى مرة واحدة.

وكذا  وتعديالته،  الدستور  أن  على  آخر  ومثال 

التقاليد السياسية، ليست هي األخرى باألمر المقدس 

أو الجامد، وإنما تخضع كلها للظروف التي تمر بها 

المتحدة  الواليات  في  حدث  ما  ذلك  ومن  البالد. 

سنة  ففي  الثانية،  العالمية  الحرب  إبان  األمريكية 



383

1940 كان الرئيس فرانكلين رزفلت Roosevelt أول 

وهو  به  معموالً  تقليًدا  يكسر  بأن  له  يسمح  رئيس 

حاجز عدم التجديد للرئيس مدة ثالثة على التوالي، 

فقد ترشح وانتخب في تلك السنة رئيًسا لمدة ثالثة 

)the nothird-term tradition(، بل وتوإلى بعدها 

اعتالل  رغم  رابعة في سنة 1944  لمدة  انتخب  أنه 

صحته.

صياغتها  في  يُراعى  مواد  إلى  الدستور  ويقسم 

اإلحكام واإلجمال. ولذلك فإن عديًدا من المواد تحيل 

في  الدساتير  أن  نجد  القانون. وهكذا  إلى  التفصيل 

معظم دول العالم قليلة الصفحات، فدستور الواليات 

في  يقع  أستراليا(  دستور  )وكذا  األمريكية  المتحدة 

حدود ثالثين صفحة تقريبًا، لكن شروحها وحواشيها 

تغطي مئات الصفحات.

وقد يكون الدستور مكتوبًا أو غير مكتوب وإن كان 

األغلب هو أن معظم دول العالم لها دساتير مكتوبة. 

لها  ليس  التي  الدول  أشهر  هي  المتحدة  والمملكة 

دستور مكتوب وإنما تتجسد قواعدها الدستورية في 

عديد من الوثائق والتقاليد التي تحدد العالقات بين 

المواطنين  وبين  والقضاء من جهة  والبرلمان  الملك 

من جهة أخرى.

ومعظم الدساتير الحديثة ال يتم تغييرها أو تعديلها 

ال  مثالً  فأستراليا  خاصة،  تشريعية  بإجراءات  إال 

تستطيع تعديل دستورها إال إذا جاز التعديل مجلسا 

أما  عام.  استفتاء  في  الشعب  عليه  ووافق  البرلمان 

تعديل الدستور في بريطانيا فيتم بطريقة أسهل، إذ 

يتم بقانون يصدر عن السلطة التشريعية )البرلمان(.

رئيس  ثالث   )Jefferson( جيفرسون  توماس  كتب 

أال  يجب  دستوريًّا:  فقيًها  وكان  المتحدة،  للواليات 

إلى  ا  أنها شيء مقدس جدًّ الدساتير على  إلى  ننظر 

تساير  أن  يجب  وإنما  بها  المساس  جواز  عدم  حد 

قوانين الدولة ومؤسساتها العقل البشري في تطوره 

وتقدمه.

ولقد كان الرئيس األسبق حسني مبارك حريًصا منذ 

أول عهده بالرئاسة )في أكتوبر 1981( على أال يتم 

إجراء أي تعديالت على دستور 1971. وجعل االقتراب 

من تعديل الدستور خطيئة، بل زعم في خطاب ألفاه 

في أبريل 2004 أن الدستور األمريكي لم تُجر عليه 

الذي يتكون من  الدستور  أية تعديالت. مع أن هذا 

في  تعديالً  وعشرون  سبعة  عليه  أدخل  مواد  سبع 

يمنع  ما  هناك  وليس   ،1992 إلى   1791 من  المدة 

على  مبارك  حرص  لكن  أخرى.  تعديالت  إضافة  من 

عدم تعديل الدستور عندنا ربما كان راجًعا إلى خوفه 

الجمهورية  رئيس  سلطات  التعديالت  تطال  أن  من 

السلطات  كل  ركز   1971 دستور  ألن  منها  فتنتقص 

تقريبًا في يد رئيس الجمهورية.

