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-1 نشر الدراسات واإلبداعات األدبية والفكرية
يهتم بالدراسات، واإلبداعات األدبية، ويهدف إلى إخراج أعمال متميزة، وتشجيع حركة 

اإلبداع األدبي واإلنتاج الفكري وإثرائها بكل ما هو أصيل ومميز.
ويشمل النشر أعمال التأليف والترجمة والتحقيق والتحرير.

مجاالت¦النشر:
الدراسات التي تتناول منطقة الجوف ومحافظة الغاط في أي مجال من المجاالت. أ - 

اإلبداعات األدبية والفكرية بأجناسها المختلفة )وفقاً لما هو مبّين في البند »٨« من شروط النشر(. ب- 
الدراسات األخرى غير المتعلقة بمنطقة الجوف ومحافظة الغاط )وفقاً لما هو مبّين في البند »٨« من  ج - 

شروط النشر(.
شروطه:

أن تتسم الدراسات والبحوث بالموضوعية واألصالة والعمق، وأن تكون موثقة طبقاً للمنهجية العلمية.  -١
أن تُكتب المادة بلغة سليمة.  -٢

أن يُرفق أصل العمل إذا كان مترجماً، وأن يتم الحصول على موافقة صاحب الحق.  -٣
أن تُقّدم المادة مطبوعة باستخدام الحاسوب على ورق )A4( ويرفق بها قرص ممغنط.  -٤

أن تكون الصور الفوتوغرافية واللوحات واألشكال التوضيحية المرفقة بالمادة جيدة ومناسبة   -٥
للنشر.

إذا كان العمل إبداعاً أدبياً فيجب أن يّتسم بالتمّيز الفني وأن يكون مكتوباً بلغة عربية   -٦
فصيحة.

أن يكون حجم المادة - وفقاً للشكل الذي ستصدر فيه - على النحو اآلتي:  -٧
الكتب: ال تقل عن مئة صفحة بالمقاس المذكور.  -

البحوث التي تنشر ضمن مجالت محكمة يصدرها المركز: تخضع لقواعد النشر في   -
تلك المجالت.

الكتيبات: ال تزيد على مئة صفحة. )تحتوي الصفحة على »٢٥0« كلمة تقريباً(.  -
وبنات  أبناء  من  المقدمة  األعمال  فيشمل  النشر،  من مجاالت  )ب(  بالبند  يتعلق  فيما   -٨
منطقة الجوف، إضافة إلى المقيمين فيها لمدة ال تقل عن عام، أما ما يتعلق بالبند )ج( 

فيشترط أن يكون الكاتب من أبناء أو بنات المنطقة فقط.
يمنح المركز صاحب العمل الفكري نسخاً مجانية من العمل بعد إصداره، إضافة إلى   -٩

مكافأة مالية مناسبة.
١0- تخضع المواد المقدمة للتحكيم. 

برنامـج¦نشر¦الدراسات¦واإلبداعـات¦األدبية¦والفكرية¦ودعم¦البحوث¦والرسائل¦
العلمية¦يف¦مركز¦عبدالرحمن¦السديري¦الثقايف



2-¦دعم¦البحوث¦والرسائل¦العلمية
اجلوف  مبنطقة  املتعلقة  والدراسات  العلمية  والرسائل  البحوث  مشاريع  بدعم  يهتم 
ومحافظة الغاط، ويهدف إلى تشجيع الباحثني على طرق أبواب علمية بحثية جديدة يف 

معاجلاتها وأفكارها.
)أ(¦الشروط¦العامة:

اجلامعات  إلى  املقدمة  العلمية  والرسائل  األكادميية  البحوث  املالي  الدعم  يشمل   -١
واملراكز البحثية والعلمية، كما يشمل البحوث الفردية، وتلك املرتبطة مبؤسسات غير 

أكادميية.
يجب أن يكون موضوع البحث أو الرسالة متعلًقا مبنطقة اجلوف ومحافظة الغاط.  -٢

يجب أن يكون موضوع البحث أو الرسالة جديًدا يف فكرته ومعاجلته.  -٣
أن ال يتقدم الباحث أو الدارس مبشروع بحث قد فرغ منه.  -٤

يقدم الباحث طلًبا للدعم مرفًقا به خطة البحث.  -٥
تخضع مقترحات املشاريع إلى تقومي علمي.  -٦

للمركز حق حتديد السقف األدنى واألعلى للتمويل.  -٧
إلى تغيير  التمويل إجراء تعديالت جذرية تؤدي  املوافقة على  للباحث بعد  ال يحق   -٨

وجهة املوضوع إال بعد الرجوع للمركز.
يقدم الباحث نسخة من السيرة الذاتية.  -٩

)ب(¦الشروط¦اخلاصة¦بالبحوث:
يلتزم الباحث بكل ما جاء يف الشروط العامة )البند »أ«(.  -١

يشمل املقترح ما يلي:  -٢
توصيف مشروع البحث، ويشمل موضوع البحث وأهدافه، خطة العمل ومراحله،   -

واملدة املطلوبة إلجناز العمل.
واملستلزمات  األجهزة  تشمل  املشروع،  متطلبات  مع  متوافقة  تفصيلية  ميزانية   -
من  البحث  املشاركني يف  واإلعاشة،  والسكن  والتنقل  السفر  املطلوبة، مصاريف 
طالب ومساعدين وفنيني، مصاريف إدخال البيانات ومعاجلة املعلومات والطباعة.

حتديد ما إذا كان البحث مدعوًما كذلك من جهة أخرى.  -
)ج(¦الشروط¦اخلاصة¦بالرسائل¦العلمية:

إضافة لكل ما ورد يف الشروط اخلاصة بالبحوث )البند »ب«( يلتزم الباحث مبا يلي:
أن يكون موضوع الرسالة وخطتها قد أقّرا من اجلهة األكادميية، ويرفق ما يثبت ذلك.  -١

أن يُقّدم توصية من املشرف على الرسالة عن مدى مالءمة خطة العمل.   -٢

هاتف: 6245992 014 فاكس: 6247780 014 42421 ص. ب 458  الجـوف 
هاتف: 4422497 016 فاكس: 4421307 016 11914 ص.ب 63   الغـــــــاط 
هاتف: 4999946 011 جـــــوال: 3308853 055 11614 ص. ب 94781  الرياض 
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قواعد¦النشر
أن   تكون   املادة   أصيلة .   -١  

لم   يسبق   نشرها   ورقًيا   أو   رقمًيا .     -٢
تراعي   اجلدية   واملوضوعية .     -٣

  ٤- تخضع   املواد   للمراجعة   والتحكيم   قبل   نشرها . 
ترتيب   املواد   يف   العدد   يخضع   العتبارات   فنية .   -٥  

  ٦- ترحب   اجلوبة   بإسهامات   املبدعني   والباحثني  
 والكّتاب،   على   أن   تكون   املادة   باللغة   العربية . 

املشرف¦العام إبراهيم بن موسى احلميد 
محرًرا محمود الرمحي  
محرًرا محمد صوانة  

خالد الدعاس اإلخراج¦الفني: 
هاتف: ٦٢٦٣٤٥٥)١٤()٩٦٦+( املراســــــالت: 
فاكس: ٦٢٤٧٧٨0)١٤()٩٦٦+(  

ص. ب ٤٥٨ سكاكا اجلـوف - اململكة العربية السعودية
www.alsudairy.org.sa

aljoubahmag@alsudairy.org.sa

ملف ثقايف ربع سنوي يصدر عن

مجلس¦إدارة¦مؤسسة¦عبدالرحمن¦السديري
رئيًسا فيصل بن عبدالرحمن السديري 
عضًوا سلطان بن عبدالرحمن السديري 
العضو المنتدب د. زياد بن عبدالرحمن السديري 
عضًوا عبدالعزيز بن عبدالرحمن السديري 
عضًوا د. سلمان بن عبدالرحمن السديري 
عضًوا د. عبدالواحد بن خالد الحميد 
عضًوا أ. د. خليل بن إبراهيم المعيقل 
عضًوا سلمان بن عبدالمحسن بن محمد السديري 
عضًوا طارق بن زياد بن عبدالرحمن السديري 
عضًوا سلطان بن فيصل بن عبدالرحمن السديري 
عضًوا أ. د. مشاعل بنت عبدالمحسن السديري 

هيئة¦النشر¦ودعم¦األبحاث

رئيًسا د. عبدالواحد بن خالد الحميد 
عضًوا أ. د. خليل بن إبراهيم المعيقل 
عضًوا أ. د. مشاعل بنت عبدالمحسن السديري 
عضًوا د. علي دبكل العنزي 
عضًوا محمد بن أحمد الراشد 

 » اجلوبة    «  من   األسماء   التي   كانت   تُطلق   على   منطقة   اجلوف   سابًقا . 
املقاالت املنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة والناشر. 

ISSN 1319 - 2566 ردمد
سعر النسخة 8 رياالت - تطلب من الشركة الوطنية للتوزيع

االشتراك السنوي لألفراد 50 ريااًل واملؤسسات 60 ريااًل

مركز عبدالرحمن السديري الثقافي

أسرة¦التحرير

يُعنى املركز بالثقافة من خالل مكتباته العامة يف اجلوف والغاط، ويقيم املناشط املنبرية الثقافية، 
ويتبّنى برنامًجا للنشر ودعم األبحاث والدراسات، يخدم الباحثني واملؤلفني، وتصدر عنه مجلة 
)أدوماتو( املتخصصة بآثار الوطن العربي، ومجلة )اجلوبة( الثقافية، ويضم املركز كاًل من: )دار 
وآخر  للرجال  قسم  منهما  كل  ويف  الغاط،  الرحمانية( مبحافظة  و)دار  سكاكا،  العلوم( مبدينة 

للنساء. ويتم متويل املركز من مؤسسة عبدالرحمن السديري اخليرية.

 Alsudairy1385  0553308853



الـمحتويــــاتالعدد 7٢ - صيف ١٤٤٢هـ )٢0٢١م(
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ٤االفتتاحية
٫٫٫ ٦دراسات ونقد: الذات واآلخر في الشعر السعودي الجديد - إبراهيم الحجري

الشــيخ أميــن الخولــي وجهــوده فــي تجديــد البالغــة العربيــة )قــراءة فــي 
 ٫٫٫ ٢٢كتاب فن القول( - سميرة بنت ضيف اهلل الزهراني

٢٦الماهية والمفهوم: كارل بوبر وطيش العلموية - شايع الوقيان٫٫٫٫٫٫٫٫ 
ــل العقــل«  ــى »تفعي ــد العقــل« إل فــي نقــد »العقــل المجــّرد« أو مــن »تجمي

 ٫٫٫ ٣١عند المفكر طه عبدالرحمن - إسماعيل الموساوي
وســنابل(  )حــروف  جــًدا  القصيــرة  القصــص  فــي  واإلضمــار  الحــذف 

٣٥للقاص محمد صوانة - د. أبو المعاطي الرمادي٫٫٫٫٫ 
٣٨»خالصُة األّيام« مسيرةٌ  اهتزْت وربْت! - د. هياء  السمهري٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ٤١نصوص: قصص قصيرة جًدا - سعاد اشوخي
٤٢البلطجي - عمار الجنيدي٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ٤٣الوحش - حنان الحربش
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ٤٦أم أحمد - عادل األمين
٤٩سيراميك أسود - سارة طوبار٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
٥٤نصوص قصيرة - محمد المبارك٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ٥٥نصوص قصيرة - حضية عبده خافي
٥٧قصص قصيرة جًدا - مريم خضر الزهراني٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ٥٨ميراُث الَجفاء - هشام بن الشاوي
٦١َطْعُم الَفْقِد - مالك الخالدي٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
٦٢حين صاَدَفها الحنيُن - د. هناء البواب٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ٦٤َعلَى َهاِمِش َمْوِعْد - هند النزاري
َّلَ لِلسُّالفَةِ.. - حامد أبوطلعة٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫  ٦٧تَرَج
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ه - عبدالعزيز موسى الحكمي ٦٨تَنَزُّ
٦٩أحصنة خاسرة - د. أسماء الرواشدة٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
٧0المزاد - ناهدة عليوي شبيب٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
٧٢نشوز - مجدي الشافعي٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ٧٣لغٌو سرياليٌّ - حسن الربيح
ُره األحزان - حنان بيروتي٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫  ٧٤الحُب تطهِّ
 ٫٫٫ ٧٥ترجمة: الرواية المكتوبة باإلسبانية: األصواُت الجديدة - سعيد بوكرامي
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ٨١لماذا نقرأ؟ - إعداد: ماري لومونيي ترجمة: مونية فارس
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ٨٧مواجهات: محمد الحرز - حاوره: عمر بوقاسم
ام سليمان - حاوره: نور سليمان أحمد٫٫٫٫٫  ٩٦النَّاقد األكاديمي أحمد تمَّ
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ١0٦نوافذ: مّر مناع... وهذا األثر! - أ. د. عبداهلل الحيدري
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ١0٩أحمد خالد البدلي - محمد عبدالرزاق القشعمي
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ١١٧أياٌم في المملكة.. الخوبة - محمد إبراهيم قشقوش
١٢١األدب الرقمي األدب العالمي الجديد- تركية العمري٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 
 ٫٫٫ ١٢٣جاناريتا والصراع من األسود لألبيض - بقلم وعدسة: زياد جيوسي
 ٫٫٫٫٫٫٫٫ ١٢٩أقباس من سيرة الشيخ الربيعي - محمد علي حسن الجفري
 ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ١٣٤كيَف نكتُب الموَت؟ - رائد العيد
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افتتاحيةالعدد

تتعدد أشكال الشعر العربي بتعدد أشكال اإلبداع الشعري، بشكل عام؛ غزاًل.. مديًحا.. هجاًء.. 
رثاًء.. أو غيرها؛ وتكمن أهمية الدراسات النقدية في تشكيلها للوعي، وتسليطها الضوء على أشكال 
هذا اإلبداع الشعري؛ ففي دراسة الذات واآلخر في الشعر الجديد، تردم الدراسة المسافات الفاصلة 
بين الشعر وبين متلقيه، وهي تربط هذا الشعر برؤية جديدة تواكب التطور الذي تشهده القصيدة 
لدى بعض الشعراء المختارين في الدراسة؛ فنجد أن طبيعة المكان تفرض محيًطا بيئًيا يوّسع دائرة 
د أفق الخيال لدى الشاعر.. ونكتشف  ن من تمدُّ الذات لدى الشاعر، بمعنى أن حصار الصحراء يُمكِّ

أن الشعر أكثر التجليات اإلنسانية كشفا للذات الشاعرة بشّقيها الواقعي والمجازي.. 

التي  العريض  ثريا  الشاعرة  منها  مهمة،  تجارب  السعودية  الشعرية  الساحة  على  برزت  وقد 
نستعرضها من خالل مجموعتيها الشعريتين "امرأة دون اسم"، و"أين اتجاه الشجر.."، إذ يالحظ 
الناقد توالي الخيبات في زمن يفرغ من كل معنى، وال يتبّقى سوى صوت الذات التي تتماهى مع 
اآلخر. وفي تجربة الشاعر علي الحازمي، يالحظ أنه كلما أفرط الشاعر في الحديث عن الذات، إال 
ويكون لآلخر، وهي هنا المرأة موقًعا مهًما في التجربة.. إذ تشكل الذات، كما يقول، عاماًل أساًسا 
في تجربة الكتابة عنه؛ ألنها تشكل منبت األحاسيس، ومنبت العواطف اإلنسانية لديه؛ سواء كانت 

إيجابية أم سلبية.. 

ومن جانب آخر، نكتشف أن الشاعر العربي أينما كان موقعة، لن ينسى تاريخه وهويته الثقافية 
في تماساتها مع الثقافات األخرى، ويمثل لذلك بنماذج من نصوص أحمد الواصل " الوطن المصلوب 

" في "تمائم ".

الصوفية، من  التجربة  تماًسا في تجربته مع  الشاعر محمد حبيبي، نالحظ  لمسار  تتبٍُّع  وفي 
خالل ديوان "الموجدة المكية"، والتماهي في األمكنة واألزمنة المقدسة توًقا إلى المعالي، وترفًعا 

عن الواقع.

العقل دين! وأن الدين أعلى من  الفلسفة، نجد َمن يرى أن في الدين عقاًل وفي  وفي مقاالت 
العقل شأًنا.. وأن التخلّق الديني يسهم في ترك العقالنية المجردة.. وطلب عقالنية غير مجردة.. 

■¦إبراهيم¦بن¦موسى¦احلميد



5 72
)٢٠٢١م( ـــ  ــ ١٤٤٢هـ صــيــف 

العدد افتتاحية

وفي سؤال الماهية والمفهوم عند كارل بوبر، يجيب بسؤاٍل عن قابلية العلم للتغير مع تغير الزمان..

وتحّوالتها، هموم  النصوص  تجليات هذه  النقد في كشف  أهمية  تبرز  السردية،  النصوص  في 
القص  وتقنيات  وتجلياته،  اللغوي  الحضور  مالمح  الحياة؛  أوجه  مختلف  مع  وتفاعالته  اإلنسان 

والسرد، ومعمار هذه النصوص..

وفي صفحاتنا، نجد نصوًصا قصصية تتحدث عن قضايا يتم معايشتها ابتداء من كوفيد ١٩ في 
أكثر من نص، وتفاعل السرد مع جائحة كورونا، وكيف واجهتها الطواقم الطبية، ومشاكل المثقفين 

ومطالباتهم، وتفاعالت الناس مع الموت والحياة واألحالم.. 

والحنين،  الَفقد  طعم  ويتجلى  األفــق،  عتمة  والقصائد  الشعرية  النصوص  تضيء  الشعر؛  في 
وتبرز المواعيد، ويحكي الفرسان، ويحكي القلب، وتزيد الخسارات الدموع، وتنطلق المزادات على 

الضفائر، ويبرز نشوز حواء، ويكثر اللغو السريالي، وتطهر األحزان الحب..! 

نسلّط الضوء على الرواية المكتوبة باللغة اإلسبانية واألصوات الجديدة فيها من خالل الترجمة، 
كنتافيال،  وروبير خوان  فيالس،  ومانويل  غامبوا،  وسانتياغو  فريزين،  ورودريغو  ايرا،  وهم: سيزار 
وانركي فيال ماتاس، وجيونو دياز؛ وعن كسر هؤالء لهيمنة األسماء الكبيرة للكتاب الروائيين الذين 

عرفهم العالم من أمثال: غارسيا ماركيز، وايزابيل اللندي، وغيرهم.. 

األلمانية  النشر  دار  طرحته  الذي  للسؤال  ترجمة  نستعرض  نقرأ؟  لماذا  القراءة:  سؤال  وفي 
ننتهي من  أن  بعد  للعيش فينا،  القوة  بالكتب،  الذي يمنح عالقتنا  - زوركامب واإلجابة عليه، وما 
"معجزة  المقاالت  وكتاب  االجتماع  وعلماء  والفالسفة  الروائيين  من  مجموعة  يصف  إذ  قراءتها.. 

القراءة "..

عن¦رحيل¦د.¦إبراهيم¦الحجري
فقدت الساحة الثقافية العربية والمغربية األديب والكاتب الدكتور إبراهيم الحجري، وقد كان 
الحجري، رحمه اهلل ناقًدا بارًعا وكاتًبا متميًزا، أنجز عدًدا من األعمال اإلبداعية والكتب النقدية، 
وكان على تواصٍل مع كثيٍر من المنابر العربية، ومنها مجلة الجوبة، التي نشرت عدًدا من الدراسات 
النقدية المميزة له، وقد كان مرضه السريع ورحيله المفاجئ خسارة كبيرة، سائلين اهلل جل وعال له 
الرحمة والمغفرة. ومن مؤلفاته المعروفة: "أبواب موصدة" ومجموعة شعرية بعنوان "أسارير الوجع 

العشيق"، "استثناء"، و"قفل فرنسا ١٨٨0". 

وفي الرواية، له: "صابون تازة"، و"البوح العاري"، و"العفاريت"، و"رجل متعّدد الوجوه"، "وفصوص 
و"النص  الجديدة"،  المغربية  القصيدة  في  التجريب  "آفاق  النقدية:  دراساته  إلى  إضافة  الهوى"؛ 
السردي األندلسي"، و"المفهومية في التشكيل العربي: نماذج ورؤى"، و"الشعر والمعنى - نقد أدبي"، 
العربي"،  الروائي  و"المتخيل  الجديدة"،  العربية  و"القصة  الرحلة األندلسية"،  الفضاء في  و"شعرية 
و"قضايا سردية في التراث العربي"، و"الحروفية العربية"، و"الرواية العربّية الجديدة - الّسرد وتشّكل 

القيم"، و"اإلنسان القروسطي - المالمح والعالقات"، و"خطاب الرحلة في الغرب اإلسالمي".
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الذات واآلخرالذات واآلخر
في الشعر السعودي الجديد

■¦إبراهيم¦احلجري*

العالقة  بــأن  نقر  أن  لنا  يحق  كــان  وإذا 
بين الذات، بوصفها هوية، واآلخر، بوصفه 
قوي،  بشكل  تتجلى،  تكاد  مناقضة،  هوية 
الزمان والمكان،  الهويتان في  كلما تصادت 

إلى  الــمــؤدي  المباشر  االحــتــكــاك  وحصل 
ــحــال فــي فلسطين  ــتــزحــزح، كــمــا هــو ال ال
فإننا  وغيرها؛  إفريقيا  وشمالي  والــعــراق، 
ال بد أن نقر أيضا بأّن الحدود الجغرافية 

يعد الشعر، بوصفه إبداًعا وتعبيًرا عن رؤية تجاه الكون، 
في األدبيات النقدية من أكثر التجليات اإلنسانية كشًفا 
فالشاعر  والمجازي؛  الواقعي  شقيها  في  الشاعرة  للذات 
والنفسية  واالجتماعية  العاطفية  بتجربته  لصيقا  يظل 
التي يقتضيها وجــوده في سياق المحيط المعيش أوال؛ وهو، 
البراني؛ متفاعًل  بإفصاحه الدقيق عن عالمه الجواني، يظل مرتبًطا بالسياق 
»أنــاه« ليتوغل، بالتدريج عبر  لــذا، فهو يبتدئ خطابه الشعري مغرًقا في  معه.. 
المكتوب، في محكي »األنــا الجمعية« التي يشكل هو جــزًءا ال يتجزأ منها؛ فهو 
ينصرف في مفتتح نشيده الشعري إلى اإلعــراب عن كوامنه الداخلية، وسرائره 
نفسه  يلفي  المتفرد،  الشخصي  لعالمه  رؤيــتــه  فــي  يتوسع  مــا  وبــقــدر  العميقة، 
مطالًبا باإلفصاح عن العلئق التي تربط أزمته الشخصية أو انفعاله الشعوري 
بالسياق السوسيوثقافي.. وهكذا، تكبر دائرة الذات لتسع الناس والوطن والعالم، 
شيًئا فشّيا؛ لنجدنا نرصد، عبر المكتوب، هوية ذات واجهتين: األولى شخصية، 
فرد  إلينا  نقلها  تجربة شعرية،  بل هوية مجتمعية من خلل  والثانية جمعية؛ 

مرهف اإلحساس!
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الكبير،  الحضور  ذاك  لها  عــاد  ما  والمسافات 
مثلما في السابق، بحكم تالشي البعد الذي حققه 
أصبح  حتى  والتكنولوجي،  اإلعالمي  االنفجار 
العولمي وانتشار الشبكة  العالم -بفعل االكتساح 
يوم!  بعد  يوًما  حجمها  يتقزم  قرية  العنكبوتية- 
وعليه، ومهما حاصرت الجغرافيات الشاعر، فإنه 
يرحل بفكره وخياله، وبوساطة بوابته اإللكترونية، 
على  ويتعرف  المعمور،  أراضــي  كل  إلى  ليسافر 
العوالم  من  يشاء  ما  على  ويطل  الثقافات،  كل 
متحرًكا  واألزمــنــة،  األمكنة  متحديا  والتجارب، 
قرية  أبعد  من  وغرًبا،  وشرًقا،  وشمااًل،  جنوًبا، 

يمكن أن يستوطنها في الكرة األرضية.
إننا اآلن، في غمرة هذه المستجدات التي 
بالحديث  مطالبون  السريع،  الواقع  يفرضها 
عن اآلخر المتعدد، الذي يسكننا، وينطق من 
خاللنا بوعي منا أو بغير وعي، اآلخر المختلف 
تماًما عن اآلخر الذي كان يُرى بالعين ويعرفه 
العام والخاص، اآلخر الذي له جسد يتحرك 
يهاجمنا  الذي  اآلخر  واآلن،  هنا  الزمان  في 
باللغة والسالح والقوة المرئية.. نصبح اآلن، 
صوًرا  يحمل  مخاتل،  مرئي،  غير  آخر  أمــام 
هوياٍت  يحمل  ــدة،  واحـ صــورة  بــدل  متعددة 
متعددة،  بــرؤوس  آخر  واحــدة..  هويٍة  عوَض 
وتخطي  الحدود،  كافة  ولوج  على  القدرة  له 
واللغات  األشياء  مع  والتماهي  الجغرافيات، 
الغياب،  في  يحارب  فهو  المغايرة؛  واألنساق 
اآلخر  نفسها، من خالل  الضحية  من خالل 
ٌغير  وديــع  كائٌن  بأنه  يشعره  أن  دون  نفسه، 

مرعب وال عدواني.
نفسها،  الذات  اآلخر هو  ببساطة، يصبح 
وخطاب؛  لغة  في شكل  تتجلى  لما  وبخاصة 
تجربة  عبر  يتحول  أن  للشاعر  تسمح  ألنها 
الشخص  هو  ليس  آخر  إلى شخص  الكتابة 

الـــذي يــعــرفــه عــن نــفــســه، أو نــعــرفــه نحن 
عنه،بوصفنا قراء ومعايشين.

السعودية  العربية  المملكة  أن  وبحكم 
فإن  »النقيض«،  اآلخــر  عن  جغرافًيا  بعيدة 
يوسع  بيئًيا  محيًطا  تفرض  المكان  طبيعة 
دائرة الذات لدى الشاعر؛ بمعنى أن حصار 
الصحراء وامتداد أطرافها أمام أمداء الشاعر 
تجعل أفق الخيال لديه يتمدد ويمتد ليخترق 
الكوكب برمته، وبقدر توّحده في ذاته وتوسعه 
تتاح  ال  التي  العميقة  تفاصيلها  توصيف  في 
لغيره، فإنه يتجاوز ضيق المكان بالقدرة على 
السفر بخياله الجامح وذاكرته القوية وذكائه 
لذلك،  الكون؛  في  نقطة  أبعد  إلى  الفطري 
فغالًبا ما ال نحسُّ بعزلة الشاعر في يومه، بل 
على العكس من ذلك، تنساب التجربة وتنفتح 

على ما يَُحسُّ وال يُرى. 

1-¦نماذج¦اآلخر¦في¦الشعر¦السعودي¦الجديد:
إذا ما اتفقنا على أن الطبيعة الجغرافية 

علي الحازمي
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والبيئة الثقافية، والقرب أو البعد من اآلخر، 
محددات أساس في الصورة التي يتمظهر بها 
الزمان  الشعرية، حسب  التجربة  في  اآلخر 
التجارب  إن  نقول  أن  يمكن  فإننا  والمكان، 
تجاوزت  السعودية  في  الجديدة  الشعرية 
منه  يجعل  ــذي  ال الضّيق،  ــر«  »اآلخـ مفهوم 
المستعمر  أو  العدو  أو  األجنبي  على  حكًرا 
متعددة  مفاهيم  ابتكروا  لقد  النقيض..  أو 
نوافذ  تجاربهم، وفتحوا  »اآلخر«، عبر  لهذا 
لمساءلة اآلخر، من خالل عتبة مهمة لصيقة 
به؛ هي الهوية أو الذات بمعنييها الشخصي 
والجمعي؛ وإن كان االختالف بينهما شكلًيا. 
التي  والمجازية  الشعرية  المرادفات  ومــن 
التي  التجارب  فــي  ــر«  »اآلخـ بُــْعــُد  اتخذها 

انتقيناها هنا أذكر:

نموذج¦اآلخر-¦الرجل
التمثيل  على سبيل  المعادلة،  هذه  وتبرز 
ثريا  السعودية  الشاعرة  تجربة  الحصر،  ال 
العريض في مجموعتيها الشعريتين )امرأة.. 
دون اسم( و)أين اتجاه الشجر؟(. فما المرأة 

الظل  إال  اســم  بــدون  العنوان  يلفظها  التي 
اآلخر للشاعر الممتد في الكون، الهارب من 
الواهية،  والسقوف  والحواجز  الحصارات 
وما  عر.  الشِّ حد  مشروع  حلم  عن  الباحث 
الغالف  لوحة  تبرزه  الــذي  األنــثــوي  الشبح 
سوى الشكل المتبقي من امرأة هدها طعن 
الوقت، وأتعبها توالي الخيبات في زمن يُفرغ 
من كل معنى »وال يتبقى سوى صوت ذاتي. 
أراها عندئٍذ.. وحين أراها تراني.. لحظات 
بها.. في محاولة  أتوحد  ذاتــي..  بها  تتعرى 
مستحيلة.. ال هي تحتويني وال أنا أحتويها. 

أصغي إليقاعاتها في دواخلي«)١).
شعرية  بلغة  ــّري  ــع ي هــنــا،  الــتــقــديــم  إن 
فاضحة، حقيقة انفصام الذات وانشراخها، 
ذاتين؛ واحدة تتشظى وتذوب  الذات  تصير 
في معمعات الواقع، في زيفه ونفاقه، قواعده 
ومعاييره الجائرة؛ وواحدة تهرب، تظل صوًتا 
لغة  يعشق  ويتقلص،  يتمدد  ويحضر،  يغيب 
االنفالت، يكون التحرر هويته القصوى التي 
واإلذعان.  والمهادنة  الصمت  لغات  تقبل  ال 
ذلــك هــو صــوت الــشــاعــرة ثــريــا العريض، 
ب من حياتها  اآلخر، الجانب الروحي المهرَّ
يحضر  ال  الفار  الصوت  هذا  وشخصيتها، 
سوى في لحظات المخاض النصّي، وحلول 
التجربة المستحيلة لطقس الكتابة الشعري.
للتجربة  تمّثله  بعد  الــقــارئ،  يصبح  وقــد   
وانعتاقهما  الذاتين  اللتقاء  فسحة  المكتوبة، 
طفلة  ــرأة  »امـ القسري  االنفصال  مغبة  مــن 
البريئة...  طفولتي  وأحــالم  اسمي  شاركتني 
كبرُت مكبلة بلغة القواميس... واحتفظْت هي 
بلغتها األولى. لغة حدودها تتحداني بأبجديتها 
وإذ  ــا...  ــ وروًح جسًدا  تحرقني  الفطرية... 
لزوم  بوجودك  تحمل  قارئي-  يا  بيننا-  تقف 

الشاعرة ثريا العريض
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انفصامنا.. أنا هي.. وهي أنا.. لنتجمع شعًرا 
وتلملمنا أنت لفًظا ومعنى«)٢). 

الذي  التصور  فإن  أمــر،  من  يكن  ومهما 
تحمله الشاعرة من خالل تقديمها لتجربتها 
الشعرية، ينطلق من الوعي المسبق للشاعرة 
الذات  وتماهي  ولحظاتها،  الكتابة  بأقانيم 
الذاتي،  محل  الجمعي  وحلول  اآلخــر،  في 

أثناء َمْقَدم المخاض )الميالد النصي(. 
في  األنثى  بــالــذات-  االحتفاء  أن  ونجد 
تجربة الشاعرة ثريا العريض- ال تنفصل عن 
بالقوة  تشكل  التي  الــذات  من  اآلخر  الجزء 
الرجل  ذات  وهــي  لها،  الكينوني  االمــتــداد 
مباشر،  وغير  مباشر  بشكل  يحضر  الــذي 
والغياب،  والحضور  وعي،  والال  الوعي  في 
في  ســواء  الشعري؛  القول  تفاصيل  كل  في 
من  جــزًءا  الرجل  يكون  التي  الفرح  لحظات 
لحظات  في  أو  بآخر،  أو  بأسلوب  تشكلها 
شريكا  إما  هو  يكون  التي  والحزن  الضعف 
فيها أو سبًبا من أسبابها؛ لذلك، فكل حديث 
للمرأة الشاعرة عن الذات إال ويكون حديًثا 
الحال  هو  كما  الرجل  اآلخــر-  عن  مضمًرا 
صحيح،  والعكس  العريض،  تجربة  في  هنا 
كلما أفرط الشاعر الرجل في الحديث عن 
»الــمــرأة«  اآلخــر  لحضور  ويكون  إال  ــذات  ال
موقًعا مهًما في التجربة، ونمثل هنا، بتجربة 

الشاعر علي الحازمي.
تتضخم الذات وهي تعي أنها تتماهى في 
والخنوع،  الخضوع  على  يتأبى  عميق  كــون 
تــعــرف  ــه،  ــحــّس ت أن  دون  ــا  شــعــرًي تــعــيــشــه 
هشيم  مــن  تصنعه  تتخيله،  بــاألحــرى  أنها 
وجوًدا  وتتمثل  ثانية،  كينونة  لتصوغ  الكالم 
وقبضة  المواقيت  زحمة  من  ينفلت  آخــر؛ 
من  يتنصل  مــغــايــًرا  ــا  وكــالًم ــحــصــارات،  ال

بدًنا  المرأة  الــذات-  تصير  اللسان:  حبسة 
صوت  يعلن  أن  يريد  كوني  إلنسان  واحـــًدا 
ــا«/ التي  االنــطــالق: »كــل هــذي الــوجــوه »أنـ
لم  والتي  محرقًة/  بأحداقها  الحلُم  أشعل 
تزْل/ في متاهاتها غارقة/ كل هذي الوجوه 
أنا/ تطاردني/ في الدروب العتيقة/ لتفضي 
تطالبني  بأسرارها/  الحزانى/  العيون  إلّي 

أن أثور/ تحّملني عارها/ ثأرها«)٣).
هذه  إلى  المرأة  ــذات-  ال تصل  أن  وقبل 
المرحلة من التشكل الجمعي للوجوه المغلفة 
تَُعدُّ  التي  ــا«  »األن عتبة  تعبر  فهي  بالحزن، 
منها  كلها؛  التماسات  وملتقى  التصدع  بؤرة 
وإليها  والشعورية،  اإلنسانية  التيارات  تنبع 
التاريخي  بــحــمــوالت  تُــْشــبــُع  مــا  بعد  تــعــود 
أن تصبح حاملًة  وبعد  والطوباوي،  واليومي 
الذات  أن  غير  شموليته؛  في  اإلنسان  ِلقيم 
تبقى الوعاء الجوهري، الذي يمتلك كل هذه 
التفاعالت الفيزيائية والنفسية الغريبة: »أنا 
الحتفال  تدعني  فال  ــم.../  اسـ دون  امــرأة 
تجرعت  والــنــداء/  الصدى  بين  المغنيين/ 
حتى/ الثمالة حزن الغناء/ وما عدت أؤمن 
بالحركات/ يخاتلنا وهم أزمانها/ على أول 
الكلمات/ مضارعها...  الكلمات/ على آخر 

والذي كان... أو هو آت«)٤).
تفبركها  التي  والصور  التمظهرات  تتعدد 
ســواء  الــمــرأة،  ــذات-  الـ للعامل  التجربتان 
تتغّياه  التي  العام  الداللي  البروز  خالل  من 
الــتــوارد  خــالل  مــن  أو  الكلية،  المقصدية 
المتراكمة  السياقية  للمقومات  الحشوي 
بشكل واع أو غير واع؛ لذلك، فهي، قبل أن 
عليها  لزاًما  كان  والكوني،  الوطني  تستلهم 
عبور عتبة اآلخر الُمشّكل لـ »نحن« )الذات 
الجمعية(، ألنها الرأسمال الحقيقي للتحقق 
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على مدى شاسع مؤهل لالستثمار، على نحو 
يقود صوب العالمية أو الكونية أو اإلنسانية، 
أفقه  ترسم  الذي  المستحيل  المبتغى  وهو 
تنطلق  التي  ــذات  ال هــذه  فتصبح  التجربة؛ 
جمعيًة  تجربًة  ــا(  )أن البسيط  التصور  من 
أنانّي  ــٍق  دف عــوض   ، الــُجــلِّ أو  بالكل  تطفح 
المزموم:  الداخل  بوتقة  في  ينحصر  ضيق 
بأعماقها  الحلم  التي  أنا/  الوجوه  »كل هذه 
البيوت/  في  حلمها  دفنت  والتي  يموت/  ال 
دون  والحلم/  الحقيقة  بين  تتأرجح/  والتي 

زمن«)٥)
معاناة  كــل  ــرأة  ــم ال ــذات-  ــ ال تستحضر 
النساء في العالم، المقهورات بالنفي، والنبذ، 
سوسيوثقافي  واقــع  في  والتعنيف،  والــوأد، 
يقدس  الـــذي  البطريركي  بالنظام  يــؤمــن 
يتخذ  أن  له  ويخول  ــواة،  ن ويجعله  الــرجــل، 
المرأة مجرد متاع، مجرد وصلة شهية تزدان 
فكرة  يمنح  واقع  وهو  الخاصة،  عوالمه  بها 
لتكون  واالنتشار،  للتوهج  »األبيسية« فرصًة 
الخاصة؛  قراراتها  ِحلٍّ حتى من  في  المرأة 
والحياة  المصير  اختيار  من  يجردها  إنــه 
والكينونة، ويسلبها حق اإلرادة والتحرر، فما 

الذي يتبقى لها، إًذا، كي تعلن وجودها؟
العروق/  في  عابرة  حــواء/  باسم  »غني 

وزائرة في ازدواج الزمن«)٦)
الحد،  بهذا  الشاعرة  ــذات  ال تكتف  ولــم 
وفاقت؛  الجمعية  الذات  حدود  تجاوزت  بل 
بحميميتها مع القيم المثلى، وطراوة طيفها 
نــداًء  لتصبح  المادي  العالم  حــّد  الشعري؛ 
كل  فــي  مكتومًة  صــرخــًة  أو  الــقــلــوب،  فــي 
وتحفزهم  الناس  تــؤرق  فكرة  أو  الــدواخــل، 
بكون  يشي  مــا  المغتالة؛  أمانيهم  صــوب 
العوالم  صــراعــات  من  تتشكل  الــذات  هــذه 

الداخلية والخارجية، وتصهر الهوية الجمعية 
العميقة،  الثقافية  الــرواســب  في  الموغلة 
الذات  الّتماس مع  الناجمة عن  باالنفعاالت 
للمظاهر  فضاًء  بوصفه  الخارجي،  والواقع 
المزيفة. ولعل هذا ما يمنح للذات التباسها 
وبالتالي  وديناميتها،  تعددها  وغموضها، 
تتسامى  فهي  الحداثي)٧)؛  بالطابع  َوْسُمها 
شخصية  على  حتى  وتتعالى  ضعف؛  بعد 
الرجل، المستكين إلى الكسل، لتتبوأ مكانة 
لهذه  الشائكة  للقضايا  المتمثل  الــواعــظ، 

الذات الجمعية ولهذا الوطن الجريح: 
ثوانيه  تتحدى  ال  الــلــيــل.../  بــك  »يــمــوج 
عابثة بالسكون/ ال ترتخي أو تفيء إلى هدأة 
هاجدة/ هجوًعا وأنت تراقص موًتا يواتيك 
وجهك  يحمل  الــدهــر  سالف  ومــن  صمتا/ 
ملتبس  والفجر  يتباعد  غدا  آبــده/  ُمرتهٌن 

بالشجون«)٨). 
إن الشاعرة تمحو عن الذات- المرأة تلك 
العقل  عنها  قها  يلفِّ التي  المختلفة  الصورة 
فهي  بدونه،  أو  وعــٍي  عن  الذكوري  العربي 
الملفوف  عنه  المسكوت  الشق  لديه  تشكل 
وهلم  المهدور،  والشرف  والــعــورة  بالحرام 
والملعونة  المشتهاة،  التفاحة  المرأة  جــرا؛ 
في ذات اآلن، وهي في الصورة المقابلة األم 
األسرية:  الصورة  مكمالت  وجميع  المالك 
تمثل  والعمة..  والخالة،  واألخـــت،  االبــنــة، 
من  الدوني  اإلنساني  الشق  التفاحُة  المرأة 
بخبثه  الشيطاَن  وتمثل  والغرائز،  الشهوات 
ولــعــل صــورة  بالبشر إلغــوائــهــم.  وتــربــصــه 
األنثى حاضرة متداخلة في الذهنية العربية 
وجعه،  فلكلٍّ  الحضور؛  درجــة  في  متباينة 
تلك الصورة ال  ولكلٍّ سطوة واهتمام، ولكن 

تخلو من الخدوش. 
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على  تماًما  نقّية  ليست  المرأة  إن صورة 
يتصورها  مثلما  الــذكــوري  الــمــاء  صفحة 
المحكي الشعري هنا، فهي بصورة كلية ذات 
واجتماعًيا  ثقافًيا  مقصوٍد  سلطوي  تعتيم 
بحجم  ومــؤطــرة  مطفأة  صــورة  وسياسًيا، 
مسؤوليات كبيرة في مستواها األدائي، قليلة 
صعيد  على  إال  االعــتــبــاري-  المستوى  في 
في  خاضعة  ربما-  مثالي  شكل  في  البنوة 
بدون  اآللي،  الجسدي  لالستهالك  مجملها 
حتى محاولة الوصول بها إلى مستوى معرفي 
يحقق  األنــثــوي  الجهل  زيــادة  إن  بل  معين؛ 
والجسدي  الــروحــي  االمــتــهــان  مــن  المزيد 
والفكري لها)٩)؛ لهذا، تعمد ثريا العريض إلى 
أن تجلي لنا صورة األنثى بالشكل المخالف، 
التفاحة  ليست  فــيــه  تــبــدو  الـــذي  الــشــكــل 
ولآلخر  للذات  العميق  النداء  بل  وحسب، 

)سواء أكانت المرأة أو الرجل(.
تجربة  فــي  الحاضر  الغائب  الــرجــل  إن 
ــشــاعــرة ال يــشــكــل كــائــنــا عــابــرا  الـــمـــرأة ال
وحسب، في التجربة الشعرية والحياتية، بل 
سبيل  وال  والمكمل،  والنقيض  االمتداد  هو 
للعيش بدونه؛ وقد عّبرت الشاعرة عن ذلك 

بقولها:
»لو أن هذا الشعور/ بأنك مني.../ وأني 
الــذي كان  تــوأمــي/ ما  يا  ــان؟/  ك منك/ ما 
بنا/ ونحن قشور على األرض/ ينخر  يبقى 

فينا الخواء؟«)١0).
مشوب  اآلخـــر  ــرجــل-  ال عــن  فالحديث 
بنبرة العتاب، ومغلّف بستار غليظ من اللوم؛ 
تجارب  من  غيرها  مثل  الشعرية  فالتجربة 
التعبير  فسحة  تستغل  الــعــربــيــة،  الــنــســاء 
الشعري لتشكو وتبوح بما تضج به كينونتها 
فيه  ترى  الــذي  الشقيق  الرجل-  قسوة  من 

الجهة التي تُسأل عن كافة مشاكلها؛ لذلك، 
فكل الخيبات تعلق على مشجب هذا »اآلخر« 
والسند  الدعم  يكون  أن  فيه  يفترض  الذي 
والغوث، رغم أنها تكيل له كل المحبة؛ أًما، 

وأخًتا، وزوجًة، ورمزا..
يوًما.../  يوًما.../ أحبتك  »امرأة أحبتك 
برأسك يعزف جرٌح.../ وخنجر.../ بعينيك 

دوامة من دروب تَُموُر/ وقافية تتكرر«)١١)
 إن المرأة صورة معكوسة لما هي عليه 
الذات  هذه  كانت  وإذا  المعيش،  الواقع  في 
األنثوية  برموز  مشفرًة  الواقع  في  األنثوية 
الحرام  بفخاخ  ملغزًة  والحربائية،  والشهوة 
والشيطنة واإلغواء، فإنها في الواقع النصّي 
إنها  المواصفات.  هــذه  عن  تماًما،  بعيدةُ، 
األنثى/  المثالي في  الشق  صورة تستكشف 
العربي  العقل  بعد  يــره  لــم  والـــذي  الــمــرأة، 
ــام، والــمــحــّنــط  ــاألوهـ الـــذكـــوري الــمــغــلــف بـ
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باألفكار الميتة، والمسيج بأسالك األعراف 
الموروثة البائدة. هذه الصورة تضع المرأة-

الذي  المرقى  في  النصّي-  المستوى  على 
وداعًما   )Motif( محفًزا  أصــاًل  لها  ُوضــع 
ا قصًيا؛ ليس فحسب في ذات  نفسًيا ومنبًهً
الــرجــل- الــذكــر، بــل فــي الـــذات اإلنسانية 
برؤية كونية تخترق الحجب وتكسر الحدود؛ 
لكي  الشعرية  التجربة  أن هذه  نلفي  لذلك، 
تعزز رؤاها وطرحها القوي تستعين بالتناص 
في  الريادة  دور  لعبَن  لنساٍء  ملفوظات  مع 
أبعد  إلــى  بــذواتــهــن  وارتــقــيــن  مجتمعاتهن، 
لبعض  أعالم  أسماء  استدعت  كما  الصور، 
من  وتجعل  مقولها  لتخصب  النسوة  هــذه 
قضية، صوًتا  الــمــرأة  الـــذات-  هــذه  قضية 
ال  األزمنة،  كل  مستغرًقا  التاريخ  في  يمتد 
يُه الحواجز مهما كانت: )حواء، بلقيس،  تُذوِّ

زرقاء اليمامة، فاختة، شهرزاد...إلخ(. 