السرقة األدبية:

(plagiarism (also: plagiary

هي أخذ أحدهم أفكار أو كتابات، إلخ غيره ونسبتها 

إلى نفسه. ومنها لص األدب.

وتعرف اإلنسيكلوبي بريتانيكا السرقة األدبية بأنها 

ونشرها  ونقلها  غيره  كتابات  بأخذ  ما  شخص  قيام 

مرتبطان  والخداع  واالحتيال  هو.  كتاباته  أنها  على 

ارتباطًا وثيًقا بالتزوير والقرصنة – وكلها خرق وانتهاك 

لحقوق الطبع والنشر.

أما إذا كانت األفكار واحدة وتم التعبير عنها بعبارات 

مختلفة فال ينطوي ذلك على مخالفة. ويقول أستاذنا 
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ثراه- في »معجم  الله  دكتور مجدي وهبة – طيب 

مصطلحات األدبـ»: أما األمور التي يمكن رد االتفاق 

فيها إلى توارد الخواطر وتالقي األفكار كتشبيه الحسن 

بالشمس، والجواد بالغيث والشجاع بالسيف الماضي 

فليست من السرقة األدبية في شيء.

األدبية:  للمصطلحات  بنجوين  معجم  في  وجاء 

Penguin Dictionary of Literary Terms هناك 

أقل  األدبية  والسرقات  الجرائم  من  أخرى  أشكال 

جرًما، وتتمثل في االقتباس بوعي أو بغير وعي من 

البنوة موجودة في   :)Goethe( قال جيته  اآلخرين. 

كل اآلداب، فدائًما نجد أن كل فنان أو أديب عظيم 

قد استخدم في فنه أعمال أسالفه العظيمة، وهذا هو 

ما جعله عظيًما، فالعظماء ال يأتون من رفاغ، وإنما 

أبدعه  ما  أفضل  وفي  الماضي  في  تمتد  لهم جذور 

النقاد  بها  يقر  نظر  وجهة  وهذه   – سبقوهم  الذين 

من أرسطو وحتى اليوم. وكان التقليد )أو المحاكاة( 

أمرًا مقبوالً عند المؤلفين الكالسيكيين )مثل أرسطو 

منذ  مشروًعا  أمرًا  ذلك  وكان  وكينتيليان(،  وسيِسرو 

األغاني  من  اقتبس  الذي   Homer هوميروس  أيام 

الشعبية التي كانت شائعة في أيامه.

the good bal- المجيد الشعبية  األغنية   وصانع 

lad - maker هو في الحقيقة مقتِبس، فهو يدرس 

بعناية منجزات من يبقوه ويتعلمها ويحاول بعد ذلك 

تطويعها وتحسينها وفق إرادته وهو في ذلك يهضم 

بعد  ينتج  فإنه  كان موهوبًا  وإذا   – ويعدل  ويصفي 

إلى  إضافة جديدة  يمثل  به  ا  أصيالً خاصًّ عمالً  ذلك 

التراث القائم. إن صناعة األغنية الشعبية فن وتسلية 

وترفيه، ومثلها الموسيقى واأللعاب والرقص وطقوس 

الحصاد واألعياد والمسرحيات الشعبية.

وهناك شكل آخر من االقتباس هو استخدام كتب 

أخذ  فشكسبير  منها.  واألخذ  والمراجع  المصادر 

كثيرًا من الهياكل القصصية )plots( التي بنى عليها 

القصص  ومن  التاريخية  المدونات  من  مسرحياته 

ذاته  الشيء  فعلوا  معاصريه  من  وكثير  الشائعة. 

وحولوها إلى مؤلفات أصيلة عظيمة.

األساطير  المؤلفون  إليها  يلجأ  التي  المصادر  ومن 

كبير خصوًصا  وبشكل  متغلغل  فتأثيرها  والخرافات، 

فوستس،  عولص،  أوديب،  )مثل  الغربية  اآلداب  في 

دون جوان، اليهودي التائه(.

بل هناك أمثلة ال تحصى من االقتباس اللفظي. مثال 

Downfall of Mun-  ذلك البيت اآلتي من مسرحية

day  تأليف  Robert:  »جعل البحر األخضر أحمر 

Mac- بيت من مسرحية الوثني« ومثله  بدم   اللون 

beth  تأليف شكسبير:

بحار  كل  األحمر  الدم  بلون  صيغت  هذه  »يدي 

الدنيا الخضراء«

يقول المعجمي جيه كودون J.A.Cuddon: »وعلى 

العموم فإن كل الفنانين واألدباء يعيشون عالة بعضهم 

من  بعضهم  ويستعيرون  يقتبسون  فهم  بعض،  على 

النهاية: هل هذا االقتباس له ما  بعض، والمحك في 

بين  وأيًضا  نابغة.  يظهر  الحين واآلخر  وبين  يبرره«. 

الشائعة  المعتقدات  الحين واآلخر يظهر من يهاجم 

 )iconoclast باسم:  )يعرف  الراسخة  األدبية  والقيم 

شخص ال يريد أن يعترف بالتقاليد، وإنما يريد أن يبدأ 

من الصفر، ومثل هذا الشخص يكون متدني الموهبة 

وال يحقق شيئًا يدوم. إن هدم التقاليد والقيم األدبية 

الراسخة )مثله مثل هدم كل قيمة أخرى( إنما ينتج 

خبيصة رديئة!.
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يستعير  مستعير  هو  إنما  الفنان  أو  فالكاتب 

والناقد  الشاعر  وصفه  ما  يستخدم  فهو  غيره،  من 

 Coleridge 1772-( كولريدج  صمويل  اإلنجليزي 

ليصطاد  وعيونها  الذاكرة  )صنارات(  بسنانير   )1834

وإبداعات  بتجارب  عقله  ويحشو  ويخزن  وينتقي 

ويعلم  يتعلم  وعنهم  فمنهم   – المبدعين  من  غيره 

نفسه. والعقل الخالق يُنضج هذه المعرفة ويسويها 

في بئر الالوعي العميق.

مؤلفات  في  تام  بوضوح  النتائج  اكتشاف  ويمكن 

الدولة  )رجل  سنيكا  تأثر  ذلك:  على  وكأمثلة  كثيرة. 

الفيلسوف والكاتب المسرحي الروماني توفي 63م( 

بهم  تأثر  كما  اإلغريقيين،  التراجيديا  بكتاب  كثيرًا 

راسين )شاعر وكاتب مسرحي فرنسي 1639 – 1699( 

وَجمٌّ غفير من الُكتّاب من كل األنواع عاشوا عالة على 

أرسطو وأفالطون. وتأثر ميلتون كثيرًا بكتابات سبنسر 

 ،Chaucer الذي يدين بدوره بالكثير للشاعر تشوسر

وتشوسر استعار من الُكتَّاب الفرنسيين واإليطاليين. 

بكل  اإلنجليزي  الرومانتيكي  الشاعر  كيتس  وتأثر 

هؤالء. وقلد ألكسندر بوب )Pope( الذي كان على 

هوراس  قلد  الكالسيكيين،  بالمؤلفين  عميقة  معرفة 

دكتور  وقلد  ق.م(،   8  –  65 الروماني  )الشاعر 

الروماني  الشاعر  اإلنجليزي،  المعجمي  جونسون، 

الساخر جوفينال )60 – 140 م( وما كان للشاعرين 

ما  يحققا  أن   )Hughes( وتِدهيوز  توماس  ديالن 

حققاه من براعة وإبداع لو لم يتعلما الكثير والكثير 

Hop- )من الشاعر اإلنجليزي ِجرارد مانلي هوبكينز 

kins1844-1889(. أما الشاعر األمريكي دبليو. إتش، 

للشاعر  بارز  فمثال   )Auden1907- 1973( أَْوِدن 

الراسخة  الشعرية  األشكال  من  كثيرًا  استخدم  الذي 

وطوعها الحتياجاته وأغراضه.