نموذج¦األجنبي

المكان  سلطة  أن  ــى  إل اإلشـــارة  سبقت 
ما  في  الشاعر  تجربة  على  تؤثر  سياقًيا، 
يخص الحديث عن العالقة باآلخر- األجنبي 

التحدي  ويشكل  مختلفة،  قيًما  يحمل  الذي 
الحدود  دامت  ما  المسلم،  للعربي  بالنسبة 
الجغرافية بعيدة وال تتيح االحتكاك المباشر 
الشاعرة  الــذات  لكن  سلًبا؛  أو  إيجاًبا  معه، 
تاريخية؛  وامــتــدادات  جــذوًرا  لها  أن  بحكم 
فهي تحمل تصورات قبلية عن هذا اآلخر، 
وتحمل ندوب احتكاكات الماضي الذي يظل 
تليًدا في الذاكرة، بالرغم من قدامة الزمن 
وانطالًقا  الشاعر،  يتكلم  هنا،  ومن  العابر؛ 
ــذي تــحــدده زاويـــة النظر عبر  مــن األفــق ال

المتراكم القيمي. 
ــان؛ في  ــ فــالــشــاعــر الــعــربــي، حــيــثــمــا ك
أو  المرج،  في  أو  الغاب،  في  أو  الصحراء، 
في البحر، أو حتى في قلب عواصم الغرب، 
لن ينسى تاريخه، وتاريخ هويته الثقافية في 
وبخاصة  األخــرى؛  الثقافات  مع  تماساتها 
التي  القوية  والتصادمات  التماسات  تلك 
المتخيل،  فــي  عميقة  ارتــجــاجــات  تــركــت 
والصليبين،  ــتــتــر،  ال مــع  ــكــاك  االحــت مــثــل 
ونكسة  األنـــدلـــس،  فــي  المسيحيين  ومـــع 

المورسكيين، وندوب االستعمار وغيرها..
هنا  تناولتها  الــتــي  المنجزات  أن  ومــع 
الــنــزوع بحكم  انــصــراًفــا عــن هــذا  تنصرف 
»الهو«  مفهوم  عن  تحملها  التي  التصورات 
بعمق  ارتباطها  وبحكم  »اآلخـــر«،  ومفهوم 
األسئلة اآلنية التي رفدت التجارب الشعرية 
السعودي  الشاعر  وجعلت  جديدة،  بأمواه 
ال  التي  األرضية  الهوية  مفهوم  من  ينطلق 
تفرط في هوية الكينونة والمجال، لكنها ال 
األمكنة  الجغرافية وسلطة  بالحدود  تعترف 
كإنسان  يتحدث  أن  يفضل  فهو  واألزمــنــة؛ 
وقبوله  وتــعــايــشــه  ونــبــلــه  عمقه  فــي  كــونــي 

لالختالف والتناقض واالنزياح.

أحمد الواصل
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ونمثل لذلك بقصيدة »الوطن المصلوب: 
قراءة األندلس على النظام العالمي الجديد« 
السعودي أحمد  الشاعر  ديــوان  الــواردة في 

الواصل المعنون بـ»تمائم«، إذ يقول فيها:
»شهقات في جسد إيبيريا/ يا أندلس../ 
عشقا/  البرانس  حفروا  الجوالون  مغنوك 
األحــمــر/  بــنــي  نـــدب  ينقلهم  ــوشــاحــون  وال
وأسر حرائق ابن زياد/ َشعر أشقر وعينان 
سوداوان/ وقلب نصفه إيمان واآلخر محبة.. 
على أرجله الرجاء/.. أندلس مصلوبة أمس 
النظام  أظافر  يمد  أطلس  اليوم/  مقسومة 

العالمي الجديد«)١٢).
يستلهم الشاعر حدًثا من التاريخ القديم، 
وينتشله من عمق الذاكرة التي ما تزال تحمل 
على  ــاره  وآث وامتداداته،  الحدث  هذا  وشم 
الحدث  هذا  يعش  لم  فالشاعر،  المشاعر؛ 
وليس قريًبا من إيبيريا، حيث وقع ما وقع، 
تحملها  التي  الندوب  من خالل  عاشه  لكنه 
الهوية، وتحتفظ بها ذاكرة التاريخ في وشم 

يدعى عادة »جرح الفردوس المفقود«.
مــن وضــاحــة نموذجه  الــشــاعــر  ــد  ــزي وي

»اآلخر« في قوله:
أقدارنا  ليرسموا  يتكاثرون/  »جـــالدون 
ــوهــن  ــطــــوط/ مــســيــفــة../ ال ــقــاط وخــ ــن ب
تكسره/  جنوح  في  ولسنا  أحالمنا/  يأكل 
النهارات../ أوراق تَُصفُر أقداَرنا../ بؤبؤات 
مقيدة/  البقاء  وطرق  أكفانها/  من  تَْستِقل 

وللرحيل نوم األفالك...«)١٣)
يرّجح كون صــورة اآلخــر األجنبي  وهــذا 
من  تــاريــخ  عبر  الــشــاعــر  ذات  فــي  تتشكل 
الهوية  ــرة  ذاك بها  تحتفظ  التي  التماسات 
المحكي  عبر  لتتحول،  اإلسالمية،  العربية 

فــي آخر  مــن جــرح شعب سمي  الــشــعــري، 
أبدي  جرح  إلى  بـ»الموريسكيين«،  لحظاته 

في هوية كاملة.

نموذج¦اآلخر-¦المقدس

الشاعر  لدى  الشعري  للمسار  المتتبع  إن 
ديوانه  خالل  ومن  حبيبي،  محمد  السعودي 
يتماهى  أنــه  يستنتج  المكية«)١٤)  »الموجدة 
يتخذها  التي  الصوفية  التجربة  مع  جوهريا 
قناًعا لتوصيل المعنى واللبوسات الشعورية؛ 
بـــأن التجربة  ــي،  ــام، عــن وعـ ــت ال القــتــنــاعــه 
تمتلك  إنسانية،  تجربة  بوصفها  الصوفية، 
َوتَقصيه  المعنى  تلبيس  على  هائلة  مقدرة 
ــْدَرك البشري. وتــأّتــى له  ــُم ال خــارج حــدود 
للمنجز  قرائية  مراكمة  خــالل  من  ذلــك  كل 
اإلنــســانــي فــي مــجــال الــتــصــّوف، وبخاصة 
»فصوص  عربي  ابــن  الدين  محيي  كتابات 
الحكم«، »الديوان الكبير«، »ترجمان األشواق« 
المقروء  هــذا  وتحويل  األعـــالق«.  و»ذخــائــر 
عبر حركية إبداعية إلى منجز شعري متميز 
خاض خالله حرًبا مع الذات واللغة والرمز.

محمد حبيبي
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دراسات ونقدالعدد

صّور ابن عربي تجربة هيامه بفتاة مكّية 
بعد،  فيما  األشواق« سيدافع،  »ترجمان  في 
األعــالق  »ذخــائــر  عنوانه  شــارح  كتاب  فــي 
فــي شــرح تــرجــمــان األشــــواق« أنــهــا مجرد 
الصفاء  لحظة  تمثل  مقدسة،  ألشياء  رمــز 
»الــذات  واألخير  األول  المحبوب  وصل  في 
فهو  المكّية«  »الفتوحات  كتاب  أما  اإللهية«؛ 
وصل  إلى  التوق  معارج  عبر  للسفر  تدوين 
التجربة،  يحكي  وفــيــه  الــتــمــاهــي،  لحظة 
المضلل.  المادي  العالم  من  مواقفه  ويبين 
لمعجم  يمثل رموًزا إشراقية تأسيسية  وكله 
ــوره الــذي  ــتـ الــتــصــّوف، ومــفــاهــيــمــه، ودسـ
سيصبح له مناصرون وأتباع ومريدون، سواء 
على مستوى التجربة الصوفية الحياتية، أو 
فعل  كما  الشعرية؛  االستعارة  مستوى  على 
كثيٌر من الشعراء الذين وجدوا في التجارب 
وتمثالتهم  لرؤاهم،  خصًبا  مــالًذا  الصوفية 

الخيالية والمجازية.
الــشــاعــر مــحــمــد حبيبي  ــد اســتــلــهــم  وقـ
محددة،  لتقسيمات  تبًعا  الصوفية  التجربة 

نسلكها كاآلتي:
- التغّني بالمؤنث: يستعيد الشاعر تجربة 
العفيف  الغزل  سبيل  على  األنثى  مخاطبة 
َولَــِه  مشاهد  نفسه،  اآلن  في  يصور،  الــذي 
الذات، وهي تستتبع آثار المحبوب المقدسة، 
وغربتها ببعدها عن الحبيب، ومعاناتها بما 
من  ذلــك  ويــبــدو  العشق.  سكر  مــن  تتجرع 
خالل مناص اإلهداء الذي يتوجه إلى سيدة 
داللي  مؤشر  وهو  مؤنث«  »مخاطب  بعينها 
وتحيل  المعنى  هــذا  إلــى  تشير  دالــة  وعتبة 
أوردها  التي  األبيات  من خالل  وكذا  عليه. 
والتي  الشعري،  المنجز  بداية  في  الشاعر 
بوصفها  للتجربة،  الداللي  التوّجه  تفضح 

المبطن  الغزل  غــرض  تــروم  شعرية  تجربة 
بلبوسات صوفية لها سمات القدسية.

»وحــشــة بـــ»الــمــحــصــب« تــفــزع أحــجــاره؛ 
خطاها،  تظل  »سلمى«  األبــابــيــل!  فتضج/ 
دم  وخيط  دمعتين،  عن  الرمل  فينبجس/ 
دارهــا  على  للرياح../  لعقة  تركت،  خاثر/ 
يشق  هل  عتبتها../  يمسد  الشقي،  سيعوج 
عينيه  كحلَة/  فيخالس  أضلعه،  ــوح  ب لها 
مسعُفها، أم يصفي عقيرته غيمة من/ سديم 

الفيافي«)١٥) 
المقدسة  واألزمنة  األمكنة  في  التماهي 
توًقا إلى المعالي، وترّفًعا عن واقع ال يستطيع 
احتمال الروح الصوفية الخفيفة للشاعر، وال 
يوافق مشاعر الحضور اإلشراق لديه؛ لذلك، 
درجــات  يصعد  كي  اللغة،  بــراق  يركب  فهو 
المتوق  »اآلخــر«  إلــى  السالكة  الطرق  سلم 
إليه، الكامل في إشراقه، السّيد في كرسيّ،ه 
يتوسل  اللغة،  عن  وفضال  أحــد.  يشاركه  ال 
الشاعر كذلك بالمكان والزمان المقدسين، 

عيد الحجيلي
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العدد دراسات ونقد

بوصفهما عتبة التماهي، وبوصلة اإلشراقي، 
والمعبر إلى الدرجات العلى في التواصل مع 

»آخره« البعيد القريب:
الشعاب../  يا حدبات  مكة،  حوانيت  »يا 
بضريح/  ناقتي  فانعقرت  الظعن،  بي  أثقل 
المجاز../ عشرون باًبا، ولما دخلت، تناهى 
بــي/ الــركــب، فارتجفت إبــلــي، قــرب بــاب/ 
الحجاز؛ أال من تَُفزُع شدَو الحمام غواياتُه؟/ 

»األخشباُن« لمن َستَِرقُّ مدامُعهما؟«)١٦)
حبيبي  لــلــشــاعــر  بــالــنــســبــة  اآلخــــر،  إن 
واللغة  التجربة  خــالل  مــن  يــصــّوره  -الـــذي 
مــًعــا، ويــؤســس دفــقــه الــشــعــوري بــنــاء على 
اإللهية  الــذات  هو  معه-  الروحي  التواصل 
بوصفها الذات المكتملة، وما باقي الكائنات 
بها  تتغنى  التي  والموجودات  والمخلوقات 
الشاعر،  لذات  وظالل  خياالت  سوى  اللغة 
ــا هي  وهــي تقترب مــن ســـدرة الــشــوق، وم
سوى تجلياٍت مخاتلٍة أو عتباٍت للعبور نحو 

الحقائق الكامنة.
»قاب قوسين من سدرة الروح.. جرحك/ 

نيئ،/ فيا ليتها دمعت لرفيف اغترابك«)١٧)
مختصًرا  الحجيلي  عيد  الشاعر  ويقول 

المسافة إلى اآلخر- المقدس:
منِك/...  اهلل/  من  قريًبا/  صوتي  »كــان 

فردي إليه السماْء«)١٨)

نموذج¦اآلخر-¦المحبوبة
تجربة  في  أساًسا،  عاماًل  الــذات  تشكل 
ألنها  الحازمي؛  علي  الشاعر  عند  الكتابة 
العواطف  ومنبت  األحاسيس  منبع  تشكل 
أم  إيجابية  كــانــت  ســـواء  لــديــه،  اإلنسانية 
الذات  من  الكتابة  تجربة  تنطلق  إذ  سلبية، 
كممتص للنواقص، وتضارب لفوضى العوامل 

اإلنسانية  للتجارب  وكتالقح  الــخــارجــيــة، 
جاعلًة  وتــتــفــاعــل،  تــتــواشــج  الــتــي  الدخيلة 
ومختبرها  ــد،  اآلب بركانها  ــذات  ال هــذه  من 
الداخلية  الــعــوالــم  تصبح  هكذا  الــفــطــري، 
للشاعر ذاًتا أخرى مشبعة بالفوضى والنظام، 
عن  الزائدة  التراكمات  بفعل  للتفجر  قابلًة 
من  المنبثة  الدخيلة  واالنـــفـــرازات  الــحــد، 
المحيط الخارجي الذي يرتبط بهذه الذات 
عن طريق تبادل العالئق والتوترات، ونتيجة 
بالكينونات  يعصف  الذي  الداخلي  للتصدع 
تتمخض  الــتــي  للشاعر  العميقة  الــبــؤريــة 
للذات،  المثخنة  التوترات  في  الفائض  عن 
التي  السيكولوجية  بالتماسات  والمشحنة 
تفرز، في الخفاء، رغبًة عميقًة في التخفف 
ــزخــم الــعــاطــفــي، الشبيه  مــن ثــقــل هـــذا ال
الدفقات  فتنطلق  المتالحقة؛  بالحيرات 
ومتعاقبة  قوية  الــذات  فّوهة  من  الشعورية 
المتداخلة  واألحاسيس  بالعواطف  ممهورة 
ة تتوازى وتنسجم، ثم  والمتطاحنة، والتي مرَّ

تتعارض وتتصارع، مراٍت ومرات. 
إن الكتابة تعيد خلق هذه الذات وصنعها؛ 
بل تعيد تركيبها، بشكل يرجع إليها التوازن 
بفعل  انــدثــر  ــذي  ال الــتــوازن  ذاك  المفقود، 
ــعــوالــم الــجــوانــيــة لــلــذات،  الـــصـــراع بــيــن ال
الوافدة من عناصر شتى  البرانية  والعوامل 
هذا  يميز  وما  المتعدد.  المحيط  يحتضنها 
االنبثاق الجديد للذات هو كونه يرينا الذات 
في صورة إشراقية تنفلت من كل المتاريس 
وتخترق كل الحجب، لتؤسس توافًقا كلًيا بين 
أحدثته  الذي  الصدع  وترّمم  المتناقضات، 
المحلوم  التوازن  إنه  الداخلية..  التطاحنات 
به، يتحقق على مستوى األثر الفني واالنبثاق 
اللحظي، المتفجرين لحظة انفطار السجّية 
هو  التحقق،  هــذا  في  واألجمل  اإلنسانية؛ 
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ــبــثــاق اإلشــراقــي  أنــنــا نــجــد عــبــر هـــذا االن
يرّسخ  الذي  المفقود  التوّحد  ذاك  الصوفي 
ومــا  شموليتها؛  فــي  اإلنــســانــيــة  الــتــجــربــة 
لوال  ليحصل  القيمي  االنــطــبــاع  لــهــذا  كــان 
حدوث التفاعل ووقوع االنصهار بين الذات 
الالوعي  في  المحجوبة  الكامنة  الجوهرية 
والذات األخرى المحايثة، الوافدة أو الدخيلة 
تتوافر  العناصر  فكل  األصلية؛  الذات  على 
بشكل ما على هذه الذات الغريزية الفطرية 
ليست  لكن  والخير،  الصالح  المجبولة على 
كل العناصر البشرية لها القدرة على كشف 
هذه األنساق وبلورتها في قالب جوهرّي، ثم 
ــّي، بشكل  األدب أو  الفنّي  األثــر  بصمها على 
يجعل اآلخر يرى فيها ذاته، هذا اآلخر الذي 
ال يمكن للذات أن تَُجلَِّي صورتها بدونه، فما 
التي  الــذات  لهذه  العميقة  المرآة  سوى  هو 
في لحظة إشراقها، تنسى أنها تمثل شخًصا 
بعينه، وتنسى أنها نابعة من عمق شخصية 
معينة وصادرة عن وجهة نظر ما؛ إنها، في 
ام  وفي هذه، تنَْمِحي قدَّ لحظة اإلشراق الصُّ
المنسّي  أثره  تصبح  فيه،  وتحلُّ  اآلخر  هذا 
فيه  تتماهى  الضغط..  أفلتَها  التي  وطفرته 
لتتخلص من المتاريس اآلسرة المسماة »أنا« 
وتنزلق من قبضة صاحبها تّواقة إلى التمثل 

اإلنساني الكوني.
الصوفي  ــاط  ــرب ال ينجلي  إذاَ،  هــكــذ،   
الذات  األثر من  ينطلق  واآلخــر،  الذات  بين 
الروحية للكائن »أنا« مفعًما بحركية عناصره 
وحيوية رغبته القوية في االنفصال والتمّرد 
واالنفالت، لينْبَِصم في الذات- اآلخر )المرآة 
المتعددة( دون أن يتقّيد به، فهذا األثر ميَّال 
 ، إلى الزئبقية، حرون، دائم الصهيل، لحظيٌّ
ينزلق من الذوات كلها؛ ليؤسس كينونته بشكل 
خاص؛ بحيث ال ينضبط لألعراف والقوانين، 

ل من كل  ويتأبَّى على كل الترويضات، ويتنصَّ
عنيفة  إنسانية  بصمة  إنه  االمتالك؛  ألــوان 
لحظتها  َس  لتؤسِّ الوقت  رعونة  من  تنفلت 
الطوباوية الجميلة، غير آبهة بأنانية الذوات 
مهما تعددت؛ لتصبح البصمة كونية ال مالك 
وامتداداتها  وفواصلها  عوالمها  لها  لها، 
الخاصة، التي ال ترتبط بالضرورة بالذات أو 
اآلخر، وإن كانْت تَُجلِّيِهما مًعا وتتَجاوزهما؛ 
لتحقق الجمال الالمرئي، المحسوس ذهنًيا، 

المحلوم به إنسانًيا.
بلورة  هذه  الشعرية  التجربة  أن  ويتضح 
صوب  بالذات  ينحو  حافل،  ــوي  رْؤي لتصور 
التحقق المفقود، ويرتقي بها صوب التوحد 
النفسي  االمتالء  تحقيق  في  رغبة  الحلُمي، 
مــراقــي اإلشــــراق الصوفي  نــحــو  ونــزوحــا 
تَحفزها  المكسورة  ــذات  ال تبدأ  المنشود. 
لتعبيد السبل صوب متاهات القول الشعري 
الذي ال سبيل للفكاك من أسره، تهب اللحظة 
الخاطر،  تلو  الخاطر  ويهجم  اللحظة،  تلو 
عميق،  فــج  كــل  مــن  المقولي  اللسع  ويحل 
الحلم،  وبــوصــالت  الهمِّ،  بوصالت  محّماًل 
والنفحات؛  واألحـــزان  ــواق  األشـ مــن  وكثير 
هذه  بتفاعل  تغلي  مــقــالًة  ــذات  الـ فتصبح 
بالدوار،  تصاب  ثم  كلها،  المتنافرة  الوفود 
رع، وها هي لحظة التشّكل تِزُف  ويحل الصَّ
والشمولية،  والتعالي  ــاإلشــراق  ب مــمــهــورة 
لحظة أشبه ما تكون بالتَّماسات الكهربائية 

الخفيفة التي تذيب الثلج.
المرأة  تجاه  للذات  القيمي  الموقف  إن 
إلى  تسعى  كونية،  نظرة شمولية  من  ينطلق 
الروحي،  التواؤم  وتأصيل  الوجهات،  تقريب 
نان مًعا بؤرةَ العوالم  بين الشقين اللذين يكوِّ
بين  الجليد  تفتيت  وتروم  برمتها،  اإلنسانية 
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واحدة  لحمة  أنهما  أساس  على  الجنسين، 
ــاب الــشــق  ــشــق، فـــي غــي ــاة ل ال حــي

في  للواحد  ق  تََحقُّ وال  اآلخــر، 
أنهما  دام  ما  اآلخــر،  غياب 
بعضهما  يطاردان  سيظالن 

أن  وقدُرهما  الفناء،  حدَّ  بعًضا 
يــهــدرا الــكــثــيــر مــن الــوقــت في 

الــمــعــاكــســات اآلبـــــدة، بــحــًثــا عن 
الــذات  كنه  تنغِّص  مستحيلة  أشــيــاء 

عند  الشعرية  فالتجربة  لــهــذا،  نفِسها؛ 
علي الحازمي تختزل المسافات بين الذات 
وتجعلها  عنها،  المبحوث  ــذات  وال الباحثة 
غاية تختصر المقاصد، وتطوي الصور بين 

تفاصيلها.
)المخاطبة  حواء  بصور  التجربة  تفيض 
كائنا  بوصفه  بمحكياتها  وتطفح  غالبا( 
على  الدنيا  ضغط  عليه  ــمــاَرس  يُ جريحا 
خارج  قهرا  ويُنفى  البشري،  التاريخ  امتداد 
تعَي  أن  دون  الجوهرية  اإلنسانية  الحدود 
الثقافات المجِهَضة إلنسانية المرأة، أن هذا 
األكبر  الجزء  يحتكر  الضعيف  اللَّين  الكائن 
الضائع  بضلعه  ويحتفظ  الرجل،  آدمية  من 
المعادل لصورة الذات األصلية األولية قبل 

أن يحدث االنشطار األول:
شفاه/  امتعاض  يعنيه  ليس  مساء  »هذا 
من أهدت حرائق روحها/ فيًضا من النجوى 
أمسْت  عــزلــة/  مــن  داللــهــا/  َوَربِّ  آلســرهــا 
تُواِرُب صمَت عينيْها طويال عندما/ وقفت 
الليل/  بدفء  الحرى  الخلفية  الشرفة  أمام 
تفتح للهواء آية الجسد المهيب/ أمام أروقة 

الظالم«)١٩).
وعلى طول امتداد المحكي الشعري عبر 
السواد  ندف  تناسل  وعلى طول  المنجزين، 

الذاتين  أن  نلفي  الــبــيــاض،  تفاصيل  مــن 
ما  غالبا  عنه(  )المبحوث  واآلخــر  )األنـــا( 
بذلك  تكون  ما  أشبه  مشاهد  في  تّتحدان 
النزوع الصوفي الحافل بين الشيخ المعشوق 
الشعري  المقول  وكأنما  العاشق،  والمريد 
الفلسفي  التساؤل  مضمون  يــرّســخ  برمته 
أن  بـــدون  نعيش  أن  يمكن  »كــيــف  الــقــاهــر: 
ال  وهــذا  جسدنا؟)٢0)«،  في  أجسادا  نختزن 
يعني أن )األنا( الشاعرة ال تنساق، من حين 
الـــذات الستنطاق  فــي  الــغــوص  إلــى  لحين، 
الغيبية  قــواهــا  واستنفار  المخبوء  همها 
فإننا  والمظاهر،  الــظــالل  خلف  الــمــواربــة 
عمق  تكشف  شعرية  مقاطع  أحيانا،  نجد 
الذات، وتعّري مواطن التوتر والصراع، وبؤر 
التصدع في األحاسيس والرغبات واألنسجة 
السيكولوجية، والالوعي الفردي، والمسكوت 

عنه، والمقِصي، والمنِسي، والمقهور...

»أنا إن غفوت وإن أفقت وإن أنام/ أظل 
ألف  وآخر  الغرقى،  آخر  عن  داخلي  أبحث 

عام«)٢١)

لكن هذا التفّرغ للذات المفردة لن يكون 
إال لحظًيا؛ إذ سرعان ما تحلُّ الذات األخرى 
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الــفــواصــل  انــدثــار  لتعلن  ــر(  اآلخــ ــورة  )صــ
صوب  المشتركة  الرحلة  فتبدأ  والــحــدود؛ 
عوالم اإلشراق الصوفّي العامر الذي يخلِّص 
الذات األولى من مأزق الضيم، ويمنحها سر 
الوهج المفقود، الذي لن يتحقق إال بتالحم 
الصورتين، وتناغم الصوتين، في نداء واحد 

: خفيٍّ وروحيِّ
الــســؤال  درب  سنقطع  بــالــيــديــن/  »مــًعــا 
قبلة  إلــى  سنمضي  حلمنا/  إلــى  األخــيــر/ 
األغــنــيــات الــشــريــدة،/ ســنــمــضــي../ وإن 
نعود  لن  قطعة/  روحنا  من  العمر  يسقط 
إليها/ سنتركها فوق كفِّ الرمل/ كيما تؤلب 

فجر الهديل البعيد«)٢٢).
ومن ثم، تكون وحدة الوجود، أواًل وقبل كل 
شيء، اتصااًل بين هوية الذات واآلخر الذي 
أن  إلــى  األنــا  وسعي  جهة،  من  هو صورتها 
تتحول إلى ذات كلية، أي إلى هوية من خالل 
)المحبوب(،  اآلخر  في  نفسها  على  تعرفها 
يمكنها  ال  الــذي  الهوية  في  الفقر  على  أي 
أن تسده إال بالتشّوف الروحاني لما يسميه 
ــر(، الــذي يشبه الــمــرآة في  ــان« )اآلخــ »الكـ
الشاهد إذا رأيت الصورة فيها ال تراها مع 
إال  أو صورتك  الصور  رأيت  ما  أنك  علمك 

فيها)٢٣). 

ولــكــي تــكــون الــتــجــربــة، فــي الــديــوانــيــن، 
فقد  الــمــقــاصــدي؛  خطابها  مــع  منسجمة 
ووسائط  متعددة  ُسباًل  ذلــك،  إلــى  اتخذت 
وتعبدها  الــطــرق  تمّهد  وأساليب  مختلفة 
وحتى  غايتة،  إلــى  الشعري  المقول  ليصل 
التجربة  ميْسم  الصوفّي  العشق  ذاك  يكون 
الشعرية وجسر الوصول إلى مْكمن اإلشراق 
المفقودة  المرآة  ــذات/  ال مع  التوّحد  وسر 
والوجه اآلخر المشّع، الخفّي آلدمية الفرد، 
التجربتان  انتقت  المعجم  مستوى  فعلى 
داللية  بحقول  يحتفي  قاموًسا  الشعريتان 
تفيض كلها بأسامي العشق والوفاء والحب، 
واختارتا ما يعّزز هذه الحقول من مقومات 
الــداللــة،  تؤكد  حشوية،  وتـــرددات  سياقية 
وتثبتها، وتفتق شعريتها، في آن واحد؛ فلفظة 
الحب )النواة الداللية البؤرية في التجربتين( 
حشوًيا  معجمًيا  تــردًدا  وفير؛  بشكل  تتردد، 
كي تدعم هذا النزوع البؤري، دون أن ننسى 
أن هــنــاك مــا يــفــوق تــكــرارهــا عــددًيــا، من 
مقوالت سياقية تصب كلها في خانة العشق 

والتماهي في اآلخر )المرأة(:
أي وقت مضى/  أكثر من  أحبك/  »ألني 

أستجيب لخطو الغزال على ظلك.)٢٤)
نهاية  من  يولد  الغرباء  كسائر  »حبك../ 

حلمه«)٢٥).
المرأة  تعشق  هنا،  الشاعرة  الــذات  إن 
تجلياتها  جــمــالــيــات  فــي  وتــســافــر  ــروح،  ــ ك
وانكتاباتها، عبر المرايا العاكسة، التي تشكل 
واجهات التمظهر الحقيقي للذات المكتوبة؛ 
خاللها  من  يتمكن  شائكة  مسألة  هي  بما 
صيغتها  في  الذات  مسألة  مجاوزة  التفكير 
العقالنية والفروق بين التطابق واالختالف، 
وبالتالي إمكانية تفكير الذات بوصفها هويًة 
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أيًضا  وباعتبارها  ذاته،  اآلن  في  واختالفا، 
أساس قضية أنطولوجية)٢٦).

واالغتراب هما  االنفصام  أقنومي  ولعل   
اللذان يحددان العالقة بالمرأة ويؤسسانها، 
فالجسد األصلي اآلدمي انفصم لتنجم عنه 
بين  األصلية  والمفاضلة  واألنوثة،  الذكورة 
الذكر واألنثى عرضية ال جوهرية، والعالقة 
في  رغبتان  الجنسية  والعالقة  العاطفية 
ــي  ــي اآلدمـ ــن ــدروجــي ــعــادة الــجــســد األن اســت
األصــلــي، ومــن ثَـــمَّ يــغــدو تــوحــد الجسدين 
لحركة  أصليًة  الجنسّي صورًة  التعالق  أثناء 
الوجود، أو يمكن القول بعبارة ابن عربي إن 
الوصال أصل في األشياء كلها، فله اإلحاطة 

والفضل والتقدم)٢٧).
»أنا مْذ عرفتك في ربيع العمر/ والكلمات 
على  أخـــاف  ولكني  شــجــري/  على  مــورقــة 
في  كتبتك  إذا  أخاف  الذكرى!/  من  كتابتها 
سماء الروح/ ينتزع الصدى من ريش رغبتنا 
التصالح  غير  إًذا/  يجمعنا  ليس  األخيرة!/ 
في وريدين/ استجاًبا للمضي مع الحياة«)٢٨)

إلى  الشعرية  التجربة  انسياق  ويتأكد 
ظاهرة  في  للمرأة،  القوّي  الحضور  توطيد 
االلتفات؛ إذ تتعدد الضمائر وتختلف، لكنها 
في الغالب تشير إلى المرأة بما هي اآلخر 
المفترض في التجربة، وتتنوع الضمائر بين 
والضمير  المخاطبة،  وياء  المخاطبة،  كاف 
للغائبة  المْستتر  المنفصل )أنت(، والّضمير 
المحيلة  الشاعرة  األنا  أنَّ  حين  في  )هــي(؛ 
وفي  ــادر،  ن بشكل  إال  تظهر  ال  ــذات  ال على 
عبر  )األنثى(  باآلخر  فيها  تلتصق  لحظات 
وصل حميم؛ ِزْد على ذلك، أنها تخرج أحيانا 
)األنثى(  اآلخر  مع  متحدًة  النص  حياة  إلى 
في  الفاعلين،  على  الدالة  )نــا(  ضمير  في 

تناغم مع الصوت المزدوح الذي يحيل عليه 
المثنى:

»كبرنا على الحب يا عائشة/ وكدنا نضيع 
بالوقت/  المريضة  ــدروب  ــ ال فــي  قبلتنا/ 

والتعب القروي«)٢٩)

***

نقول/  رحنا  الحب/  ساعة  إلى  »جلسنا 
كالما كثيًرا عن الحب...«)٣0)

فهو  كمحب؛  ذاته  يعّين  المحبُّ  كان  فإذا 
، وإنما بعين  من ثَمَّ ال يرى محبوبه بعينه كتََجلٍّ
المحبوب، ويتحّول بذلك المحبوب إلى كائن 
والروحانّي؛  والمحسوس  المرئّي  من  مرّكب 
تحضر  ذات  إلى  العاشقة  الــذات  تتحّول  بل 
في الخطاب وتغيب في مضمونه. هذه اللعبة 
تدعونا إلى تأمل وضعية الضمائر اللغوية التي 
تنصرف إليها األفعال والسياقات الداللية على 
اعتبار أنها تسعى إلى تغييب هويتها الواقعية 
واألدوار  التماهيات  تبادل  عبر  والمرجعية، 
كما  واالزدواج،  والتوحد  والغياب  والحضور 
فــال وجــود في  لــذا  ذلــك.  أن وضحنا  سبق 
والفناء  بالعشق  الخاص  الصوفي  الخطاب 
الخطابية  والهوية  ذاتها،  مع  متطابقة  ألنوية 
الخطاب  ذات  إنها  حيث  من  مزدوجة  هوية 

وغايته في اآلن نفسه)٣١). 
التي  الــرؤيــا  مــع  التصور  هــذا  وينسجم 
يتشّبع بها الشاعر علي الحازمي الذي يعي 
أثر االنكتاب الشعري بوصفه صياغة للعالم، 
على  ينطوي  إنه  إال  وتعقده،  تشابكه  برغم 
معنى؛ ولذلك، فإن الذات فيه، حين تُستلهم 
في أكثر لحظاتها توتًرا، ال يمكنها أن تتحول 
إلى عنصر مهدد للعالم وتماسكه وتجانسه، 
إنها عنصر مريب ينبغي لجَمه وكبَح ِجماحه؛ 
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تمثله  بما  فوضوًيا،  عنصًرا  يصبح  ال  حتى 
الذات من هجس باالنفجار والتشظّي. ذلك 
إلى  سيتحول  وتشظيها  ــذات  ال انفجار  أن 
خطر يهدد النص، ويهدد عالقته بالعالم)٣٢).

 وانطالقا من هذا الوعي يخلق الشاعر 
تلك الحميمية بين مخلوقاته النصية لتذوب 

الفوارق وتتقلص المتناقضات:

»ال تتركني أمام قافيتين/ تقتسمان شال 
قصيدتي/ ما زال ليلُك ممكنا../ يشتد في 
الدنيا  يتناغم فضة  ليلي وليلك حبنا وترا/ 
ونايات الحياة/ اخترت من عينيك ما اختار 
الهوى/ لطريقه.. قبسا من الذكرى/ وصبحا 

للصالة«)٣٣).

المرأة  من  الحازمي  علي  الشاعر  يجعل 
ا غيبّيًا للتوّحد مع الذات المفقودة؛ وهو  سّرً
وخساراتها  معاناتها  فقط  يصور  ال  بالتالي 
بل  والعسف؛  واإلقصاء  التهميش  عالم  في 
انكشافه،  ومرآة  المشتهاة،  أيقونته  يجعلها 
ممتص  بوصفها  اإلنــســانــّي،  تجلّيه  ولوحة 
إنه  اآلدمية..  التصدعات  وبؤرة  التماسات، 
التي  الجوهرية  قضاياها  صوب  بها  يرتقي 
تجعلها تمتلك الوهج الذي تصبو إليه الذات 

بشكل سرمدّي.

التجربة  تــتــأرجــح  ــر،  واآلخــ الـــذات  بين 
الشعرية هنا؛ بين ماء الحضور ورياح الغياب 
ُمَشكلًة الصورة الصوفية لعشق الذات التي 
تختزل الذوات برمتها، الصورة التي تنْحبك 
بين الواحد والمتعدد، المتشابه والمختلف، 
والمتخّيل؛  الواقعّي  والمجازّي،  الحقيقّي 

وهي، إًذا، صهارة هذه األشياء كلها!

المراجع
- إبراهيم الحجري، الشعر والمعنى، دراسة تحليلبة 
دار  الــنــايــا،  دار  الــجــديــدة،  العربية  للقصيدة 

محاكاة، دمشق، سوريا، ط. ١، ٢0١٢م.

ــة  رواي فــي  ــمــرأة  ال ــورة  )صـ قهوايجي،  إبــراهــيــم   -
االتحاد  ملحق صحيفة  البحر(،  وليمة ألعشاب 
االشتراكي المغربية، العدد الصادر بتاريخ: ٢٢/ 

٩/ ٢000، ص. ٨.

دار صادر   ٢ ج  الملكية(،  )الفتوحات  عربي،  ابن   -
بيروت، )ب ت(، ص١٦٧.

العالء  أبو  تحقيق  الحكم(،  )فصوص  عربي،  ابن   -
ص.  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  ط٢  عفيفي، 

.٧٣

العري،  االنتشار  شعر،  تمائم،  الــواصــل،  أحمد   -
ص/ص  ٢00٧م،  األولى  الطبعة  لبنان،  بيروت، 

.٦٥- ٦٦

األمان  دار  روايــة،  النسيان(  )لعبة  بــرادة محمد،   -
للنشر والتوزيع، ط١ الرباط، ص٨٦.

- بدوي محمد، )أقنعة نجيب محفوظ: أفكار أولى 
حول كتابة الذات( مجلة ثقافات، العدد ٣، صيف 

٢00٢ ص. ٨٥.

- ثريا العريض، )امــرأة.. دون اسم(، شعر، مطابع 
الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة  فهرسة  التريكي، 
 ،١ ط  السعودية،  العربية  المملكة  ــريــاض،  ال

١٩٩٨م، ص. ٨.- ٩. 

شرقيات  دار  شعر،  )خــســران(،  الحازمي،  علي   -
للنشر والتوزيع، ط. ١، ٢000، ص. ١١.

شعر،  صورتها(،  تشرب  )الغزالة  الحازمي:  علي   -
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 

ط١، ص ٣٧.

- الزاهي فريد: )ابن عربي: الصورة واآلخر(، مجلة 
نزوى )عمان( ع ٣٢، أكتوبر ٢00٢، ص. ٤١. 
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- عيد الحجيلي: جوامع الكمد، شعر، الدار العربية 
للعلوم ناشرن، بيروت، لبنان، ط. األولى، ٢00٩م، 

ص. ١0٥. 

تهميش  بين  العربية  )الــمــرأة  الشيدي:  فاطمة   -  
أبريل   ،٣٤ ع  نـــزوى،  مجلة  واآلخــــر(،  الـــذات 

٢00٣م، ص٢٨٥.

االنتشار  شعر،  المكية،  الموجدة  حبيبي:  محمد   -
العربي، بيروت، لبنان، ط. األولى، ٢00٧م.

 Paul Ricœur :(identité narrative in esprit).  -
.Sp.Ricoeur;n7-8; juillet- août 1988; p; 298

ناقد - املغرب  *
ثريــا العريــض: )امــرأة.. دون اســم(، شــعر، مطابــع التريكــي، فهرســة مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة،   (١(

.٩  -.٨ ١٩٩٨م، ص.   ،١ ط  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  الريــاض، 
املصدر نفسه، ص. ٩.  (٢(

املصدر نفسه، ص. ٣٣.   (٣(
املصدر نفسه، ص. ٦٦.  (٤(
املصدر نفسه، ص. ٣١.   (٥(
املصدر نفسه، ص. ٦٢.   (٦(

إبراهيــم قهوايجــي: )صــورة املــرأة يف روايــة وليمــة ألعشــاب البحــر(، ملحــق صحيفــة االحتــاد االشــتراكي   (٧(
املغربيــة، العــدد الصــادر بتاريــخ: ٢٢/ ٩/ ٢000، ص. ٨.

ثريا العريض: )امرأة.. دون اسم(، مصدر سابق، ص.٤٧.   (٨(
فاطمــة الشــيدي: )املــرأة العربيــة بــني تهميــش الــذات واآلخــر(، مجلــة نــزوى، ع ٣٤، أبريــل ٢00٣م،   (٩(

ص٢٨٥.
امرأة دون اسم، ص. ٨٩.  (١0(
)١١) املصدر نفسه، ص. ١٣٩.

)١٢) أحمــد الواصــل: متائــم، شــعر، االنتشــار العــري، بيــروت، لبنــان، الطبعــة األولــى ٢00٧م، ص/ص ٦٥- 
.٦٦

)١٣) املصدر نفسه، ص ٢0.
)١٤) محمد حبيبي: املوجدة املكية، شعر، االنتشار العربي، بيروت، لبنان، ط. األولى، ٢00٧م.

املوجدة املكية، ص. ١٢  (١٥(
املوجدة املكية، ص ١٦.  (١٦(
)١٧) املصدر نفسه، ص. ٥٨.

)١٨) عيــد احلجيلــي: جوامــع الكمــد، شــعر، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرن، بيــروت، لبنــان، ط. األولــى، ٢00٩م، 
ص. ١0٥. 

)١٩) احلازمي علي: )خسران(، شعر، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ط. ١، ٢000، ص. ١١.
برادة محمد: )لعبة النسيان( رواية، دار األمان للنشر والتوزيع، ط١ الرباط، ص. ٨٦.  (٢0(

)٢١) احلازمي علي: )خسران( ص٦٩.
)٢٢) احلازمــي علــي: )الغزالــة تشــرب صورتهــا(، شــعر، املركــز الثقــايف العربــي، الــدار البيضــاء، املغــرب، ط١، 

ص ٣٧.
ابن عربي:)فصوص احلكم(، حتقيق أبو العالء عفيفي، ط٢ دار الكتاب العربي، بيروت، ص. ٧٣.  (٢٣(

)٢٤) علي احلازمي: )الغزالة تشرب صورتها(، ص. ١٩.
)٢٥) نفسه، ص. ٢٤.

الزاهي فريد: )ابن عربي: الصورة واآلخر(، مجلة نزوى )عمان( ع ٣٢، أكتوبر ٢00٢م، ص. ٤١.   (٢٦(
ابن عربي: )الفتوحات امللكية(، ج ٢ دار صادر بيروت، )ب ت(، ص١٦٧.  (٢٧(

)٢٨) احلازمي علي: )الغزالة تشرب صورتها( ص. ٥٥.
)٢٩) املصدر نفسه، ص. ٣١.

)٣0) علي احلازمي: )خسران(، ص. ٣0.
.Paul Ricœur :(identité narrative in esprit(. Sp.Ricoeur;n7-8; juillet- août 1988; p; 298  (٣١(

بــدوي محمــد: )أقنعــة جنيــب محفــوظ: أفــكار أولــى حــول كتابــة الــذات( مجلــة ثقافــات، العــدد ٣، صيــف   (٣٢(
٢00٢ ص. ٨٥.
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الشيخ أمين الخولي
وجهوده في تجديد البالغة العربية 

)قراءة في كتاب فن القول(

■¦سميرة¦بنت¦ضيف¦اهلل¦الزهراني*

كتابه هذا  الخولي في مستهل  يعقد 
مصطلح  بإرساء  بدأها  طويلة،  مقدمة 
ــذي يــرتــضــيــه بــديــاًل  ــ ــول( ال ــقـ )فـــن الـ
لمصطلح البالغة العربية، وضمن ذلك 
التي  التجديد والتغيير  يؤكد على فكرة 
طالت شتى العلوم، وكان يرى أنها يجب 
العربية، كذلك؛ وقد  البالغة  أن تشمل 
موازًنا  دقيقة،  عناية  بعد  ذلك،  له  كان 
بين الدرس البالغي القديم وبين ما جاء 
كما  البالغة،  تاريخ  متتبًعا  الغرب،  به 
وصل  حتى  يائسة،  غير  بطريقة  يقول، 
إلى تأليف نسق كامل منها، ويأمل بأن 

في  البالغة  دستور  النسق  هذا  يصبح 
القول(،  )فن  اسم  تحت  وذلــك  درسها، 
اللسان،  على  خفيفتان  »كلمتان  وهما: 
أمامي  تمثالن  ــوجــدان،  ال فــي  فــعــوالن 
يركزه  الــذي  العلم  كأنهما  شاخصتين، 
الرائد، حيث ينتهي به االرتياد، يثبت به 
وصول، ويبسط به سلطان أمته...«)١). 