بين  شائًعا  أمرًا  كانت  األدبية  السرقات  أن  ويذكر 

كتاب المسرح في العصر اإلليزيابيثي )عصر الملكة 

إليزابث األولى( عندما كان الكتاب القراصنة يسرقون 

أنها  على  ويقدمونها  غيرهم  مسرحيات  نهاًرا  جهاًرا 

مسرحياتهم هم. أما اليوم فهذا أمر نادر، وقد توقف 

منذ وقت طويل ألن المؤلفين تحميهم إلى حد كبير 

حقوق الطبع والنشر.

الحصري  الحق  هو   )Copyrigt( النشر  وحق 

الناشر في نشر أو بيع عمله.  الفنان أو  للمؤلف أو 

إنتاج عمل تم تسجيل حق نشره  يعيد  وأي شخص 

بدون إذن من صاحب حق النشر يكون مسئوالً أمام 

الحكم  ويصدر  الحق  بصاحب  اإلضرار  عن  القضاء 

حق  ضمن  ويدخل  التوزيع.  أو  النشر  بوقف  عليه 

الموسيقية  والمؤلفات  والمسرحيات  الكتب  النشر 

والدوريات واألفالم السينمائية والصور الفوتوغرافية 

والتصميمات واألعمال الفنية األخرى، وكذا الخرائط 

حق  يشمل  أن  ويمكن  البيانية.  والرسوم  والجداول 

في  الحال  هو  كما  والمحاضرات  الخطب  النشر 

الواليات المتحدة األمريكية.

من  أكثر  النشر  لحق  العالمية  االتفاقية  وتغطي 

خمسين دولة.
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صفحة من تاريخ مصر الحديث:

One page of Egypt modern his-
tory Declaration of February 28. 
1922.

في أواخر مارس 1919 انتهت ثورة 1919 على يد 

الجنرال اللنبي، المندوب السامي البريطاني الجديد. 

إلغاء  من  إليه  تصبو  كانت  ما  لمصر  يتحقق  ولم 

وأرسلت  البالد،  استقالل  وإعالن  البريطانية  الحماية 

المسألة  لبحث  »ميلنر«  لجنة  البريطانية  الحكومة 

مقاطعة  اللجنة  لقيت  لها.  الحلول  ووضع  المصرية 

لم  المقاطعة  هذه  لكن  المصرية،  األمة  من  قوية 

الذين  الساسة  كبار  ببعض  اللجنة  اتصال  دون  تحل 

وهؤالء  الوطنية،  للحركة  خلفيًّا  سلًما  يمثلون  كانوا 

يمثلهم عدلي باشا يكن )حفيد شقيقة محمد علي( 

الذي عهد فيه الكياسة في المفاوضات وصبره وأناته 

فيها، وما حازه من مركز وتقدير لدى اإلنجليز أثناء 

التفاوض معهم. وانتهى األمر بإسناد الوزارة إليه في 

17 مارس 1921 على أن يتولى التفاوض مع اإلنجليز 

حول معاهدة جديدة بين البلدين. وأصر سعد زغلول 

في  رأى  إذ  التفاوض  وفد  رئاسة  له  تكون  أن  على 

نفسه أنه الوكيل عن األمة مخالًفا بذلك كل القواعد 

واألصول إذ كيف يرأس رئيس الوزراء؟

إلى  مصر  في  الوطنية  الحركة  انقسمت  وهنا 

يطلب  سعد  رأسه  على  متطرف  فريق  فريقين: 

المستحيل ومعه الغوغائيون الديماجوجيون يهتفون: 

معتدل  وفريق  الزؤام،  الموت  أو  التام  االستقالل 

)آنذاك(  صغيرة  دولة  أنه  يدرك  عدلي  رأسه  على 

وعليه  )آنذاك(  العالم  في  دولة  أقوى  مواجهة  في 

يمكنه  حتى  والمسايسة  التعقل  سبيل  يسلك  أن 

تحقيق الممكن في عالم المستحيل. وظهر في مصر 

ما عرف باسم: السعديون والعدليون. واحتشد وراء 

عدلي المعتدلون والمحافظون، وأنشأ حافظ عفيفي 

مؤيد  سياسي  كتجمع  المستقلة«  مصر  »جمعية 

لعدلي. بينما راح سعد يجوب البالد مندًدا بحكومة 

عدلي ومعرقالً لسير المفاوضات بين اإلنجليز وعدلي 

ليكسر  الداخل  في  جبهتين:  في  يحارب  راح  الذي 

معارضيه، وفي الخارج ليكسب استقالل بالده.

بين عدلي وكيرزون  المفاوضات  لندن جرت  وفي 

التواجد  على  أصر  الذي  بريطانيا  خارجية  وزير 

العسكري لبريطانيا في مصر وتدخلها في مجريات 

إلى  لندن  وغادر  عدلي  رفضه  الذي  األمر   – الحكم 

مصر ليقدم استقالته في 6 ديسمبر 1921.

ظلت الوزارة شاغرة ألكثر من شهرين بعد استقالة 

عدلي. وأحجم المسئولون عن توليها نتيجة للسخط 

العام. وعرض تشكيل الوزارة علي عبد الخالق ثروت 

الحماية على مصر.  إلغاء  باشا فقدم شروطه وأولها 

المارشال  البريطاني  السامي  المندوب  وجد  وهنا 

اللنبي )Allenby( أن سياسة بالده تجاه مصر ليست 

عملية، فالبالد بال وزارة وتوقفت إدارة شئونها توقًفا 

ا. تامًّ

السامي  المندوب  بين  تعاون  هناك  يعد  ولم 

والمصريين. وقرر اللنبي أنه قد حان الوقت إلرغام 

في مصر.  الموقف  بحقائق  االعتراف  على  حكومته 

ونجح عبد الخالق ثروت وعدلي يكن ومن معها من 

الوطنيين المعتدلين في إقناع اللنبي بوجوب إلغاء 

الحماية البريطانية عن مصر. سافر اللنبي إلى لندن 

إلقناع حكومته بوجوب إلغاء الحماية. وعندما رفضت 

الحكومة طلبه هذا، تقدم استقالته من منصبه ومعه 

الشد  وبين  اإلنجليز.  المستشارين  كبار  من  أربعة 
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العام في  الرأي  إلى ساحة  القضية  انتقلت  والجذب 

 )The Times( التايمز  صحيفة  وأيدت  بريطانيا. 

وأوضح  اللنبي.  موقف  كليف  نورث  لورد  وصاحبها 

غريب  مصر  في  الوضع  أن   )North Cliff( كليف 

ا، فشئون الحكم يديرها وكالء الوزارات وال يمكن  جدًّ

أن يظل الوضع كذلك. وقال إن ما ارتآه اللنبي ومن 

للمشكلة  الحقيقي  التشخيص  معاونيه هو  من  معه 

أعد  قد  وحكمته  بشجاعته  السامي  المندوب  وأن 

المشكلة  للسير في أفضل طريق عملي لحل  العدة 

المصرية، وحث بالده على األخذ بمشورة اللنبي التي 

تحقق للمصريين رغبتهم من غير أن يكون في ذلك 

تعريض مصالح بريطانيا ألي أخطار.

الوزراء  رئيس  لويد جورج  اقتنع  هذا  لكل  ونتيجة 

عبد  شروط  وقبول  السامي  المندوب  اقتراح  بقبول 

مصر  إلى  اللنبي  وعاد  الوزارة.  لتولي  ثروت  الخالق 

حامالً معه تصريح 28 فبراير الصادر من جانب واحد 

هو المملكة المتحدة والذي أنهى الحماية البريطانية 

عن مصر وأعلنت مصر دولة مستقلة ذات سيادة.

فؤاد  أحمد  السلطان  أعلن   1922 مارس   15 وفي 

استقالل مصر، واتخذ لقب ملك مصر. وشكلت وزارة 

عبد الخالق ثروت، واعتبر اليوم عيًدا وطنيًّا.