ــي عــلــى خطة  ــخــول يــقــوم كــتــاب ال
تفصيلية يوضحها الكاتب من الصفحة 
التاسعة والثالثين وحتى الصفحة الثانية 
على  الخطة  هــذه  وتــقــوم  ــن،  ــي ــع واألرب

واثنتين وثمانين صفحة(  القول( في )مائتين  الخولي )فن  أمين  يقع كتاب 
من القطع المتوسط، يتناول فيه رؤيته الجديدة للبلغة العربية؛ في محاولٍة 
منه إلى تخليص البلغة العربية من األساليب الفلسفية العقلية، والمنطقية 
الكلمية، وإبعادها عن الميدان النظري والتناول العقلي، وبعثها في ميدان الفن 
ية  الوجداني، مرتكًزا في الشرح والتحليل على أسباب الحكم الفني؛ لتحقيق فنِّ

البلغة. 
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بحثية،  المقارنة ضمن ستة فصول  منهجية 
يقارن خاللها ما بين الدرس البالغي القديم 
والبالغة عند المحدثين، متتبًعا موضوعات 
للدرس  والجوهرية  الرئيسة  الوجهة  تشكل 
البالغي: صورة البالغة عند كل من القدماء 
والمحدثين، دائرة بحث البالغة في الدرس 
درس  منهج  المحدثين،  عند  ونظيره  القديم 
والحياة،  اللغة  ثم  وحديًثا،  قديًما  البالغة 
يتبعه غاية البالغة أمس واليوم، ثم في الفصل 
السادس يصل إلى الفصل في القول ما بين 
بالغة اليوم أو فن القول، وفي النهاية يعرض 
البالغي  لــلــدرس  وينظر  لنتائجه،  الكتاب 
مفصاًل  القول(  )فن  يرتضيه  الذي  الحديث 
الحديث في تقسيمات مباحثه وموضوعاته، 

وما يتناوله من مفاهيم ومصطلحات. 

إلى  العربية  البالغة  إعادة  الخولي  حاول 
فًنا  لتكون  يقول؛  الــدرس األدبــي كما  رحاب 
جمياًل، بعيًدا عن التفريعات الكثيرة في فنونه 
وموضوعاته، وعن الفلسفة المعمول بها في 
شرح هذه الموضوعات وتفصيلها ومناقشتها 
بــاتــخــاذه مبدأي  لــه ذلــك  ــان  ــرى، وكـ يـ كما 
العربية،  البالغة  لمواد  والتحلية(  )التخلية 
والــحــذف  والتنسيق  الــضــبــط  ــادة  إعــ عــبــر 
المحببة،  الــصــورة  إكسابها  بغية  لبعضها؛ 
تخليص  يرى-تعني  ما  -بحسب  فـ)التْخلية( 
الــبــالغــة مــن الــجــمــود والــجــفــاف والــذبــول، 
ليصلح من بعدها )التْحلية( بأسباب الُحْسن، 

ووسائل التأثير، وزيادة ما يجب زيادته. 

إلى وقوف  مبكًرا  الخولي  أمين  تنبَّه  لقد 
البالغة العربية عند حدود الجملة أو ما في 
أو  النَّص األدبي  إلى  يتعدَّ ذلك  حكمها، ولم 
القطعة الكاملة، وكانت هذه ركيزة أساس من 

الركائز التي استند عليها في دعواه الجديدة 
للدرس البالغي العربي الحديث تحت مسمى 

)فن القول(. 

تجديد  فــي  الــخــولــي  آراء  أهــم  تتلخص 
في  القول(  )فن  كتابه  في  العربية  البالغة 

النقاط اآلتية: 

البالغـة(  )عــلــم  مصطلح  إبـــدال  أواًل:   -
يرى  فالخولي  الــقــول()٢)،  )فن  بمصطلح 
على  األصــدق  التعبير  هو  القول  فن  أن 
الوجهة الفنية للدرس البالغي، كما يرى 
المنطق  أمر  )ليس  القول  فن  أساس  أن 
العقلي االستبطاني الفلسفي، بل هو ألوان 
النفسي،  العاطفي  المنطق  مــن  أخــرى 
المتصل بحياة اإلنسان الوجدانية ونشاطه 
الذوقي، وإدراكه للحسن، وانفعاله به«)٣).

ثانًيا: يقترح تفصياًل طوياًل ودقيًقا لخطة   -
التعليم،  معاهد  فــي  والعمل  الــتــدريــس 
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والمادة  والتلميذ  المعلم  من  بكل  تختص 
وتبسيطها  وبــيــانــهــا  عــرضــهــا  العلمية؛ 
بالكتاب  يتعلق  فيما  وكذلك  للدارسين، 
والبيان  الــعــرض  هــذا  بــه  يتحقق  الـــذي 
المكسب لهذه القدرة، وكل ذلك يصب في 

صالح الدارس وفهم المادة العلمية)٤). 

ثالًثا: ال ينسى الخولي أن يؤكد مراًرا أَْن   -
ن  نظل مخلصين للقديم، وأَْن نُحسن الظَّ
س خيره ونجلو محاسنه، ال أن  به، فنتلمَّ
نتركه ونغفل عما فيه)٥)، ويكون شعاره في 
ذلك أّن »أول التجديد قتل القديم فهًما، 
ويقويه إيماننا بأن الحياة نماء مستمر«)٦).

رابًعا: يدعو إلى تْخلية البالغة من كل ما   -
واالعتبارات  المالحظ  من  كاهلها  يثقل 
دوا على أساسها بحثهم، وأيًضا  التي حدَّ
إبطال غير الصحيح منها، وكذلك التداخل 
الحاصل ما بين العلم والفن في األذهان، 

ليتم اإلقرار بمعنى الفن حقيقة)٧).

ــك مــا يضمن  ــ ــا: الــتــْحــلــيــة، وذل ــًس خــام  -
بالنسبة إليه اإلخالص إلى القديم، ويتم 
أُفِقه،  وبسط  البحث  دائرة  بتوسيع  ذلك 
يكون  ــمــا  وإنَّ الجملة،  على  يقتصر  فــال 
ثم  األَدبية  الفقرة  إلى  البحث  دائرة  بمّد 

القطعة الكاملة من الشعر والنثر)٨). 

لعلوم  الثالثي  التقسيم  إلــغــاء  ســادًســا:   -
البالغة العربية، فهو يرى أن التقسيم في 

حقيقته ثنائي، والبديع ما هو إال تابع)٩).

يتم  أن  التْحلية  من  أن  يرى  كما  سابًعا:   -
األدبية  المعاني  لبحث  مكان  تخصيص 
لم  ما  وهــو  المحدثين،  صنيع  نحو  على 
تُعَن به المدرسة الكالمية؛ وتمييز مكان 

لبحث الفنون األَدبية، وإفراد مكان لدرس 
األَساليب. 

أيًضا  الخولي  عند  التْخلية  ومن  ثامًنا:   -
االضطراب  من  البالغـي  التأليف  تخلية 
مع  األُخـــرى  العلـوم  تــداخــل  مــن  الناتج 
البالغـة كالنحو، فيتم الفصل بينها، ومنع 
إلــى خلل في  يــؤدي  الــذي  هــذا التداخل 
البالغي  الــدرس  في  واضــطــراب  الفهم 

كله)١0).

يتم  أن  كذلك،  للتْخلية  رؤاه  ومن  تاسًعا:   -
تخلية البالغة من األَبحاث التي أَقحمها 
دق  كالصِّ واختالطه؛  المنهج  اضطراب 

والكذب)١١).

عاشًرا: يدعو الخولي في سياق كل ذلك   -
واضًحا،  تمثُّاًل  الفني  المنهج  تَمثُّل  إلى 
ــا، وهــذا عنده  والــتــزامــه الــتــزاًمــا صــادًق
ــروح  والـ المسعف،  الـــذوق  على  يعتمد 
الــحــرة، والــرغــبــة الــصــادقــة فــي تجديد 
أثقل  مــمــا  وتخليصها  ــا،  حــًق الــبــالغــة 

عليها)١٢).

ــرى أن فــن الــقــول هو  الــحــادي عــشــر: ي  -
المتكلم  يريد  نفسية  لحاجة  استجابة 
يريد  وعواطف  يحققها،  أن  المتفّنن  أو 
للخالفين  فيحفظ  ويظهرها،  يجليها  أن 
بعده وسيلة المتعة بها، كما يرى بضرورة 
الفنية  العملية  فــي  المخاطب  ــراك  إشـ
واعتباًرا  ــا  إدراًكـ هناك  أن  اعتبار  على 
المتفنن  يصدر  حينما  المخاطب  لحال 
المتكلم  تجاوب  ذلــك  في  ويــراعــي  فنه، 

وإحساسه بما يلقى عليه من جمال)١٣).

أيًضا  التحلية  من  يتم  أن  عشر:  الثاني   -
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ــدرس مقدمة  ال هــذا  يــدي  بين  يقدم  أن 
نفسية، ال أمر المنطق العقلي االستنباطي 
الفلسفي؛ بل ألوان من المنطق العاطفي 

النفسي)١٤).

آثار  من  الــدراســة  تْخلية  عشر:  الثالث   -
الضيِّقة  القديمة  البالغية  ــدراســات  ال
الفنية  الرجعية  بالتحرر من  فعاًل،  األُفق 
واألفكار التي تقضي بأنه لم يبق في هذا 
العصر إال الشر وكل رديء، وأن العصور 
وأن  كــل شـــيء،  فــي  فــاتــت  قــد  الذهبية 
القديمة  الدراسات  آثار  من  التحرر  يتم 
ضيقة األفق، وااللتزام بالمقررات األدبية 
قالوا  التي  النقدية  واألحــكــام  القديمة 

بها)١٥).

الدراسة  ــزام  إل يتّم  ال  أَْن  عشر:  الرابع   -
الذي  الديني  ابع  بالطَّ الحديثة  البالغية 
لَِزم الدراسات البالغية يوم كانت غايتها 

فالحياة  الكريم،  القرآن  إعجاز  معرفة 
جاء  بما  ذلك  من  اكتفت  نفسها  الدينية 
وقيل فيها، وال حاجة بها إلى جديد يقال 

بعد)١٦).

بعظمة  الشعور  يتم  أن  عشر:  الخامس   -
الدرس  تلمس  أجلها  من  يتم  التي  الغاية 
العلمية  بالثقافة  والثقة  وحيويته،  األدبي 
والفنِّية لهذا العصر، وتزويد ثقافتنا بما 
ممـا  فنيـة  دراســـات  مــن  عليها  يستجّد 
من  العصرية  األَدبــيــة  الشخصية  يكمل 
الموسيقى  أُصــول  من  شيء  معرفة  نحو 

وفلسفتها وسائر الفنون)١٧).

هذه  مــن  األول  الــجــزء  ينتهي  هــنــا،  ــى  إل
القراءة على وعٍد بإكمالها في العدد القادم 

إن شاء اهلل.

باحثة دكتوراه / جامعة أم القرى بمكة المكرمة.  *
فن القول، د. أمين الخولي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٩٦م،ص٢١.   (١(

فن القول، المصدر السابق، ص٢١.  (٢(
فن القول، ص٢٦٢.  (٣(

فن القول، ص٦٥-٧٤.  (٤(
فن القول، ص٢٣٢.  (٥(

فن القول،  ص١٩٢.  (٦(
فن القول، ص٢٢٩-٢٣٦.  (٧(
فن القول،  ص٢٣0-٢٣٩.  (٨(

فن القول،  ص٢٣٨.  (٩(

فن القول،  ص٢٤٥.  (١0(
فن القول، ص٢٤٩.  (١١(
فن القول،  ص٢٥0.  (١٢(

فن القول،  ص٢٥٧-٢٦0.  (١٣(
فن القول، ص٢٦٢.  (١٤(
فن القول،  ص٢٦٦.  (١٥(
فن القول،  ص٢٦٧.  (١٦(
فن القول،  ص٢٦٨.  (١٧(
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تعريٌف  هــو  فالتصور  يــالحــظ،  مما 
بينما  ف.  ــمــعــرَّ ــل ل ــزة  ــمــمــيِّ ال بــالــصــفــات 
الماصدق هو تعريٌف بتعداد األفراد الذين 
يشملهم اللفظ أو يصدق عليهم. والتعريف 
يكون أساًسا معرفًيا للحكم. فعندما أقول 
»سقراط إنسان« فإني أقصد أن سقراط 
تعريف  )وهــذا  اإلنسان  لفئة  ينتمي  فرد 
عاقل  أن سقراط حيوان  أو  بالماصدق(، 
الماصدق  ففي  بالتصور(.  تعريف  )وهذا 

التصور  كلّية، وفي  أُدرُج سقراط في فئة 
أوّضح الصفات الماهوية التي تالزمه.

المفهوم ال يكون فردًيا إنما يعّبر عما 
»سقراط«  فكلمة  »نــوعــّي«؛  أو  »كلّي«  هو 
ليست مفهوًما، بل اسٌم يشير لفرد بعينه، 
الكلمة  ألن  فمفهوم  »إنسان«  كلمة  بينما 
تدل على تصور لماهية اإلنسان، وتنطبق 
على النوع اإلنساني ككل، وليس على فرد 

بعينه.

الماهية والمفهوم:
كارل بوبر وطيش العلموية

■¦شايع¦الوقيان*

كلمة »مفهوم« مشتقة من المصدر »فهم«، وصيغت على وزن مفعول من الفعل 
آخر:  وبتعبير  اللفظ؛  ُيفَهم من  ما  تعني  فالكلمة  هنا،  ومن  للمجهول؛  المبني 

المفهوم هو معنى الكلمة أو المصطلح.

والمعنى  المصطلح.  معنى  هــو  المفهوُم:  الفلسفة،  وفــي  المنطق،  علم  فــي 
ههنا نوعان حسب المناطقة: تصوٌر وما َصَدق. ويسمى أحياًنا: تضّمٌن وشموٌل. 
كأن  العامة،  الفكرة  فالتصور هو  وما صــدق.  لها تصور  كلمة  »إنسان«  فمصطلح 
نقول »اإلنسان حيواٌن ناطٌق«، أما الماصدق أو الشمول فهو تحديد معنى اإلنسان 
وليلى  »اإلنسان هو محمد وعلي  التعريف، فنقول  الذين يصدق عليهم  بأفراده 

وعمر.. إلخ«.
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أشرنا آنًفا إلى أن التعريف ضروري إلصدار 
فرٌع  الشيء  على  »الحكم  قيل  فكما  األحكام. 
على  يحكم  أن  للمرء  يمكن  فال  ِره«.  تــصــوُّ من 
ع  الليبرالية، مثاًل، وهو ال يعرف معناها. والتسرُّ
العقل. لكن  ــات  آف آفــة مــن  فــي األحــكــام يعد 
مشكلة  على  يقتصر  ســوف  المقال  مــوضــوع 
الفلسفي  الــفــكــر  ــي  ف بـــرزت  إبــســتــمــولــوجــيــة 

المعاصر، وهي مشكلة االستقراء. 

ــن الــشــواهــد  ــو االنـــطـــالق م ــراء ه ــق االســت
اإلنساُن  الحــَظ  عــام.  قانون  لتكوين  الجزئية 
مثاًل أنه عندما عّرض قطعة من الحديد على 
أخرى  وفــي ظــروف  وتــمــددت.  انصهرت  النار 
من  أيًضا قطع  تمددت  وبالمثل  الحدث.  تكرر 
نار  المستها  عندما  وغيرها  والنحاس  الذهب 
قوية. فخرج اإلنسان بقانون كلي »كل المعادن 
في  تكمن  االستقراء  بالحرارة«. مشكلة  تتمدد 
المعادن  من  عّينة  اإلنسان  اختبر  لقد  اآلتــي: 
فقط، وليس كل المعادن الموجودة في الكون. 
»بعض«  الالمبررة من  القفزة  فلماذا قفز هذه 

إلى »كل«؟

أال يمكن أن نجَد غًدا قطعة معدن ال تتمدد 
ما  الــكــون  طبيعة  فــي  هناك  ليس  بــالــحــرارة؟ 
بالحرارة. وهذه  يمنع أن نجد معدًنا ال يتمدد 
الثامن  القرن  في  هيوم  ديفيد  طرحها  الفكرة 
عشر وأثار بذلك مشكالت لم تنته حتى اليوم. 
وكان فالسفة المسلمين والمتكلمون قد انتبهوا 
إلى هذه المشكلة أيًضا والسيما مع أبي حامد 

الغزالي. 

االســتــقــراء  عــالقــة  فــي  ننظر  دعــونــا  اآلن 
بالتعريف وبفلسفة المفهوم:

من الجلّي أن علماء االستقراء ينالون الحد 
والمالحظة،  التجربة  طريق  عن  التعريف  أو 

قطعة  هو  »المعدن  مثل  تعريف  إلى  فيصلون 
عنه  الناجم  والحكم  بالحرارة«.  تتمدد  صلبة 
الكلي،  المقام  إلــى  التعريف  رفــع  ســوى  ليس 
فينتج  المناطقة،  يقول  كما  القضية  تسوير  أو 
لنا »كل المعادن تتمدد بالحرارة«. والحكم هو 
قانون مضمر. لكن لو افترضنا أننا وجدنا في 
الغد الباكر قطعَة حديٍد ال تتمدد بالحرارة فإننا 
نكون أمام أمرين: إما أن نغير تعريف المعدن، 
أنها  على  الحديد  من  القطعة  هذه  نصّنف  أو 
ليست من المعادن! وكال األمرين غير محمود 

العواقب. 

منفتحون  أنهم  يزعمون  االستقراء  علماء 
ألن  مستعدون  فهم  وبالتالي،  التجربة،  على 
يــغــيــروا أو يــعــيــدوا صــيــاغــة قــوانــيــنــهــم. لكن 
أن  من  خافوا  أخــرى،  جهة  من  العلماء،  بعض 
األحكام  تقرير  في  والتحّكم  العشوائية  تدخل 
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التحقق  يسمى  لديهم  مبدأ  فثمة  والقوانين. 
التجريبي، وهو تطوير قام به فالسفة الوضعية 
المنطقية لنظرية المطابقة في الصدق. تقول 
إذا،  أبيض« صادقة  »الثلج  العبارة  إن  النظرية 
أبيض.  الحال  واقع  في  الثلج  كان  فقط،  وإذا 
الواقع  من  مشروعيته  يستمد  فالحكم  وهكذا 

ذاته وليس عشوائًيا. 

لكن لننظر في العبارة األخرى »كل المعادن 
تتمدد بالحرارة« تكون صادقة إذا، وإذا فقط، 
بكلمة  متعلقة  المشكلة  الحال.  واقــع  طابقت 
المعادن  كل  نستطيع مالحظة  ال  فنحن  »كل«. 
عليه  محكوم  فاالستقراء  وهكذا  بعضها.  بل 
أن يظل ناقًصا. ولكن اإلشكال هو أننا ال نجد 
مسّوًغا معقواًل لالنطالق المفاجئ من الجزئي 

إلى الكلي. 

حاول كارل بوبر أن يحل المشكلة من خالل 
القابلية  مبدأ  واقــتــراح  التحقق  مبدأ  رفــض 
سيادة  ظل  في  نشأ  بوبر  له.  كبديل  للتكذيب 

النزعة العلموية التي ترى أن كل قضية علمية 
يجب أن تكون قابلة »للتحقق« التجريبي. ولكنه 
رأى أن نظرية إنشتاين تقبل التحقق بمثل ما 
تقبله نظريات ماركس وفرويد وأدلر. وبسبب 
النزوع العلموي لدى بوبر اقترح أن الفرق بين 
في  يكمن  اآلخــريــن  ونظرية  إنشتاين  نظرية 
لو  التكذيب  لخطر  ُمعّرضة  كانت  األولــى  أن 
النظريات  أما  تنجح.  لم  إدنجتون  تجربة  أن 
هذه  لمثل  تتعرض  فلم  واالجتماعية  النفسية 
المخاطرة؛ إذ يمكن أن نجد صراًعا في بعض 
المجتمعات غير نابع من التفاوت الطبقي كما 

تزعم النظرية الماركسية!

صحيح.  طريق  في  يسير  وبوبر  اآلن  إلــى 
النفسية  الــنــظــريــات  بين  ــط  رب عندما  لكنه 
في  وقع  والتنجيم  الكهانة  وبين  واالجتماعية 

طيش العلموية.

والنظريات  النسبية  نظرية  بين  ميز  الذي 
اإلنسانية، ليس في الواقع عدم التكذيب فقط، 
فإنشتاين  المدروسة.  الموضوعات  طبيعة  بل 
وليس  )الــضــوء(،  ماديا  موضوعا  يــدرس  كــان 
ظواهر إنسانية. وال يخفى أن األخيرة عرضة 
الضوء  أما  الفردي.  والمزاج  والتغير  للتقلب 
فال فرق، وليست هناك حزمة ضوء أكثر حًبا 
أكثر تحرًرا  أو  للحياة من حزمة ضوء أخرى، 

من غيرها، مثال!

دراسة الظواهر اإلنسانية لن تكون دقيقة؛ 
ألن كل عنصر فيها )وهم األفــراد( لهم وجود 
التوقعات  ويخالف  وواٍع  وحــرٌّ  ومتفرٌد  متميٌز 

والتنبؤات العلمية الدقيقة.

يرى بوبر أن ما يميز قضايا العلوم اإلنسانية 
بـ  أســمــاه  مــا  هــو  والتنجيم  الكهانة  وقضايا 
 conventionalist االصطالحية  )المناورة 
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الــبــالغــيــة  الــحــيــل  مـــن  نـــوع  وهـــي   ،)twist
والمنطقية لتجنيب النظرية أي تكذيب.

الرجل  مغالطة  نتذكر  دعــونــا  ــك  ذل لفهم 
اإلسكتلندي:

يقول أحد سكان إسكتلندا: كل اإلسكتلنديين 
إسكتلندي  »جــون«  إن  شخص:  فيرد  كــرمــاء. 
إسكتلندي  هو  إًذا،  فيجيبه:  كريم.  غير  ولكنه 

غير أصيل!

تستطيع  اإلنسانية  النظريات  أن  والفكرة 
الــمــنــاورة  خــالل  مــن  التكذيب  على  التحايل 
كلما  التعريف  بتعديل  تقوم  أي  االصطالحية؛ 
ينتبه  لــم  لكن مما  صــادفــت شــواهــد ضــدهــا. 
في  تطبيقها  يمكن  المناورة  هذه  أن  بوبر،  له 
القضايا العلمية أيًضا.. لننظر في المثال اآلتي:

»كل البجع أبيض«.

هذه قضية علمية حسب بوبر، ألنه يكفي أن 
نجد بجعة واحدة سوداء من بين ماليين ماليين 
القضية  أو  التقرير  لتكّذب  البيضاء  البجعات 
أعاله. لكن، ماذا لو قال المتحمسون للقضية: 
)ما دامت هذه البجعة غير بيضاء فهي ليست 
بجعة أساًسا؛ ألّن من تعريف البجع أنه »طائر 

أبيض مائي له جيب تحت منقاره«(.

في هذه الحالة ال أعتقد أن مبدأ التكذيب 
الفلسفات  إلــى  يحيلنا  وهــذا  بنجاح.  سيعمل 
تركيبية  العلم  معايير  أن  تــرى  التي  العلمية 
أن  أو  ُمــطــلـَـقــة.  معايير  ولــيــســت  مصطنعة، 
»التعريفات« هي في األساس أدلة إرشادية كما 
يقول فتغنشتاين، وال تعبر عن الواقع بقدر ما 

تعبر عن اعتقادات العلماء ومناهجهم.

مبادئ التكذيب والتحقق ونحو ذلك ال يمكن 
القيم  من  خال  مفارق  واقع  في  تجري  أن  لها 

ومن االعتقادات المسبقة، وما دام الواقع الذي 
تجري فيه التجارب واقًعا فينومينولوجًيا، أي تم 
تحديده عبر سلسلة طويلة من خبرات العلماء 
الواعية والقصدية؛ فإن مبادئ التجربة عموًما 
لن تكون دقيقة أو خارج حدود الزمان والمكان.

ال ريب أن منهج التكذيب يقدم تمييًزا مفيًدا 
غير  والنظرية  العلمية  النظرية  بين  ودقيًقا 
العلمية. لكن ثمة مضمرات يصادر عليها كارل 
بالتحديد  نــدري  ال  مثال،  فحص.  دونما  بوبر 
أساس  هو  للتكذيب  القابلية  مبدأ  كان  إذا  ما 
ميتافيزيقي لتحديد ماهية العلم، أم أنه ينهض 
على تصور مسبق لماهية العلم؟ بعبارة أخرى: 
هل العلم هو كل ما يقبل التكذيب أم أن كل ما 

يقبل التكذيب علًما؟ 

منهجية  إشكالية  ثمة  أن  هو  اآلن  يهمنا  ما 
تعريف  وهــي  جــيــدا،  فحصها  يتم  لــم  عميقة 
التي  القضية  فــي  لننظر  نفسه.  »التعريف« 
هذه  أبــيــض«.  البجع  »كــل  بوبر  بها  يستشهد 
ثمة  أي  التكذيب؛  تقبل  ألنها  علمية  القضية 
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كفيل  وهذا  بيضاء،  غير  بجعة  لوجود  إمكانية 
بهدم النظرية. 

لنسير مع المثال إلى آخره، ولنفترض فعاًل 
هو  الناس  كل  ورآه  رأيناه  الــذي  البجع  كل  أن 
علمي  فريق  وجــد  -وبالصدفة-  لكن  أبيض. 
بوجود  وتفاجأ  معزولة  المحيط  فــي  جــزيــرة 
بجع أسود. فمن بين ماليين البجع لدينا اآلن، 
لنقل، خمسون بجعة سوداء. هذا الفريق العلمي 

سوف ينقسم إلى قسمين:

الفريق األول سيرى أن القضية »كل البجعة 
هذه  بسبب  علمية  )وهي  كاذبة  قضية  أبيض« 

القابلية للتكذيب(.

لكن الــفــريــق اآلخـــر ســيــقــول: مــهــاًل، هذه 
بجًعا.  األســاس  من  ليست  الخمسون  الطيور 
ومن ثم فالقضية تظل صادقة )من الواضح أن 
قضية هذا الفريق لن تقبل التكذيب بسبب هذا 
التحايل االصطالحي(. لكن هل ما فعلوه تحايل 

ومناورة اصطالحية؟

آخر  مستوى  إلى  سيتوجهان  اآلن  الفريقان 

من النقاش: ما هو البجع؟ كيف نعّرف البجع؟ 

هنا نعود لسؤال الماهية.. وهو سؤال فلسفي.

من حق الفريق الثاني أن يقول لألول: ما هو 
البجع؟ أال ترون أنكم تصادرون على المطلوب 
ثم  إلخ«  أبيض..  طائر  »البجع  تقولون  عندما 
البجع  »كل  القضيَة  التعريف  من هذا  تشتقون 
إن  قلتم  بجعة سوداء  إذا صادفتم  ثم  أبيض«؟ 
مبدأ  في  ليست  إًذا،  مشكلتنا  كذبت؟  القضية 
التحقق أو التكذيب بل في تعريف البجع. يبدو 
الشائع  بالتعريف  متمسك  األول  الفريق  أن 
للبجع، وهو تعريف غير مضبوط بل مشتق من 
للغة، وليس أن األمر يسير  اليومي  االستعمال 

على مبدأ القابلية للتكذيب.

هل هذا يعني أن العلَم ليس له أساس واقعي 
بها  قــام  ذهنية،  تركيبات  إال  هو  وإْن  راســخ، 
مع  للتغير  قابلة  وأنها  معينة،  فترة  العلماء في 

تغير الزمان؟

واحــد  داللـــي  لحقل  تنتمي  كلمات  هــنــاك 
المفهوم، الحكم، التصنيف(.  وهي: )التعريف، 
فالشيء موضوع الدرس هو هو، وما يتغير ليس 
سوى زوايا النظر التي نراه بها، وأيضا منظومة 
الحقل  هــذا  بها.  نعّرفه  التي  المصطلحات 
الداللي، أسميه حقَل الماهية؛ وسؤال الماهية، 
إلى  يحتاج  والعلُم  فلسفّي.  سؤال  أسلفنا،  كما 
النظر الفلسفي في هذا الموضوع لكي يتجاوز 
اللغة. فلو الحظنا، فإن االختالفات  مالبسات 
بين أصحاب مبدأ التحقق ومبدأ التكذيب هي 
وفي  المستعملة  اللغة  طبيعة  في  اختالفات 
الحدود والتعريفات التي ينطلق منها كل عاِلم 

دونما فحص دقيق، وتحليل عميق.
كاتب سعودي.  *
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في نقد »العقل المجرّد«
أو من »تجميد العقل« إلى »تفعيل العقل« 

عند المفكر طه عبدالرحمن

■¦إسماعيل¦املوساوي*

األفــعــال  ــي  ف يــدخــل  الــعــقــل  إن  أوال: 
اإلنسانية، شأن الصبر والسمع؛ إذ المبصر 
ذلك  على  وقس  بصره،  في  وعقله  يبصر 
العقل،  ورافقه  إال  حّس  من  فما  السامع 
داخل  والعقل  إال  للجوارح  فعل  من  ما  بل 
فيه. فشأنه أنه فعالية متعدية تصحب كل 

الفعاليات اإلدراكية الذهنية والحسية.

األفعال  شــأن  شأنه  العقل  إن  ثانيا:   -
سلك  إذا  يحسن  ويقبح؛  يحسن  قد 
به صاحبه مسلك المعرفة الحقيقية، 

وإال سيقبح بزيغه عنها.

األفعال  سائر  مثل  العقل  إن  ثالثا:   -
ــن)١)،  والــتــحــسُّ الــتــحــوُّل  عليه  يــجــري 
بتعدد  القول  إلى  نحن  وإال اضطررنا 
عاقلة،  ذات  اإلنــســان؛  فــي  ــذوات  ــ ال
إنه  إال  مجربة..  وذات  عاملة،  وذات 
العقل  ــان  ك مــا  عبدالرحمن  طــه  مــع 
انتهينا  وإال  فعالية،  هو  وإنما  ــا«،  »ذاًت

إلى »تشيئ العقل«.

يقول طه عبدالرحمن إن دعاة الحداثة 
أي  العقل؛  تشيئ  إلى  عامة  بصفة  سعوا 
إنهم ذهبوا إلى جعله جوهًرا أو ذاًتا، وقد 

الذي  الوجه  أن  مفادها  قناعة  من  عبدالرحمن  المغربي طه  المفكر  ينطلق 
شغل الفلسفة إلى حدِّ االفتتان به هو كون أن الحداثة األوربية هي حداثة عقل؛ إذ 
نجده ما فتىء يؤكد من كتابه »العمل الديني وتجديد العقل« )١967م( إلى كتابه 
»سؤال العمل« )٢0١٢م(؛ على أن العقل، بخلف ما يعتقد ما كان »جوهرا« قائًما 
بذاته، أو »ذاًتا« مستقلة بأمرها، وإنما هو فعل بأفعال مرتبط بغيره، و»سلوك« من 
السلوكات متعلق بسواه؛ فما كان هو »ذاًتا« وإنما هو فعل وعمل، وقد بّين األستاذ 

طه عبدالرحمن هذا األمر من خلل العناصر اآلتية:
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»تجميد  هــذا  للعقل  الحداثة  تشيء  عن  نتج 
للعقل«؛ أي جعل العقل ثابًتا في رؤاه وأحكامه، 
ذلك  عكس  يرى  عبدالرحمن  طه  نجد  ولهذا 
من خالل اعتقاده أنه يجب »تفعيل العقل«؛ أي 
أنه ينظر إلى العقل بوصفه »فعال« و»سلوًكا«، 
ولهذا ينتقد الحداثة األوربية وتصورها للعقل 
فعل  ال  مجمدا،  األخير  هذا  معه  صار  الــذي 
عبدالرحمن:  طه  يقول  لهذا  لــه،  سلوك  وال 
»العقل الذي ال يتقلب فهو ليس بعقل حّي على 
اإلطالق، والعقل الذي يبلغ النهاية في التقلب، 

فذلكم هو العقل الحّي الكامل«)٢). 
أن  عبدالرحمن،  طه  مع  المعلوم،  من  إًذا، 
العقل يتقلب النظر في األشياء وإنه على قدر 
من  علمت  فقد  وتعمقه،  توسعه  يكون  تقلبه، 
نفسك -يا عاقاًل- أنه ليس كل ما يقضي به 
يرتضي  العقل  ترى  ولذلك  حًقا،  يكون  العقل 
اليوم مذهًبا ويرجع عنه غًدا، ثم يصير بعد غد 
إلى رأي ثالث. أكثر من هذا، ثمة انقالب أطوار 
العقل بين المعارف، وذلك أن طور العقل في 
المعرفة ال يتطابق مع طوره في معرفة أخرى، 
بل يتجاوز ذلك إلى درجة التضاد بين الطورين 
المعرفتين،  هاتين  مع  التضاد  وجود  مع  مًعا، 
فهذا ال يعني أن واحدة منها أشد عقالنية من 
تتوارد  قد  الــواحــدة  المعرفة  إن  بل  األخــرى، 
طه  ويأخذ  أطوارها،  باختالف  تختلف  عقول 
يقول  إذ  مثااًل؛  المنطق  مبحث  عبدالرحمن 
بأنه تجد أن ما كان قديمه المبني على مبدأ 
»الهوية« ومبدأ »عدم التناقض« ومبدأ »الثالث 
الــذي  جــديــده  مــن  عقالنية  بأشد  الــمــرفــوع« 
استحال، هو يؤمن بالتقلب والتعارض بل األمر 

بالضد، إنما العقل حقيقة متقلبة وبدالة. 
البيان، أن طه عبدالرحمن سعى  غنيٌّ عن 
فالعقل  وتكثيره؛  وتنويعه  العقل«  »تعديد  إلى 

عنده، عند التدقيق »عقول« وذلك ال بالمعنى 
بالفهم  وإنما  الــفــردي،  بالمعنى  وال  القومي، 
اإلجرائي، وهذا خالف طرح األستاذ عبداهلل 
العروي لمفهوم العقل الذي يطرحه كمفهوم ال 
الثقافة العربية اإلسالمية، وهو مفهوم  تعرفه 
حداثي ويمتح من الحداثة الغربية بصفة عامة، 
التعددية  هذه  على  عبدالرحمن  طه  ويبرهن 
بأن طرف االستدالل ال ينضبط بضابط واحد؛ 
العقول ال تكون واحدة وإنما هي  فكذلك هي 
منها  الغرب  عرفه  ما  »وأن  كثيرة  عقالنيات 
يقف عند األخذ بأدناها وهو ما سميناه بالعقل 

المجّرد«)٣). 
هذا  أن  عبدالرحمن  طــه  حسب  والــحــال 
العقل المجرد الذي ادّعته الحداثة أنه عقل وال 
عقل سواه، لئن هي رجعت إلى حقيقته، لتبّدى 
لها أنه عقل شأنه يقدم النظر على العمل، وأنه 
عقل يطلب العلم لذاته ال لما يثمره من المنافع، 
األشياء  بظاهر  العلم  على  يقتصر  عقل  وأنــه 
ببواطنها؛  العلم  إلــى  أبــدا  ويتطلع  وعاجلها، 
ولهذه الحيثيات، فإن شأن العقل المجرد هذا 
كما  الضال  النظر  يورث  »قد  الذي  العقل  أنه 
يورث العلم الضار«)٤)، والحال أن عقل الحداثة 
هذا »عقل مستقل« أو هو »عقل منفصل«؛ أي 
أنه عقل مجرد عن الشرع ومفصول عن الخلق، 
أنــه حر ومــا هو بُحر، ومــا كــان العقل  ادعــى 
أي  بالتحقيق،  مجرًدا  عقاًل  المجرد  الحداثي 
متعلًقا بالموضوعية وإنما كان هو مجرًدا من 
الموضوعية بما يعني استيعاب المعاني الدينية 
الواقعة  استحضار  أي  األخــالقــيــة؛  والــقــيــم 
والحال  القيمة،  أو  المعنى  واستبعاد  المجردة 
أن »كل ما تفعله هذه الممارسة العقالنية هو 
أنها تستبدل المعاني األخالقية الدينية معانَي 
وقيًما أخرى غير دينية غير أخالقية بما فيها 
العقل  هذا  أن  والحق  نفسها«)٥).  الموضوعية 
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عقاًل  ينصب  أن  يجب  الحداثي  المجّرد 
أعلى منه هو »العقل المتصل« أو »العقل 
الموصول«، وهو العقل الذي »تذكر هذا 
نفسه،  في  حفظه  على  ودام  الميثاق، 
فأوكل األمر إلى البارئ، بحيث يرى في 

كل شيء، أن في نفسه أو أفقه، أية 
من آيات سيادة بارئه«)٦). 

العروي  عبداهلل  سعى  ما  وبقدر 
طه  رام  ــد  ــق ف الـــعـــقـــل،  إطـــــالق  ــى  ــ إل

للعقل  إن  إال  العقل؛  تحديد  إلى  عبدالرحمن 
حدوًدا يقف عندها، وإن العقل ليس من شأنه 
أن يعقل كل شيء؛ فهذا غير صحيح، استناًدا 
من  طلبنا  نحن  لو  فيقول:  عبدالرحمن؛  لطه 
العقل أن يقول لنا: ما العقل؟ ما استطاع. ألن 
العقل ال يمكن له أن يعقل الكل وهو جزء منه؛ 
مستداًل  العقلي  الدليل  في  ما  كل  ليس  ألنــه 
بدًءا  بل نجد فيه ما ال استدالل عليه،  عليه، 
من المقدمات وانتهاًء بقواعد االستدالل؛ فهذه 
جميًعا الشأن فيها أن تكون موضع تسليم، وهو 
قبول األمر بال وجه دليل، وفي ذلك دليل على 
العقلي،  بالدليل  يختلط  اإليمان  من  نصيب 
الــقــرارات  مــن  نصيب  أي  عليه،  يتأصل  بــل 
»اإليمان  عن  نتحدث  لسنا  أو  العقلية،  غير 

بالعقل)٧)«. 
وجماع أمر القول في العقل أنه »ال يمكن أن 
يكون العقل أوال أو ال آخرا«)٨). وإطالق العنان 
للعقل يؤدي إلى التسيب، إن »ال سبيل إلى دفع 
هذا التسيب إال بشيء يتقدم على العقل، وال 
يتقدم عليه اإليمان«)٩)، وفضال عن هذا وذاك، 
فإنه متى طرقت باب الغيب، فاعلم أنه ما كل 
شيء بعقل؛ إذ من العقل أنه ال يجوز في كل 
أشياء،  في  وينفذ  أشياء  في  يقف  بل  شــيء، 
يعلمه.  مما  أكــثــر  العقل  يعلمه  مــاال  وشــأنــه 

ويأمره »ما يعلمه الغيب من الظواهر، ال على 
من الغيب من السرائر«)١0). 

-ِوفق  األوربية  الحداثة  إليه  انتهيت  ما  إن 
وتجميد  العقل،  تشيئ  هو  عبدالرحمن-  طه 
فكيف  العقل،  وتسيب  العقل،  وتنميط  العقل، 
لنا أن » نفعل«. وكيف لنا أن »نصيره« بدل أن 
»ننّمطه«،  ده« بدل  »نعدِّ لنا أن  »نجمده« وكيف 
وكيف لنا أن »نقّيده« بدل أن نسيِّبه؟ ذلك هو 
أو سؤال ضرورة  العقالنية،  نقد  سؤال عملية 
تجديد النظر في مسألة العقالنية عنده. وال 
سبيل على هذا النقد وهذا التجديد إال بتقويم 
باالهتداء  وذلك  اإلسالمي،  بالدين  العقالنية 
في  موقًفا  يكون  العقالنية،  في  الطريق  إلــى 

األخالق اإلسالمية. 
العقالنية  حدود  عبدالرحمن  طه  بين  لقد 
الغربية التي تتمثل في أن الحداثة على الرغم 
مــن كــل مــا أتــت بــه لــإنــســان مــن مكتسبات 
وقدرات مختلفة، فإنها تبقى حضارة ناقصة؛ 
وذلك بسبب خلوها كلًيا من اليقين في نفع هذه 
المكتسبات، ونجوع هذه القدرات؛ ما دعا إلى 
»طلب عقالنية فوقها تستمد أصوله من أعماق 
اليقين  يوّرث  وحده  هو  الذي  الديني  التخلف 
المفقود«)١١)، وهكذا إنه من جهة أولى، ال يتردد 
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طه عبدالرحمن في إعالن أن عقالنية اإلسالم 
»تدين  يتم  ففيها  ممكنة؛  عقالنية  أسمى  هي 
العقل وتعقيل الدين«، وذلك تخم من تخوم فكر 
األستاذ طه عبدالرحمن، ثم ال يجوز أن يكون 
العقل شرًعا يتلقاه اإلنسان من الخارج؛ ولما ال 
البداية هو  الشرع في  أن يصير مدرك  يجوز 
النهاية، ومدرك الشرع عند  مدرك العقل في 
هذا هو مدرك العقل عند ذلك، »ولّما ال يجوز 
دخلت  شرعية  وسائل  العقل  وسائل  تكون  أن 
الشرع  وسائل  وتكون  العلمية  الصناعة  عليها 
وسائل عقلية جاءت وفق الفطرة الطبيعية«)١٢).

وعلى سبيل الختم، ومن خالل كل ما سبق، 
يمكننا القول، إن األستاذ طه عبدالرحمن يرى 
أن في الدين عقاًل وفي العقل ديًنا، وأن الدين 

يرى  ثانية،  جهة  ومن  شأًنا؛  العقل  من  أعلى 
العقالنية  »ترك  في  يسهم  الديني  التخلّق  أن 
المجردة، وطلب عقالنية غير مجردة«)١٣)، لكن 
التخلق  يستوعبها  أخــرى  عقلية  أيًضا  هناك 
الديني، وهي عقالنية العقل المسّدد وهو العقل 
النافعة؛  المقاصد  معرفة  إلــى  اهتدى  الــذي 
الوسائل،  ويخطئ  المقاصد  يصيب  قد  لكنه 
الوسائل  ونجوع  اليقين  درجــة  إلى  يرقى  فال 
النافع؛  مقصده  إلى  للوصول  يستعملها  التي 
»العقل  وهو  المؤيد«  »العقل  فوقه  كان  وبهذا 
الناجعة  الوسائل  تحصيل  إلــى  اهتدى  الــذي 

فضاًل عن تحصيل المقاصد النافعة«)١٤).

كاتب - المغرب  *
طه عبدالرحمن سؤال األخالق، مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغريبة المركز الثقافي العربي،   (١(

الدار البيضاء، بيروت، الطبعة األولى ٢000م، ص: ٦٣. 
طه عبدالرحمن، حوارات من أجل المستقبل، دار الهادي، بيروت، الطبعة األولى ٢00٣م، ص: ٦  (٢(

طه عبدالرحمن سؤال األخالق، مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغريبة المركز الثقافي العربي،   (٣(
الدار البيضاء، بيروت، الطبعة األولى ٢000 م، ص: ١٧٩. 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (٤(
طه عبدالرحمن سؤال األخالق، مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغريبة المركز الثقافي العربي،   (٥(

الدار البيضاء، بيروت، الطبعة األولى ٢000 م، ص: ٦٧. 
المرجع نفسه، ص: ١٥٩.   (٦(

اإلنسانبة  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  حدودها؟  وما  مداها؟  ما  القيم،  تعددية  عبدالرحمن  طه   (٧(
مراكش، سلسلة دروس افتتاحية، الدرس الثالث ٢00١م، ص: ٤٨-٤٩ 

المرجع نفسه، ص: ٤٩  (٨(
المرجع نفسه، ص: ٤٩-٤٨  (٩(

طه عبدالرحمن سؤال األخالق، مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغريبة المركز الثقافي العربي،   (١0(
الدار البيضاء، بيروت، الطبعة األولى ٢000م، ص: ١٣٥. 

المرجع نفسه، ص: ٧١.   (١١(
المرجع نفسه، ص: ١٥١.   (١٢(

طه عبدالرحمن سؤال األخالق، مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغريبة المركز الثقافي العربي،   (١٣(
الدار البيضاء، بيروت، الطبعة األولى ٢000، ص: ٧0. 