هذا  مظاهر  تحقيق  إلى  ثروت  وزارة  وسعت 

ثروت  توالها  للخارجية  وزارة  فأنشأت  االستقالل، 

من  بدالً  للوزارات  مصريين  وكالء  وعينت  بنفسه، 

البريطانيين.

لوضع  لجنة  ثروت  وزارة  ألفت   1922 مارس  وفي 

»لجنة  سميت  االنتخابات  وقانون  الدستور  مشروع 

الوظني  الحزب  وال  الوفد  فيها  يشترك  لم  الثالثين« 

إلى  به  يعه  أن  يجب  كان  الدستور  أن  رأوا  ألنهم 

اللجنة  ورفعت  األمة.  تختارها  تأسيسية  جمعية 

 ،1922 أكتوبر   21 في  ثروت  إلى  الدستور  مشروع 

وصدر في أبريل 1923. وهو من أفضل الدساتير التي 

عرفتها البالد.

إنهاء  أعلن   1922 فبراير   28 تصريح  وبمقتضى   

 termination of مصر  على  البريطانية  الحماية 

British protectorate وأعلنت مصر دولة مستقلة 

 independent sovereign country سيادة  ذات 

 constitutional ونظام الحكم فيها ملكية دستورية

monarchy وكانت أول مرة يعلن فيها استقالل مصر 

منذ االحتالل التركي لها في 1517 على يد السلطان 

التركي سليم األول.

الَحّي  من  الميَِّت  ويُخرُج  الَميِّت  من  الحيَّ  يُخرج 

ويُحيي األرَض بعَد موتِها وكذلك تُخرَجون« -19 30 

الروم:

He brings out the living from the dead and 

He brings out the dead from living.

)يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي( 

من  والكافر  الكافر  من  المؤمن  يخرج  الحسن:  قال 

الكافر  قلب  القول موت  على هذا  فالمراد  المؤمن، 

وحياة قلب المؤمن، فالموت والحياة مستعاران.

والموت  الحياة  أن  إلى  العلماء  من  كثير  وذهب 

في اآلية حقيقتان، فقال عكرمة: عي إخراج الدجاجة 

البيضة  وإخراج  ميتة،  وهي  البيضة  من  حية  وهي 

وهي ميتة من الدجاجة وهي حية. وقال ابن مسعود: 

الرجل وهي ميتة وهو حي،  النطفة تحرج من  هي 

ويخرج الرجل منها حيًّا وهي ميتة – والتفسير على 

هذه الصورة ليس صحيًحا.
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فالبيضة المخصبة التي يمكنها أن تربي كتكوتًا هي 

حية ألن الجنين في داخلها يتنفس ويتغذى. والنطفة 

كائن حي طالما كان في قدرته أن يتحرك إلخصاب 

بويضة األنثى الناضجة، وطالما كانت له القدرة على 

الولوج فيها إلخصابها، فإن مات عجز عن أداء مهمته 

هذه وكذلك البذرة يكون الجنين فيها حيًّا طالما كان 

قادًرا على اإلنبات، فإن مات عجز عن تكوين البادرة.

من  الميت  وإخراج  الميت  من  الحي  إخراج  أما 

الحي فظاهرتان مستمرتان ومتالزمتان، والعلم يقرر 

أن كل كائن حي من حيوان ونبات تجري فيه – في 

Me- الغذائي  بالتحويل  تعرف  ظاهرة  )جسمه- 

tabolism(، وهذا يشمل حدثين أحدهما هو البناء 

واآلخر   )Assimilation( التمثيل  أو   )Anabolism(

.)Katabolism( هو الهدم

وفي عملية البناء يتناول اإلنسان، وسائر الحيوانات، 

غذاءه من مصدر نباتي أو حيواني، فيتعاطى غذاءه 

ميتًا ثم يهضم ما يصلح منه، وهذا الصالح من الغذاء 

يمتص في األمعاء فيختلط بالدم الذي يوصله بدورانه 

إلى مشارف الخاليا في الجسم كله، وهو ما يزال ميتًا. 