المرجع نفسه، ص: ٧١-٧٣.  (١٤(
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الحذف واإلضمار

■¦د.¦أبو¦املعاطي¦الرمادي*

على  السريعة  الــقــراءة  هــذه  فــي  ســأقــف 
في  الــقــاص  اعتمدها  الــتــي  الــحــذف  أنــمــاط 
وأهميتهما  اإلضمار،  أشكال  وعلى  نصوصه، 
من  جــًدا،  القصير  القصصي  النص  بناء  في 
خالل الغوص في نماذج من مجموعته )حروف 
عبدالرحمن  مؤسسة  عن  الصادرة  وسنابل(، 
عام  السعودية،  العربية  بالمملكة  السديري، 

٢0١0م.

أ¦-¦الحذف
القصر  تحقيق  ــيــات  آل أهــم  مــن  الــحــذف 
القصيرة جًدا. وهو في  القصص  الشديد في 

من  تركيبي  لعنصر  حــذف  )صــوانــة(  قصص 
عناصر بناء الجملة، كالفعل، والفاعل، والمفعول 
به، والصفة، والتمييز، واسم الفعل الناسخ، أو 
بنقاط  عنها  والتعويض  أكثر  أو  لجملة  حذف 
أفقية. ففي القصة القصيرة جًدا )غزو فكري( 
بين  جانبه..  إلى  خلفه..  »يسير  الفعل  يحذف 
بين  يسير  إلى جانبه..  )يسير  فاألصل  يديه«، 
يديه(، وفي )في داخله قبطان(، و)يتيم(، يحذف 
»شوهد  للمجهول  المبني  الفعل  بعد  الفاعل 
تائًها«، واألمر ذاته في  يعتلي مركبه«،« شوهد 
)بــركــان( »ذهــلــوا، فــزعــوا..«، وفــي )منجنيق(، 
يحذف الفاعل والمفعول به بعد الفعل المبني 

أساسية ال يقوم  ركــائــز  ثــلث  القصيرة جــًدا  للقصة 
بــنــاؤهــا إال بــهــا، هـــي: القصصية، والــقــصــر، واإلدهــــاش. 
وهي ركائز تحتاج إلى تقنيات، مثل المفارقة، واالقتصاد 
الـــلـــغـــوي الـــنـــاتـــج عــــن الــــحــــذف واإلضـــــمـــــار، والـــتـــرمـــيـــز، 
والتناّص، وفعلية الجملة، والتشخيص؛ كي تتشكل بنية 

النص القصصي القصير جًدا.

ــوانــــة()١) فــي قــصــص مــجــمــوعــتــه )حـــروف  حـــرص األديــــب األردنـــــي )مــحــمــد صــ
وسنابل(، التي تكّون معمار أقصرها من عشر كلمات، ومعمار أطولها من اثنتين وثمانين كلمة، 
على تحقق االقتصاد اللغوي بالحذف واإلضمار، المناسب للقصر الشديد، والحاصر نصوص 

مجموعته تحت مظلة مصطلح )ق.ق.ج(.

في¦)حروف¦وسنابل(¦للقاص¦محمد¦صوانة
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)شاهد  فاألصل  معوله«،  متأبًطا  »شوهد  للمجهول 
الفعل  اسم  ويحذف  معوله(،  متأبًطا  الرجل  الناس 
الناسخ في )عطاء( »كان وحيًدا«، وفي )ضعف(، وفي 
)أي حنان(، وفي )قسمة(، ويحذف التمييز في )يتيم( 
»تجمع حوله في يوم الفقد خمسون«، وفي )شخير( 
»كّبرت عليه أربًعا«، وصفة النكرة في )حلم( »حطموا 
سراجه ذات ضعف«، فاألصل )ذات ضعف حل به(، 
كرسًيا  )كــان  فاألصل  كرسًيا«،  »كــان  )إدارة(  وفــي 
كبيًرا(، وفعل القول وفاعله في )ورديتها(، و)خروج(، 
و)تأشيرة منفردة( »لتسأل جارتها عن أذان المغرب.. 
ويحذف  بعيد(،  غير  )قالت:  فاألصل  بعيد«،  غير 
المقسم به في )عنوان وحيد( »تسأله بحدة هل هناك 

وردة أخرى؟ يقسم...«.
والتعويض  أكثر،  أو  جملة  حذف  الحذف  ويأتي 
الملفوظ  غياب  على  الــدالــة  األفقية  بالنقاط  عنه 
اللغوي، وحضور التأويل العقلي إلدخال القارئ داخل 
السردي  المتخيل  من  المحذوف  الستكمال  النص، 

المكتنز، في قصص المجموعة كلها.
وفي المجموعة حذف معنوي، وهو األكثر واألهم، 
ناتج عن الطاقة اإلشعاعية للمفردات المنتقاة بعناية، 
والموضوعة في أماكن محددة داخل الشريط اللغوي، 
وناتج عن التناص الجاعل النص المكتنز نًصا مفتوًحا 

متشعب الدالالت.
اختيار  على  صوانة  محمد  القاص  حرص  فقد 
المفردة المتوّهجة المشّعة القادرة على حمل الكثير 
من المعاني؛ لتغني النص عن الكثير من االستطرادات 
والمعجمية،  الصوتية،  طاقاتها  واستغل  والــشــروح؛ 
والنفسية  واالجتماعية  المادية  األبعاد  تصوير  في 
للشخصيات المبهمة السابحة داخل المتخيل القصير 
جًدا، وتحديد أبعاد المكان، وتوضيح أركان الحدث، 

وبلورة الفكرة التي يريد توصيلها إلى المتلقي.
يتجلى ذلك في القصة )منجنيق( التي اعتمد فيها 
بعناية  المنتقاة  للمفردات  اإليحائية  الحمولة  على 
شديدة، فمن خالل المفردات المشكلة معمار القصة 
يستطيع القارئ أن يحدد مالمح عامة لشخصيتيها، 
فالشخصية األولى قوية البنية )دأب يطرق بمعوله/ 

يجر منجنيًقا(، وصاحبة عزيمة وإصرار على تحقيق 
الحلم )مكث داخل الغابة زمًنا/ ثم عاد مزهًوا يجر 
منجنيًقا من صنع يده(؛ تعاني من أجل حلمها )مع كل 
بفتات(؛  محماًل  يعود  صغيرة/  كسرة  تسقط  طرقة 
والشخصية الثانية ناصحة أمينة )هون عليك/ انفق 
على عيالك(؛ ويستطيع تحديد الزمن )صباًحا/ آخر 
النهار(؛ وطوله )دأب يطرق/ بعد أيام/ مكث زمًنا(؛ 

ويستطيع تحديد مالمح للمكان )جدار/غابة(.
إن االختيارات الدقيقة للمفردات المشكلة معمار 
المالمح  تحديد  عند  فقط  دورهــا  يقف  لم  القصة، 
بل  الحدث،  وجوانب  والمكان،  للشخصيات  العامة 
تعدى ذلك إلى رسم الصورة المركبة الحبلى بالصوت 
والحركة واللون، فمن خاللها في أماكنها يرى القارئ 
حبات العرق فوق جبين الشخصية الطارقة للجدار، 
ويسمع همس زفيرها التحفيزي، ويرى عنف المعول 
على الجدار، ويسمع صوت ارتطامه به، ويرى تطاير 
صوت  ويسمع  ــاك،  وهــن هنا  الصغيرة  الــكــســرات 

ارتطامها باألرض.
ــؤدي دورهـــا مــفــردات أخــرى  وهــي مــفــردات ال ي
جملة  في  )يطرق(  فالفعل  ذاتــه؛  المعجمي  بالمعنى 
)دأب يطرق الجدار بمعوله( ال يمكن أن يحل محله 
الحرفي  لتكوينه  ألن  يــخــبــط(؛  ــضــرب/  )ي الــفــعــل 
دالالت ال توجد في غيره، ناتجة عن حرف )الطاء( 
االنفجاري، وحرف )الراء( الترددي، وحرف )القاف( 
يسمع  خاللها  من  أصــوات  وهي  القوة،  على  الــدال 

القارئ صوت الطرقات على الجدار.
معمار  المشكلة  للمفردات  الدقيق  االختيار  إن 
محدد،  موضع  في  ووضعها  جــًدا،  القصيرة  القصة 
الحكاية  يصنع  ما  هو  مقصود،  تعبيري  نسق  داخل 
المكتنزة، ويحافظ على التشويق المحبب للقارئ في 
استكمال القراءة حتى النهاية؛ فما يكمن في المفردة 
التفصيالت  القارئ عن  يغني  إيحاءات ودالالت،  من 
الشخصيات،  له مالمح  ويحدد  والوصفية،  السردية 
ويكشف  المكان،  ويبرز طبيعة  والخارجية،  الداخلية 

النقاب عن المحذوف والمسكوت عنه.
الــطــاقــة اإلشعاعية  عــلــى  ــقــاص  ال اعــتــمــد  كــمــا 
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¦محمــد¦صوانــة¦كاتــب¦يكتــب¦بوعــي¦فنــي¦
كامــل،¦وهــو¦مــا¦جعــل¦لقصصــه¦القصيــرة¦
مــن¦ الكثيــر¦ عــن¦ يميزهــا¦ ســمًتا¦ جــًدا¦
القصــص¦الموجــودة¦علــى¦الســاحة¦العربية.

الشديد. اعتمد  القصر  للمفردات والصورة لتحقيق 
جــًدا  القصيرة  فالقصة  الــتــنــاّص.  على  -كــذلــك- 
عودة  في  األمــل  فكرة  تناقش  التي  منسلة(  )خيوط 
الغائب، تنتهي بقول الراوي »ثم تنقض غزلها«، وهو 
تَُكونُوا  ﴿َواَل  الكريمة  اآليــة  مع  مباشر  غير  تناص 
ٍة أَنَْكاًثاَ﴾ )النحل٩٢(،  َكالَِّتي نََقَضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد ُقوَّ
التي نزلت تخويًفا من نقض العهد، وحًثا على الوفاء 
االستطراد  مــن  الكثير  ألغى  تناص  وهــو  بالعهود. 
فالمعنى  تماًما؛  الخاتمة  غّير  أنه  كما  التوضيحي، 
طول  مــن  والملل  الغضب  فيها،  الكامن  المباشر 
أخذت  التناص  سياقات  خالل  من  لكنها  االنتظار، 
كما  األمــد،  طــال  مهما  العهد  على  اإلصـــرار  معنى 
الكريمة  باآلية  ارتبط  تاريًخا  سياًقا  تستحضر  أنها 
يوازي السياق القصصي، تظهر فيه المرأة القريشية 
الخرقاء التي كانت تغزل الصوف والوبر والشعر، حتى 
ما  جميع  بنقض  جواريها  أمــرت  النهار  انتصف  إذا 
غزلن، فلم تكف عن العمل، وال حين عملت كفت عن 
النقض. والتناص بالصورة ذاتها نجده في القصص 

)مسك(، و)مراجعة(، و)مشاركة(، و)خذالن(.

ب-¦اإلضمار
اإلضمار في اللغة اإلخفاء »أضمر الشيء أخفاه 
ــبــه«)٢)، وفــي االصــطــالح »إســقــاط المعلوم من  وغــّي
يقابل  وهــو  الجملة،  أو  الحرف  أو  الفعل  أو  االســم 
اإلظهار«)٣)، وهو أيًضا »ترك الشيء مع بقاء أثره«)٤)، 
)توّحد(  جــًدا  القصيرة  القصة  ففي  جمالية.  لغاية 
المكائد،  يحيكون  ظلوا  التوحد..  حد  بها  »التصق 
للغائب،  ضمائر  سبعة  لتحيا..!!«  بنفسه؛  فضحى 
ضحى/  )التصق/  األفعال  بعد  مستترة  منها  أربعة 
في  لمضمر  تشير  بــارزة  وثالثة  تحيا(،  يحيكون/ 

حرف الجر الباء )بها(، وفي االسم )نفسه(، والفعل 
على شخصيتين  تعود  القصة  في  الضمائر  )ظلوا(. 
فمن  مبهمة،  وعلى جماعة  مذكورتين صراحة،  غير 
الذي التصق، وبمن التصق، ومن الذين راحوا يحيكون 

المكائد، ومن الذي ضحى، ومن التي ستحيا.

أمالها  لغوية  ضــرورة  مجرد  ليس  هنا  اإلضمار 
االستخدام األكثر صواًبا للغة لتحقيقه شرط اإليجاز 
فهو  الجمالية؛  بطبيعتها  العربية  اللغة  إليه  الميالة 
خالله  فمن  الشديد،  القصر  شرط  لتحقيق  وسيلة 
يمكن  كلمات  أربع  للنص  اللغوي  المعمار  من  حذف 
تقديرها بـ)الطفل/ بأمه/إخوته/ أمه( أو أي تقدير 
آخر؛ وبه أصبح النص القصير جًدا متعدد األبعاد، 
المتلقي  الدالالت بحسب تقدير  للعديد من  وحاماًل 
للمضمر؛ فاحتمال أن يكون الملتصق بالمرأة طفاًل 
بأمه، ال ينفيه النص، واحتمال أن يكون حبيًبا بحبيبته، 
االلتصاق  يكون  أن  واحــتــمــال  الــســيــاق،  يرفضه  ال 
بمعنوي رمزي، له ما يبرره تأويلًيا. ويتضح اإلضمار 

أيًضا في القصص )إدارة(، و)أمان(، )ارتواء(.

محمد صوانة، كاتب يكتب بوعّي فنّي كامل، وهو 
عن  يميزها  سمًتا  جًدا  القصيرة  لقصصه  جعل  ما 

الكثير من القصص الموجودة على الساحة العربية.

أكاديمي وناقد مصري - جامعة الملك سعود - الرياض.  *
ــه: حــروف  ــال، صــدر ل ــرة جــًدا، وقصــص األطف ــب القصــة والقصــة القصي ــي، يكت ــب أردن ــب وكات أدي  (١(

وســنابل، أنــا نحولــة، ســامر والكتاكيــت، مفاجــأة ماجــد، أســطورة جبــل اجلليــد كيمــو.
جمال الدين بن منظور: لسان العرب، دار بيروت، لبنان، ص ٤٩١  (٢(

بهــاء الديــن بــن عقيــل: شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، حتقيــق حنــا الفاخــوري، دار اجليــل، بيــروت، ج   (٣(
)١(، ط)٥(، ١٩٩٧، ص ١٩٢

علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعريفات، دار الطالئع للنشر والتوزيع، القاهرة، ط )١(، ٢0١٣م، ص ٣٥  (٤(
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الكتاب بوقفات األصدقاء مع  ح   توشَّ
الحال واألحوال التي مرت بالكاتب؛ فكان 
باإليجابية  المتوشح  بوحه  من  وفيٌر  لهم 

المحفزة. 

الثقافي  العمالق  عن  صــدر  الكتاب 
السديري  عبدالرحمن  »مركز  الوطني 
الثقافي« بالجوف، وتشي لغة الكتاب في 

بعض مفاصلها ببساط قد انطوى نسيجه 
بفعل الترقي الحضاري؛ وما لبث المؤلف 
بقوة،  ممتزًجا  قشيًبا  وثــيــًرا  بسطه  أن 
مواكًبا عهودنا الحاضرة؛ ولم يكن مصدر 
المؤلف مذكرات تم إعدادها مسبًقا، أو 
الموثوقة،  بالرسمية  ممهورة  مستنداٍت 
بكل  شخصيته  الكاتب  استقطب  إنما 
األمكنة  صفات  في  لالندماج  طاقاتها، 

»خالصُة األيّام«
مسيرٌة  اهتزْت وربْت!

■¦د.¦هياء¦عبدالرحمن¦¦السمهري*

»خـــلصـــة األيـــــــام«، كــتــاب إعـــــلٍن وتـــوثـــيـــٍق يــفــيــض عن 
ملمح أوقات، اكتنزت بضروب مختلفة من الحياة؛ عاش 
فيها منذ الميلد، وعايشها عقٌلّ عربيٌّ سعوديٌّ مكتنٌز، هو 
وزيــر االتــصــاالت وتقنية  الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، 
أمكنٍة  قسماُت  أيًضا  الكتاب  وفــي  )األســبــق(.  المعلومات 

اهتزت وربْت وأنبتْت فكًرا جديًرا باالطلع والمكاشفة.

أجل  من  الوالدية  والمعاناة  والشظف،  الطفولة،  لحياة  دقيٌق  تصويٌر  وفيه   
األبناء، آنذاك، التي من أبرز مستخلصاتها تكوين األجيال القادرة على استيعاب 

ما يجري؛ ومن ثم، توظيف ذلك للتجاوز إلى ما هو أفضل.



39 72
)٢٠٢١م( ـــ  ــ ١٤٤٢هـ صــيــف 

العدد دراسات ونقد

نفسه  فهاد  الدكتور  ونّصب  الناس،  وبيئات 
يتجلّى  إحساٌس  يقوده  ومستشهًدا،  شاهًدا 
أن أزمنته كلها، كانت حافلة رغم متناقضاتها 

وتراجع بعض إمكاناتها المساندة .

 واستطاع الدكتور فهاد باقتدار استنطاق 
الفت  بأسلوب  والبعيد،  القريب  الماضي 
اإلدارة  معهد  في  عمله  فترة  وتكاد  جميل. 
ومجلس الشورى تحظى بحيازة طرٍح فياٍض 
غزيٍر حملته مع الكاتب األحداث والمواقف؛ 
االفــتــخــار  يتحاشى  الحــظــت-  -كــمــا  وهـــو 
بمنجزه الذاتي! كما أنه ال يتردد في الحديث 
نجاح  أي  ونسبة  ــن،  اآلخــري ــجــازات  إن عــن 

لصاحبه.

ويبرز ذلك في كثير من محطات التعليم 
االنــتــقــاءات  فكل  وحــتــًمــا،  ومعلًما!  دارًســـا 
من  ــاٍه  ــن ــت الم زخــًمــا  تحتمل  واالنـــتـــقـــاالت 
السيرة  مــؤلــفــات  فــي  فالتلقي  الـــقـــراءات؛ 
تتصدرها  كثيرة  معطيات  تحكمه  الذاتية 
ثقافة المتلقي وعينه؛ فمعظم وثائق الكتاب 
والنقل  ــالع  واالطــ الــســمــاع  على  اعــتــمــدت 
المسيرة  واستطالت  الحقيقية،  والممارسة 
يمزج  فنية  تربية  معلم  مــن  فهاد  للدكتور 
إلى  الفاخرة،  للمعاني  لتكون ظالاًل  األلــوان 

وزير يصنع القرارات المؤثرة.

وظيفية  الــكــتــاب  فلغة  األســلــوب،  أمــا   
مقروءة جلية، ويتوشح العبارات فرض الرأي 
محترمة،  فالمواقف  دائًما  للطرح  كمفتتح 
القويم  ــرأي  وال بالغوادي،  مــألى  والمسيرة 
يعلو مكاًنا  للتغيير، وسمة عليا فيمن  سابٌق 
ومكانة. ويأبى الدكتور فهاد إال أن يعيد كل 
ولم  الوطنية،  الذاكرة  في  مكانه  إلى  شيء 

أوكل  فيما  بها  اتسم  التي  القوة  يسترِخ عن 
مشروع  الستكمال  رسمية  مواقع  من  إليه 

توثيق ذاتي ومجتمعي وطني. 

وهي  تجلّْت،  حقيقة  أدّون  أن  وأستطيع 
أن في الكتاب إشارات وافرة لجسور اتصال 
السلطة  وأقطاب  والمثقفين  الباحثين  بين 
المؤلف واعتلى مراكبها،  التنفيذية، بسطها 
إلى  يحتاج  وطنًيا  واجًبا  يراه  فيما  وأسهب 

أصوات المخلصين..

االستدالل  على  الفتة  قدرة  الكتاب  وفي 
ذلك  وقد حضر  جًدا،  مقنٍع  منطقيٍّ  بشكٍل 
فــي مجلس  زمــنــه  ــده عــن  جــلــًيــا فيما رصـ
الكتاب  في  أن  كما  اإلدارة؛  ومعهد  الشورى 
الواحد،  المشهد  حكايات  تحمل  محطات 
لها،  حصر  ال  مشاهد  إلــى  تفضي  ولكنها 
الصبا  وزمـــن  الـــجـــذور  ــي  ف لــهــا  استمعنا 
ومكانه، وشذرات من فصول أخرى. وتتجلّى 
الكاتب حيث نقرأها في روزنامة  لنا صورة 
الزمن الذي كان مقداره )٤٥( عاما، أشرفنا 
خاللها على رواق البيت، وفصول المدرسة، 
اإلداريـــة  المدرسة  وفــي  الــمــزرعــة،  وأفــيــاء 
وتحت  اإلدارة«،  »معهد  المتميزة  الوطنية 
قبة الشورى، وفي صدارة وزارة االتصاالت. 
وحتًما يحاول الدكتور فهاد ببراعة الفتة أن 
ينقل إلى علمنا ما ال نعلم؛ ليجدد فينا الحلم 
أو  واعتاله،  كل مستراد طافه  والنجوى في 
يبعث فينا التفكير األعمق، أو يحرُّضنا على 

مزيد من التساؤل »وفي كٍل خير«. 

واحٍد؛  اتجاٍه  في  المؤلف  تجربة  تكن  ولم 
ويتبرعم  النهوض!  ببراعة حول  يستدير  إنما 
مسألة  النجاح  مفهوم  بأن  أكيٌد  يقيٌن  عندنا 



4072
)٢٠٢١م( ـــ  ــ ١٤٤٢هـ صــيــف 

دراسات ونقدالعدد

نسبية!

وتـــــجـــــربـــــة 
ــف فــي  ــؤلـ ــمـ الـ
خالصة  كــتــاب 

ــم  األيـــــــــــام ل
تــكــن بــعــيــدة 

ــن الـــعـــيـــن  ــ ــ ع
الــمــجــتــمــعــيــة 
الــــــــراصــــــــدة؛ 

ــف  ــواقـ ــمـ لملهمة، فـــفـــيـــهـــا الـ ا
االنتقال  بعيدًة عن حركة  تكن  ولم 

المؤلف. عاصره  الــذي  المحلي  النظام   في 
على  يقوم  وهــو  الكتاب،  في  السرد  ويظهر 
الفردية  بــالــذات  عالقة  له  فما  االنتقائية، 
بمحطات  له عالقة  وما  محدودية،  أكثر  بدا 
واستطاع  النقع.  يثير  نــراه  ــه  ودروبـ الــوطــن 
فكرة  يتبنى  أن  ــام  األي خالصة  في  المؤلف 
الواقعية في مسرده اليومي! وفي العموم فإن 
رئة التنفس في الكتاب تنفث صدًقا في سبيل 
الطرح اإلنساني الكبير الذي أبدع الكاتب في 
التقاط ُصَوِرِه، وما أجمل سطوة الوضوح التي 
غنية  وهي  الكتاب،  مضامين  على  سيطرت 
يشعُّ  الذي  النوعّي  والوعي  الثقافي،  بالتنّوع 

في ثنايا الكتاب.

عن  يُعبٍّر  ال  التعميم  أن  المؤلف  يؤمن   
كل  في  واإلنسان  نسبيٌّ  فالمعيار  الحقيقة؛ 

زمن ومكان يتبّدل ويتحّول. 

بطموٍح  استجابت  سيرة  خالصة  الكتاب 
وتطلٍع كبيٍر للتحوالت! وتلك االستجابة قابلتنا 
عندما جلبتها األزمنة، وفي كل مفاصل الكتاب 

ــا الــكــاتــب أن  ــن يـــؤكـــد ل
إنسانيًة؛  قيمًة  للوقت 
تــحــمــيــل  إن  إذ 
الــــفــــضــــائــــل 
دون  ــاٍض  ــ ــم ــ ل
ــٍر  ــك فـــعـــٍل وف
ووعـــــــــــــــــٍي 
 ، لمستقبل با
ــوص  ــك هــــو ن
ــد!  ــ ــم ــ ــع ــ ــت ــ م
حضر  ــقــد  ول
التميز في الكتاب 
بتجربٍة طويلة، ومعرفٍة 
وأهله؛  بالمكان  كاملٍة 
عــبــارات  ثناياه  فــي  وانــثــالــت 
شموخ طيبة النسائم تهب من ذاٍت 

متواضعٍة جدا.

بأسلوب  أيامه  خالصة  الكاتب  قــّدم  لقد 
يستثير العقل، بَيْد أن الواقع الذي تحدث عنه 
لم  البداية  منذ  الكتاب  في صفحات  الكاتب 
أدواته حتى  ولم تضمحل  اليأس،  فيه  يتفّش 
تسعف  ال  الــذاكــرة  كانت  وإن  السيرة،  نهاية 

أحًدا.

ويُحمُد للكاتب، حين وقف واستوقفنا معه 
في ثنيات المكان، وعالئق الزمان، ومحطات 
المجتمعي  واألمــل  الممنهج،  الوطني  العمل 
الــجــوف  بـــأن  اليقين  ــا  ــان أت الــمــثــمــر، حــتــى 
واّلدة عقوٍل وطنيٍة غزيرٍة، كان لها بصمات 

وإنجازات في خدمة الوطن.

كاتبة سعودية.  *
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قصص قصيرة جًدا
■¦سعاد¦اشوخي*

سلبّي
سلبيا،  تكون  أن  يجب  المواقف  بعض  »في 
فاإليجابية  السلبية؛  على  الناس  تنافس  وأن 

تعني أنك )مسجل خطر(«!
عمله،  في  فاشاًل  دراسته،  في  فاشاًل  كان 
بالسلبية؛  حياته  ارتبطت  زواجــه.  في  فاشال 
ينهض من حفرة ليسقط في حفرة أخرى أعمق. 
كانت نتيجته اإليجابية األولى قبل الموت بقليل، 

فلم يحظ بجنازة تليق بإيجابي مثله.
لقد كانت كورونا فشله األخير.

مجرد¦زكام
سافاًل  كان  الحي،  بيوت  دخل  الذي  الزكام 
الناس وغباءهم.. رقصوا  حقيًرا، استغل جهل 
فأقاموا  جّنني«،  الصحي  »الَحْجر  إيقاع  على 
ميالد،  أعياد  وسبوع،  عــرس  المالح؛  الليالي 

وحفالت نجاح.
كوفيد ال يدق األبواب.. لكن يخترقها.

فــي الــمــقــابــر، كــانــت هــنــاك جــرافــة تحفر 
القبور.

نتيجة
فتح الرسالة، إنها نتيجة طبية مرسلة عبر 
 ، الواتساب، قرأها بتمعن، اصفرَّ وجهه واسودَّ

نظر إلى البعيد متسائال: من أين لي به؟

عقيم.  وهــو  بالولد  ــر  بـُـشِّ كمن  وجهه  كــان 
تحلقوا حوله، كل واحد يريد أن يفسر مضمون 
الرسالة، أو على األقل أن يفكك عالمات وجهه.

عني،  "افرنقعوا  فزًعا:  غفلته  من  استيقظ 
إنه كوفيد اللعين".

دّس وجهه في القناع واختفى.

لخبطة

القلب،  فــي  بـــآالم  المستشفى  ــى  إل حمله 
أخرجه الممرض قائال: ممنوع البقاء، األطباء 

معه، ُعد غًدا.

أبيه،  الــمــوالــي عــاد يبحث عــن  الــيــوم  فــي 
هلل  »إنــا  المحزن:  الخبر  في  الجواب  اختصر 

وإنا إليه راجعون«.

هذه  إلى  سيئة  حالته  تكن  لم  باًكيا:  انهار 
الدرجة؟

رد الممرض: كورونا حيَّرت العالم.

رن الهاتف، نظر بدهشة إلى المتصل )أبي(! 

فتح: أينك أيها العاق »ْملِّي ْدفنُوه َما َزاُروه«، 
أنا جائع !! 

كاتبة- المِغرب.  *
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البلطجي..

■¦عمار¦اجلنيدي*

البلطجي عدَّ ُعزلَة الشاعِر انتصاًرا مبدئيا؛ 
االحتفال  وُقبيَل  واستغالله،  لتدجينه  تمهيًدا 
يمدحه  أن  منه  طلب  العالمي  الشعر  بــيــوم 
بقصيدة طويلة أمام الوزير؛ تماًما كما سيفعل 

اآلخرون.
شاعر المدينة راح يتفاخر بأنه أكل من ثمار 
الماء  عين  من  وشــرب  التخمة،  حــّد  شجرها 
كيف  واضــح:  باستياء  رّد  ــواء.  االرتـ حــّد  فيها 
أمدحك وأنت مجّرد بلطجي صفيق! تأّدب يا 

هذا وأنت تخاطبني..
البلطجي أمَر أتباعه وِشلّته بأن ال يُشارك 
الفعاليات  إلى  يُدعى  وال  يُكّرم،  وال  الشاعر، 
التي يُقيمونها، فتسابقوا إليذاء الشاعر معنوًيا.

في يوم االحتفال اتصل بالشاعر وسأله إن 
رأيه  يغّير  قد  أنه  فأجابه  رأيــه؟  غّير  قد  كان 

فقط، حينما يرى َحلََمَة أُُذنه. 

وأردف  االحتفال..  إلــى  تحضر  ال  إذاً،   -
فعلوا  كما  رأســه  يقطع  لــن  بأنه  إّيـــاه  ًدا  ــهــدِّ ُم
برأس أبي العالء المعّري، وإنما سيكتفي بقطع 

رجليه.

في يوم االحتفال: دخل بهالته األسطورية، 
توّقفت الفعالية. ارتبك البلطجي، وراح يصيح 

شاهًرا حقدهُ: اقطعوا رأسه، اقطعوا رجليه..

نحو  ودفعوه  الشاعر  حول  الجمهور  التّف 
ك. البلطجي بكرسيه المتحرِّ

عّينت  وإمعاًنا في سلطتها:  الشعر،  بيت  أسمته  للمثقفين،  بيًتا  تبني  أن  السلطة  قــررت 
ا مديًرا له! بلطجّيً

اعتكف شاعر المدينة في منزله احتجاًجا وتمهيًدا لردٍّ مناسب على هذا التطاول، وفي 
للمنابر  ملتهٌب  اشتياق  يماثله  شعرية؛  أمسية  إلقامة  ُمتأجج  اشتياق  يشتعل  روحــه  لهفة 
ا جريًئا،  حــّرً إبــداًعــا  ويجول  واحترامه؛ يصول  هيبته  له  فارًسا  كــان  فبعدما  فيها؛  الثقافية 
والحاقد  والمبدعين،  لــإبــداع  الكارهين  والوصوليين  االنتهازيين  بقايا  من  بلطجي  جــاء 
على نجاحات يراها من بعيد، ويتمنى لو أن خيوط الشمس تلمس أدران )َعَفِنِه( و)ِحْقِدِه(؛ 
ف مع المبدعين كأنهم رعاة  ليمارس قتًل ممنهًجا للوجود اإلبداعي في المدينة، وراح يتصرَّ
في مزرعة )الحّجي(؛ ُمحيًطا نفسه بشلة من الُمطّبلين والُمزّمرين الذين ُيغرقونه بالمدائح 

وُيحّولون فشله إلى انجازات وهمي، كاد أن يصّدقها لكثرة ما رددوها أمامه.

شاعر - األردن.  *
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الوحش
■¦حنان¦احلربش*

المستطيلة،  ــغــرف  ال ــدى  إحـ فــي 
انعقد اجتماع صغير، كانوا متهالكين  
على المقاعد، متباعدين؛ ألن أحدهم 
الفيروس  هــذا  كــان  إذا  ما  يعرف  ال 
وبدأ  أغشيته،  اخترق  قد  الخطير  
فــارًضــا   الــوراثــيــة  مــادتــه  بمضاعفة 
قبضته الغاشمة على نظامه المناعي..

كل  يموتون،  الخارج  في  المرضى   -
من  أكبر  العدد  مشغولة،  األســّرة 

طاقتنا على االستيعاب! 

قال رئيس الفريق الطبي وقطرات 
العرق الالمعة تلوح على جبينه..

علينا  حقيقية..  أزمـــة  فــي  نحن   -

انتصف الليل، ولكن.. لم يعد أحدهم ينظر إلى ساعته، الجميع منغمسون في 
هذه الجلبة التي ال تكاد تهدأ.. الممرات تغّص باألجسام، ممددون على كراسي 
أن  النفاذة.. حتى  المنظفات  رائحة  منها  تفوح  التي  األرضيات  على  االنتظار.. 
باألجسام  ويتعثرون  بسرعة  يتقافزون  أشــبــاح،  إلــى  تحولوا  قــد  الرحمة  ملئكة 
المنبطحة أرًضا، يغضب أحدهم ويرسل اللعنات على الجميع.. يبصق آخر على 
الممرضة التي تخرج األمــور عن سيطرتها.. يقوم شخص ما وهو يتهاوى على 
أعمارنا.. سنموت جميًعا  التي ستقصف  الصرخة  الــمــوت.. حانت   »جــاء  نفسه  
ولن يبقى في هذا المكان أي كائن حّي.. سنحترق في الحجيـ.. »لم يكمل كلمته 
دامس  ليلة، قطعة من ظــلم  كانت مجّرد  األخيرة حتى خــّر في مكانه منهاًرا.. 

غشى المدينة منذ شهور، فلم تشرق أي شمس، ولم ينبلج أي نور..
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أنه  أقترح  أن نتخذ إجراءات سريعة.. 
علينا أن نقوم بتصنيف الحاالت؛ نعالج 
األكثر حرًجا.. ونترك من تبدو عليهم  

أعراض خفيفة. 

»مــمــتــاز«، »أحــســنــت« .. أخــذ الطبيب 
الُملّقب بوحش عناية المركز بالتصفيق.. 

هل ألقيتم  نظرة على العناية المركزة   -
يــا أصـــدقـــاء..؟ الــشــبــاب يــمــوتــون في 
العجائز  يشغلها  واألِســـــّرة  الــخــارج، 
سريع  إجــراء  أي  برّبكم  والخرفين.. 
يريدون  الكسيحون  وهؤالء  ستتخذونه 

أن يأخذوا أعماركم؟! 

احتقار،  بنظرة  الطبيبات  رمقته إحدى 
فيه  يكن  لم  صمٌت  اآلخــريــن  على  وخّيم 

احتجاج..

جــدران  بين  صوته  عال  واثقة  وبنبرة 
الغرفة الشاحبة..

ننقل العجائز والشيوخ إلى أحد أجنحة   -
بأال  التمريض  طاقم  ونبلّغ  ــعــزل..  ال
يستقبلوا أي حالة يزيد عمرها عن ٤٥ 

عاًما! 

ألــم يقل لــك أحــدهــم أنــك فــي غاية   -
البشاعة؟! قالت الطبيبة بنبرة مؤنبة.. 

ألم  عزيزتي..  يا  إطرائك  على  شكًرا   -
أخبركم  أن هذه المهنة ليست للنساء؟!  

صوب  الملفات  بأحد  الطبيبة  قذفت 
»الوحش«  وغادرت الغرفة.. 

مّد ظهره على الكرسي » أوه..   ألم أقل 
لكم أنهّن مخبوالت«؟!

أرجوك.. خذ األمر بجدية.. هل يُعقل   -
أن نترك كل هؤالء  للموت..!  

وهذا  تفوق طاقتنا!!  األعداد  إن  تقول   -
اقتراحي..  

بأسماء  قائمة  يضم  ملًفا  أحــدهــم  فتح 
ــفــيــروس  ــال ــن ب ــي ــمــصــاب الـــمـــرضـــى ال

وأعمارهم.. 

ــمــرضــى كــبــار فـــي الــســّن،  مــعــظــم ال  -
كانوا  إذا  ما  متأكدين  لسنا  ومعظمهم 
سينجون أم ال.. احتمالية الموت تفوق 
احتمالية الحياة.. أتكلم من وجهة نظر 

إحصائية..  

يمعن  كــان  الــذي  الطبيب  إلــى  التفت 
النظر في أوراق الملف.. »قلها وال تخجل 

يا صديقي.. أنت تتفق معي «.

نــظــارتــه..  فــوق زجــاجــتــي  رفــع عينيه 
وتنحنح قلياًل..

صدح صوت رئيس األطباء:

للحاالت  بالنسبة  جميًعا..  »استمعوا 
المركزة،  العناية  وحــدات   في  الموجودة 
الخمسين  ــوق   ف الــمــرضــى  كــل  اخــرجــوا 
من  يعانون  الذين  هؤالء  حتى  العمر،  من 
األمراض المزمنة، مرضى  الفشل الكلوي، 

أمراض القلب والشرايين« .

في  زميلتنا  أب  ولكن  دكتور..  يا  عفًوا   -
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العناية المركزة وهو في الخمسين من 
عمره ..  

إلى   بنظره  أشــاح  ثم  ملًيا،  إليه  نظر 
»الوحش«.  

األرقام في  أن نستخدم  دكتور.. علينا   -
هو:  نحتاجه  كلما  المرضى،  تسجيل 
من  مزيد  ال  وعــمــره،  المريض..  رقــم 
األسماء.. ال حاجة لنا في أن نعرف ما 
إذا كان هذا المريض ذا صلة قرابة أو 

معرفة بأي أحد منا..  

المختبر  ــة  ــي إخــصــائ ــوت  صــ ــســمــع  يُ
مــن ســمــاعــة الــهــاتــف فــي غــرفــة  أطــبــاء 

الطوارئ .. 

من  يبلغ  ذكــر:   :٢٧٢٧ رقــم  المريض   -
العمر:  ٣٢  عاًما.. لديه نقص حاد في 

خضاب الدم.. 

كم مرة نخبركم بأال تتصلوا بنا.. هذا   -
المريض ُمشّخص باألنيميا المنجلية.. 
مرض وراثي مزمن..  أخبري زمالئك: 

مرض وراثي مزمن!! 

من  لهم  يــا  السماعة..  الطبيب  يغلق 
جهالء..!

تتسّمر عيناها على شاشة الكمبيوتر.. 
جفنيها  تغمض  قــلــيــاًل..  ــة  ــرؤي ال تغبش 

المرتجفين .. وتنحدر دمعة صامتة..

ــذي وضـــع هــذه  مــن هـــذا الــمــريــض الـ  -

المعايير؟ 

بفحّص  المشغول  زميلها  تــســأل  تلتفت 
خاليا الدم  تحت المجهر..

في  كبيرة  معضلة  يــواجــهــون  األطــبــاء   -
مشغولة  األســرة  األزمــة..  مع  التعامل 
ــة  ــ ــي أروق والـــمـــرضـــى مــتــكــدســيــن فـ

المستشفى كما ترين! 

ولكنه مجرد مريض يواجه أزمة تكسر   -
الــــدم..!! حقنة مــورفــيــن.. وحـــدة دم 

واحدة كفيلة بمساعدته..   

الظروف ال تساعد.. البقاء لألقوى يا   -
عزيزتي..! 

ــة، أصــيــب  ــل ــي ــد ُمـــضـــي أشـــهـــر قــل ــع ب
والــذي  الطبي  الفريق  رئيس  بالفيروس 
»وحش  رفض   عاًما،   ٥٤ العمر  من  يبلغ 
العناية المركزة » الذي تولى إدارة الفريق، 
لمساعدة  الالزمة  الطبية  الرعاية  توفير 
منطق  فــي  متساوون  »الجميع  رئيسه.. 

األرقام«. هكذا يقول.

أما بالنسبة إلخصائية المختبر، فكانت 
الموافقة  الــنــتــائــج  تــصــديــق  عــلــى  تعمل 
لم  المستشفى..  وضعتها   التي  للمعايير 
يعد هناك مرضى.. لم تعد هناك أسماء..

مجرد كائنات رقمية..!! 

كاتبة  سعودية.  *
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أم أحمد
■¦عادل¦األمني*

الملف  معتصم  أول  المالزم  تناول   
التحريات  وانصرف.. ثم قادته سلسلة 
أن  إلــى  العاصمة..  فــي  بها  قــام  التي 

الــمــتــهــم أحــمــد عــبــدالــجــلــيــل.. غــادر 
يقيم  وذهــب  بعيٍد،  أمــٍد  منذ  العاصمة 
في الشمال في قريته البعيدة مع أمه..

أنــهــا ستكون  َمــن كــان يظن   هــذه أول مهمة لضابط األمـــن، معتصم؛ ولــكــن، 
تقاعد منها  التي  الشرطة  بالعمل في  أظفاره مغرًما  نعومة  األخــيــرة، ظــلَّ منذ 
والده الراحل منذ أمٍد بعيد، بعد حفل التخرج البهيج في استاد الخرطوم، والزي 
الــزي الرائع الــذي حلم به  األخضر والنجوم الذهبية، وجد نفسه قد غــادر هذا 
خف امتعاضه  كثيًرا؛ بسبب انتدابهم إلى العمل في جهاز األمن السياسي، لم ُيِ
كلية  في  المتفوقين  العشرة  ورفــاقــه  هو  استدعاؤهم  تم  عندما  آنـــذاك،  العميق 
الشرطة للعمل في الجهاز، ما تزال تطوف بخاطره المجهد والسيارة تنهب به 
الليلء  الليلة  تلك  في  الجديدة،  مهمته  في  البلد  شمالي  أقصى  نحو  القفار 
قــام بها الحزب  بــأن هناك محاولة تخريبية جديدة  النظام  أبــواق  عندما نعقت 
الشيوعي المحظور.. وجمعهم رئيسهم في مكتبه الخالي من كل شيءـ وأعطاه 
مفتاح خزينة، وطلب منه أن يذهب لألرشيف ويأتيه بأول عشر ملفات في الدوالب 
قّلبها بعدم  الــذي  اآلمــر  أمــام  األيــمــن.. وعندما أحضرها ووضعها  الجانب  على 
اكتراث، وسحب أحدها واطلع عليه باهتمام زائف، ثم ناوله له، وردد في مسامعه 

بلهجة مستريبة »هذا أخطرهم، ويجب عليكم توخي الحذر عند اعتقاله«..
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أن  بعد  النائية  القرية  السيارة  وصلت 
ينظرون  قرويين  من  والماّرة  الليل،  عسعس 
إليها في فضول متوّجس، اقتربت من البيت 
المتهالك، وقفز منها الجنود وطوقوا البيت، 
ودفع معتصم الباب ليواجه امرأة عجوز تقبع 

وحيدة في منتصف الفناء..

ها قد عدتم مرة أخرى بعد غيبة طويلة   -
تبحثون عن ابني؟!

نعم يا والدة.. ابنك مخرب ومشترك في   -
أعمال تخّل بأمن الدولة.

يقّوضها  التي  بــنــي..  يــا  هــذه  دولــة  أي   -
شاعر مصاب بالدرن، عاد ليقيم مع أمه 
طوال..  سنين  أهملها  أن  بعد  ورعايتها 
يساعدها في فالحة األرض بدل مطاردة 

األوهام في العاصمة..

أين ابنك اآلن؟  -

خرج قبل حضوركم..  -

التعليمات.. ننفذ  نحن  يُجدي،  لن  هذا   -
يجب عليك أن تقودينا إليه؟

سأقودك إليه.. هيا اًذا..  -

معتصم  بيد  تمسك  أحــمــد  أم  خــرجــت 
وتجمع الجنود من جديد، وانطلقت السيارة 
أطــراف  نحو  أخــرى  مــرة  بالغبار  المكسوة 
البلدة، حيث تقف قبة الشيخ ود بليل العتيدة 
الكالب  ونــبــاح  الــبــوم  ونعيب  الــظــالم،  فــي 
القبور.. بين  يتمدد  حــاد  بسعال  الممزوج 

ويتداعى إلى آذانهم..

المقبرة وصاح معتصم في  الجنود  طوق 

مكبر الصوت بنبرة تهديد.

أمركم  انكشف  قــد  احــمــد..  يــا  ــرج  اخـ  -
واعتقل رفاقك وأمك معنا اآلن..

وبدا  أخرى  مرة  المطبق  الصمت  صفعه 
نار  بإطالق  جندي  أمر  عليه..  يبدو  التوتر 
في الهواء.. دوى الرصاص المرعب والغريب 
على المكان.. خرج شبح من خلف قبة الشيخ 
ود بليل لرجل ناحل طويل يسعل بين الفينة 
والفينة وطفق يتقدم نحوهم يحمل عصا في 
يده.. اقترب رويًدا رويًدا، صعق معتصم وهو 
يرى رجاًل مسًنا جًدا، كان حارس المقبرة، 
قاب  أضحى  ثــم  ببطء  نحوهم  يتقدم  ظــل 
قوسين أو أدنى، وحدق في المرأة التي تقف 

جوارهم..

أم احمد!! َمن هؤالء وماذا يريدون؟!  -

هؤالء ماسحو أحذية يا حاج موسى، كلما   -
على  تضعه  الذي  الحكومة  حذاء  اهترأ 
بتدبيج  لتلميعه  جــاءوا  جميعا..  رؤوسنا 
يريدون  إنهم  قالوا  والترهات..  الكذب 

اعتقال ابني احمد..

شهق حارس المقبرة من الدهشة، وأشار 
لهم بأن يتبعوه دون وجل.. وعن كثب ظهرت 
والعجوز  المقبرة  حــارس  دلهم  الحقيقة، 
وجه  األبيض،  والشاهد  القبر  على  المسنة 
معتصم المصباح نحوه وقرأ )يا أيتها النفس 
وجلس  حاد  بغثيان  أصيب  المطمئنة....(.. 
في  انغرس  خنجًرا  هناك  كأن  القرفصاء، 
وتفرقوا  أسلحتهم  الجنود  خاصرته، خّفض 
في أسى.. ظل معتصم يهذي ويبصق ويلعن 
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كل َمن وما وضعه في هذا الموقف المشين.. 
مطاردة الموتي من خلف القبور »فعال نحن 
العمل  وهــذا  آفــاق!  وُشــذّاذ  أحذية  ماسحو 
ليس له أدنى عالقة بمهنة ومهنية األمن«..

خنقته العبرات وردد..

سامحيني يا أم احمد.. لم أكن أعرف..!!  -

أيًضا  ليته  ــدي..  ــ ول يــا  يسامحك  اهلل   -
يسامحهم!

-  تًبا لهم جميًعا.. األوغاد المالعين..!!

عندما مات ولدي منذ خمس سنوات في   -
تصور  جــدا..  فرحت  مــروى،  مستشفى 
أنا األم الوحيدة في العالم التي لم تبِك؛ 
الممرضين  وأزعــجــُت  ــات..  م ابنها  ألن 
عقلي،  فقدُت  أنني  ظنوا  حتى  بضحكي 
أنـــذاك.. لقد  ولــم يكن أحــٌد أعقَل مني 

استراح أخيًرا..!

اهلل يرحمه.. اهلل يرحمه.  -

نعم يا ولدي، تعّذب كثيًرا.. ال استراح من   -
المرض  من  وال  األمــن  رجــال  مداهمات 
الحزب  عــن  تخليه  بعد  حتى  العضال 
يترك  ولم  وحيدة،  وتركني  مات  نفسه.. 
دفاتر  بــهــم، فقط  أتــســرى  ــاًدا  أحــف لــي 
أهل  بها  يتغنى  عامية  وأشــعــار  وأقـــالم 
الشمال هنا وهناك.. ويجلون قدري من 

كرمة إلى كريمة، أنا أم الشاعر..

اللهم اجعل الموت راحًة لنا من كل شر..  -

نعم إنه كذلك..  -

***

تغّير  قد  معتصم  كــان  التالي،  اليوم  في 
وإلى األبد! بعد أن قضوا ليلتهم في كنف أم 
أحمد وحارس المقبرة ونفر من أهل القرية 
الــرصــاص،  دّوي  وجمعهم  أفزعهم  الــذيــن 
الوفاة  بشهادة  المرفق  تقريره  الجنود  ناول 
أعطتها  التي  مروى  مستشفى  من  المؤرخة 
له أم احمد.. ومعها استقالته الدواية »بأنه 
لن يمسح حذاء أحد أبًدا، ويفضل البقاء مع 
أم أحمد هنا بين النخيل والرمال، يساعدها 
في الزراعة، ويقرأ لها أشعار ابنها الراحل، 

البديعة:

احـــــــــــــمـــــــــــــد أم  يــــــــــــــــــــــــــا 
دقــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــمــــــــــحــــــــــلــــــــــب

فـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــــوب احــــــــــمــــــــــد
احـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــايــــــــــــــب

فـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــركـــــــــــــــــايـــــــــــــــــب
جــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــلــــــــــــب

عـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــو حــــــــــمــــــــــر
ســــــــــــــــــنــــــــــــــــــونــــــــــــــــــو صـــــــــفـــــــــر

حــــــــــــــــلــــــــــــــــب الــــــــــــــنــــــــــــــاقــــــــــــــة
فــــــــــــــــــــي الــــــــــشــــــــــنــــــــــقــــــــــاقــــــــــة

تـــريـــدي أمـــك ولـــل أبــــوك.. 

وينتظر النصيب ليمأل لها بيتها الغارق في 
الصمت واألحزان بضجيج األحفاد، ولتذهب 

الحكومة بسدنتها وأزالمها إلى الجحيم..

كاتب من السودان مقيم في اليمن.  *
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سيراميك أسود
■¦سارة¦طوبار*

مغلوبة  بطلة  بالتأكيد  أجعلها  لــن 
على أمرها، ال يهم اآلن ما ستؤول إليه 
اليوم ممتلئ، ليس لدي وقت  حكايتها، 
باقة  تجديد  موعد  المسكينة،  لتلك 
التالميذ،  كراسات  تصحيح  اإلنترنت، 
لكني نسيت  الغد،  لدرس  التحضير  ثم 

دفتر التحضير بالفصل!

مرت على غرفة الصغيرين، وضعت 

لكنها  ــهــمــا،  ــاب ب مــقــبــض  عــلــى  يــدهــا 
السفرة  كانت  الصالة،  في  تراجعت. 
األحمر  المفرش  األمــس،  كما  تزل  لما 
للمناسبات،  به  تحتفظ  الــذي  الناعم 
أربعة أطباق فارغة، وأربع أكواب، أيضا، 
بيضاء  وتورتة  نظيفة،  ِسكينة  أشــواك، 
حمراء صغيرة،  بورود  بنفسها  صنعتها 
مضطرب،  ورد  الالمع،  بالمفرش  تليق 

كانت تبدل وضع نومها لتستقر على جنبها األيمن؛ فانتفضت، فتحت عينيها، 
كان  بالوجع،  اإلمساك  تستطع  لم  األلــم،  لتتحرى  بمشقة  قليل  رفعت جسدها 
ممتًدا وعميقا، يثقل جسدها، يجذبها للغوص في السرير أكثر. كلما حاولت أن 
تتكئ على ذراعيها، تألمت. حدقت بالجسد المسجى بجوارها، تحررت من ثقل 
الغطاء، أزاحته بنفور، رمته كامًل عليه، وضعت قدميها على السيراميك األسود 
اإلفاقة،  على  ساعدتها  بــرودة  تخللتها  الطويلة،  قدميها  أصابع  حركت  اللمع، 
وقفت، التفتت إليه مــرة أخــرى، ثم خطت بخفة كي ال تقلق سباته.. كــان ضوء 
النهار يتسلل من شيش النافذة.. يتبدل الظلم على مهل، غادرت الغرفة، أوصدت 

الباب عليه.
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فشلت في تهذيبه، ارتعشت حدوده، فامتزج 
كان   )٤0( الرقم  لكن  البيضاء،  بالكريمة 
وردي،  بلون  بــارزا  الــورود،  وسط  متماسكا 
الهدية التي أحضرها لم تمس، جلست على 
كرسيها الهزاز تتأمل البرواز الكبير المعلّق 
من  فستاًنا  تــرتــدي  لــعــروس  الحائط  على 
كتفيها،  يبرز  األبيض،  والدانتيل  األورجانزا 
خفيف  دانتيل  ُكــّم  ذراعيها  على  ينساب  ثم 
ورد  باقة  يدها  في  تمسك  معصميها،  حتى 
كتفها  على  يــده  يضع  بيضاء،  اصطناعية 
ضاحكا، وبيده األخرى يشاركها باقة الورد، 
عن  تبحث  تــورًطــا،  فتزداد  لألمام  تتأرجح 
تركض  مذعورة  امرأة  تجد سوى  فال  مفر؛ 
بال  عالية  جــدران  بين  تتخبط  رأسها،  في 
التي  فتبتسم لضحكته  للخلف  تعود  مخرج. 
تقترب  منهما.  غفلة  على  المصور  خطفها 
يعد  لم  قلبها  الرؤية..  فتتضح  أخــرى؛  مرة 

يرتجف البتسامته.

بالضجر،  تصيبني  الــبــضــة  خطوطهم 
بجوار  بالكراسات  وألقيت  للمدرسة  ذهبت 
ــل أن أبـــدا  ــب ــدق فــيــهــم، وق الـــســـبـــورة. أحــ
لهم  أدرت  الناعسة،  وجوههم  في  بالصراخ 
الجديد.  الــدرس  كتابة  في  وابتدأت  ظهري 
»الواتساب«  على  قصيرة،  بنغمة  هاتفي  رن 
فقط،  كلمات،  تحمل  ال  منه  جديدة  رسالة 

صورة لخطبتنا.

»هل )عشر سنوات( زمن يمكن تجاوزه؟«.

كتبت على الفيسبوك في مجموعة تديرها 
بحساب وهمي، لجأت إليه بعد أن أصبح كل 

يهدد  الشخصية  على صفحتها  به  تبوح  ما 
استقرارها.

الفيسبوك  على  باردة  منه  إشارة  وجدت 
يتوسطهما  صــورة  على  قليلة  ساعات  قبل 
بقيت  التي  السفرة  وراءهم  الطفالن، تظهر 
عــلــى حــالــهــا: الــمــفــرش األحــمــر، الــتــورتــة 
والسكين  األطباق  األربع،  األكواب  البيضاء، 
على  والهدية  حالها،  على  كلها  واألشـــواك، 
كتب  مضيفين.  بال  مرتاب  كضيف  المائدة 
على الصورة » كل عام وأنت حبيبتي«، احتفى 
يكذب،  ال  هو  السعيدة.  باألسرة  المعلقون 
وهم ربما يرجون لهم السعادة، وحدها تحمل 

عبء االّدعاء.

أكثر  تصبح  الشخصيات  تقّيدنا،  األسماء 
وهــم في  أريــدهــم  اســم،  بــال  كانت  إذا  حرية 
ثم وهــم في ذهن  ثم وهــم على ورق،  رأســي، 
يهرب  خيالي،  في  األحــداث  تشتعل  الــقــارئ. 
بهم  أمسك  أطــاردهــم،  الحريق،  من  أبطالي 
إال  أطلق سراحهم  توّهجا، ال  الحكاية  فتزداد 
إذا تحّولوا دخاًنا، ال يمكن اإلمساك بهم أو بي!

انفجرت إحدى البالونات فارتجفت، نبهته 
يقول  »اجمدي«  نفخها،  في  يبالغ  أال  دائما 
حتى  بإحكام  يعقدها  ثم  النفخ،  ويكمل  لها 
ال ينفلت الهواء، تفشل دائًما في عقد طرف 
واحد. يجذب طرف البالونة بعد أن يمألها 
يديه  أصابع  يلفها على  بالهواء،  آخرها  عن 
ويجذب طرفها مرة أخرى من بين أصابعه. 
ينظر إليها بطرف عينه وهو يطيرها بعيًدا 
عــنــه. طـــول ســنــوات، حــرصــت عــلــى جمع 
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الــبــالــونــات مــن عــلــى الــســيــرامــيــك األســـود 
البارد؛ لتحتفظ بها مدة أطول، لكنها لم تعد 
السيراميك  على  المتناثرة  البالونات  تهتم. 
اللون  لمعانه  قبضته، عكس  خففت  األسود 
الفاتح،  األزرق  واللون  والبرتقالي  األصفر 
كسرت  نــوافــذ،  فتحت  الطويلة  البالونات 

عتمة السيراميك األسود.

تورتة  »أين  سألها:  للصورة  التقاطه  بعد 
خطوتين؛  للخلف  تراجعت  الــشــوكــالتــة؟«، 
نظرت  الثانية،  الخطوة  وقبل  بفزع،  األولى 
لألوالد وهي تمّد لهم يديها ليضموا عليها: 

»لم يكن لدّي وقت واألوالد ال يحبونها«.

الحصول على  في  تنجح  لم  أنها  أخبرته 
رحلة  عطلت  األمــطــار  عملها،  مــن  ــازة  إجـ
مع  تقريًبا  ساعتين  توقفت  للبيت،  العودة 
بعض أولياء األمور في مدرسة األوالد حتى 

تتوقف األمطار »هاتفتك.. لم تُجب«!

بتفسير  تهتم  لم  الصراخ،  في  بدأ  حين 
بما  اهتمامها  عــدم  عن  المتكررة  اتهاماته 
مرة؛  بعد  مرة  تجرف  التي  أوهامه  يفضل، 
أمسكت  وندمه،  خوفها،  صبرها،  محبتها، 
الطفلين المتشبثين بها، وهو خلفها يجذبها 

من ذراعها، فتخلصها منه. أودعت الطفلين 
لسريرهما وأغلقت الباب، وأكملت لغرفته.

الهزاز  الكرسي  على  التأرجح  أصابها 
كان  الــمــرآة،  في  للحمام.  فاتجهت  بــدوار، 
تــدرج  بعد  ســيــزول  بأخضر  مبقًعا  وجهها 
عينيها  إحــدى  أحيطت  البنفسجي.  اللون 
السفلى  الشفة  ملونة،  بانتفاخات  البنيتين 
بها جرح صغير كّدر انسيابها الناعم، خلف 
الباب لمحت الفستان الذي خلعته باألمس، 
الكتف،  من  ممزقة  القصيرة  أكمامه  إحدى 
حتى  ترتديه  لن  لكنها  كالعادة،  رتقه  يمكن 
على  عــكــره.  الـــذي  لبياضه  ذراعــهــا  يــعــود 
مصبوغة  طويلة  ضفيرة  سقطت  األرض 
يتألأل  األســود،  على  يزهو  زيفها  باألصفر، 
مرة  تؤلمها  لــن  ممتد،  ظــالم  فــي  وهجها 
أخرى، في المرآة، رأت الشعر البني الكثيف 

قصيًرا جًدا وغير متساٍو.

اسم،  بال  التي  المرأة  هــذه  تحاصرني 
ــَأرِجــُح  تُ جبهتي،  حافة  على  تجلس 

قدميها فوق عيني، ثم تمّد يدها 
وجودها  عن  تعلن  أنفي،  لتسد 

واللين،  بــالــقــوة 
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التي  الــمــرأة  أيتها  هنا  ــا  »أن ســاخــرة  تقول 
تحظى باسم، لماذا ال تجرأين على مناداتي؟

جلست على حافة البانيو األبيض، تستعيد 
أحداث ليلتها السابقة، كعادته تختلط دموعه 
محو  بها  يحاول  الذي  الثلج  كمادات  بسيل 
ذنبه، برقة يفرك أوجاع خلّفها غضبه، يفرد 
فترتعش،  األلم  مساحات  على  »هيموكالر« 
يضع  صــدره،  في  رأسها  ويخبي  يحتضنها 
يطيب  لن  تمزًقا  ليواري  أخــرى  فوق  طبقة 
أبدا، إال إن األمر لم ينته ككل مرة، لم ينتزع 
منها أسًفا، لم ترجه؛ ليكف عن البكاء، فقط 
لها  أحضره  الــذي  االكتئاب  مضاد  تناولت 
ذات يوم وحده دون استشارة طبيب، وسحبت 
الغطاء عليها، تكومت تحته بصمت لم ينهزم 

أمام حسرته وإلحاحه..

كانت  قهوتي  أصنع  وأنــا  اليوم  سميتها، 
تدق كعادتها على رأسي، أخذت »الالبتوب« 
ألتمس  شرفتي،  أمام  األرض  على  وجلست 
الدفء في شمس صباح يوم الجمعة، نويت 
تنتهي   »Delet« واحــد  بأمر  منها،  التخلص 
الحكاية، إال إنني وأثناء تشغيل الالب توب، 
غبار  فــوق  بسبابتي  سهاما  أرســم  وجدتني 
السيراميك األسود الذي تراكم ويظهر خارج 
إطار سجادتي البنفسجية التي أجلس عليها، 
عرفت أنه لها حين توقفت عن الركض في 

رأسي، ربتت على جبهتي قبل أن تغيب.

ــذ  ــواف ــن ــن ال ــشــمــس مـ ــوء ال تـــســـرب ضــ
إجــازة..  لطلب  مديرتها  هاتفت  الزجاجية، 

فرفضت، ألقت الهاتف بجوارها.

»صباح الخير«، اقترب منها بندم مصطنع، 

وضع  ركبتيه،  على  جلس  ــرأس،  ال مطأطئ 
على  تربت  أن  انتظر  فخذيها،  على  رأســه 
شعره، أو أن تتفوه ب »حصل خير« ليطمئن، 
لم تستجب؛ فضغط على يديها حتى  لكنها 
آلمتها، تركها وذهب للمطبخ، أعادت رأسها 
للخلف تتأمل السقف األبيض، لمحت خيًطا 
رفيًعا هًشا، تعجبت كيف فاتها تنظيفه، خرج 
القهوة  من  صغيًرا  كوًبا  يحمل  المطبخ  من 
وبصوت  بتأفف  قال  نظيف!«،  فنجان  »وال 

خافت واتجه سريعا للغرفة.

قرأت التعليقات المختلفة على منشورها، 
غرز  بنهم،  قلبها  التهم  فيها،  ــم  األل توّغل 
أنيابه في رئتيها؛ فتثاقل صدرها، وتالحقت 

أنفاسها، ابتل وجهها في صمت.

»عشر سنوات قدٌر ال يمكننا التخلص منها«
»هو العمر فيه كام عشر سنين؟«

»الذكريات تركض خلفنا مهما تقدم العمر بنا«

يا  ــة  ــابـ )اإلجـ بعينه  تــعــلــيــٌق  اســتــوقــفــهــا 
البنيان الهش،  صديقتي، يمكنها أن تخلخل 
ترميمه(،  واحدة عن  نتوانى لحظة  الذي ال 
من صديقة كانت زميلتها في الجامعة، غابا 
الفيسبوك،  جمعهما  لسنوات،  بعضهما  عن 
الحكايات  كانت  الصغيرة،  الشاشة  على 
عنها،  تغيب  تفاصيل  ــى  إل لتنتبه  تــطــول؛ 
واجهت نسختها القديمة بقلب أم تعرف أنها 
لها ظروفها«، يجب  »كل مرحلة  وأن  كبرت، 

أن تحافظ ألوالدها على أسرة سعيدة.

على  دائــمــا  الهش  »البنيان  عليها  ردت 
وشك االنهيار، كيف نطمئن؟«.
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أو  بابتسامة  أقابلك  أتمنى  كنت  »يــامــا 
بنظرة حب أو كلمة مالمة«..!

أدق بأناملي على الطاولة مع نغمات فات 
أعــادت  األحــمــر  المفرش  نعومة  الميعاد، 
لففنا  الدائرية،  خطبتنا  طاوالت  ذكرى  إليَّ 
حولها معا نستقبل التهاني، تتشابك كفوفنا 
اآلخرى على  بيدي  أملّس  ذراعه،  أتأبط  أو 
تحّولت  لو  تمنيت  عليها،  نقف  طاولة  كل 
الموديل  تشبه  لفساتين  الناعمة  المفارش 
اإلنجليزي  األحمر  بلونه  أتمناه،  كنت  الذي 
كما كانت تطلق عليه جدتي، فساتين ترتديها 
جميًعا،  الــرجــال  يختفي  الــحــاضــرات،  كــل 
للرقص  صديقاتي  دعــوة  رفــض  ونــرقــص. 
معهن وحدي، كي ال يفلت يدي، الطاولة التي 
انتظرت عليها مؤخرا، مربعة بحواف حادة، 
عدت  مريحة،  بسندات  المقاعد  واضحة، 
بظهري للخلف، أرحت رأسي للوراء، قررت 
الباب  انفتح  بساعة،  مجيئه  قبل  الحضور 
وابتسمت  لــي،  ابتسم  للكافيه،  الزجاجي 
حين  الكحلي،  ومعطفه  الفيروزي،  لقميصه 
مّد يده للسالم، جاء صوت أم كلثوم مرتفعا 
أكثر وهي تقول: »وإن كان على الحب القديم 

وأساه أنا نسيته، يا ريت كمان تنساه«..

وهو  سألها،  ــهــاردة؟«  ــن ال ــه  إي »هنتغدى 
يدقق في ياقة قميصه التركوازي ينفض عنه 
أثارت  عطره  رائحة  يــراه،  ال  ما  يده  بظهر 
شعرت  روائحه،  تجاه  المفرطة  حساسيتها 
بمعدتها تفور حين اقترب منها ليقبل جبينها، 

أكمل تجواله كقطٍّ ثقيٍل يدور حول صاحبه، 
يبحث عن  تبالي.  فلم  ليالطفه،  به  يتماسح 
مفاتيحه ومحفظته، جلس على مقعد بجوار 
وضع  األســود،  بتلميع حذائه  انشغل  الباب، 
قدًما فوق أخرى لعقد رباطه بإحكام، يتلوى 
ليصنع  وخفة،  بسرعة  أصابعه  بين  الرباط 
فيونكتين محكمتين، ال تنفك أبدا طول يومه 
خارج البيت، فجأة رفع رأسه، تأملها قليال 
قبل أن يسألها »قصيتي شعرك!«. هذه المرة 
دائما.  المتأخر  النتباهه  عــذًرا  تختلق  لم 
أخيرة  نظرة  يلقي  وهو  بلوم،  قال  »خسارة« 
على هيئته في المرآة، بينما يرتدي معطفه 
كهديته،  رأته  أخيرة،  بنظرة  رمقته  الكحلي. 
ضيًفا غريًبا بال مضيفين الستقباله، ورأت 
بينهما  المسافة  في  تتكسر  معه  سنواتها 
الممدودة  يده  تجاهلت  اآلخرى.  تلو  واحدة 
األســود،  السيراميك  في  يغوص  وهو  إليها 
الذهبية  لضفيرتها  عاد  ما  العتمة،  ابتلعته 
وجود لتنقذه، كان نداؤه كصرير باب ضخم 

دفعته بإصرار.

صخبه  وهــدأ  تدريجًيا،  صوته  تالشى 
ــام« بــالــغــنــاء مع  وقـــت مــا عــال صـــوت »ســه
عبدالحليم: »عقبالك يوم ميالدك لما تنول 
اللي شغل بالك يا قلبي«.. كانت تضع آخر 
بيضاء،  تورتة  بها  تزّين  نضرة  حمراء  وردة 
في منتصفها رقم )٤١(، وعلى المائدة ثالثة 
أكواب وثالثة أطباق، والتورتة البيضاء التي 
يحبونها تتوسط المفرش األحمر، ذهبت إلى 

غرفة األطفال لتطمئن..

كاتبة - مصر.  *
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نصوصالعدد

نصوص قصيرة

■¦محمد¦املبارك*

حالوة

حسب  عــلــى  عــمــلــه  مــقــر  فـــي  زاره 
تم  المباشر.  إلى مديره  أدخله  الميعاد، 
قبول طلبه، باشر عمله.. تغّيب في اليوم 

التالي..

وصول

أمتعتها،  حــزمــت  بالسفر،  وعــدهــا 
وصال إلى محطتهما، ابتسم في وجهها.. 

قالت أشعر بالملل!

خيانة

تسلّق الجبل، ساعده صاحبه ليصل..
بها،  ليأخذ  يده  مدَّ  للقمة..  قبله  وصل 
فمد له رجله، ليلقي به في مكان سحيق!

توبة

جرائمه  ارتكاب  من  يمّل  وال  يكّل  ال 
ــزوج، فــصــار يقلد إمــام  ــ ت ومــوبــقــاتــه.. 

المسجد في إلقاء خطبة الجمعة.

مديح

عمله.  عن  مرة  تأخر  مــراًرا،  مدحه 

وجد ورقة على مكتبه، ولم يشاهدوه في 

اليوم التالي.

إقناع

حاول إقناعه أن ما يفعله صحيًحا.. 

اقتنع، فخالفه في السلوك واالتجاه.

رسالة

والصالح،  النزاهة  يدعي  ما  كثيًرا 

بعث له أحد أصحابه رسالة أنثوية فوقع 

في الفخ!

قاص سعودي.  *
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العدد نصوص

نصوص قصيرة

■¦حضية¦عبده¦خايف*

ذنب

دعــاه صديق  كنيسة.  ــام  أم وقــف 
للدخول، فلعل هناك ما يود أن يطلب 
أديا  للداخل،  توجها  الغفران.  عليه 
الصالة، ثم توجه لغرفة بكوة صغيرة 
والتمس المغفرة عن خطيئة الدخول.

شهود

رآهم يشيرون إليه بأصابع االتهام، 
قتلهم  أستيقظ،  حين  نياًما  كــانــوا 

جميًعا.

ورد

األثير  عبر  عطر  رائــحــة  تسللت 
وجدت  عيني  فتحت  حين  األبــيــض، 
باقة ورٍد كبيرة منه، كتب على بطاقتها 

بخطٍّ راَق لي:

الفّواحة، أهدي  إلى قلبِك، وردتي 
أضمومًة من الورد الذي شممِته ذات 

حديث دار بيننا. 

تذكرُت حينها أنه حدثني كثيًرا عن 
حديقة الورد في باحة منزله، وكيف 

يمضي كثيًرا من وقته معه.

زهرة  أنني  لو  تمنيت  فقط  حينها 
في بستانه األنيق.

تقمص

وجدتني باسٍم اخَر في حياٍة أخرى 
حينها  أعرفها،  لم  مختلفة  ومالمح 
أدركُت إني قد ُمتُّ منذ زمن في مكان 

آخر!
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بذاءة

وتذّوق  الشتائم  هو  اعتدته  ما  كل 
األوراق  بعض  مضغ  مع  مرة،  سوائل 
وسخٍة  بكلماٍت  وتلفظ  الــخــضــراء، 
يومًيا، طبًعا عرفت ذلك حين وجدت 

أشباهي يتلفظون بها رًدا علينا.

ذات مساء، وبعد أن نام، تناقشت 
وال  أكبرنا،  كونه  العقل،  ضــرس  مع 
ينمو إال داللة على رجاحة العقل كما 
ولم  متألًما،  كــان  ليلتها  دومــا،  يقال 
عليه  وضــع  حين  وجعه  وازداد  ينم، 
بزيت  مغموسة  صغيرة  قطن  قطعة 
ذي رائحة نّفاذة، في البداية، لم أود 
الحديث معه لشدة تألمه، لكن كان ال 
مواساته  حاولت  النقاش،  من  لنا  بد 

ثم سألته عن سبب ألمه؟ 

تشّوه  نتيجة  له  حصل  ما  بأن  رد 
مغادرتنا،  إلى  يحتاج  قد  لذا  خلقي، 

حزنت لكالمه في البداية. 

أنا فال،  أما  سعدت ألنه سيرتاح، 
أتلفظ..  أدفــع،  المجموعة،  أتوسط 
أتذوق.. كل شيء أقوم به، وال أنام إال 

متأخًرا منهًكا من التعب. 

التفت  مــنــه،  ــرب  ــت اق أن  ســألــنــي 
تجاهه، فطلب مني رفع القطنة قلياًل 
لسعتني  لكن  رفعها..  حاولت  عنه، 
حرارة المادة التي فيها، فلم احتملها، 
وسرعان ما استشعرت الغدد اللعابية، 
انغمست  تحتي،  من  اللعاب  وتدافع 
والقطنة  الضرس  تارًكا  بسرعه،  فيه 

خلفي.

شهق واعتدل جالًسا بسرعة، بعد 
من  اللعاب  وانسدل  يختنق،  كــاد  أن 
لقد  يديه،  في  القطنه  طــارًحــا  فمه 
لم  للمغسلة،  توجه  أخيًرا،  استيقظ 
يلج  الــمــاء  بــدأ  إال حين  ذلــك  نعرف 
علينا، كان بارًدا جدا،ً ارتجفت قلياًل 
مــنــه، ثــم ســرعــان مــا اعــتــدتــه، لكن 
الحرارة،  من  يئن  ظل  العقل  ضرس 
بعد ســاعــات من  ألــًمــا،  الــمــاء  وزاده 
الماء وصمت رهيب، غّير من  خروج 
سؤاله عن عيادة الطبيب، وّدعنا دون 
عليه،  بالسالم  حتى  لنا  يسمح  أن 
عميق  سبات  في  كلنا  انغمسنا  حين 
الجراحي، ولم نستيقظ  التدخل  بعد 
منه سوى على قطنة أخرى، لكن كانت 

أكبر حجًما.. مغطًى بالدم.

كاتبة سعودية.  *
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العدد نصوص

قصص قصيرة جًدا

■¦مرمي¦خضر¦الزهراني*

اعتكاف
مع  ذكرياتها  تستعيد  دارهــا،  الزمت 
أصبحت  وكيف  البداية،  منذ  أبنائها 
وحيدة« بين تلك الجدران العتيقة التي 
منهم  كلٌّ  ؛  طفولتهم  رائحة  منها  تفوح 

في شأن،
التفتت حولها! 

وجدت كمامة وقفازين، 
وصورة مرسومة لبوابة المنزل!

مرايا
رأى عروسه وقد التّف حول جيدها 
ِحزاٌم من ذهب ُمرْصع بالزُمرد، ترتدي 
ز،  ثوًبا سندسًيا منسوًجا من خيوط الًقَّ
كحبات  تتدلى  حمراء  بخيوط  ممزوًجا 

التوت..
ــزوي عن  ــن ــاب، ي رمــقــتــه بــنــظــرة عــت
األنظار، يعود، يتقدم بجرأة ليمسك بها 
غير مباٍل، حاول أن يحلّق بها بعيًدا عن 

ماضيه، فاستعاد حلمه المهجور.

زخة¦عشق
ــج عــطــره، كلما  ــا أريـ ــارًك غــادرهــا ت

شعرت بالوحدة..
هواء  عبر  رذاذه  تناثر  استنشقته، 

ِفراقه القارص،
حطمت قنينتها!

الُكمُكم
بين  الــصــغــيــرة  الــصــدفــات  جمعت 

كفيها؛ 
بالستيكية  قطع  ببعض  مخلوطة 

ملونة، 
على  ضربتها  معدنية،  نقود  وقطعة 
الحرير  بخيوط  مطرز  أبيض  مفرش 

الملون.. 
نظرت إلى الوَدع المنثور، 

مفهومة  غير  بعبارات  تتمتم  أخذت 
قالت: 

هل لديكم عرس قريًبا..؟
كاتبة سعودية.  *
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نصوصالعدد

بسبب ابنة الخال كان جدك قاسًيا مع 
عن  تتحدث  وهــي  تبكي،  كانت  والــدتــك، 
الجد،  قلب  يعرفها  أن  تستسغ  لم  قسوة، 

فقاطعت مسقط القلب عشر سنوات. 
إلى  وتتناهى  الطفولة،  بــذاكــرة  تلوذ 
فيها  يشتكي  بعيدة،  أحــاديــث  مسامعك 
كل صيف،  تتراكم  خسائر  من  الجد  هذا 
جديدة  ألــواح  عن  البحث  إلى  واضطراره 
أشغال  أن  ابنته  يخبر  يكن  لــم  للعربة، 
البغل  هياج  بسبب  تتعطل،  الحصيد  نقل 
قبل  مخصي  ــه  أن الــرغــم  على  األشــهــب! 

البلوغ. 
في هذه اللحظة، ال تنكر أنك كنت تحب 

طفولتك،  في  ألمك-  - جدك  الجد  هذا 
كما يليق بحفيد بكر، بينما ال تعرف سبب 
من  الرغم  على  ألبيك،  جدك  من  نفورك 
غيرة  -بسببك-  تنشب  فكانت  أخوتهما، 
األصغر  عمك  عمومة؛  أبناء  بين  مبكرة 
الصيفية،  الــعــطــل  فــي  األصــغــر  وخــالــك 
تجري  التي  البداوة  تلك  على  لالستحواذ 
لالستئثار  الــطــفــولــة،  مــنــذ  عــروقــك  فــي 
بمساعدته في أعباء رعاية الماشية، بينما 
جدك ألبيك، كان يصفعك بسؤاله الفصيح 
-بال مواربة- عن سبب عدم زيارتك لبيته. 
كنت  الشتوي،  الصباح  ذلك  غبش  في 
تتعقب بداوة عم، لم يشأ أن يعزي أخوالك.. 
تلومه، ويحدثك عن خالف عائلي مع خال 

ميراُث الَجفاء
■¦هشام¦بن¦الشاوي*

»ما يتبقى في النهاية مجرد ذكريات.. هذه هي الحياة«، همست لنفسك، بعد 
أن عزيت جارك الشاب، الذي توفي والده في مشفى عام. حاول أن يبرئ ذمته من 
أي دين مفترض، فيسدده نيابة عن األب. لم تخبره أن ملمح ذلك الوجه تشبه 
قسمات حفرت في وجدان طفل، ذات براءة بعيدة وبائدة.. تذكرت أنه كنت ترمقه 
في شرود، ولم تندهش حين قال إن األخ المغترب ما يزال يرسل رسائل قصيرة إلى 

هاتف أبيه، كأنما لم يصدق أنه غادر هذه الدنيا..

إلى إبراهيم الحجري؛ كاتًبا، وناقًدا.. وصديًقا قبل كل شيء!
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العدد نصوص

قلبك  لوال  يكون صهرك،  أن  يمكن  كان  أرعــن، 
مثل  ألن  تافهة،  بتفاصيل  تهتم  لم  المتقلب.. 
دائًما  تحدث  كانت  الطارئة،  الخصومات  هذه 
بين أبناء عمومة لم تخترهم، وقلبك الطفل ال 
ينشغل بمثل هذه األحقاد.. تتبعه من الحظيرة، 
بعد أن قدم العلف للبقرات، وخرج من نفق - لم 
يكن موجوًدا من قبل- في الجدار الفاصل بين 
البيت و»الجنان«، ليتفقد األتان والنغال... بيد 
أن خيبة األمل ذات طعم مرير. أحسست بغصة 
في الحلق في ذلك الصباح الضرير، وأنت غارق 
وأنت  عاطفي،  ضباب  الداخلي..  ضبابك  في 
فيجرف  داخلك،  في  ينهار  بأكمله  عالًما  تلمح 
حطامه كل شيء، ويكنس كل األزمنة -األمس، 
يتم  األول  المكان  ذاكرتك..  من   - والغد  اليوم 
محوه بالكامل أمام عينيك، وأنت غير قادر على 
الدفاع عن ما تبقى من ذكريات.. بينما الخال 
متشنج  العينين،  متورم  الكرسي،  فوق  الجالس 
الوجه بالبكاء انتفض كالملدوغ، عندما لمح العم 
به، وهب  رماه  انقض على حجر،  عليه،  مقباًل 

بقية األخوال، وحتى األب.. مثل جوارح! 
 وانداح نحيب النسوة، من خلف ذلك الباب 
الخشبي الكبير - الذي يفتح صباًحا، وال يغلق 
الحركة  هذه  وتعقب  الظالم،  يخيم  عندما  إال 
موسيقية  خلفية  مثل  األنــيــن-  يشبه  صــريــًرا 
جنائزية ال تعنيك أبدا. لم تحاول أن تلقي عليه 
آخر..  بكاء  أعماقك  في  اندلع  أخيرة..  نظرة 
شيء آخر كان يموت في داخلك، يموت دون أن 
يعبأ به أحد، ولن يشّيع جنازته أحد. لم تحب 
أن تزوره في أيام مرضه التي طالت، وحتى بعد 
بتر أصابع قدمه، اكتفيت بمهاتفة أمك، سؤالها 
عن أبيها.. مجرد واجب اجتماعي بارد، وتتمنى 
في هذه اللحظة - وأنت متخم بكل هذا األسى 
الوجودي- أال تعيش لحظة تقضي فيها حاجتك 

بين يدي ابنتك.. تفضل أن ترحل مبكرا. 
ميراث  تسرب  هــل  القلب؟  قاسي  أنــا  هــل 
يُعبِّروا عن  أن  بالرجال  يجدر  أال  إليه؟  الجفاء 

مشاعرهم إال حين تقترن بغريزة حقيرة، تشبه 
نزوة بغل، بينما يعاملون أبناءهم بمنتهى القسوة؟ 
أقاربك  تغبط  الــضــاج،  فــي صمتك  غــارًقــا 
ا يتلقون التعازي، متمتمين  على أنهم يقفون صّفً
بكلمات غير مسموعة، كأنما يواسون كائنات من 
مشاعر  أمام  أنفسهم  يجدوا  ولن  آخــر..  عالم 
متضاربة كهذه، لن يكتبوا عن راحلين، بضمير 
الغائب وفعل الماضي الناقص.. لن يفكروا في 
الهباء؛ حفنة من األشواق،  من سيرث كل هذا 

وهذا الحقل الشاسع من الدموع! 
شهدته  الــذي  اليتم،  طعم  في  ّفكر  أحــد  ال 
أدركــت  يومئذ،  ألبيك..  جدتك  الجدة،  بموت 
من  الوجودية  حصتك  من  حرمتك  الحياة  أن 
الحنان، وهي تتوغل مبكرا في نفق الغياب، بال 
كأنما  ثيابها،  فّرقوا  ِلَم  تعرف  ال  وأنت  رجعة، 

ليتخلصوا من ذكرياتها ورائحتها.. 

امتحان¦قاس،¦ومبكر..
مسلحا  الضئيل  الجسد  هذا  يرحل  هكذا، 
الغرفة  وسط  مسجى  رأيته  وبرودته.  بجموده 
محاطا بالمعزيات، ولم تجرؤ على تجاوز عتبة 
زيارة  عن  األب  سيتوقف  بعد،  فيما  الحجرة.. 
والدته، وتندلع في أعماقك أسئلة عنيدة،  قبر 

مثل بغل حرون، حول الغياب. 
وال  الجدة،  حجرة  عتبة  تجاوز  تستطع  لم 
تعرف ِلَم خطر ببالك ذلك الركن المنزوي، الذي 
تمددت فيه ذات غروب، بعد أن ناولتك الجدة 
كوب ماء وكسرة خبز جاف، كأنهما بلسم ذلك 
الوجع الخفي، المستبد ببطنك.. تبعت الجدة، 
وهي تبحث عن نغلتها الشهباء، فكافأتك الدابة 
بركلة  بجدتك  الخرافي  تعلقك  على  اللئيمة 
تكّف  وال  ــم،  دائ تأهب  حالة  في  نغلة  جانبية، 
عن رفع قائمتيها الخلفيتين، للدفاع عن حّيزها 
الخاص.. ترفس كل من يقترب منها، لكن تلك 
الرفسة لم تعلم قلبك االحتراس مثل أمل دنقل! 
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برمي  يتسلون  سّنًا،  منك  األكبر  أقاربك  كــان 
قطعة خيش أو كيس فوق ظهرها، لسماع ذلك 
تدريب  أثناء  الكمان  أنين  يشبه  الذي  الصوت، 
تسدد  عندما  قهقهاتهم،  فتلعلع  الموسيقى، 
تركز  أن  علمتك  شهباء  نغلة  للهواء.  ركالتها 
النظر على أذنّي كل دابة، وتحرص على االبتعاد 
عنها حين تحنيهما إلى الخلف؛ ألنها ستباغتك 

بحركة غدر من القوائم الخلفية!
لكنك لم تستطع أن تنسى ذلك المهر الهارب، 
مهر  البئر.  قــرب  صهوته  تمتطي  كنت  ــذي  ال
الدراس.  أثناء  استعاره جدك ألمك من صهره 
الذاكرة،  تجاويف  بعيدة تسكن  ذكرى  مثل  بقي 
ذات  يركض  وهــو  التعرية،  عوامل  كل  تتحدى 
لئيما،  بغاًل  متعقًبا  البيدر،  إلى  عائًدا  هجير، 
خذل الخال األصغر، وهرب.. لكن ذلك المهر 
ما يزال يواصل ركضه في أحراش ذاكرة متعبة، 
أنهكها الحنين، بعد أن انتفض المهر مذعورا، 
معتقًدا أن خطًرا ما داهم البغل األشهب، وألنك 
لم تكن تعبأ بنصائح جدك، بترك الحمير تنعم 
بقيلولتها، لم تخذلك تلك التدريبات الصبيانية، 
اخــتــبــار فــروســيــة، وجـــدت نفسك  أول  وعــنــد 
برجليك  وتضغط  الحريري،  بالعرف  تتمسك 
ربيعه  يتجاوز  لم  طفل  وأنت  المهر،  جذع  على 
العاشر، والصقت جسدك الضئيل برقبته، حين 
مرق تحت األشجار، كأنما تعلمت االحتراس من 
تلك الرفسة القديمة؛ حتى جدتك تكتمت على 
األمــر، ولم تخبر أحــدا، السيما األب، حتى ال 

يمنعك من الذهاب إلى البادية مرة أخرى.. 
الحزن  الــشــاب عــن هــذا  لــم تخبر جـــارك 
أحد  فال  جوانحك،  بين  اندلع  الذي  الغامض، 
وبحة صوته منقوشان  الفضي،  أن شاربه  يعلم 
في القلب، تماما كوشم في ذقن الجدة، كأنما 
تخبىء نسخة طيبة من ذلك الجد، التي ال تعرف 
من سرقها منك أو منه. كان في سن األربعين 

تقريًبا، أو في مثل عمرك اآلن.. منتصف العقد 
تفكر  العاشرة...  في  طفاًل  كنت  وأنت  الرابع، 
- اآلن - في العمر، يبدو مثل لعبة تسابق نهر 
مرتين،  فيه  نستحم  أن  يمكن  ال  الــذي  الزمن، 
فــي قصته  بــه  الــتــالعــب  ــو«  »غــاب ــاد  أجـ بينما 
الــورود«.  ترتيب  يفسد  كان  »أحدهم  البديعة : 
هل يمكنك أن تكتب بشكل فنتازي، وتوقف عمر 
بحنانه،  عليك  فيها  يبخل  لم  سن  عند  جــدك 
الحنين؟ هل  هذا  بكل  وأنت مضرج  وتصافحه 
ستنزل جدتك من السماء على شكل يمامة، ذات 
هجير، وأنت تتفيأ ظل شجرة عمالقة، وتمنحك 

كسرة خبز وكوب ماء؟ 
قديم،  دفــتــر  عــن  المتجر  درج  فــي  تفتش 
يترك  يكن  لــم  الطيب  جــارك  أن  الــرغــم  على 
وتكتب  دائما،  اسمه  تنسى  كنت  تتقادم،  ديونه 
الــدمــوع  خنقته  بــصــوت  وتتهجى  ــيــه...«،  »شــب

حروًفا تشكل ذلك االسم النادر والغامض : 
ا
ل
و
ع
د
و
د

ي.
أثار انتباهك في غبش ذلك الصباح الشتوي 
توجد  ال  وكأنما  الــكــالب،  نباح  تسمع  لم  أنــك 
يرفع  كلًبا  لمحت  لكنك  القرية،  تلك  في  كالب 
في  مثانته  ويفرغ  الخلفيتين،  قائمتيه  إحــدى 
المكان نفسه الذي اعتاد الجد األكبر أن يتوضأ 

فيه، دون أن يعبأ به أي أحد...
كاتب - المغرب.  *
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العدد نصوص

شاعرة سعودية.  *

َطْعُم¦الَفْقِد

أبــــــــــــــــتــــــــــــــــي تـــــــــــفـــــــــــرقـــــــــــنـــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر لـــــــــــقـــــــــــاؤنـــــــــــا
بـــــــــــــالـــــــــــــُحـــــــــــــْلـــــــــــــِم، بــــــــــــالــــــــــــذكــــــــــــرى وبــــــــــــــالــــــــــــــدعــــــــــــــواِت

أبـــــــــــتـــــــــــي رحـــــــــــــلـــــــــــــَت إلــــــــــــــــــى الـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــاء ُمـــــــــــــزّمـــــــــــــًل
بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــُحـــــــــــــــــِب بــــــــــــــــــــــاآلمــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــالـــــــــــــعـــــــــــــثـــــــــــــراِت

أبـــــــــــــــتـــــــــــــــي تــــــــــــــفــــــــــــــرقــــــــــــــنــــــــــــــا.. كــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ لــــــــــقــــــــــاءنــــــــــا
طـــــــــــــيـــــــــــــٌف تـــــــــــــــــــــــــــــــوارى فــــــــــــــــي دجـــــــــــــــــــــى لـــــــــحـــــــــظـــــــــاِت

أبـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي تــــــــــــفــــــــــــرقــــــــــــنــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــراقـــــــــــنـــــــــــا
بـــــــــــغـــــــــــًتـــــــــــا.. فــــــــــــصــــــــــــرَت ُمــــــــــخــــــــــلــــــــــَد الــــــــقــــــــَســــــــمــــــــاِت

نــــــــــبــــــــــًضــــــــــا يــــــــــــظــــــــــــلُّ بــــــــــنــــــــــا وُحـــــــــــــــــــزًنـــــــــــــــــــا بــــــــاقــــــــًيــــــــا
حـــــــــــتـــــــــــى ُنـــــــــــــــعـــــــــــــــانـــــــــــــــَق ســــــــــــــامــــــــــــــق الـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــراِت

أبـــــــــــــتـــــــــــــي.. وطـــــــــــعـــــــــــُم الــــــــفــــــــقــــــــد أثـــــــــــكـــــــــــَل خـــــافـــــقـــــي
مــــــــــــــا أصــــــــــــــعــــــــــــــَب الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا عــــــــــلــــــــــى خــــــفــــــقــــــاتــــــي

ــا ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ الــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــُت يـــــــــــمـــــــــــألنـــــــــــي اشــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــاًقــــــــــــا كــ
مـــــــــــضـــــــــــت الـــــــــــــشـــــــــــــهـــــــــــــور تـــــــــــــهـــــــــــــّدنـــــــــــــي دمـــــــــعـــــــــاتـــــــــي

عــــــــاشــــــــًقــــــــا؟! ُيـــــــنـــــــســـــــي  الـــــــــــوقـــــــــــت  إن  قـــــــــــــــــاَل  مـــــــــــن 
الــــــــــنــــــــــبــــــــــضــــــــــاِت؟! ُمــــــــــثــــــــــكــــــــــَل  يــــــــــــــــــــــــــداوي  أن  أو 

مــــــــــــــــا زالـــــــــــــــــــــــــــت األيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم تـــــــــــــــــــــــــــؤذي أضــــــــلــــــــعــــــــي
مــــــــــــــــا زالــــــــــــــــــــــــــت األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاُن تــــــــــــــــضــــــــــــــــرُم ذاتــــــــــــــــي

أبـــــــــــــي يــــــــــــــــــــا  وفـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــُدك  أوجـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــي  هلل 
ـــــــــــــــــاِت الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــصَّ مــــــــــــــــــــــن  ألـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــا  هلل 

مالك¦اخلالدي*  
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حين¦صاَدَفها¦الحنيُن

ـــــــــــــــــَك فــــــــــــــي الـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــوِب هــــــــــبــــــــــاُء ــــــــــــي وكـــــــــــــــــفُّ كــــــــــــفِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــَك اســــــــــتــــــــــثــــــــــنــــــــــاُء فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلَم تـــــــــــــــــزعـــــــــــــــــُم أنَّ

ــــــــــــر عــــــــــصــــــــــافــــــــــيــــــــــَر انــــــــــــــــتــــــــــــــــظــــــــــــــــاِرَك مــــــــــــــــــــّرًة طــــــــــــيِّ

أخـــــــــــــــــــــــرى؛ وَهـــــــــبـــــــــنـــــــــي الـــــــــــــــُحـــــــــــــــزَن كــــــــيــــــــف تــــــــشــــــــاُء

ــــــــــُئ فــــــــــيــــــــــَك مــــا أنـــــــــــــــا طــــــــفــــــــلــــــــٌة كـــــــــــــبـــــــــــــَرى، ُتــــــــــخــــــــــبِّ

وســـــــــــــــمـــــــــــــــاُء بــــــــــــهــــــــــــا  أرٌض  تـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــِوِه  لــــــــــــــــــم 

عـــــاشـــــًقـــــا فـــــــاهـــــــِطـــــــل  ـــــــــبـــــــــُض،  الـــــــــنَّ هــــــــــــذا  األرُض 

ُبــــــــــــكــــــــــــاُء والــــــــــحــــــــــنــــــــــيــــــــــُن  ُيــــــــــــقــــــــــــِنــــــــــــُع  شـــــــــــــــــــــــرَح  ال 

الـــــــتـــــــي أنـــــــــــــــــا  َدمــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــاِن،  ال  دمـــــــــــــــعـــــــــــــــٌة،  أنـــــــــــــــــا 

ــــــــــحــــــــــراُء ــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــصَّ اقـــــــــــتـــــــــــَرحـــــــــــْتـــــــــــَك روًضـــــــــــــــــــــــا أيُّ

ــي  مــــــــــــوِع وُكــــــــــــنــــــــــــُت فــ يــــــــــــُت روَحــــــــــــــــــــــــَك بــــــــــــالــــــــــــدُّ غــــــــــــذَّ

مـــــــــــــــــــاُء يـــــــــــــــــــــــــُك  ولـــــــــــــــــــــــــم  زرٍع  بـــــــــــــــــــل  واٍد 

ًة والــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوَم يــــــــــنــــــــــزُفــــــــــنــــــــــي الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــلُم نـــــــــــــبـــــــــــــوَّ

لـــــــــــلـــــــــــُجـــــــــــرِح هــــــــــــل أنــــــــــســــــــــى الــــــــــــذيــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــاؤوا؟

الـــــــــــــواِقـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــَن عــــــــــلــــــــــى ِتــــــــــــــــــــــــــــلِل مــــــــشــــــــاعــــــــري

أعـــــــــــــــــــــــــــــــداُء ـــــــــــــــنـــــــــــــــا  كـــــــــــــــأنَّ يـــــــــــــــــــــــأَبـــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــوَن،  ال 

الــــــــــخــــــــــائــــــــــِفــــــــــيــــــــــَن مــــــــــــــن احــــــــــــــــــتــــــــــــــــــراِق جــــــمــــــيــــــلــــــٍة

فــــــــــــي الــــــــــــــُحــــــــــــــبِّ تــــــــــــعــــــــــــُدو فـــــــــالـــــــــخـــــــــيـــــــــاُل ِظــــــــــبــــــــــاُء

د.¦هناء¦البواب*  
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شاعرة - األردن.  *

ــــي ــلــ ــ ــداخــ ــ بــ الــــــــــــــِجــــــــــــــراُح  َنـــــــــــَمـــــــــــْت  أْن  ُمــــــــــنــــــــــُذ  أنـــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــاُء  أنـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــودٌة بـــــــــــْلـــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاُء بـــــــــــــــــــــْل صـــــــــمَّ

ضـــــــــــيـــــــــــاَءهـــــــــــا أراَق  قــــــــــلــــــــــبــــــــــي  أنــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــودٌة 

أرأيـــــــــــــــــــــــــــــَت كـــــــــيـــــــــف َخـــــــــــــــَفـــــــــــــــتُّ يـــــــــــــــــــــوَم أضـــــــــــــــــــــــــاؤوا؟

ــٌة ــ ــ ــنـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــي الـــــــــــــــــــذي اعـــــــــــــتـــــــــــــاَد الـــــــــــــــجـــــــــــــــراَح مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ قـ

لـــــــــلـــــــــمـــــــــؤمـــــــــنـــــــــيـــــــــَن الــــــــــــــحــــــــــــــائــــــــــــــريــــــــــــــَن ِكــــــــــــــســــــــــــــاُء

مــــــــــــــِع أزَهــــــــــــــــــــــــَر هـــــمـــــســـــًة ودمـــــــــــــــــي امــــــــــــــتــــــــــــــزاُج الــــــــــــــدَّ

َن اإلصـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــاُء أرســـــــــــــــلـــــــــــــــُتـــــــــــــــهـــــــــــــــا فـــــــــــــــــتـــــــــــــــــكـــــــــــــــــوَّ

وحــــــــــــــــمــــــــــــــــاُم قــــــــلــــــــبــــــــي مـــــــــــــن دمــــــــــــــــــي أطـــــــــَعـــــــــمـــــــــُتـــــــــُه

قـــــــــمـــــــــًحـــــــــا لــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــِرَف ُكـــــــــنـــــــــَهـــــــــهـــــــــا األســــــــــــــمــــــــــــــاُء

ــلــــى ـــــــــــاِهـــــــــــُد األوَفـــــــــــــــــــــــى عــ هــــــــــــــذا الــــــــــَحــــــــــمــــــــــاُم الـــــــــــشَّ

ـــــــــعـــــــــســـــــــاُء ُجـــــــــــــــــــــــــــرٍح ُيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرِوُل نــــــــــــــــحــــــــــــــــَوُه الـــــــــتُّ

ــــــــــــــأَ فــــــــيــــــــِه  ــــــــــــــُئ مــــــــــــــــا َتــــــــــــــنــــــــــــــبَّ جــــــــــــــــــــــــــــــــرٍح، ُيــــــــــــــخــــــــــــــبِّ

ـــــــــــــــــُهـــــــــــــــــم ُحــــــــــلــــــــــفــــــــــاُء اٌف ســـــــــــُيـــــــــــنـــــــــــِكـــــــــــُر أنَّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

تـــــــبـــــــعـــــــَثـــــــَرت الــــــــــمــــــــــســــــــــاِء  فـــــــــــي  أنـــــــــــــَثـــــــــــــى،  أوراُق 

ســـــــــــــــــــــواُء؟ ـــــــــــــــــــدوِب  الـــــــــــــــــــنُّ كـــــــــــــــــلُّ  هـــــــــــــل  فـــــــــــــــــــــــــرَق،  ال 

دمــــــــِعــــــــهــــــــا ـــــــــــَة  نـــــــــــبـــــــــــيَّ فــــــــاكــــــــُتــــــــبــــــــنــــــــي  فـــــــــــــــــــــــــــرَق،  ال 

ـــــــــــــعـــــــــــــراُء. الـــــــــــــشُّ داخـــــــــــــلـــــــــــــي  يـــــــــســـــــــبـــــــــُح  داَم  مـــــــــــــا 
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نصوصالعدد

َعَلى¦َهاِمِش¦َمْوِعْد

ـــــــــــــــْيـــــــــــــــُت اْقـــــــــــــــِتـــــــــــــــَراَبـــــــــــــــْه  َعـــــــــــــَلـــــــــــــى َوْعـــــــــــــــــــــــــــــٍد تَـــــــــــــــَرجَّ
َتــــــــــاَبــــــــــْة  َكـــــــــــــَســـــــــــــْرُت َعـــــــــــــــِن اْلـــــــــــــَمـــــــــــــَدى َطــــــــــــــــــــْوَق الــــــــــرَّ

)َســــــــــــــــــآِتــــــــــــــــــي( ُقــــــــــْلــــــــــَتــــــــــَهــــــــــا َفــــــــــــــاْنــــــــــــــَثــــــــــــــاَل َشــــــــــــــــــــْوٌق 
ِإَلــــــــــــــــــــــــــى ُعــــــــــــــــْمــــــــــــــــٍر أََنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَخ َلـــــــــــــَهـــــــــــــا ِرَكــــــــــــــــــاَبــــــــــــــــــْه 

)َســـــــــــــَيـــــــــــــْأِتـــــــــــــي( َواْنـــــــــــَطـــــــــــَلـــــــــــْقـــــــــــُت أََنـــــــــــــــــــا َوُروِحــــــــــــــــــــــي 
ـــــــــــَواِنـــــــــــي اْلـــــــــُمـــــــــْســـــــــَتـــــــــَطـــــــــاَبـــــــــْة  ـــــــــــُط ِلـــــــــــلـــــــــــثَّ ُنـــــــــــَخـــــــــــطِّ

َشــــــــــــــَحــــــــــــــْذُت َعـــــــــِزيـــــــــَمـــــــــِتـــــــــي َوَمــــــــــــَنــــــــــــْحــــــــــــُت َقـــــــْلـــــــِبـــــــي
َشــــــــــــَبــــــــــــاَبــــــــــــْه  َلـــــــــــــــــــــُه  ٌأِعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَد  أَْن  ُوُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوًدا 

َجــــــــــَمــــــــــْعــــــــــُت َمـــــــــــَلِمـــــــــــِحـــــــــــي َوَخــــــــــــَطــــــــــــْبــــــــــــُت ِفــــــيــــــَهــــــا 
اْلــــــــَخــــــــَطــــــــاَبــــــــْة  أَْهــــــــــــــــــــِل  ِمــــــــــــــْن  َقــــــــــْبــــــــــُل  أَُك  َوَلــــــــــــــــــــْم 

َبـــــــــــــــــــــــــــــــَدْأُت اْلــــــــــــَبــــــــــــْحــــــــــــَث َعـــــــــــــــــْن َوْجــــــــــــــــــــــــٍه َجـــــــــــِديـــــــــــٍد
َفــــــــــــَوْجــــــــــــِهــــــــــــي َتــــــــــــــاِئــــــــــــــٌه َيــــــــــْتــــــــــُلــــــــــو اْضـــــــــــــِطـــــــــــــَراَبـــــــــــــْه 

أََضـــــــــــــــْفـــــــــــــــُت ِإَلـــــــــــــــــــى ُعــــــــــُيــــــــــوِنــــــــــي َبــــــــــــْعــــــــــــَض ُعــــــــْشــــــــٍب 
َنــــــــــــــــــــَثــــــــــــــــــــْرُت ِخــــــــــــــــــــَلَلــــــــــــــــــــُه أَْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراَر َغــــــــــــــاَبــــــــــــــْة 

َســــــــــــــــَرْقــــــــــــــــُت ِلـــــــــــَحـــــــــــاِجـــــــــــَبـــــــــــيَّ َعـــــــــــَلـــــــــــى اْحــــــــــــــــِتــــــــــــــــَراٍز 
ِهـــــــــــــــَلَلـــــــــــــــْيـــــــــــــــِن اْســــــــــــَتــــــــــــَهــــــــــــاَمــــــــــــا ِفــــــــــــــــي َرَبــــــــــــــــاَبــــــــــــــــْة 

ي  ــــــــــَفــــــــــِق اْلــــــــــــَعــــــــــــُجــــــــــــوِل َهــــــــــــــَمــــــــــــــْزُت َخـــــــــــــدِّ َوِبــــــــــالــــــــــشَّ
َعــــــــــــَلــــــــــــى َشــــــــــــــَغــــــــــــــٍف أِلَْســـــــــــــــــَتـــــــــــــــــْدِعـــــــــــــــــي ُعـــــــــــَبـــــــــــاَبـــــــــــْه 

ــي  ــ ــ ــِنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــِبـ ــ ــ ــــــــــَمــــــــــْت َشــــــــــْمــــــــــِســــــــــي َجـ َوِحــــــــــــــيــــــــــــــَن َتــــــــــَســــــــــنَّ
َبـــــــــــــــــــــــــــَدا َوَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ َبـــــــــــْيـــــــــــَنـــــــــــُهـــــــــــَمـــــــــــا ِطــــــــــــــــَلَبــــــــــــــــْة 

ِبــــــــــــيــــــــــــِع ِبــــــــــــُكــــــــــــلِّ َقـــــــْيـــــــِظـــــــي  َدَنــــــــــــــــــــــــــــــْوُت ِإَلــــــــــــــــــــى الــــــــــــرَّ
اْنـــــــــــِقـــــــــــَلَبـــــــــــْه  ُيـــــــــــــْدِنـــــــــــــي  أَْن  أَْرُجـــــــــــــــــــــــــــــــــوُه  ِلــــــــــــَكــــــــــــْي 
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العدد نصوص

ـــــــــي  ـــــــــَجـــــــــلِّ ـــــــــــــــَذى ِســـــــــــــــــــرَّ الـــــــــَتّ َوأَْوَدْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت الـــــــــــــــشَّ
َحـــــــــــــاَبـــــــــــــْة  ــــــــــــــْمــــــــــــــُت اْلــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــَضــــــــــــــــــاَءاِت الـــــــــــــرَّ َوَعــــــــــــــلَّ

ْلـــــــــــــــــــــُت اْلـــــــــــــــــَمـــــــــــــــــَدى َلــــــــــْحــــــــــًنــــــــــا َجـــــــــِريـــــــــًئـــــــــا  َوَحـــــــــــــــــــــوَّ
اْرِتـــــــــــــَيـــــــــــــاَبـــــــــــــْه  َتـــــــــــَجـــــــــــاَهـــــــــــْلـــــــــــُت  ِإْذ  َفــــــــــــــــــــأَْذَعــــــــــــــــــــَن 

ُت َكـــــــــــْأًســـــــــــا  ـــــــــــــــَدى َفـــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــأَلْ ــــــــــــــــــــــْرُت الـــــــــــــــنَّ َوَقــــــــــــــــــــــَطّ
أََضـــــــــــــــــْفـــــــــــــــــُت ِإَلـــــــــــــــــْيـــــــــــــــــِه آَمـــــــــــــــاِلـــــــــــــــي اْلــــــــــــــُمــــــــــــــَذاَبــــــــــــــْة 

ــــــــــــــوَر ِفــــــــــــــي َرْدَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت ُروِحــــــــــــــــــي  َغــــــــــــــــَزْلــــــــــــــــُت الــــــــــــــنُّ
َكـــــــــــــــــــــــــــأَْن َلــــــــــــــــــــْم َتـــــــــــــــْقـــــــــــــــَتـــــــــــــــِرْف َيــــــــــــــــْوًمــــــــــــــــا َكــــــــــــآَبــــــــــــْة 

َحـــــــــــــــــَفـــــــــــــــــْرُت َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداِواًل َوَنـــــــــــــــــَحـــــــــــــــــتُّ َقــــــــــــْصــــــــــــًرا 
َعـــــــــــــــَلـــــــــــــــى آَفــــــــــــــــــــــاِقــــــــــــــــــــــِه َنـــــــــــــــــــاَمـــــــــــــــــــْت َســـــــــــــَحـــــــــــــاَبـــــــــــــْة 

َوِفـــــــــــــــــــــــــــي َبـــــــــــــــــاَحـــــــــــــــــاِتـــــــــــــــــِه َرَقــــــــــــــــــــَصــــــــــــــــــــْت َقـــــــــــــــــــــــــــَواٍف 
ُتــــــــــَلــــــــــْمــــــــــِلــــــــــُم ِمــــــــــــــــــْن ُلـــــــــــُحـــــــــــوِنـــــــــــي َمـــــــــــــــا َتــــــــــَشــــــــــاَبــــــــــْه 

َنـــــــــــــــــــَثـــــــــــــــــــْرُت ِخــــــــــــــَلَلــــــــــــــَهــــــــــــــا َنــــــــــــــَفــــــــــــــَثــــــــــــــاِت ِســـــــــــْحـــــــــــٍر 
َوأَْســــــــــــــــــــِئــــــــــــــــــــَلــــــــــــــــــــًة َتــــــــــــِهــــــــــــيــــــــــــُم ِبـــــــــــــــــــــــَل ِإَجــــــــــــــــــاَبــــــــــــــــــْة 

َوِفــــــــــــــــــي َصـــــــــــــــــــــْدِر اْلـــــــــــَمـــــــــــَكـــــــــــاِن َنـــــــــَصـــــــــْبـــــــــُت َعـــــــــْرًشـــــــــا
اْلــــــــــَمــــــــــَهــــــــــاَبــــــــــْة  ُروُح  َحـــــــــــــــــْوَلـــــــــــــــــُه  ِلــــــــــَتــــــــــْســــــــــُجــــــــــَد 

َواَيـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــْنـــــــــــــــــــــــُت اْلــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــَواِئــــــــــــــــــَط َوالـــــــــــــــــــــــزَّ َوَزيَّ
ِبــــــــــــــُحــــــــــــــْلــــــــــــــٍم َكـــــــــــــــــــــــــــاَن أَْعــــــــــــــــَطــــــــــــــــاِنــــــــــــــــي إَهــــــــــــــــاَبــــــــــــــــْه 

ــــــــــي ــــــــــــــْفــــــــــــــُت ِظــــــــــلِّ َوِفــــــــــــــــــــــــــــي َلـــــــــــــــــــْوَحـــــــــــــــــــاِتـــــــــــــــــــِه َخــــــــــــــفَّ
ِلـــــــــَيـــــــــْحـــــــــُلـــــــــو ِحــــــــيــــــــَنــــــــَمــــــــا َتــــــــــــــْرَعــــــــــــــى اْنـــــــــِســـــــــَكـــــــــاَبـــــــــْه 

َجــــــــــــَمــــــــــــْعــــــــــــُت ُخـــــــــــُيـــــــــــوَطـــــــــــَهـــــــــــا ِمـــــــــــــــــــْن ُكـــــــــــــــــــلِّ ِضــــــــــــدٍّ 
ِلـــــــــِعـــــــــْلـــــــــِمـــــــــي َكــــــــــــْيــــــــــــَف َتـــــــــــــــــــْأِســـــــــــــــــــُرَك اْلـــــــــــــَغـــــــــــــَراَبـــــــــــــْة 

ــــــــــْمــــــــــُت َفــــــــــاْســــــــــَتــــــــــْجــــــــــَدْيــــــــــُت َنــــــــاًيــــــــا  َوَســـــــــــــــــــــــــاَد الــــــــــصَّ
ـــــــــــيـــــــــــِنـــــــــــي َفـــــــــــــــــــــُأْفـــــــــــــــــــــِقـــــــــــــــــــــُدُه َصـــــــــــــــــــَواَبـــــــــــــــــــْه  ُيـــــــــــَغـــــــــــنِّ

ــــــــــــَر َصــــــــــــــــــْوُتــــــــــــــــــُه َفــــــــــــــاْمــــــــــــــَتــــــــــــــدَّ َصــــــــــــْوِتــــــــــــي َتــــــــــــَكــــــــــــسَّ
ــــــــــَبــــــــــاَبــــــــــْة  ِلــــــــــَيــــــــــْنــــــــــُثــــــــــَر ِفـــــــــــيـــــــــــِه أَْشـــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــاَن الــــــــــصَّ
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َع اْلــــــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــــــْوُف اْنـــــــــــــِتـــــــــــــَشـــــــــــــاًء  ـــــــــــــــــا َفــــــــــــــــــــــــــــــرَّ َوَلـــــــــــــــــمَّ
عــــــــَلــــــــى اأْلَْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداِء أَْزَمـــــــــــــــــْعـــــــــــــــــُت اْحـــــــــِتـــــــــَطـــــــــاَبـــــــــْه 

ـــــــــْم َوُقــــــــــــــــْلــــــــــــــــُت ِلــــــــــــَســــــــــــاِئــــــــــــِق اأْلَْطـــــــــــــــــــــــَيـــــــــــــــــــــــاِب: َخـــــــــيِّ
ُت ِمـــــــــــــــــْن َنـــــــــْبـــــــــِضـــــــــي ِجــــــــــــــَراَبــــــــــــــْه  َْ ُهـــــــــــَنـــــــــــا َوَمــــــــــــــــــــــــــــــــــأل

ِلــــــــــَيــــــــــْتــــــــــُلــــــــــو َهـــــــــــــــــــْدأَِتـــــــــــــــــــي َوُيـــــــــــــــــــِذيـــــــــــــــــــَع َشـــــــــــــــــــــــْدِوي 
ُســــــــــــــــُطــــــــــــــــوَر َرًضــــــــــــــــــــــــا َوآَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت اْســـــــــــِتـــــــــــَطـــــــــــاَبـــــــــــْة 

َوِحـــــــــــــيـــــــــــــَن اْرَتــــــــــــــــْبــــــــــــــــُت ِفـــــــــــــي َوْعـــــــــــــِيـــــــــــــي َوَعـــــــــْقـــــــــِلـــــــــي
أََقـــــــــــــــــْمـــــــــــــــــُت َعـــــــــَلـــــــــْيـــــــــِهـــــــــَمـــــــــا َحـــــــــــــــــــدَّ اْلــــــــــــــِحــــــــــــــَراَبــــــــــــــْة 

ــــــــــــــَواِنــــــــــــــي ِفـــــــــــــــي اْنـــــــــــِتـــــــــــَظـــــــــــاٍر  َوَعـــــــــــــــاَنـــــــــــــــْقـــــــــــــــُت الــــــــــــــثَّ
َتــــــــــــَجــــــــــــاَهــــــــــــَل َصـــــــــــــــــــــــــْوُت آَمــــــــــــــاِلــــــــــــــي اْنــــــــــِتــــــــــَحــــــــــاَبــــــــــْه 

َمـــــــــا  ِإَذا  َغـــــــــــْيـــــــــــًثـــــــــــا  ُعــــــــــــــُيــــــــــــــوَنــــــــــــــُه  َســـــــــــــَكـــــــــــــْبـــــــــــــُت 
ِرَضــــــــــــــاَبــــــــــــــْه  أَْســـــــــــَتـــــــــــْســـــــــــِقـــــــــــي  أَُروُح  َظـــــــــــِمـــــــــــْئـــــــــــُت 

َوَمـــــــــــــــــــــــرَّ اْلـــــــــــــــــَوْقـــــــــــــــــُت ِفــــــــــــــي َصـــــــــــــــــــــــــــْدِري َكــــــــَجــــــــْيــــــــٍش 
ُد َنــــــــــــــْحــــــــــــــَو أَْضــــــــــــــــــــَلِعــــــــــــــــــــي ِحــــــــــــــــَراَبــــــــــــــــْه  ُيــــــــــــــــــَســــــــــــــــــدِّ

اأْلََمـــــــــــــــــــــــاِنـــــــــــــــــــــــي  ِمـــــــــــــــيـــــــــــــــَعـــــــــــــــاُد  َزلَّ  ــــــــــــــــــــا  َوَلــــــــــــــــــــمَّ
ــــــــــْمــــــــــُت اْلــــــــــِكــــــــــَتــــــــــاَبــــــــــْة  َوَلـــــــــــــــــــــــــْم َتـــــــــــْحـــــــــــُضـــــــــــْر َتــــــــــَعــــــــــلَّ
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الَفِة.. َل¦ِللسُّ َتَرجَّ

َل َفاِرٌس، َفَرَمى ِحَصاَنْه َتَرجَّ
ِبَسْهٍم ِمْن ُرَؤى، أَْدَمى َلَباَنْه

َر  َوَقْد َكاَن الُمَشهَّ
ِه، ُيْطَلْق َعَناَنْه ِإْن َغَزْتُه َجَحاِفُل َهمِّ

اِم يَح في اأَليَّ َوَكاَن الرِّ
َلِكْن َتَثاَقَل، َلْم َيَكْد َيْخُطو َبَناَنْة

لَفِة، ُمْذ أََتاَها َعَلى اْسِم الُحبِّ َل ِللسُّ َتَرجَّ
َساَلْت ُكلُّ َحاَنْة

ا َقِديَم الَعْهِد ْتُه َقِميَصً َسَيْحِكي َكْيَف َدسَّ
َيْخُرُج ِمْن َخَزاَنْة

ا َمِريَر الَحْرِف َسيْخرُج ِمْن َصَياِصيَها َحِديَثً
َيْسَتْجِدي َبَناَنْه

ا  َسَيأًَكُل ِمْن َخِليِج الِمْلِح َتْمَرً
َسَيْلَبُس ِمْن ِرَماِل الَبُدِو َداَنْة

ا َسَيْلَقى ُروَحَها َكاأَلْرِض َقْحَطً
َوَيْحُرُثَها، َفَيْنُبُت ِسْنِدَياَنْة

ْفُل الذي ِمْن َغْيِر َقْصٍد  ُهَو الطِّ
أََضاَع ِبَصْدِر آِسَنٍة َحَناَنْه

ُهَو الُعْمُر الَكِئيُب، أََوى ِلُحْضٍن
َوَهَذا الُحْضُن أَْفَقَدُه أََماَنْه

َث َعْن ُفَؤاٍد َوِفيٍّ وآُخُر َمْن َتَحدَّ
َعاَش في َكِنِف الِخَياَنْة

ُجُل الُمَتاِجُر، َحْيُث َيْمِضي ُهَو الرَّ
َيِبيُع الُكْحَل في أَْرِض الِكَناَنْة

حامد¦أبوطلعة*  
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نصوصالعدد

شاعر سعودي.  *

ه َتَنزُّ

َطــــــــــَلــــــــــْعــــــــــَن تـــــــحـــــــت عــــــــــيــــــــــوِن الــــــــلــــــــيــــــــِل والـــــــــَقـــــــــَلـــــــــِق

وخـــــــــلـــــــــفـــــــــهـــــــــّن »فــــــــــــــــــــلشــــــــــــــــــــاٍت« مـــــــــــــن الـــــــــــــــَحـــــــــــــــَدِق

آثــــــــــــــــارهــــــــــــــــّن َذكــــــــــــــــــــــــيُّ الــــــــــــِمــــــــــــْســــــــــــِك ُمــــــــْخــــــــتــــــــرًقــــــــا

ِحــــــــــَمــــــــــى الـــــــــقـــــــــلـــــــــوِب وُمــــــــــــبــــــــــــٍد ِشــــــــــــــــــــــــّرَة الــــــــــــّنــــــــــــَزِق

ــا ــ ــ ــًف ــ ــ ــل ــ ــتــ ــ ــخــ ــ ورحــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــّن َجــــــــــــــــــــــــــلُل الــــــــــــّشــــــــــــعــــــــــــِر مــ

الـــــــــــــــــــــــــــــَوَرِق َدِم  مـــــــــــــن  ونـــــــــــــــزيـــــــــــــــٌف  ألـــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــه.. 

قــــــــــاَبــــــــــْلــــــــــُتــــــــــهــــــــــّن فــــــــــــبــــــــــــاَت الـــــــــــّلـــــــــــيـــــــــــُل ُمــــــــــّتــــــــــقــــــــــًدا

اأَلَرِق ُمــــــــــــْقــــــــــــلــــــــــــُة  فــــــــــنــــــــــامــــــــــْت  قــــــــــّبــــــــــْلــــــــــُتــــــــــهــــــــــّن 

كــــــــــــــان الــــــــــحــــــــــديــــــــــُث كــــــــــــؤوًســــــــــــا والــــــــــــهــــــــــــوى عـــــبـــــًقـــــا

َمــــــــــــــن كــــــــــــــان أســـــــــــــــــرع إفــــــــــــشــــــــــــاًء مــــــــــن الــــــــــَعــــــــــَبــــــــــِق؟!

كــــــــــان الـــــــــُمـــــــــَقـــــــــاُم »َمــــــــــَقــــــــــاًمــــــــــا« والــــــــُمــــــــَنــــــــى »وَتــــــــــــــــــًرا«

والـــــــــقـــــــــلـــــــــُب يـــــــســـــــبـــــــُح فــــــــــي مـــــــــــــــــوٍج مــــــــــن الــــــــــــَغــــــــــــَرِق

حــــــــــتــــــــــى رحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــَن.. ولـــــــــــــــــــــــألوتـــــــــــــــــــــــاِر نـــــــائـــــــحـــــــة

وفـــــــــــــــي الــــــــحــــــــقــــــــائــــــــِب مـــــــــــا أبـــــــــقـــــــــيـــــــــَن مـــــــــــن رَمـــــــــــــــِق

ــب »واقــــــــــعــــــــــًة« ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ُيــــــْخــــــِفــــــيــــــن فــــــــي »حــــــــــــجــــــــــــراِت« الــ

ــــــــــــــاسِ »بـــــــــالـــــــــغَـــــــــسَـــــــــقِ« ويـــــــــتّـــــــــقِـــــــــيـــــــــنَ عـــــــــــيـــــــــــونَ الــــــــــــــنَّ

عبدالعزيز¦موسى¦احلكمي*  
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العدد نصوص

شاعرة-األردن.  *

¦¦أحصنة¦خاسرة

 كأّن كل ًنِص جثة
 أمددها في قارب خشبي

 و أدفعها بقوة
 بعيًدا في ماء بحيرة غامضة

 أعود خفيفة
 وموتاي يعودون.. أجدهم أمامي.. مثقلين بالطين!

 شجيرات شائكة
 شقوًقا في جدار البيت

 صراًخا..
 أو ألًما في مفصل الركبة..

 ماذا أفعل بهم وقلبي يؤلمني؟
 كيف يدفن الناس موتاهم

 وال يعودون؟
 كيف نعبر.. وال نحملهم على ظهورنا

 مثلنا مثل أّية أحصنة خاسرة؟
*** 

 أشعر بالتعب
 ولكي ال ينكسر قلبي

 حشوته برائحة قميصك.. ولففته بورق الجرائد
 تقول أمي: األواني الفارغة.. ُتكَسر بسهولة!

 لهذا حرصت على أن يكون دائما ممتلئا في غيابك.. ممتلئا بالندم!
*** 

 تعجبني األيام الكسولة
 تلك التي تنام على األرض قرب سريري،
 مثل كلبة هرمة..ال شيء يشدها للخارج،

 وال شيء في الخارج يستحق أن تفتح له الباب..
 هذا السكون الذي يشبه الموت قليل

 مفرش السفرة الرتيب
 صحن الفاكهة البلستيكية فوقه

 عيناك في الصورة
 نظراتك التي مثل بئر عميقة

 أمأله كل مساء بالدموع.

د.¦أسماء¦الرواشدة*  
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نصوصالعدد

المزاد

من آخر األخبار
أن ليلى تنادي في المزاد: ضفائري للبيع 

منذ األلف عام المنصرم
وتبيع إصبع طفلها المحموم

يرضعها..
إذا ما عّض جوُع األرض معدته بظلماِء الرحْم

وتبيع سترَة "عنترْه"
وتبيُع حرَف "الشنفرْه"

وتبيُع أطناًنا من الكلماِت
تخفيها بفوهِة "ِمقبرْه"

من آخِر األخباِر أّن الطفَل ما ولدته ليلى 
بل ُعِدْم 

باألمِس في ساِح الّرِحم 
كانت تناديِه اذا انتفَض الوليُد ببطنها

يااااامعتصم 
..

ليلى ستفتتُح المزاَد 
تفضلوا

من يشتري..! 
رجًل بأقفاٍل على شفتيه.. ال يتكلم
طفًل بل ساٍق وال عيٍن.. وكًفا ُتعدُم

امرأة بل شفتين تتقُن ما تشاء وتلثُم 
ورصاصًة تاهْت عن الّنيشان 

بعُد.. مصيَره
ال نعلُم.

من يشتري العذراَء هذي حّرة
ال تأثُم

رّيانة بالخصِب إال من ضجيِج مخاِضها
ال تأَلُم

من يشتري..! 
ثكلى تنوُح

وعانًسا تتبّرُم
معها سنهدي الياسمين

لكل ثغٍر باقٌة
ولكّل صبٍّ مبسُم

سوُق النخاسِة والكياسِة

ناهدة¦عليوي¦شبيب*  
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العدد نصوص

شاعرة سورية مقيمة قي مصر.  *

واحٌد.. إثنان.. هيا بالهناء تنّعموا
من يشتري هذا اللساَن 

أنا به الاااااا
أغنُم!!

وجدار مدرستي يدمدم صمُتها
فيها نزوُح المتعبين

يتمتُم
ووسائدي للبيع ما نمنا بها
لّما على األطلل كنا نحلُم

كّفاي للبيع اشتروا 
يا سادتي لن تغرموا!

وثياب
من شهد المزاد تعّطرت باألمس 

من أكمامها ساَل الّدُم
فلتعلموا

أنا أباة الضيِم 
رغُم مذابح النسريِن 

رغم تشرد الكلماِت
رغم تلعثم العبراِت 
رغم يمينهم باللِت 
رغم جنوننا بالقات
رغم دموعنا بالذاِت

بل 
نفنى وال نستسلُم

فلتعلموا
 ..

خلَص المزاُد وكلهم يتشرذُم
فمهم دُم.. وفمي دُم

وبدون حقٍّ
أجرموا.

..
والشام مقبرة الغزاة على المدى 

فلتعلموا
..

ليلى تموت بعرضها ذبًحا وال تستسلُم
فتعلموا..
وتعلموا..
وتعلموا..
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نصوصالعدد

شاعر سعودي.  *

نشوز

تناديني
إلى أْمسي الخطايا

وتبعُثني آلخرتي البقايا

ْنثى َهَبْطُت اأَلْرَض مجهواًل أِلُ
َكأَنَّ ِإَقاَمِتي

ِضْلُع الَبَغايا
................................

أَهُشّ بها على غنمي لننجو
فَتأبى فتنُة القلِب الحنايا

وترفُض أْن ُيَحاكينا اتفاٌق
................................

وهل أجسادنا إال الخليا

اء قلبي ُرها أيا َحَوّ أذِكّ
تقوُل:

جميُع آَدِمُكْم َمَرايا

وتختلُف المرايا
بين عيٍن

بزاويٍة
وَعْيٍن بالزوايا

ِقي الَتْبِرْيَر ِمْنها؟ لماذا َتَتّ
ْرَت عن ُحْسِن النوايا َوَقد َبَرّ
ي في الهوى َعَلٌن وَلِكْن أِلَِنّ

اِت َتْسَتْهِوي الَخَفايا َلها الِنَيّ
......................

إذا جاء الحفاة له عرايا

سألُت اهلَل ما بيني وبيني
َسُيْهِدْيها َوُيْهِدْيني ُهَدايا

ى على أَمٍل ُتِكُفّ الَحْرَب َحَتّ
َيِخفَّ الُحُبّ ِمْن َقْتِل الَضَحايا!

مجدي¦الشافعي*  
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العدد نصوص

شاعر سعودي.  *

لغٌو¦سرياليٌّ

يُل؟ قاَل: ما اللَّ
ُقلُت: امُرُؤ الَقيِس 

ُيزِجي َقِطيَع الُهُموْم

قاَل: ما الَوقُت؟
َتُه ُقلُت: َصِديٌق ُيعاِدي أَِحبَّ

؟ قاَل: ما الُحبُّ
.. .. َصَمّتْ .. َصَمتُّ ُثمَّ َصَمتُّ

مُت؟ قاَل: ما الصَّ
ْأ ُقلُت: احِتجاٌج َيُهمُّ بأَن َيَتَجرَّ

يُه؟ قاَل: ما التِّ
قِف ثاِنيًة  ُقلُت: َحنيٌن ِإلى السَّ

َبعَد أَْن َقد َهَدمَت الجداْر

عُر؟ قاَل: ما الشِّ
ُموُه، َوأَسَمُع منه َصداْه! ُقلُت: َفٌم َكمَّ

قاَل: ما الَجمُر؟
ُقلُت: َدٌم َسَفُحوُه، 

ِة َصرَخَتُه، َوَمداْه لَمِة الُمسَتِبدَّ فأَنَبَت ِفي الظُّ

يُف؟ قاَل: ما الطَّ
يوُر  ُقلُت: الطُّ
.. َتِخفُّ َتِخفُّ

بَغيِر َرِفيٍف، َو ال أَجِنَحْة 
يُح ِفي َنجمٍة كالَحْة ُثمَّ َتهِوي ِبَها الرِّ

جوُم ِإَذْن؟ ما النُّ
- ِتلَك أَنفاُس َمن َعِشُقوا،

َواسَتحاُلوا َشَجْن

حسن¦الربيح*  
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كاتبة - األردن.  *

ُره¦األحزان الحُب¦تطهِّ

نيا  الحُب هو شمُس الدُّ
ال تشرُق في قلٍب مطفأ 

ال توقُد رقصَتها.. في عمٍر أكلته األيام.. بل بعثرٍة أو دمعة.
الحُب مسافة

يتخيلها القلُب لكي يحزن
تزرعها األشواك بأهداب اللحظات

كي تدمَع عيُن العاشق
ُره األحزان الحُب تطهِّ

تنضُجه الدمعُة تلو الدمعة
كالعمِر مع األيام

لكأّنا حين نعيُش ربيَع الحب
ُن كلَّ خريٍف آت نلوِّ

الحُب تمرد
ال تعنيه األيام

وال توقفه األنواء

***
لو تدري عيناِك

ما تعنيه الرمشُة بعد غياب
ما تجرُح من جفِن القلِب النظرات

ما توقُده من ظلِّ حنين
تشعُل أنوار األفق

ُن شرفَة عمري بالكلمات تلوِّ
تصبُح أغنيتي 

بعد يباِب الصمت

***
القلُب 

بل ظلِّ محبة.. 
ا لحياٍة ذابلة ييبس.. تصبُح خفقُته جّرً

مثل أزيز الريح ببيٍت فارغ
ال نبضَة تحيي القلب كما الحب.

حنان¦بيروتي*  
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الرواية المكتوبة باإلسبانية: 
األصواُت الجديدة 

■¦سعيد¦بوكرامي*

بعينها  أسماء  لعقود  هيمنت  وبذلك 
اإلسبانية،  باللغة  المكتوب  األدب  على 
السردي، هؤالء اآلباء  خاصة في شقه 
في  تغلغل  مدهًشا  أدبًيا  مجًدا  صنعوا 
دهشة  محط  ــان  وك العالمية،  اآلداب 
لعدٍد  وإلهام  وإعجاب، ومصدر محاكاة 
العالميين. نسوق على  كبيٍر من األدباء 
سبيل المثال ال الحصر األدباء الملهمين 
غابرييل غارسيا ماركيز، ويوسا، وخوليو 
كورتزار، وخورخي لويس بورخيس، واكو 
إنياسيو، وإيزابيل إليندي، وغيرهم. لكن 
حجب  تستطع  لم  األدبية  النجوم  هذه 

اإلسباني،  األدب  فــجــّروا  جــددـ  أدبـــاء 
وأخرجوا أجمل ما فيه من كنوز وآللئ. 
الحقيقة أن األدب المكتوب اليوم باللغة 
اإلسبانية يعرف والدة متألقة ومفاجئة 
من خالل تجارب عديد من األدباء يمتد 
إلى  برشلونة  من  الجغرافي  وجودهم 

بوغوتا. 

هذه  مــن  العربي  الــقــارئ  ولتقريب 
أهم  عن  سنتحدث  المضيئة  الكوكبة 
بأن  والواعدين  الصاعدين  الروائيين 
الكتابة  عالم  في  مرموقة  مكانة  يتبؤوا 

الروائية العالمية: 

ــر األدب اإلســبــانــي األمـــريـــكـــي، مــنــذ فــتــرة مـــا بــعــد الـــحـــرب. فـــي الـــواقـــع،  ــ ازدهـ
وبورخيس،  العالمي-أستورياس،  األدبي  المشهد  ُكّتاب عديدون يتصدرون  أصبح 
وفارجاس يوسا، وغيرهم- خلل  وكورتازار،  ونيرودا، وغارسيا ماركيز،  وكاربنتيي، 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. وقد ُقرأ وُدرس هذا اإلنتاج األدبي الغنّي 

على نطاق واسع، ليس محلًيا وحسب، بل في أنحاء العالم كله.
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روبرتو¦بوالنيو¦)¦تشيلي(

ــار ما  ــي ــراب ت ــ ــو ع ــي ــوالن ــو ب ــرتـ يــعــد روبـ
قابل  غير  ــي  روائ السحرية.  الواقعية  بعد 
أجيال  على  كبيًرا  تأثيًرا  يمارس  للتصنيف. 
من األدباء الشباب المعاصرين. ورغم رحيله 
)توفي سنة ٢00٣م( على  منذ عدة سنوات 
األب  مركز  يحتل  فإنه  طــويــل.  مــرض  إثــر 
روبيرتو  ولد  والمبّجل.  المحترم  والنموذج 
عام ١٩٥٣م بسانتياغو من أسرة متوسطة. 
هاجر عام ١٩٦٨م إلى المكسيك، لكنه عاد 
بعد مدة قليلة بعد االنقالب على الديكتاتور 

بينوشي، غير أنه تعرض للحبس.

في سنوات السبعينيات التحق بالمحاربين 
في السلفادور. ثم عاد إلى المكسيك حيث 
عاش حياة بوهيمية محتاًل مكانة طفل األدب 

سيستقر  السبعينيات  نهاية  عند  الرهيب. 
بشكل نهائي في إسبانيا. بدأ بوالنيو مسيرته 
إلى  تحّول  ما  سرعان  لكنه  شاعًرا،  األدبية 
قريًنا  مخترًعا  فيها  لمع  التي  الرواية  كتابة 
تساؤالت  روايــاتــه  بوالنيو.  أرتــورو  دعــاه  له 
والــتــاريــخ  لــلــقــارئ  ــاورات  عــن األدب ومـــحـ
واإلنسانية. في رواياته المعقدة والمتشابكة 
في  البوب  نجوم  البيت،  جيل  أشباح  تحوم 
السبعينيات وطغاة العالم كله. بأسلوب يرصد 
التفاصيل وتتخلله انزياحات فلسفية وأدبية 
أدًبا سابًقا. وهنا تكمن خصوصية  ال تشبه 
بوالنيو وميل األجيال الحديثة ألدبه وتجاربه 
تنتظر  كبذور سحرية  أعماله  المزروعة في 
أعماال  ــدهــا  ويــولِّ ويــطــوِّرهــا  يكتشفها  ــن  َم
جديدة. من أعماله »المحققون المتوحشون« 
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و» ٢0٦٦« و»الرايخ الثالث«...