الله سبحانه  والخاليا ما هي إال معامل إلهية هيأها 

الذي وصلها في  الصالح  الغذاء  لتختار من مكونات 

الحياة  مادة  إلى  بداخلها  فتحوله  تحتاجه،  ما  الدم، 

البروتوبالزم )Protoplasm( وهكذا تنقلب  فيها أي 

داخل  حية  مادة  إلى  الخلية  خارج  الميتة  المادة 

الخلية بحيث تصبح جزًءا ال يتجزأ منها – وهذا هو 

بهذه  يقوم  أن  يمكن  وال  الميت.  من  الحي  إخراج 

التي  الخاليا(  )أي  اإللهية  المعامل  سوى  العملية 

هيأها الله لذلك.

مركبات  صورة  في  الميت  غذاءه  يتناول  والنبات 

إلنباته،  الصالحة  التربة  من  تمتصها جذوره  معدنية 

في  )الكلوروفيل(  اليخضور  قدرة  إلى  باإلضافة 

الكربون من الجو في وجود  استخدام ثاني أوكسيد 

الماء والطاقة الشمسية في بناء جسم النبات أيًضا. 

وكلها عناصر ميتة تتحول في المصانع اإللهية )الخاليا( 

إلى أنسجة حية في النبات.

البناء تالزمها عملية الهدم التي البد منها،  وعملية 

على  تتوقف  كما  الحي  الكائن  حياة  تتوقف  فعليها 

الهدم تغيرات  تماًما. وتنتج عن عملية  البناء  عملية 

كيماوية في الخاليا ينتج عنها مركبات بسيطة ميتة – 

وهذا هو إخراج الميت من الحي. ويتأتى عن ذلك:

)الخاليا(  األنسجة  في  المخزنة  الطاقة  تحويل  أ . 
إلى طاقة كامنة يستخدمها الحيوان فتظهر على 

شكل حرارة أو حركة أو غيرهما.
يستخدمها  كيماوية  مواد  بتوليد  وذلك  اإلفراز  ب . 
الهاضمة  الحيوان لصالحه كاللعاب واإلنزيمات 

وكالدموع.
ومع المواد المفيدة السابقة الناتجة عن عملية  ت . 
الهدم، توجد مواد إخراجية ضارة تضر الحيوان 
التي  لها األجهزة  الله  إن بقيت فيه. وقد رتب 
الكربون  أوكسيد  فثاني  منها،  الحيوان  تخلص 
الزائد  والماء  بالرئتين،  منه  الحيوان  يتخلص 

)البول( عن طريق الكليتين.

فعملية البناء في الكائنات الحية هي إخراج الحي 

من  الميت  إخراج  هي  الهدم  وعملية  الميت  من 

الحي.

حية  خاليا  منه  تموت  الحي  على  تمر  لحظة  كل 

وتذهب، وتنشأ خاليا جديدة وتعمل. ويموت الحي 

في  تدخل  ذرات  إلى  تتحول  خالياه  ولكن  كله، 
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فيها  فتدب  حي  جسم  في  تدخل  ثم  آخر،  تركيب 

الكون  كيان  في  وحركة  دائبة  دورة  وهكذا   – حياة 

كله  )تعاقب الليل والنهار( وفي كيان كل حي، حركة 

القادر المبدع  خفية عميقة لطيفة هادئة تشي بيد 

اللطيف المدبر؟

وإحياء األرض: إخراج النبات منها، ومثله قوله تعالى: 

»وآية لهم األرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًّا 

فمنه يأكلون« -23 يس، وقوله: »وترى األرض هامدة 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 

زوج بهيج« -5 الحج.

)وكذلك تُخرجون(: ومثل إخراج النبات من األرض، 

فإنكم تخرجون من القبور وتبعثون. فاإلبداء واإلعادة 

الحي  متساويان في قدرة من هو قادر على إخراج 

من الميت وإخراج الميت من الحي.
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