سيزار¦أيرا¦)األرجنتين(

بريغليس  بــكــورونــيــل  أيـــرا  ــزار  ســي ولـــد 
بحّي  ١٩٦٧م  عام  في  واستقر  ١٩٤٩م  عام 
فلوريس في بيونيس أيريس. هذان المكانان 
حاضران بقوة في كتاباته. تعتمد كتابته على 
أولى عن  » قصة  آسيا  النمطية في  الصور 
يكتب  الصغير«.  البوذي  و»الراهب  الصين« 
أحياًنا قصًصا حدثت في القرن التاسع عشر 
الرسام  حياة  من  »حلقة  مثل  باألرجنتين. 
أحيانا  ويحب  األسير«.  »ايما،  أو  المسافر« 
أخرى أن يسخر من نفسه ومن مسقط رأسه 

كورونيل، ونجد ذلك في قصصه التالية:

»كيف أصبحت راهبا« و»كيف ضحكت«، 
»الدماغ الموسيقي« أو »العالجات المعجزة 
للطبيب أيرا«. عندما نتأمل مدونته األدبية، 
نجده يسعى إلى بلورة جمالية كتابية، تعتمد 
من  الكتابة  وتتبنى  األدبية  األجناس  تداخل 
أجل الكتابة. نلمح في بعض قصصه األولى 
ــي.  ــدادائ وال الــســوريــالــي  التيار  مــع  تــقــارًبــا 
وتجربته  بذاته،  قائًما  فّنًا  الكتابة  يعد  فهو 

ممارسة فنية.

العملية  لمفهوم  خــاًصــا  اهتماًما  يولي 
الكتابية/اإلجراءات الالزمة لإنجاز األدبي؛ 
بحيث أن العمل اإلبداعي ال يكتسي أهميًة إال 
من خالل الوعي بالخطوات العملية إلنجازه. 
)تجريبية(  ــراءات  إجـ خلق  هو  الفنان  دور 
تمكن الفن من أن يكون. وكما عرف تجربته 
أنها هروب إلى األمام ونوع من االستمرارية 
لكن  بعًضا،  بعضها  تولد  التي  التجارب  من 

محدثة قطيعة مع بعضها بعضاً! 

ــاتــه هــي قفز  الــقــول إن رواي لــذا، يمكن 
جــذري من نــوع أدبــي إلــى آخــر، وغالًبا ما 
من  مستمدة  سردية  استراتيجيات  يـوظف 
يرفض  المقابل،  وفــي  الشعبية..  الثقافة 
على  والكتابة  الــقــارئ  لتوقعات  الخضوع 

مقاس الناشرين وسوق الكتاب!

رودريغو¦فريزين¦)األرجنتين(

ــو فــريــزيــن  ــ ــغ ــ ــنــي رودري ــي ــت ــفــت األرجــن ل
وموضوعاته  الــســرديــة  بطرائقه  االنــتــبــاه 
المستلهمة من ثقافة البوب واألدب المكتوب 
عام  إيريس  بيونيس  في  ــَد  ُوِل باإلنجليزية. 
١٩٦٣م. عمل صحفًيا في عديد من المنابر 
متنوعة  موضوعات  في  يكتب  اإلعالمية. 
صديًقا  كان  والسينما.  واألدب  كالموسيقى 
صاحب  ويعد  بوالنيو.  روبيرتو  من  مقرًبا 
يبشر  أنــه  بمعنى  سحيقة،  ســرديــة  تجربة 
للعالم واألدب نفسه. يستلهم  بخراٍب متتاٍل 
أعماله من مشارب متعددة، وبخاصة الخيال 
العلمي. ويمكن إدراج منجزه السردي ضمن 
بقواعد  يلتزم  الذي ال  الحداثة  بعد  تيار ما 
»الرواية«.  لجنس  المعتادة  السردية  الكتابة 
ــســرد متعدد  ــا مــا يــصــدم الـــقـــارئ ب ــًب غــال
وشيزروفيني.  ليدوسكوبيني  كـــ  ومــتــاهــّي 
الحكاية،  تخريب  نحو  االنزياح  هذا  ورغــم 
تسحر  وصافية،  دقيقة  النثرية  كتابته  فإن 
والشساعة.  بالحماسة  المشحون  بذهنها 
الموضوعات أيًضا تغوص بين شوارع المدن 
تارًة بخياٍل علميٍّ وتارًة أخرى بأفٍق فلسفي. 
ومن هنا، يمكن القول إن رودريغو من أجرأ 
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األدباء وأكثرهم تجديًدا للغة اإلسبانية. من 
أعماله: »سرعة األشياء« و»قلب السماء«.

سانتياغو¦غامبوا¦)كولومبيا(

ولـــد ســانــتــيــاغــو غــامــبــوا بــبــوغــوتــا عــام 
األدب  أعمدة  أحد  اآلن  يعد  لكنه  ١٩٦٥م، 
الحديث في أمريكا الالتينية. فرض أسلوبه 
وموضوعاته  ــجــارح  وال الــصــريــح  الــســردي 
تميل  والــفــســاد.  الــمــخــدرات  عــن  الجريئة 
رواياته إلى القضايا اإلنسانية المتعاطفة مع 
ويستلهم شخصياته  والمنبوذين،  المهمشين 
حياة  في  تبحث  التي  الكثيرة  رحالته  من 
هؤالء، حيث التمييز العنصري، والمهاجرين 

غير الشرعيين، والمتشردين.

تقليدًيا؛  ــدراســي  ال غامبوا  مــســار  ــان  ك
بحيث أنه درس األدب في الجامعة الوطنية 

الفيلولوجيا  في  تخصص  ثم  الكولومبية، 
اإلسبانية بمدريد. يعمل حالًيا صحفًيا لدى 
اإلسبانية،  باللغة  الدولية  الفرنسية  اإلذاعة 
وملحًقا  تيمبو«،  »إل  لصحيفة  ومــراســال 

ثقافًيا بسفارة كلومبيا لدى اليونيسكو.

»الــفــشــل مــســألــة منهج«  ــه:  ــال مــن أعــم
و»متالزمة عوليس« و»نيكروبوليس ١٢0٩«.

مانويل¦فيالس¦)إسبانيا(

ــى  ــة األول ــرواي »عــلــى الــهــواء مــبــاشــرة« ال
للروائي اإلسباني مانويل فيالس، وهي حكاية 
مذهلة عن محطة تلفزيونية متخيلة »الزمن 
الــالمــحــدود«، تتكون الــروايــة مــن حــوارات 
من  حلقات  راهنة.  وتصريحات  وشــهــادات 
حياة ما بعد حداثية، إذ تظهر مجموعة من 
تشي  مثل  المشهورة  الراحلة  الشخصيات 
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كــاش،  وجــونــي  ليوني،  وسيرجيو  غــيــفــارا، 
فيالس  مانويل  يُــصــّوب  ويــســوع.  وستالين 
ــى هــذه األســاطــيــر الــكــبــرى التي  نــيــرانــه إل
أسلوبه  ممّتًحا  واإلعــالم.  الصورة  تصنعها 
وثقافة  األمــريــكــيــة  السينما  مــن  الــســردي 
الرواية من  تتألف  والروك واإلعالم؛  البوب 
قصيرة  قصص  وكأنها  تبدو  متفرقة  سرود 
أو نصوص مفككة، تمثل بجالء نزوع الروائي 
إلى تجريب طرائق سردية تدخل في إطار ما 

يسمى اليوم »المابعد البوب«. 

في  مرموقة  مكانة  الــروائــي  هــذا  يحتل 
هوسه  إن  بــل  المعاصر،  اإلسباني  األدب 
بالخبر والمعلومة ودهاليز اإلعالم وأسراره 
بّوأه مركًزا متقدًم، حتى داخل أوروبا؛ نظًرا 
لترجمة أعماله إلى لغاتها. يعد حالًيا رائد 

التيار األدبي الجديد »األدب بال حدود«.

روبير¦خوان¦كنتافيال¦)إسبانيا(

روبير خوان كنتافيال وجه آخر يرفد دماء 
جديدة،  بدماء  إسبانيا  في  األدبي  التجديد 
القصصية  مجمعته  منذ  االنتباه  إليه  لفت 
من  يفكك  التي  بــروســت«،  »تخييل  األولـــى 
في  المتخيلة  األســاطــيــر  جـــذور  خــاللــهــا 
تصور  وفــق  معاصرة،  ــة  دوام داخــل  الغرب 
طبًعا  عكسية.  بطريقة  األدب  تاريخ  يصعد 
سنصادف بروست وروايته العظيمة »البحث 
عن الزمن الضائع« وألبير كامو، وبابوكوف، 
توليفة  بينشو.  وطوماس  تارانتينو،  وكونتان 

أدبية ترفد وتتقاطع مع مرجعيات كثيرة. 

وبدون ُعقد وال تردد، بل بإصرار وترصد، 
يعلن موت الحكاية التي اعتدناها في السابق. 
هذا الشاب ذو الـ ٣٦ عاًما، جريء في كتابته 
ترجمة  فضل  إليه  يعود  األدبية،  وطموحاته 
إلى  إينار  ماتياس  الفرنسي  الروائي  أعمال 
اإلسبانية، التي يتحدث عنها النقد اإلسباني 
كتحف أدبية، وقد أبدع روبير في ترجمتها. 
كتب روبير حتى اآلن ثالث روايات، تمارس 
متخيل  تدوير  وإعــادة  والسخرية  االنتحال 
كنتافيال  روبير خوان  يمثل  آخرين.  روائيين 
نموذج أدباء القرن الحادي والعشرين الذين 
يمزجون -بحرية فادحة وشجاعة- األسس 
جديد  قالب  فــي  العشرين  للقرن  األدبــيــة 

منفتح على الحاضر المتغير والمحّير.

إنريكي¦فيال¦ماتاس¦)إسبانيا(

األكبر  اإلبــن  يعد  مــاتــاس،  فيال  إنريكي 
لجيل األدباء اإلسبانيين المعاصرين، ويمثل 
في  ــد  ول الحداثيين.  بعد  مــا  كوكبة  رأس 
العاصمة الكتاالنية عام ١٩٤٨م. سيهرب من 
إسبانيا في عهد فرانكو، ليستقر في باريس، 
وبتقاطع  ببوهيمية  الحياة  غمار  خائًضا 
ــاء  ــد األدبـ مــع األجـــيـــال. يــعــد بــال شــك رائـ
في  جديدة  لطرائق  المجربين  الحداثيين 
خوان  الروائي  جوار  إلى  اإلسبانية،  الكتابة 
غوتيسيلو. يعد كتابة ماتاس بحًثا متواصاًل 
األدب؛  وإنتاج  والــقــراءة  الكتابة  فعل  حــول 
وكأن األمر يتعلق بنوع من الحفر في تاريخ 
صيرورة  كذلك  ماتاس  فيال  يسبر  األدب. 
األثر والتأثر؛ لهذا، تجد أعماله تتحدث عن 
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وإنما  وحــده،  اإلسباني  األدب  ليس  األدب 
بارتليبي  يتحدث عن  تارًة  كلها.  اآلداب  عن 
وفرانز  أخــرى عــن جيمس جــويــس،  ــارًة  وتـ
كافكا، وبليز ساندرار، وويتولد غمبروفيتش، 
ومالكوم  بيسوا،  وفرناندو  بيكيث،  وصمويل 
في  دوشا.  ومارسيل  دالي،  وسلفادور  لوور، 
»تضليل«  ب  عنونها  الــتــي  ــه  ــات رواي إحـــدى 
التي تجسد نمًطا روائًيا من التحايل األدبي 
الخالق. يشيد به برًجا من المكتبات الرملية 
التي تختفي مالمح أثرها وأصحابها، لتصير 
ينجز  وبهذا  جــدد؛  ــاّلك  وُم جديدة  بمالمح 
ماتاس رواية بورخيسية متغيرة الشكل بثراء 
مذهل يمّتح من السيرذاتي دون إغراق، ومن 
المتخّيل دون تحليق تام. ودائًما على تخوم 
االبتكار. عوالم فيال ماتاس مبهرة وتذكرنا 
بعوالم صديقه روبيرتو بوالنيو الذي جمعته 

به صحبة حميمة وبناءة. 

جيونو¦دياز¦)الدومينيك(

خلق الروائي الدومينيكاني الشاب جيونو 
دياز بلبلة نقدية لم تخمد إلى اآلن بروايته 
وايــو«،  أوسكار  »حياة  الشطارية  الملحمية 
ــار صاحب  أوســك عــن  فيها  يــتــحــدث  الــتــي 
دياز  يعيش  البوليتزر.  وجائزة  النقد  جائزة 
مذ  »الــنــيــوجــرزي«،  األمريكي  الجنوب  فــي 
تجربته  تأثرت  عمره.  من  العاشرة  في  كان 
الهجرة.  ومصير  المنفى  بحياة  ــة  ــي األدب
يستمد مواضيعه من تاريخ وطنه الدومينيك، 
وهو تاريخ تراجيدي وعنيف. يبلغ من العمر 
الروائي  وطموحه  األدبــي  نثره  عاًما،   )٤٤(
يضعه في مرتبة عالية عن زمالئه في هذا 
الملف. يكتب بطريقة تقليدية وواقعية، تميل 
وبغنائية  والتاريخي،  الصحفي  السرد  إلى 
متعددة األلوان والثقافات. يعد هذا الكاتب 
بمستقبل أدبي باهر، سيغني اللغة اإلسبانية، 

ويجدد دماءها األدبية.
كاتب ومترجم - المغرب.  *
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لماذا نقرأ؟

*Marie Lemonnier¦من¦إعداد:¦ماري¦لومونيي¦■
■¦ترجمة:¦مونية¦فارس*

جماعًيا،  نعيشها  التي  التجربة  إن 
وفترات  األوبــئــة  مــوجــات  تعاقب  وهــي 
حظر التجول، قد أدخلت الخيال العلمي 
وتوّلدت  اندهشنا،  لذلك  حياتنا.  إلــى 
رغبة  مضى  وقــت  أي  مــن  أكــثــر  لدينا 
الغوص في ثنايا الكتب، محاولين العثور 
ففي  الجديد؛  الواقع  لهذا  معنى  على 
مارس ٢0٢0م، تحولت رواية ألبير كامو 
»الطاعون« إلى كتاب منقذ؛ وعلى الرغم 
لثالثة  امــتــدت  الــتــي  الحجر  فــتــرة  مــن 
والناشرين  المكتبات  أرباب  فإن  أشهر، 
لم يتأثروا باألزمة؛ ألن مبيعاتهم ارتفعت 

في نهاية فترتي الحجر.

وال شك أن هذه الحاجة إلى القراءة 
فرضه  تم  الذي  التقييد  بسبب  ازدادت 
الكاتبة  ــإن  فـ لــذلــك،  حــريــاتــنــا؛  عــلــى 
العظيمة آني إرنو كانت محقة في قولها 
الثقافي  »الفعل  تمثل  الــقــراءة  إن  فــي 
األكثر حرية في العالم« واألكثر حميمية 

أيضا، وهو يجتاح »الوجود في كليته«.

من  بالكتب  لعالقتنا  يمنح  الــذي  ما 
أن  بعد  فينا  تعيش  يجعلها  مــا  الــقــوة 
ننتهي من قراءتها، وتغير عالقتنا بالعالم 
وبأنفسنا، إلى الحد الذي يجعلها تنحت 
الكتاب  فــي  إلــيــه؟  نـــؤول  ــا  وم مصيرنا 
الجماعي »لماذا تقرأ؟«، الذي نُشر في 

كان ذلك هو السؤال )البسيط في ظاهره( الذي طرحته أكبر دار نشر ألمانية 
-زوركامب- على مؤلفيها، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها. ومن جهتها، 
اختارت دار النشر بروميي باراليل ثلث عشرة مداخلة للمجموعة الفرنسية: إرنو، 

هابرماس، إيفا إيلوز، روزا، زاسك.. نقدم هنا بعض المقتطفات منها.
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٢١ يناير من السنة الجارية، ينبري مجموعة 
االجتماع  وعلماء  والفالسفة  الروائيين  من 

وكتاب المقاالت لوصف »معجزة القراءة«.

فصل¦ووصل

مارغريت  جــائــزة  )نــالــت  كاتبة  ــو  إرن آنــي 
مؤلفاتها:  مــن  ٢0١٧م(.  ســنــة  ــار  ــورســون ي

»سنوات« و»ذاكرة فتاة«. 

والثامنة  الخامسة عشرة  بين  عمري  كان 
»لم يكن  والدي ألنه  لُمت  أن  عشرة. وحدث 
يقرأ سوى  يكن  لم  ــه  وألن شــيء«،  بــأي  يهتم 
المحلية.  الصحيفة  نــورمــانــدي«،  »بــاريــس 
وقاحتي  يجابه  العادة  في  كان  الــذي  والــدي 
وجدته  قلب،  وسماحة  بهدوء  وحيدة  كإبنة 
أما  أنت.  »الكتب مفيدة لك  يجيبني بقسوة: 
أنا فال أحتاجها ألعيش«. هذه الكلمات عبرت 
الزمن، وهي ما تزال مغروسة في داخلي، مثل 

ألم، وواقع ال يمكن القبول به.

طبعت  التي  العالمة  كانت  الكلمات  هذه 
على انفصال لم أكن حينها أجد له اسًما، بين 
أبي الذي اشتغل في مزرعة منذ سن الثانية 
عشرة، وبيني أنا التي كنت أدرس، كان األمر 
كما لو أن أبي يدير ظهره لي؛ غير أنه بذلك 
كان يذيقني مرارة الكأس التي جرعته إياها. 

القراءة، بيني وبينه، كانت جرًحا متبادال. 

وكلما أردت أن أتحدث عن دواعي القراءة، 
طاردتني هذه الكلمات من والدي، مثل مفارقة 

شخصية، ال يمكن تجاوزها. ]...[

جملة  وكانت  المراهقة،  مرحلة  في  كنت 
وتمزقني  بداخلي  ثــورة  تشعل  تلك  والـــدي 

بالنسبة  أصبحت  آنذاك  القراءة  ألن  بعنف؛ 
سة، كتلك  لي بحًثا عن بدائل للخطابات الُمؤسَّ
التي كنت أسمعها في المدرسة الدينية، حيث 
سائدة  كانت  التي  وتلك  دراستي،  أتابع  كنت 
بمعتقداته  الشعبي  االجتماعي  وسطي  في 

وأمثاله ومواعظه، واحترامه للنظام القائم. 

عن  المعاصرة  ــات  ــرواي ال فــي  أبحث  أنــا 
المستقبل؛  إلى  تحملني  التي  الحياة  أشكال 
ألن القراءة، في هذه المرحلة العمرية، تمثل 
استباًقا للحياة )وربما كانت أيًضا، في مراحل 
إذ  الــمــوت(؛  ضد  كفاًحا  المتأخرة،  الحياة 
الرغبة في معرفة معنى أن أكون امرأة،.. أن 
أمثال  الكاتبات  نحو  تدفعني  كامرأة،  أعيش 
كنا في  وولف.  وفرجينيا  بوفوار  سيمون دي 
ذلك الوقت ننسخ بعض االقتباسات في دفتر 
مالحظات حميم وسري، كحقيقة عن الذات 
ولها، وكيقين من أننا ال نحس باألشياء وحدنا: 
األشياء مع  نتشارك هذه  بكوننا  كنا نستمتع 
ب  الشعور  نشاركه  األقل،  على  آخر  شخص 
أرى  واآلن،  العيش.  عن صعوبة  العزاء  و/أو 
على  تأكيًدا  حينها  الجمل  بنسخ  قيامي  في 
وجودي الذي بُني بالقراءة، وكل اقتباس كنت 
أضيفه، كان احتجاًجا على جملة والدي. ]...[

أن  ودون  حياتي،  مــن  المرحلة  تلك  فــي 
التناقض  أتــون  في  أعيش  كنت  بذلك،  أعي 
الذي تمثله القراءة: لقد فصلتني عن أهلي، 
بدأت  التي  األنــا  تلك  عن  وحتى  لغتهم،  عن 
تُعّبر عن نفسها بكلمات أخرى غير كلماتهم؛ 
لكنها وصلتني أيًضا بأرواح أخرى، من خالل 
كما  فيها،  نفسي  أرى  الــتــي  الشخصيات 

وصلتني بعوالم أخرى خارج تجربتي.
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القراءة¦فصل¦ووصل

الـــقـــراءة هــي تــجــربــة تــغــزو الــوجــود كله 
الخيال  يــســتــدعــي  إذ  ــي:  ــرئ م غــيــر  بشكل 
مجمل الحواس، وهناك ما يبقى عصًيا على 
يُفقد  ــذي  ال الكتاب،  صــوت  مثل  التحديد، 
حينما يتم تحويل رواية ما إلى عمل سينمائي. 
عنفه  أو  ليونته  أو  لونه  أو  رنته  تبقى  صوت 

محفوظة في الذاكرة.

ــه في  ــت أحـــد أكــثــر الــمــشــاهــد إربــاكــا رأي
»فهرنهايت  فيلم  نهاية  فــي  كــان  السينما، 
جميع  كانت  فقد  تروفو:  إخــراج  من   ،»٤٥١
بعض  وكان  إحراقها،  ويتم  محظورة،  الكتب 
ويظلون  الغابة  في  يحتمون  والنساء  الرجال 
الكتب  أحــد  منهم  كل  يحفظ  وذهــاًبــا  جيئًة 

بصوت عاٍل!

ما  كتبت  سنوات،  عدة  قبل  مذكراتي  في 
يلي: إنني لمحت اليأس، لقد كان ذلك حينما 
اعتقدت أنه لن يوجد كتاب بإمكانه مساعدتي 
على فهم ما كنت أمر به، وحين اعتقدت أنني 
لن أكون قادرة على كتابة مثل هذا الكتاب ]...[

أرسلت  العشرين،  سن  في  الكتابة  بــدأت 
ــة إلـــى أحـــد الــنــاشــريــن، لكنه  ــ مــســودة رواي
رفضها. أمي كانت محبطة، بخالف والدي، 
فقد شعر هو بما يشبه االرتياح، ثم توفي قبل 
خمس سنوات من نشر كتابي األول. أتساءل 
اآلن فيما إذا كان الغرض األعمق، أو الحافز 
لي  يقرأ  أن  هو  ليس  بالكتابة  اشتغالي  وراء 

أولئك الذين ال يقرأون عادة.

معجزة¦الرنين¦السردي

االجتماع،  علم  أســتــاذ  روزا،  هــارتــمــوت 
بمدينة  كــولــيــغ  فيبر  مــاكــس  معهد  ومــديــر 
إرفورت. من أبرز مؤلفاته: »تسريع« ٢0١0م( 

و»الرنين« )٢0١٨م(. 

ال تمثل القراءة بأي حال من األحوال تعويًضا 
عن الحياة، بل توسيًعا وتعميًقا لها. ومن المؤكد 
الحياة  كلمة  أن  المصادفة  قبيل  من  ليس  أنه 
القراءة  Leben- وكلمة  اللغة األلمانية -  - في 
- Lesen- ال تختلفان إال بحرف واحد. كالهما 
يمثالن في المقام األول إحدى ظواهر الرنين. 
في  ــم،  دائ وبشكل  بقوة  أغــوص  ذا  أنــا  ها   ]...[
وبناء  باكتشافه،  القراءة  هذه  لي  يسمح  وجود 
العالم في ذهني  ل خريطة  على ذلك يعاد تشكُّ
مع »مؤشرات الشدة« العاطفية والتقييمية، على 
األقل خالل المدة التي تستغرقها هذه القراءة. 

]...[

بالعالم  العالقة  من  أخــرى  أشكال  فاختيار 
حياتي  في  الــتــوازن  من  شيئا  يخلق  أن  يمكن 
تحمل  قــادًرا على  يجعلني  أو  أمامي  يقنعها  أو 
العالم،  في  الوجود  شكل  وفقر  وتصلب  فتور 
كما أعيشه أنا. القراءة ليست في الواقع سوى 
الحياة.  تمنع  إنها  بل  الــهــروب،  ــواع  أن من  نــوٌع 
على  سالسًة  تضفي  أن  أيًضا  بإمكانها  ولكن 
ويمكنها  وتوّسعها،  وتحوّلها  بالعالم،  عالقتي 
أن تبقي الشعور حّيًا بداخلي بأن هناك العديد 
ــاء،  مــن الــطــرق لــاللــتــقــاء بــالــكــائــنــات، واألشــي
بأن  والشعور  يصدمنا،  ما  أو  لنا  يحدث  وبما 
يمكن  الممكن،  دائرة  في  دائًما  يبقى  التماهي 
أخرى  كائنات  أن  لحقيقة  حساًسا  تجعلني  أن 
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مع  مختلف  بشكل  وتتصل  العالم  في  تتموضع 
الحياة. في لحظات القراءة هذه، ال أشعر فقط 
بأنني على قيد الحياة، أي أّن بوسعي أن أتأثر، 
القدرة  ولي  التأثر،  هذا  مع  التفاعل  وبوسعي 
على التحول وإثبات قدرتي األكيدة على الفعل، 
مظاهر  جميع  في  حّيًا  كذلك  أحّسنُي  ولكني 
التأثير الذي يصدر عني. لذا، فالقراءة تؤسس 
لدى  نجده  الــذي  بالمعنى  تبرز،  ألنها  الحياة، 
حنة أرندت، الالمسبوق في عالمي. وفي كثير 
مجرد  الالمسبوق  هــذا  يكون  ال  األحــيــان،  من 
خريطة  في  صغير  وانعطاف  هامشي،  تفصيل 
بعض  في  ولكن،  والداخلي.  الخارجي  عالمي 
األحيان، هذا الالمسبوق الذي يستخرجني من 
يمكن  بل  يحّول وجودي،  أن  يمكن  الفتور  حالة 

أن ينقذه!

القراءة¦ثالثا

ــمــاع مختصة  اجــت عــالــمــة  ــوز،  ــلـ إيـ ــا  ــف إي
فــي الــعــواطــف، ومــديــرة الــدراســات بمعهد 
االجتماعية  الــعــلــوم  فــي  العليا  الـــدراســـات 
الحب«  »نهاية  لها:  نُشر  كتاب  آخر  بباريس. 

.(٢0٢0(

دون كيشوت، هو الرجل الذي يقرأ كثيًرا، 
محمل  على  يقرأ  ما  أخــذ  في  يبالغ  ــذي  وال
ــة  ــّوَل العالم إلــى رواي ــه حـ الــجــد، لــدرجــة أن
وطواحين  محنة  في  آنسات  تسكنها  عظيمة 
الهواء؛ أما إيما بوفاري فهي المعادل األنثوي 
كما وصفها  ــا،  ــّم إي خــيــال  كــيــشــوت؛  ــدون  ـــ ل
معاصر  خيال  ــه  إن الكتب؛  شكلته  فلوبير، 
خالل  من  إيّما  رغبة  تشكلت  وقــد  بامتياز. 
ضوء   - الذهنية  والصور  الجاهزة  الحبكات 

وأحضان  الرعوية  الطبيعية  والمناظر  القمر 
ط مشاعر إيّما؛ ألنه  العشاق- هذا الخيال يُنَمِّ
إًذا،  النمطية،  المشاعر  وهذه  عليها.  سابق 
تقود إيما أوال ً إلى الشعور بخيبة األمل من 
حياتها كامرأة متزوجة، قبل أن تشجعها على 

الوقوع في حب كل من ليو ثّم رودولف]...[.

إيّما عاجزة على التمييز بين حبها وبين ما 
شكلته من تَمّثالت حول هذا الحب؛ حبٌّ يُنذر 
بصرخات الشكوى التي نشهدها في عصر ما 
بعد الحداثة، ألنه فيما يبدو ال يعدو أن يكون 
تكراًرا لمجموعة من العالمات الفارغة، وهي 
في  أيًضا  تكرارها  تم  التي  نفسها  العالمات 
إطار صناعة ثقافية ناشئة آنذاك. إيّما ليست 
في حقيقة األمر ضحية للهّوة الموجودة بين 
الحياة  وبين  والمتكرر،  الفارغ  اليومي  الواقع 
تقرُؤها.  التي  للكتب  ضحية  إنها  المثالية؛ 
أقترح أن نسمي طريقة القراءة هذه "القراءة 

النوعية".

]...[ القراءة يمكن أن يكون لها أثٌر عكسي، 
مقارنتها  خــالل  مــن  األنـــا  تشكيل  عبر  أي 
هذا  أســّمــي  ــا  وأن فقط.  والتربية  بالتكوين 
كتكوين  بالقراءة  القراءة  من  الثاني  الشكل 
نفعل  أن  لنا  تتيح  هنا  الــقــراءة   ]...[ للذات. 
عكس ما تفعله إيّما؛ إذ ال يتعلق األمر بوضع 
كلمات على الواقع وتحديده مسبًقا، بل على 
العكس من ذلك تقوم القراءة على إدراك تفرد 
األحداث والناس، تفرد تساعدنا الكتب على 
إيجاد اللغة المناسبة لوصفه وتحديده بدقة، 

من غير تسرع أو استباق.

بول  لجون  الذاتية  السيرة  كتاب  ويفتح 
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منظوًرا  »الكلمات«،  ب  الموسوم  سارتر 
سأسميه  ــذي  والـ الــقــراءة،  ــْوَل  حـ ثالًثا 
الـــقـــراءة كــحــيــاة فــي حــد ذاتــهــا؛ ففي 
القراءة  فيها سارتر  تعلّم  التي  اللحظة 
الخاص  الوعي  عالم  انفتح  وهو طفل، 
من خالل  العالم  واقــع  يفهم  كــان  بــه. 

الطبيعة  من خالل  وليس  الكتب، 
أو التجربة. ]...[ ومع ذلك، كان 
بعض  في  ــاء  اآلب أن  جيًدا  يعي 

وإخوانهم  أبناءهم  يقتلون  الكتب 
أثارت،  الكتب  هذه  وأخواتهم... 
األسئلة  من  له  نهاية  ال  ما  إًذا، 

لنا  ويُثبت  الطفل.  هذا  ذهن  في 
العالم  بين  الفجوة  أن  الصغير  بــول  جــان 
واألدب يمكن أن تكون عيًنا ينهل منها الفكر، 

ونبًعا للحيرة التي تستثيره على الدوام.

شخصًيا، قرأت كتًبا بهذه الطرق الثالث؛ 
القراءة حواًرا طوياًل وغير منقطٍع مع  كانت 
ذاتي، حواًرا تعرقله أحياًنا بعض الكليشيهات؛ 
تسميات  أجــد  بــأن  ذلــك  مع  لي  سمح  لكنه 
في  كذلك  يساعدني  وهو  به،  أُمــرُّ  كنت  لما 
كاهل  يثقل  الــذي  الضباب  تبديد  محاولتي 

هذا العالم.

الكتب¦وهوامشها

مؤلفاتها  مــن  فيلسوفة.  ــك  زاسـ جــويــل 
و»مـــدن   )٢0١٩( الــغــابــة«  تــحــتــرق  »عــنــدمــا 

الحيوان« )٢0٢0(، 

ــال لــي هنري  بُـــّد مــن الــفــصــل، كما ق ال 
ــراءة  »قـ بــيــن  لــســانــيــات[،  ]عــالــم  ميشونيك 
القراءة« و»قراءة الكتابة«. فاألمران يختلفان 

جذرًيا.

فقط؛  الوالء  تقديم  تعني  الكتابة«  »قراءة 
سابقًة،  تكون  المنظور  هذا  من  الكتابة  ألن 
فيما القراءة الحقة. يفترض ذلك أن المكتوب 
تقّرَر بصفة قاطعة وإلى األبد.  يحوي معنًى 
حتى أن بإمكان المرء أن يقرأ النص دون أن 
يفهم منه أي شيء، ألن المفترض أن المعنى 
يسكن النص مهما حصل، ويخترقنا دون أن 
نراه. دوغمائية من هذا الجانب، وطاعة من 

الجانب المقابل. ]...[

ــه،  ــذات ب ــوجــد  ي ــص ال  ــن ال أن  ــع،  ــ ــواق ــ وال
واحترامه ال يعني تقديسه. فالقراءة ال تقوم 
على البحث عن معنًى و»الكشف عنه«، ولكنها 
تقوم على بناء هذا المعنى؛ إذ، يسير القارئ 
نحو مستقبل، وليس نحو ماٍض. ومن خالل 
وتنضاف  الفرد  هوية  تتشكل  الــقــراءة  فعل 
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لماذا نقرأ، منشورات بروميي باراليل، ٢0٢١/0١/٢١م.

للنص دينامية جديدة في الوقت نفسه. ]...[. 
المختص  الفيلسوف  كتب  الصدد،  وفي هذا 
في الفن، راينار روشتيلز، يقول إن التعليقات 
والتجارب التي تلهمها األعمال الفنية للمتلقي 

تصير جزًءا منها في نهاية المطاف.

لماذا¦ال¦نقرأ؟¦

يــورغــن هــابــرمــاس، الــمــولــود فــي ألمانيا 
الرواد في  عام ١٩٢٩م، واحد من الفالسفة 
الثاني من مدرسة  زمننا، ويعد ممثاًل للجيل 

فرانكفورت.

الحسية  التجربة  بين  كبيرة  فجوة  هناك 
التحقق  الجميع  وبمقدور  اللغوي.  والتعبير 

من صحة ذلك باستخدام أمثلة بسيطة، من 
القهوة  لون  في  التغير  وصف  محاولة  خالل 
الماء  صب  يتم  عندما  وشكلها  المطحونة 
يتمتع  ال  فمن  مثال.  المصفاة  في  الساخن 
بمقدرة  التعبير،  وقــوة  المالحظة،  بَملَكة 
بيتر  يمتلكهما  اللتين  مثل  ــادرة  ن ظاهراتية 
هاندكه، لن يكون بوسعه إيجاد مفردات لكي 
اآلخذة  البنفسجي  اللون  مثال، ظالل  يصف 
الملطخ  البالستيكي  للحامل  الشحوب  في 
شاشة  من  اليمين  إلى  الفأرة،  تحت  بالبقع 
حاسوبه. ما يهمنا هنا هو الفعل القائم على 
هو  الفعل  هــذا  لغوًيا.  التجربة  هــذه  نحت 
للتمثيل  خارج-اليومية  الطبيعة  يحدد  الذي 
التي  تلك  هي  القصائد  أجمل  إن  الناجح. 
تفصياًل  وتستخرج  تصوراتنا  روتين  توقف 
جديًدا مما ألفناه زمًنا طوياًل. - على سبيل 
المثال، الكثافة غير المحسوسة لتيار هوائي 
يُشعر من خاللها بشمس منتصف النهار. إن 
الوقفة في حد ذاتها هي التي تشكل الخارج-

يومي. أما التفصيل، أي تيار الهواء واهتزازه 
المتفرد فمعروف للجميع. ولكن فعل التعبير 
اللغوي يلتقط اللحظة العابرة ويشلها- وبذلك 

يحملها إلى الوعي. ]...[

النحو،  هذا  على  لنفهم  إذن؟  نقرأ  لماذا 
من  النتف  بعض  األقــل،  على  متقطع  بشكل 
حياتنا  تشكل  التي  لغوية  الماقبل  التجارب 
إلى جانبها في  والتي نخطو  كلها،  الحدسية 
من  أنفسنا  إلى  ننظر  ولكي  الوجود،  مسيرة 
كانت  ســواء  جريئة.  مصارحة  نظرة  خاللها 

هذه التجارب جميلة أو مرعبة. 
مترجمة من المغرب.  *
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محمد الحرز

الشاعر والناقد، محمد حسين الحرز، سعودي، 
من مواليد المحرق ١967م، يبتعد عن المناطق 
والعميقة  الجادة  بكلمته  الباهتة،  األلــوان  ذات 
الــتــي تــمــيــز حـــضـــوره، وهـــو أحـــد األســـمـــاء الــتــي 
تثري المكتبة العربية بمجموعة من اإلصدارات 
الشعرية، والكتب النقدية. تمّده الحياة بخبرات 
جــمــالــيــة وثــقــافــيــة وتـــربـــويـــة، وهــــي األســـــاس الــتــي 
تغّذي تجربته في الكتابة، وله الكثير من المشاركات 
وبروح  أصيلة،  بثقافة  يتسلح  وهو  الشعرية،  األمسيات  في 
تنتشي بإيقاعها المتفرد. عندما سألته هل حماسته للشعر تتفوق على النقد 
أم العكس؟ قال: »لوال الشعر لما كنت قد مارست النقد؛ ففي البدء كان الشعر، 
ثم جاءت بعده جميع االهتمامات المعرفية والفلسفية. المسألة عندي ال تتعلق 
بأيهما يتفوق الشعر أم النقد، كثيرا ما أواَجه بمثل هذا السؤال في العديد من 
اللقاءات. لكن على مدار السنين، التي كنت منشغل فيها بالمعرفة اطلًعا وبحًثا 
وكتابة، كان السؤال الذي يهيمن على ذهني ويسيطر عليه في خضم هذا الجو 

هو: أين موقع الشعر من كل هذه المعرفة؟«.
تهدينا  التي  البوصلة  بمثابة  هي  التي  وبإجاباته  الــبــوح،  هــذا  وفــي  الجوبة.. 

للوصول إليه، توثق هذا الحوار الجريء مع الشاعر محمد الحرز.

■¦حاوره:¦عمر¦بوقاسم

ينبغي¦أن¦نفّرق¦بين¦الغموض¦واإلبهام؛¦فاألول،¦سمة¦أساس¦ترتبط¦
ارتباًطا¦وثًيقا¦بالقصيدة¦الشعرية¦الحديثة..!

لوال¦الشعر¦لما¦كنت¦قد¦مارست¦النقد،¦ففي¦البدء¦كان¦الشعر،¦ثم¦جاءت¦
بعده¦جميع¦االهتمامات¦المعرفية¦والفلسفية..!
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استعادة¦للزمن..!

الــزمــان والــمــكــان نــافــذتــان لإجابة على 	 
سؤال يتكرر عندما نسأل ضيف الحوار 
عـــن بــدايــاتــه والـــعـــوامـــل الــتــي أثــــرت في 
ــى جـــانـــب الــمــوهــبــة،  تــجــربــتــه، طــبــًعــا إلــ
ــرز ، ما  ــر، مــحــمــد الـــحـ ــاعـ ــشـ الـــنـــاقـــد والـ

خصوصية فضاء تجربتك؟ 

الفضاء مصطلح حديث، تم استعارته من   
العلوم اإلنسانية بعد ترحيله من الخطاب 
العلمي، وهو عادة ما يوظف لربط الزمن 
اإلنسان  ينتجه  ما  خــالل  من  بالمكان، 
المبدع، من أثر كتابّي أو سلوكّي، تشكل 

بالنهاية خصوصية تجربته. 

انطالقا من هذه الفكرة أو زاوية النظر 
في  عندي  الــزمــن  أن  أعتقد  للفضاء، 
استعادة  هو  للتجربة  ــى  األول انبثاقاته 
الــطــفــولــي، وهـــذه االســتــعــادة ال  للزمن 
مأسطرة،  أمكنة  صــورة  على  إال  تظهر 
ال يجمعها رابط سوى الحنين الذي يرج 
البلوري،  صفائها  في  المخيلة  زجاجة 
الحنين الذي يمضي إلى الماضي بالقدر 
الذي يمضي فيه إلى المستقبل، وظيفته 
وتتبع  الكتابة،  على  التحفيز  األســـاس 
المعنى على دروب المجاز؛ فالمجموعة 
األولى »رجل يشبهني« والثانية »أخف من 
الريش أعمق من األلم«، ثم الديوان الثالث 
»أسمال ال تتذكر دم الفريسة«، جميعها 
تظهر هذا الحافز الذي يفضي بي إلى 
الدقيقة،  بتفاصيله  فالبيت  القصيدة. 
الشارع، الحارات، السوق، المسافة داخل 
دوافــع  ليست  هي  ذاك،  أو  الحيز  هــذا 
فقط،  الطفولي  الزمن  هذا  الستحضار 

تظل  حتى  كذلك؛  عليه  تحايل  هي  بل 
الــدوام،  على  حاضرة  الشعرية  اللحظة 
كانت  إذا  إال  ذلــك  يمكنها  وال  ومشّعة، 
هذه األمكنة ترتفع من حالتها الفيزيائية 
أقول  وحينما  األسطورية؛  حالتها  إلــى 
من  يتحدد  عندي  فالمعنى  األسطورية، 
أي  خارجها؛  من  وليس  القصيدة  داخل 
أنه ال يحيل إلى أساطير خارجها، وهذا 
في  وبخاصة  الشعرية،  اللغة  به  تميزت 
هذه الدواوين الثالثة. لذلك تجد عندي 
على سبيل المثال »النافذة« حالة شعرية 
أنها ثقب مفتوح  ملهمة بمجرد ما أفكر 
ــوال عــمــرنــا نبحث  ــر، نــظــل طـ عــلــى آخـ
الفضاءات  بقية  في  وهكذا  معناه،  عن 
بنظرة  عندي  تقترن  ما  دائــًمــا  األخــرى 
شمولية تتجاوز القصيدة وتتجاوز الكائن 
حدثت  حًقا  ال..  طبًعا  والعالم.  نفسه 
تحوالت في هذا الفضاء تتوافق وتطور 
لم  مناطق  ارتيادها  خــالل  من  تجربتي 
أكن أرتادها سابًقا، أو باألحرى لم ألتفت 
اليومية  التفاصيل  فقصيدة  مسبًقا؛  لها 
وعلى  الحديثة،  بالقصيدة  اقترنت  التي 
تكن  لم  النثر،  قصيدة  كتاب  الخصوص 
الــمــفــردة على خط  عندي ســوى وضــع 
تحوالتها  درجــة  اختبار  ثم  ومن  الزمن، 
بناءها  نحكم  أن  أردنــا  ما  إذا  مجازًيا 
في هذه القصيدة أو تلك، وكأن القنديل 
المضاء في أيدينا هو ذاته، سواء رفعناه 
فــي ظــالم الــصــحــراء، أو ظــالم البيت، 
يظل  أن  المهم  مظلمة،  كهوف  داخل  أو 
قنديلك مشتعاًل بالزيت مهما كان المكان 
الذي يضيئه، وهو ما تفعله بي القصيدة 

دائًما. 
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ظاهرة¦النمطية..!

»ظاهرة التشابه داٌء عضال شعريا« ما بين 	 
القوسين عنوان مقال لك ضمن سلسلة 
في  كــل خميس  تنشرها  الــتــي  الــمــقــاالت 
صحيفة اليوم السعودية، أنت تتحدث عن 
ظاهرة النمطية في الكتابة والتي تطفو 
االجتماعي  التواصل  وسائل  سطح  على 
الــثــمــانــيــنــيــات  شــــعــــراء  أن  وأشـــــــرت  اآلن، 
والتسعينيات كان لكل شاعر صوته الذي 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  إًذا  يميزه. 

فضاءات ال تليق بالشعر أم ماذا؟ 

ينبغي¦التأكيد

أواًل: على أن ظاهرة النمطية التي أشرت   
لها في سؤالك هي إحدى السمات الكبرى 
ظل  تــحــَت  تعولمت  الــتــي  للمجتمعات، 
والمعلوماتي  واالتصالي  التقني  التطور 

المابعد  وتحوالته  العالم  شهدها  التي 
وفالسفة  مفكرون  تناولها  وقد  حداثي، 
في  وهي  واهتمامه،  زاويته  من  كٌل  ُكثر، 
البشر  حياة  تتحول  أن  صــورهــا  أبسط 
الطبيعي  في كل مجاالتها من االختالف 
ما  بفعل  الطبيعي  والتماثل  التشابه  إلى 
فرضته تأثيرات عولمة كل شيء في حياة 

اإلنسان. 

ثانيا: ما قصدته بمسألة التشابه ال يتعلق 
بهذه الظاهرة على اإلطالق؛ فالمسألة لها 
جانبان؛ األول منهما، إذا ما وضعناها في 
سياق وسائل التواصل االجتماعي، يمكننا 
بين  الفاصلة  المسافة  أن  نقول:  أن  هنا 
الحالي  الجيل  تجربة شعرية وأخرى في 
شبكات  تــأثــيــرات  بفعل  تــمــاًمــا  انمحت 
منظور  فأصبح  االجتماعي؛  الــتــواصــل 
وليس  أفــًقــيــا  مــنــظــوًرا  لنفسه  الــشــاعــر 
رأسًيا، كما في تجارب األجيال السابقة، 
التي  اللحظة  أن  يعنيه  فيما  يعني  وهــذا 
يكتب  أنه  فكرة  الشاعر  ذهن  في  تنبثق 
تنبثق  من  مثله  العشرات  هناك  شــعــًرا، 
تواصل  فيحدث  الفكرة،  ذات  ذهنه  في 
أفقي فيما بينها بسرعة ال يمكن تصورها 
السابقة؛  األجــيــال  على  ــك  ذل قسنا  لــو 
له  تتيح  ال  الجيل  هــذا  عند  فالمسافة 
الشعر  وتأمل  للوراء  قلياًل  ولو  االلتفات 
في سياقه التاريخي، كل شيء عنده يبدأ 
نسميه  ما  وبالتالي  كبيًرا؛  وينتهي  كبيًرا 
كافة،  المجتمعات  مستوى  على  تنميًطا 
تحت  تشابًها  الشعر  مستوى  على  يكون 
مطرقة شبكات التواصل االجتماعي. أما 
جانبها اآلخر، الذي هو على صلة وثيقة 
بالقصدية  يتعلق  فهو  األول،  بالجانب 
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بين  فالتزامن  التشابه؛  بفعل  القيام  في 
المسافة  يمحي  ال  الجيل،  هــذا  تجارب 
بينها وال تأثيراتها فقط، وإنما يفضي في 
تقاطعات  إلى  التجارب  هذه  نتاج  أغلب 
مستوى  على  سواء  بينها؛  فيما  متداخلة 
مستوى  أو  وتــراكــيــبــهــا  الــشــعــريــة  الــلــغــة 
حتى  تــداخــل  وأغــراضــهــا،  الموضوعات 
يكتبها  ال  القصيدة  هــذه  أن  تظن  كأنك 
شخص واحد وإنما أشخاص عديدون في 

أعمار متقاربة. 

المالحظات  ضمن  يبقى  أقوله  ما  طبعا 
وتأكيدها  دعمها  في  تحتاج  التي  األولية 
إلى مقاربات متعددة للعديد من التجارب 
بالتأكيد  هناك  أن  عن  ناهيك  المحلية. 
شرعت  متميزة  شعرية  ألسماء  تجارب 
لنفسها مكانة بين هذا الجيل. وإذا كانت 
هذه المالحظات تظل ناقصة بسبب عدم 
وجود تطبيقات عملية عليها، لكنها تسجل 
إليها كبعد تنظيري،  أسبقية في اإلشارة 
لفهم  كمقدمات  أهميتها  إغفال  يمكن  ال 

التجربة الشعرية للجيل الحالي.

في المقابل، حين أضع جيل الثمانينيات 
والتسعينيات ضمن نطاق تميز كل تجربة 
حكم  أعطي  ال  فإني  الــخــاص،  بصوتها 
شعراء  تــجــارب  إزاء  تفضياًل  أو  قيمة 
الجيل الحالي. قصدي في النهاية هو أن 
طريقة حياة الفرد المبدع في التسعينيات 
وإن  منهم،  كل  على  تفرض  والثمانينيات 
مسافة  بنيوية،  اختالفات  هناك  كانت 
فاصلة، بفعل عدم وجود مؤثرات من قبيل 
شبكات التواصل وتأثيراتها، تتيح معها أن 
ا  ينفرد المبدع بذاتها، سواء أكان مضطًرً
أم قاصًدا؛ فهو في نهاية األمر يتوحد مع 
في  نجح  كونه  عن  النظر  بصرف  ــه،  ذات
خلق صوٍت شعريٍّ خاصٍّ له أم لم ينجح.

الغموض¦في¦القصيدة..!

القصيدة 	  هــنــاك شــعــراء يسعون إللــبــاس 
األرض،  سطح  عــن  يعلو  ومكاًنا  غموًضا 
ــوة، وأن يــحــظــى شــاعــر  ــفـ لـــيـــقـــرأهـــا الـــصـ
بــجــمــاهــيــر تــحــب وتــتــابــع شــعــره وتفهمه 
مباشرة، ويغني شعره شيء غير إيجابي. 
أذكـــر أن الــنــاقــد والــشــاعــر أدونـــيـــس لديه 
وأنـــه شاعر  قباني  نـــزار  رأي حــول تجربة 
ــن خــــــلل قــضــيــتــه  ــ جـــمـــاهـــيـــري لـــيـــس مـ
خلل  مــن  بــل  الفني،  والجانب  الشعرية 
الــجــانــب »الــمــبــتــذل«. هــل يجب أن تكون 
والشاعر تسمى  القارئ  بين  هناك فجوة 
الغموض أو بأي مسمى آخر، علًما أن نزار 
التصق بالشعر  قباني فتح فضاًء شعرًيا 
النثر  بقصيدة  وحتى  وبالتجريب،  الحر 

من خلل لغته ومواضيعه؟ 

ــك مــركــب مــن عـــدة قــضــايــا، فهو    ســؤال
يتساءل من جانب عن قضية الغموض في 

الشاعر محمود درويش
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عن  آخر  جانٍب  ومن  الحديثة،  القصيدة 
يمكن  معايًرا  بوصفها  الجماهير  قضية 
من خاللها وصف هذا الشاعر ناجًحا في 
تجربته أم ال. ناهيك عن رأي أدونيس في 
تجربة نزار وما في هذا الرأي من نظرة 

سلبية للجماهير. 
الغموض  بين  نــفــّرق  أن  ينبغي  ــة،  ــداي ب
ترتبط  أســـاس  سمة  فـــاألول  واإلبـــهـــام، 
الشعرية  بــالــقــصــيــدة  ــا  ــًق ــي وث ارتــبــاًطــا 
سلبًيا  شيًئا  اعتباره  يمكن  وال  الحديثة، 
الخارج، وهذه  القصيدة من  يفرض على 
التراكيب  في  ســواء  نراها  التي  السمة 
مضامينها  فــي  أو  ومجازاتها  الشعرية 
والتاريخ  والعالم  الكون  على  وانفتاحها 
واإلنسان، ليست سوى نتاج حيرة الشاعر 
وأمام  جهة،  من  وتناقضاتها  نفسه  أمام 
وهو  أخــرى،  جهة  من  وتناقضاته  العالم 

من خالل  يرى  ينفك  ال  وذاك،  هذا  بين 
ومــدى  وكــائــنــاتــه،  الــكــون  عظمة  الشعر 
عند  الــغــمــوض  حــالــة  أمامهما.  تناهيه 
صالح  الكبير  الشاعر  يشبهها  الشاعر 
والشاعر  المعتم،  الصحراء  بليل  ستيتية 
هو الفارس الذي يجوب هذا الليل وقوسه 
ال  إنــه  إال  العتمة،  فرغم  بــيــده؛  وسهمه 
يخرج من هذا الليل إال وصيُده وفيٌر من 
طرائد الشعر. بينما اإلبهام هو أقرب إلى 
نتاج  فاإلبهام  الغموض،  إلى  منه  سؤالك 
األدوات  فــي  وضــعــف  الموهبة،  ضعف 
الفنية، فتأتي القصيدة في أغلب األحيان 
تتواصل  وال  بــالــقــارئ،  الصلة  مقطوعة 
معه حتى في حدودها الدنيا من إشارات 
السياق  هــذا  وفــي  بعيدة.  ــحــاءات  إي أو 
فيه  يهجو  الــرومــي  البــن  بيٌت  يحضرني 
متخاصمين،  كانا  عندما  البحتري  شعر 

يقول: 

إذا أضحوا  الُبناة  ــْذُر  َهـ أو  الــعــقــارب،  رُقــى 
على َشَغف الجدران في صخب 

درًءا  الرقية  يكتبون  بالذين  شعره  يشّبه 
الذين  البنائين  أو مثل  واألمــراض،  للشر 
يبنون  وهــم  بالسوالف  وقتهم  يقضون 

الجدران. 

لذلك، هذا التفريق يستدعي تفريًقا آخر 
القارئ والجمهور،  بين  التفريق  ا هو  مهّمً
فالقصيدة دون القارئ ال تعيش، فالقارئ 
الجمهور  بينما  الكتابة،  نسيج  من  صفة 
صفة غريبة على الشعر؛ إال إذا ْعد الشعر 
حكًما وأمثااًل ومواعظ، كما هو حال الشعر 
كان  وإذا  أغلبه.  فــي  الــمــوروث  العربي 
أدونيس ال يقبل الشاعر سواء كان نزار أم 
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الشاعر محمد الحرز في إحدى المشاركات الثقافية

غيره بوصفه جماهيرًيا؛ فهذا في ظني ال 
يتعارض في كون هذا الشاعر الجماهيري 
حياته  مسيرة  في  نصوًصا  قدم  ذاك  أو 
لذلك،  الجماهيرية؛  من  منفلتة  الشعرية 
تنطبق  قــد  الجماهيري  الشاعر  صفة 
على جانب من التجربة وليس كلها، وفي 
تجربته موجة  ركوب  أعتقد  نــزار..  حالة 
أو  والحب  )السياسة  الشعرية  األغراض 
ما أضفت هذه  بمعنى أصح( هي  الغزل 
التي  السياسية  التحوالت  بسبب  الصفة 
طالت الوطن العربي. لكن ليس بعيًدا عنه 
فقد  إيلوار،  بول  الفرنسي  الشاعر  حالة 
االحتالل  ضد  والثورة  الحب  شاعر  كان 
النازي األلماني. بيد أنه لم يتنازل إطالًقا 
عن رؤيته العميقة للحب ألجل الثورة، بل 
ظل ملتزًما بهما مًعا دون أن يُغِلّب جانًبا 
على آخر؛ في النهاية، صفة الجماهيرية 

ينبغي أن تقّيد بالنسبية؛ ألن فيها الجانب 
وفيها  الشاعر،  عصر  فــي  الموضوعي 
بشخصية  يرتبط  الــذي  الذاتي  الجانب 

الشاعر نفسه. 

تأثير¦هؤالء¦على¦تجربتي..!

على 	  الحرز  يعجب محمد  الــذي  الشاعر 
الــمــســتــوى الـــشـــعـــري والـــفـــنـــي والـــفـــكـــري، 

ويحرص على قراءته؟ 

ال أستطيع أن استخلص من كلمة اإلعجاب   
ــدًدا، نــاهــيــك عن  ــحـ داللــــًة أو مــعــنــًى مـ
السؤال؛  في  الــواردة  المتعددة  مستوياته 
فإذا كان المقصود باإلعجاب الذي يرتبط 
في نهاية المطاف بالتأثر، فهناك سلسلة 
الذين كانوا رافًدا في  كبيرة من الشعراء 
اإلبــداعــي؛  الطريق  على  تجربتي  وضــع 
والمفارقة هنا.. فبقدر الصلة الوثيقة في 
تأثير هؤالء على تجربتي، وبقدر وضوحهم 
مجلة  تجربة  قبيل  من  معروفة  كتجارب 
للشعراء  تــراجــمــهــا  وبــالــخــصــوص  شــعــر 
الفرنسيين، فإن الوقوف على شاعر معين 
أكثر من غيرها  أو تجربة معينة بما هي 
عــادة  ينتهي  تجربتي  على  التأثير  فــي 
بالفشل! ليس هناك سوى خط عام يمكن 
اإلشارة إليه، وهو مع تميز شعراء قصيدة 
إلى  وذهابهم  بل  تجاربهم،  ونضوج  النثر 
التجريب، قد فتح  رؤية الشعر من خالل 
الباب لالرتباط الوثيق بها رؤية وتصويًرا 
ولــغــة؛ ومــن خــالل هــذا االرتــبــاط عرفنا 
شــعــراء كــبــار كــأدونــيــس، وأنــســي الحاج 
الحًقا  ثم  الماغوط،  ومحمد  والــعــزاوي، 
وبسام  بولص،  وسركون  بيضون،  عباس 
حجار وغيرهم. هذا هو الخط العام الذي 
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تنتمي له تجربتي؛ ومن ثم، ما يعجبني هو 
مدى حضور هؤالء وقربهم في قصيدتي؛ 
وإذا ما أردت من كلمة اإلعجاب ما يدل 
على شاعر معين يالزمني وال استغني عنه 
في القراءة، ولست متأثًرا به على اإلطالق 

فهو المتنبي العظيم! 

حواجز¦إسمنتية..!

شــاعــر »مـــا« لــه تــاريــخ فــي الــشــعــر وأصـــدر 	 
لم يعد شيئا يدعو للتعجب، ماذا  روايــة 
ــي لــه تــاريــخــه الــروائــي ثــم أصــدر  عــن روائـ
ــا شـــعـــرًيـــا، أتــــســــاءل ألنـــنـــي أرى أن  ــ ــواًن ديــ

موهبة الشعر لها خصوصية؟ 

تعني    ال  الشعر  خصوصية  أن  تعلمُت 
ــوال إقــامــة حــواجــز  ــ بـــأي حـــال مــن األح
المسرحي  أو  الروائي  وجه  في  اسمنتية 
حتى  أو  التشكيلي  أو  الــمــوســيــقــي  أو 
إذا  الفرد  أو أي صفة يحملها  الفلسفي، 
فبالتالي،  يبدع؛  ما  محوَر  المخيلة  كانت 
كلها روافد تأخذ بعضها من بعض، فهناك 
سلسلة كبيرة من المبدعين مارسوا أنواًعا 
مختلفة من الكتابة اإلبداعية، فتمثياًل ال 
وأكتوفيوباث؛  وبرخت  بورخس  حصًرا 
شعًرا  كتبوه  ما  كون  عن  النظر  وبصرف 
أو  السردية  نصوصهم  مــن  أهمية  أقــل 
اإلبداع  يظل  أهمية،  أكثر  أو  القصصية 
المتصل بالمخيلة ال يمكن تفكيكه ووضعه 
حدود  أو  معايير  وضــع  أو  كنتونات  في 
ثمة  كان  وإذا  ذاك.  أو  الفني  النوع  لهذا 
بعين االعتبار  للشعر نأخذها  خصوصية 
هنا، فهي تكمن في طموح الشعر أن يصل 
مــن خــالل جــوهــره إلــى مالمسة بــراءة 
كان  لو  يتم  ال  وهــذا  العالم،  في  األشياء 

الشعر لم يتعالق مع بقية الفنون. 

الشكل¦النهائي¦ال¦يمكن¦رسمه..!

وأنت تكتب النص هل يكون لديك تصور 	 
كــيــف يــكــون شــكــل الــنــص أم تــتــفــاجــأ بــأن 
الحالة تفرض عليك شكًل أو حتى أفكاًرا 

أو جانًبا فنًيا وتستسلم لهذه الحالة؟ 

للقصيدة،  مسبٌق  تــصــوٌر  ــدّي  ل يوجد  ال 
وإاّل ُعدنا إلى وظيفة األغراض الشعرية 
العربية؛ هي مغامرة  القصيدة  تاريخ  في 
فأنت ال تعلم في أّي أرٍض تحفر وال في 
المسير  في  يدفعك  ما  تحلق.  سماء  أّي 
وخرائط  الروحية،  خبرتك  هما:  شيئان، 
اللغة التي في يديك. هناك بعض الشعراء 
بمثابة  هي  مفتاحية  كلمات  ثمة  أن  يرى 
حوافز دائًما ما تدفعه للكتابة، إذا ما تردد 
صداها في فكرٍة معينٍة أو موقٍف حياتيٍّ 
النصوص  بالطبع هناك شكل من  معين. 
مثلما  الشتغاالتها  واعية  تكون  الشعرية 
النصوص التي تستلهم األساطير وتوظف 
عندها  وهكذا،  األقنعة  أو  الرموز  فيها 

أمشي¦في¦الحياة¦مثل¦النهر¦الذي¦
يمشي¦ويفتح¦له¦مصبات¦عديدة¦في¦
االتجاهات.¦لكنه¦في¦النهاية¦يصب¦
مياهه¦في¦البحر¦الذي¦هو¦الشعر¦في¦

نهاية¦المطاف..!

خصوصية¦الشعر¦ال¦تعني¦بأي¦حال¦
من¦األحوال¦إقامة¦حواجز¦إسمنتية¦
في¦وجه¦الروائي¦أو¦المسرحي¦أو¦
الموسيقي¦أو¦التشكيلي¦أو¦حتى¦

الفلسفي..!
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وفي  قصيدته  إلــى  ذاهًبا  الشاعر  يكون 
يظل  لكن  بــه.  سيقوم  عما  تصوٌر  ذهنه 
بدقة في  يمكن رسمه  النهائي ال  الشكل 

ذهن الشاعر على اإلطالق. 

تحّوالت¦التجربة..!

االستهواء أو الحماسة لشاعٍر ما أو لنوٍع 	 
ــررَت بــهــذا فــي مرحلة  مــن الــشــعــر، هــل مـ
أو ضــعــف هــذا  اخــتــفــى  مــتــقــدمــة واآلن 

االستهواء، وما األسباب؟ 

»االستهواء«.    بكلمة  تعنيه  ماذا  أعلم  ال 
فإذا كنت تشير إلى التعلق بشاعر ما أو 
البدايات  أن  فأظّن  معين،  شعريٍّ  شكٍل 
النظر  أشكال  ما شكل من  بطريقة  هي 
إلى شاعر ما بوصفه مثااًل أعلى، وتمثل 
عالمه الشعري قدر المستطاع والتماهي 
معه إن أمكن؛ حدث ذلك في بداياتي مع 
شعراء وليس شاعر فقط؛ كالجواهري، 
الرضي،  الشريف  الجبل، شوقي،  بدوي 
كنت  عندما  لي  رافـــًدا  كانوا  هــؤالء  كل 
أكتب الشكل العامودي للقصيدة. الحًقا 
روافد  هناك  كانت  التجربة  تحوالت  مع 

متعددة ال يمكن حصرها في توجه معين، 
فكل مرحلة من مراحل تجربتي هي تمّثٌل 
اإلبداعية  اللحظة  تحتاجه  لما  حقيقي 
ومكتسبات  وحــوافــز  دوافـــع  مــن  عندي 
زمنًيا  تتراكم  روحية،  وتجارب  معرفية 

وتعطي ثمارها في النص. 

الطريقة¦في¦التوظيف..!

أم غيرهما من 	  الــتــجــربــة  أم  الــزمــن  هــل 
بأن يتبنى قاموًسا  الشاعر  يفرض على 
داخــل نصوصه  كلماٌت  تتكرر  إذ  خاًصا،؛ 
بــشــكــل دائــــــم، يــحــســبــهــا بــعــضــهــم مــيــزة، 
وهناك من قد يراها تكراًرا ال مبرر له؟! 

سبق وأن أجبت أن ثمة كلمات مفاتيحية   
الــشــعــراء، يرتبط  بــعــض  تــجــارب  فــي 
كلما  السطح  إلى  الكتابة  بدفع  صداها 
لكن  ما.  حدٍث  أو  ما  بموقٍف  استثيرت 
يعي  الشعراء  بعض  عند  الكلمات  هذه 
سياقات  في  ويستثمرها  عليه،  أثرها 
بتجربته  وثيق  ارتباط  لها  يكون  مجازية 
المثال  سبيل  على  هــو  كما  الحياتية 
بكلمة  عالقته  فــي  السياب  شاكر  بــدر 
تكرار  اعتبار  يمكن  ال  لذلك  »الصدى«. 
معياًرا  من عدمها  النصوص  في  الكلمة 
فالمعّول  الــتــجــربــة؛  فــي  للخصوصية 
التوظيف،  فــي  الطريقة  هــو  بــاألســاس 
ومن ثم، إضفاء داللة جديدة على الكلمة 
وتكون  مختلًفا،  مظهًرا  للتجربة  تعطي 
الحياتية  بالتجربة  داللًيا  مرتبطًة  أيًضا 

والروحية للشاعر نفسه. 

في¦البدء¦كان¦الشعر..!

هل حماستك للشعر تتفوق على النقد 	 
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عباس بيضون

أم العكس؟ 

النقد!    لما كنت قد مارست  الشعر  لوال 
بعده  جــاءت  ثم  الشعر،  كان  البدء  ففي 
جميع االهتمامات المعرفية والفلسفية. 
يتفوق:  بأيهما  تتعلق  ال  عندي  المسألة 
بمثل  ــه  أواَج ما  كثيًرا  النقد،  أم  الشعر 
اللقاءات.  من  العديد  في  السؤال  هذا 
لكن على مدار السنين التي كنت منشغاًل 
فيها بالمعرفة إطالًعا وبحًثا وكتابًة، كان 
السؤال الذي يهيمن على ذهني ويسيطر 
عليه في خضم هذا الجو هو: أين موقع 
الشعر من كل هذه المعرفة؟ األمر الذي 
أفّسره وأالحظه على كتابتي أيضا أنني 
أمشي في الحياة مثل النهر الذي يمشي 
ويفتح له مصبات عديدة في االتجاهات. 
لكنه في النهاية يصب مياهه في البحر 

الذي هو الشعر في نهاية المطاف. 

لتقديس¦اللحظة¦اإلبداعية..!
ال موعد لكتابة القصيدة، حيث تفاجئ 	 

الشاعر، ويجد نفسه محاصًرا بها من كل 
الجهات ويكتبها، هذا ما يردده بعضهم. 
محمد الحرز كيف يكتب قصيدته، وهل 

هناك ارتباٌط ببداية الكتابة؟ 

التي    القصيدة  كتابة  إلــى  الــرؤيــة  هــذه 
يرددها البعض ما هي إال امتداد لتقديس 
تقديس  هــو  مثلما  اإلبــداعــيــة  اللحظة 
الرومانسيون  جــاء  وقــد  الوحي،  لحظة 
روحية،  بصفات  اللحظة  هذه  وأحاطوا 
بكامل  اللحظة  هــذه  عــّد  معها  يصعب 
تفاصيلها لحظة وعٍي وإدراٍك وتبّصر؛ ثم 
ا وخلعوا على الشاعر  جاء الرمزيون الحًقَ
صفات النبوة! وسرت مقوالت تقرن فيها 

الشاعر بالنبوة، وطبيعي والحالة هذه أن 
يردد بعضهم أن القصيدة تحاصرك في 
لحظة ثم تكتبك! بالطبع أنا ال أميل إلى 
هذا التصور، لحظة الكتابة عندي لحظة 
تفتح الحواس جميعها، كما يقول نيتشه، 
فأنت ال تتحكم في دوافع كتابة القصيدة 
بسبب إيقاع الحياة التي ترتبط بذاتك. 
لكن بمجرد ما تكتمل هذه الدوافع، تكون 
حواسك قد بدأت تجمع عتادها وقوتها 
يتطلب  األمــر  وهــذا  للكتابة،  استعداًدا 

حضوًرا ذهنًيا وفكرًيا وروحًيا أيًضا. 

بناء  يشبه  القصيدة  كتابة  لي  بالنسبة 
منذ  فأنت  متعددة،  طوابق  من  عمارة 
ــــت تفكر  ــات لــلــبــنــاء وأن ــاسـ ــع األسـ وضـ
تمضي  وكيف  البناء؟  هــذا  تكمل  كيف 
ُقدًما دون عوائق وصعوبات؟ وأنت فيما 
إلى  تحتاج  الوقت  ذات  وتعمل في  تفكر 
بناء  النهاية،  في  الوقت.  في  االستغراق 
ورصــف  للمواد  تجميًعا  ليس  الــعــمــارة 
بعضها فوق بعض، مثلما القصيدة ليست 
ومضة عابرة في الذهن ونجلس من ثم، 
جسدًيًا  مرهق  عمل  كالهما  لكتابتها، 
وذهنًيا، واألهم هو استغراقنا في الوقت 

حّد التماهي.
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النَّاقد األكاديمي
ام سليمان أحمد تمَّ

الـــنـــاقـــد، أحـــمـــد تـــمـــام ســـلـــيـــمـــان؛ عـــضـــو هــيــئــة 
مساعد  أســتــاذ  العربية-  اللغة  بقسم  الــتــدريــس 
في  البلغة العربية والنقد األدبي بكلية اآلداب 
النقد  جــائــزة  ســويــف، حاصل على  بني  جامعة 
من الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودرع جمعية 
الـــتـــرابـــط وجــامــعــة الــقــاضــي عـــيـــاض بــالــمــغــرب، 
وعـــضـــو الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة بــمــؤتــمــر جــامــعــة وهــــران 
العربية  للغة  الدولي  االتحاد  وعضو  بالجزائر،  الدولي 
والرئيس  بـــاألردن،  األكاديمية  المجلة  تحرير  هيئة  وعضو  بدبي، 
ـكريم المستَحقِّ  ئَك على التَّ السابق للمؤتمر األدبي بدار الكتب. في البداية.. نهنِّ
لثين(، للمؤتمر العامِّ ألدباء مصَر  ابعة والثَّ ورة األخيرة )الرَّ ـاد، في الدَّ ــقَّ عن الـنُّ

ـقافة،  ة لقصور الثَّ بالهيئة العامَّ

تقديــم 	  نرجــو  حوارنــا  مســتهلِّ  فــي 
شــأة  النَّ علــى  ف  عــرُّ للتَّ عنــك؛  نبــذٍة 
ة  ـــقافيَّ وأثرهــا فــي تشــكيل رؤيتــَك الثَّ

ــة. الفكريَّ وحصيلتــَك 

ــطة؛ إذ يعمل    بقــة المتوسِّ أنــا ابــن الطَّ

والوالــدة  حكومّيًــا  ـــًفا  موظَّ الوالــد 
ــاء  غــٌة لتربيــة أبنائهــا، وهــم أبن متفرِّ
ـــيُْت التَّعليــم فــي  ثقافــة المدينــة. تلـقَّ
ــة، فلــم يكن جيلنا  المــدارس الحكوميَّ
ــة أو  معتمــًدا علــى المــدارس الخاصَّ
ــا جعلنــي  ــة؛ مَّ روس الخصوصيَّ الــدُّ

■¦حاوره:¦نور¦سليمان¦أحمد
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ــي  ولــة وتبنِّ فــاع عــن مــدارس الدَّ دائــم الدِّ
ثــمَّ  بهــا،  النُّهــوض  قضاياهــا، ومحاولــة 
اســتكملُْت دراســتي بقســم اللُّغــة العربيَّــة- 
)فــرع  القاهــرة  جامعــة  اآلداب-  ــيَّة  كلِـّ
فيــه  ْجــُت  وتخرَّ آنــذاك(،  ســويف  بنــي 
وحصلـْـُت علــى اللِّيســانس الممتــاز بتقدير 
ــُت  ــرف، وُعيِّـنْـ ــة الشَّ ا مــع مرتب ــد جــّدً جيِّ
ــة والنَّـــقد  معيــًدا بشــعبة البالغــة العربيَّ
الماجســتير  علــى  حصلْــُت  ثــمَّ   ، األدبــيِّ
د. عبدالحكيــم  أ.  بإشــراف  كتــوراه  والدُّ
ــة والنَّـــقد  راضــي- أســتاذ البالغــة العربيَّ
األدبــيِّ بجامعــة القاهــرة وعضــو المجمــع 

. اللُّغــويِّ

فولــة هــو اهتمــام  ــا أفْدتُــُه منــذ الطُّ وممَّ
الكريــم،  القــرآن  بحفظــي  أســرتي 
وتعلُّمــي أحــكام التِّــالوة، فــكان لــه أبلــغ 
ــة،  ــة الكتاب ــر فــي إجــادة النُّطــق، ودقَّ األث
ســاعَدْت  أدواٌت  وكلُّهــا  اكــرة،  الذَّ ة  وقــوَّ
عندمــا  اللُّغويَّــة  الَملََكــة  تنامــي  علــى 
ْصــُت فــي الجامعــة؛ كمــا أنَّ شــغفي  تخصَّ
الباكــر بالقــراءة دفعنــي لالختــالف إلــى 
واالســتعارة  فيهــا  والمكــوث  المكتبــات 

مســابقاٍت  فــي  المشــاركة  ثــمَّ  منهــا، 
كان  وقــد  واألبحــاث،  المقــاالت  لكتابــة 
التَّربيــة  وزارة  مســابقة  فــي  لفــوزي 
والتَّعليــم لحفــظ القــرآن وتفســيره وكتابــة 
ــفِّ الثَّـــالث  بحــٍث -وكنــُت حينهــا فــي الصَّ
احتــرام  فــي  عظيــٌم  أثــٌر   - اإلعــداديِّ
اإلســالميَّة؛  ــة  العربيَّ ــة  األمُّ ســات  مقدَّ
ــًذا فــي فــرق  كذلــك، فــإن مشــاركتي تلمي
ــافة غرَســْت فــيَّ اإليمــان  األشــبال والكشَّ
واتَّخــْذُت  التَّعــاُون،  وروح  العمــل  بِفــَرق 
وســيلًة  المشــي  رياضــة  مــن  ــًرا  مؤخَّ
ــد لكتابتهــا  ل فــي األفــكار الَّتــي أمهِّ للتَّــــأمُّ
شــريطة  والمقــاالت،  راســات  الدِّ فــي 
أن يكــون المشــي منفــرًدا، وفــي أوقــاٍت 
أمكــث  بعدهــا  هادئــٍة،  وأماكــَن  باكــرٍة، 

وقًتـــا طويــاًل فــي الكتابــة.

ــا ِصــْرُت عضــو هيئــة تدريــٍس للبالغــة  ولمَّ
ــقد بالجامعــة، توليــت التَّدريــس فــي  والنَّـ
ســويف:  بنــي  بجامعــة  عديــدة  ــيَّات  كلِـّ
وأساســّي(،  )عــاّم  والتَّربيــة  اآلداب، 
االحتياجــات  ذوي  وعلــوم  واأللســن، 
والتَّعليــم،  ــكنولوجيا  والتُـّ ــة،  الخاصَّ
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راســات  وبرنامــج التَّرجمــة، وبرنامــج الدِّ
المعلِّميــن. تأهيــل  وبرنامــج  ــة،  وليَّ الدَّ

تــي يجــب 	  ة الَّ ـــقديَّ مــا هــي هــمُّ القضايــا النَّ
ــة فــي وقتنــا  ــاحة األدبيَّ أن تنشــغل بهــا السَّ

اهــن؟ الرَّ

ـــقته أوروبَّــا وأمريــكا مــن    نظــًرا لمــا حقَّ
ٍم هائــٍل فــي شــتَّى العلــوم والمعــارف،  تقــدُّ
ــا  فــي العصــر الحديــث الســيَّما فــي وقتن
أصبــح  العربــيَّ  العالــم  فــإنَّ  اهــن،  الرَّ
وال  ؛  الغربــيِّ المنَجــز  لهــذا  مســتهِلًكا 
ٍم  تقــدُّ أيِّ  مــن  اإلفــادة  مــن  غضاضــة 
لكــنَّ  مصــدره،  كان  مــا  أّيًــا  إنســانيٍّ 
ــى  ــز إل ــي نســبة المنَج المشــكلة تكمــن ف
يدفعنــا  ــا  مَّ مســتهِلكه؛  إلــى  ال  منتِجــه 
ألنَّــه  ؛  العربــيِّ ـراث  بالتُـّ االهتمــام  إلــى 
ــراث  ــًة التُّ ــة، خاصَّ ــرة القريحــة العربيَّ ثم
د  فبمجــرَّ مخطوًطــا؛  يــزال  مــا  الَّــذي 
تحقيقــه يَُعــدُّ اكتشــاًفا جديــًدا، وأعنــي 
ًســا،  وليــس مقدَّ ٌر  تراثنــا مقــدَّ أنَّ  بهــذا 
وفًقــا  ننقــده  ودراســته  تحقيقــه  فبعــد 
ــة  ــة المعاصــرة، وإضاف للمناهــج التَّحليليَّ
إلــى المحتــوى المعرفــيِّ الغزيــر لتراثنــا 
والنَّـــقدّي؛  والبالغــيِّ  واألدبــيِّ  اللُّغــويِّ 
امتــازوا  قــد  القدامــى  علماءنــا  فــإنَّ 
بالموســوعيَّة فــي ضــوء مــا توافــر فــي 
ــة حيــث  أزمانهــم مــن معــارَف، وبالمنهجيَّ
ــة فــي التَّـــناُول والتَّـــنظيم فــي  قَّ لمســنا الدِّ
ــة فــي الحكــم؛ وال  العــرض والموضوعيَّ
النَّـــقديِّ  المنهــج  بيــن  التَّـــناُسب  نغفــل 
المتَّبــع والنَّــصِّ األدبــيِّ الخاضــع للتَّحليــل، 
 ، عربــيٍّ بمشــرٍب  ُوضعــا  فكالهمــا 

ومحاولــة اكتشــاف التُّــراث بمنزلــة تقليــب 
ــر  تبشِّ علَّهــا  لغرســها،  تمهيــًدا  التُّربــة 

ــٍة. عربيَّ نقديَّــٍة  نظريَّــاٍت  بمعالــم 

ة 	  راثـــيَّ التُّ المصــادر  بعــض  عــن  ثـــنا  حدِّ
ــة. العلميَّ األوصــاف  هــذه  ـــقت  حقَّ تــي  الَّ

نمــاذَج    تَُعــدُّ  الَّتــي  التُّراثـــيَّة  المصــادر 
ناجحًة في التَّــــأليف كثيرةٌ؛ بل إنَّ بعضها 
ــا. انظــر  يرقــى ألن يكــون مشــروًعا علمّيً
-علــى ســبيل المثــال- إلــى موســوعيَّة أبي 
عثمــان الجاحــظ )ت٢٥٥هـــ( فــي »البيــان 
ســائل«، وإلــى  والتَّبييــن« و»الحيــوان« و»الرَّ
لــدى عبدالقاهــر  النَّْظــِم  ـي نظريَّــة  تجلِـّ
»دالئــل  فــي  )ت٤٧١هـــ(  الجرجانــيِّ 
وإلــى  البالغــة«،  و»أســرار  اإلعجــاز« 
القاســم  أبــي  لــدى  المقارنــة  ــة  منهجيَّ
اآلمــديِّ )ت٣٧0هـــ( فــي »الموازنــة بيــن 
ــة  «، وإلــى دقَّ ــاٍم والبحتــريِّ شــعر أبــي تمَّ
الفكــرة واســتقصائها لــدى أبــي عبيــدة 
فــي  )ت٢0٩هـــ(  المثـــنَّى  بــن  معمــر 
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ينــوريِّ  »مجــاز القــرآن«، وابــن قتيبــة الدِّ
القــرآن«. »تأويــل مشــكل  فــي  )ت٢٧٦هـــ( 

بــل إنَّنــا نســتطيع وصــف المؤلَّفــات حــول 
ــٌة؛  اإلعجــاز القرآنــيِّ بأنَّهــا دراســاٌت نقديَّ
لنــصِّ  دة  المتعــدِّ األبعــاد  عــن  للكشــف 
ــة  العربيَّ ــة  العقليَّ لكــنَّ  الكريــم،  القــرآن 
ضربَــْت صفًحــا عــن وصفهــا بالنَّـــقديَّة؛ 
لظــالل كلمــة النَّـــقد فــي األذهــان بكشــفه 
إعجــاًزا،  وها  فســمَّ المســاوئ  عــن 
ذاتهــا  المباحــث  يجدهــا  ــل  والمتأمِّ
 ، األدبــيِّ النَّــصِّ  نقــد  فــي  المســتخدمة 
مــع إضفــاء بُْعــِد القداســة علــى النَّــصِّ 

. القرآنــيِّ

ــًبا تحمــل  ــة القــول، أن نجــد كتـ ومــن نافل
عنــوان »مفاتيــح العلــوم«، وأشــهرها كتــاب 
)ت٣٨٧هـــ(،  الخوارزمــيِّ  عبــداهلل  أبــي 
ــياق تعنــي  فكلمــة )المفتــاح( فــي هــذا السِّ
حركــة  أنَّ  فــي  والشــكَّ  )المصطلــح(، 
تحتــاج  والتَّعريــب  والتَّرجمــة  التَّــــأليف 

ــم يخــُل  ــذا ل ــات؛ ل ــل هــذه المؤلَّف ــى مث إل
ــالي، فنســتطيع اإلفــادة  منهــا قــرٌن، وبالتَّـ
منهــا اآلن فــي تعريــب العلــوم أو شــرح 
ــة أو إعــداد معاجــم  المخطوطــات العلميَّ
ــف  ــة لمختل ــاء المنظومــة االصطالحيَّ لبن

العلــوم وألفــاظ الحضــارة.

ــة في 	  ة العربيَّ ـــقديَّ هــل نجَحــِت الجهــود النَّ
ــٍة للحداثــة؟ ــٍة عربيَّ بلــورة نظريَّ

الجهــود    تنجــح  لــم  ــديد  الشَّ لألســف 
ــٍة  ــة فــي بلــورة نظريَّــٍة عربيَّ النَّـــقديَّة العربيَّ

منهــا: دٍة  متعــدِّ للحداثــة! ألســباٍب 

شــتَّى  فــي  ــة  العربيَّ الجهــود  أنَّ  اًل،  أوَّ
ــا  مَّ  ، فــرديٍّ بشــكٍل  تُبــذل  المجــاالت 
ســّيًا؛ لــذا  يفــرز تميُّـــًزا فردّيًــا وليــس مؤسَّ
العربــيُّ يمتلــك علمــاَء ويفتقــر  فالعالَــم 

مشــروعاٍت.  إلــى 

الثَّــــقافيَّة  األنشــطة  تمويــل  نَّ  ثانًيــا، 
صــات  المخصَّ فــي  )ســواءٌ  ــة  واألدبيَّ
لتلــك   ) اللُّوجيســتيِّ عــم  الدَّ أم  ــة  الماليَّ
ســات  األنشــطة الَّتــي تضطلــع بهــا المؤسَّ
ا، إذا مــا ُقــوِرَن  الثَّــــقافيَّة يَُعــدُّ ضئيــاًل جــّدً
ــص لتشــييد المنشــآت وتعبيــد  بمــا يُخصَّ
وترميــم  ــياحة  السِّ وتنشــيط  ــرق  الطُّ

وغيرهــا. اآلثــار.. 

العالَــم  فــي  ــة  اإلعالميَّ اآللــة  أنَّ  ثالًثـــا، 
التَّـــنوير  ــة  قضيَّ تـــتبنَّ  لــم  العربــيِّ 
أنمــاط  مــن  ــون  فالحقيقيَّ والتَّـثـــقيف؛ 
وشــاعٍر  نحريــٍر  وناقــٍد  جليــٍل  عاِلـــٍم 
ــلِّ  مفلــٍق... وغيرهــم، يعيشــون فــي الظِّ
كلٍّ  فرســالة  لــذا  اإلعــالم؛  ويتجاهلهــم 
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ــٌر مــن  ــه، وكثي ــم تظــلُّ حبيســة خزانت منه
أفكارهــم وآرائهــم لــم تلــَق أدنــى مستـــًوى 
هــا كتــاٌب  مــن التَّعريــف بهــا، وهــو أن يضمَّ
ةٌ،  جــادَّ مناقشــٌة  حولــه  تــدور  مطبــوٌع 
ــس صداهــا ومــا يــزال صوتهــا  ــى نتلمَّ فأنَّ

؟! حبيًســا

ــا  ــة مشــروٌع خديــٌج؛ إمَّ والحداثــة العربيَّ
ــه،  ــيِّ المعاصــر بتراث ــة العرب ــات صل النبت
أو للتَّغريــب بتبنِّــي العربــيِّ المتقــن لغــًة 
العتمــاد  أو  وأدبهــا،  ثقافتهــا  ــًة  أجنبيَّ
الكثيريــن علــى مــا وصلنــا مــن ترجمــاٍت؛ 
والتَّرجمــة وحدهــا ال تكشــف عــن جوهــر 
 ، األدبــيِّ والحــسِّ  المعرفــيِّ  المضمــون 
العطــش  استشــعر  بمــن  أشــبه  فهــي 
ــى جــدار الكــوب!  ــا ارتشــح عل فانتظــر م
لكنَّنــا إن انتبهنــا إلــى ذلــك المنعطــف، 
ــقافيَّة  ســات الثَّــ ــا أن نحــثَّ المؤسَّ فيمكنن
كبــرى،  تنويريَّــٍة  تبنِّــي مشــروعاٍت  علــى 
والمعنــويُّ  المالــيُّ  دعمهــا  يزيــد  وأن 
تعــجَّ  وأن  أهدافهــا،  مــع  يتناســب  بمــا 
بيــن  بالتَّواُصــل  ــة  اإلعالميَّ الفضــاءات 

المجتمــع  ربــوع  فــي  ســالة  الرِّ أطــراف 
ـــأًة  وبيــن أجيالــه، حينهــا تكــون األرض مهيَّ
ة في نســيٍج؛  ألن تلتـــئم بعــض اآلراء الجــادَّ
بــه  ــد  تمهِّ واعيــًة،  رؤيــًة  منــه  ل  لتشــكِّ

ــٍة. نقديَّــٍة عربيَّ لنظريَّــٍة 

تــي تشــغل ذهنــَك، 	  مــا هــي أهــمُّ القضايــا الَّ
؟ كناقــٍد متابــٍع لحركــة اإلبــداع المصــريِّ

المصــريَّ    اإلبــداع  أنَّ  فــي  خــالف  ال 
المتنوِّعــة  بفنونــه  األدب  مجــال  فــي 
يمتــاز دائًمــا بالكثــرة، ويكمــن التَّــــفاُوت 
م؛ إذ، تختلــف هــذه  فــي جــودة مــا يُـــقدَّ
الجــودة مــن عصــٍر إلــى آخــر، ومــن جيــٍل 
يشــغلني  فمــا  كان  مــا  وأّيًــا  آخــر؛  إلــى 
ــه؛ فالنَّاقــد  ــز هــو أصالت فــي هــذا المنَج
د، ذي  ــرِّ ــيِّ المتف ــوت األدب ــى الصَّ ــوق إل يت
البصمــة األســلوبيَّة المائــزة؛ وباالســتقراء 
ــق هــذا الفــرادة بســهولٍة، وال  فــال تتحقَّ
مائــٍة  بنســبة  اإلضافــة  هــذه  تُحتســب 
بالمائــة؛ فاألديــب الجديــد ابتــداًء حملـَـْت 
ــاٍت مــن إبــداع  سلســلته الوراثـــيَّة صبغيَّ
أســالفه، وفــي ثنايــا تجربتــه تظــلُّ تســري 
بموروثهــم،  مشــبَّعٌة  دمــاءٌ  عروقــه  فــي 
ة الَملََكــة أو ضعفهــا لديــه هــي  لكــنَّ قـــوَّ

الحاكمــة فــي فرادتــه بينهــم.

ومــا يشــغلني فــي حركــة اإلبــداع المصريِّ 
ــر حقيقــًة عــن مصــَر، فــاألدب  هــو أن يعبِّ
توافــَرْت  وإن  لــه،  قيمــة  ال  الممســوخ 
تجعلــه  عايــة،  كالدِّ شــكليٌَّة  عوامــُل  لــه 
ــاحة؛ انظــر إلــى عمــره  مطروًحــا علــى السَّ
فــال يعــدو أن يكــون ســحابة صيــٍف، وإلــى 
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اعة هــواٍء؛ لذا  حجمــه فليــس أكبــر من فـــقَّ
فأهــمُّ مضمــوٍن معرفــيٍّ فــي األدب -مــن 
ــة،  وجهــة نظــري- هــو مــا دار حــول الُهِويَّ
َجْت  ــة الَّتــي تُــــوِّ ولعــلَّ أهــمَّ األعمــال األدبيَّ
ــَرْت  عيــد العالمــيِّ هــي الَّتــي عبَّ علــى الصَّ
عــن مفــردات بيئتهــا، واســتلهَمْت موروثهــا 
ولهجتهــا؛  بلســانها  ونطَقــْت  وثقافتهــا، 
ـــيَّته كان  فإغــراق نجيــب محفــوظ في محلِـّ
ســبًبا فــي عالميَّتــه، وتبنِّــي توفيــق الحكيــم 
ألفــكاره ونظريَّاتــه داخل نصوصــه األدبيَّة 
روَّجهــا بالتَّرجمــة إلــى ثقافــاٍت مغايــرٍة، 
ــه  ــقليديَّة بيئت ــى تــ د طــه حســين عل وتمــرُّ
المصريَّــة واســتلهامه مســتحدثات الغــرب 
لتحديــث بيئتــه وقــراءة تراثــه، جعــل منــه 
ظاهــرًة فريــدًة فــي الفكــر واألدب علــى 

. المســتوى العالمــيِّ

ــر بــه أصحابــه  واألدب المصــريُّ الَّــذي عبَّ
عــن تقاليــد المجتمــع وطبقاتــه وثوراتــه 
وتحوُّالتــه، يصيــر مــع مــرور الوقــت وثيقــًة 
ليــس فقــط بوصفــه  ــًة وفكريَّــًة،  تاريخيَّ
األجيــال  لــدى  الســيَّما  أدبّيًــا،  ــا  نّصً
الَّتــي لــم تعاصــر الحــدث محــور األدب؛ 
٢0١١م  ثــورة  عاصــر  االبــن  فمثــاًل.. 
ــة، واألب  اغبــة فــي العدالــة االجتماعيَّ الرَّ
إلــى  ــاعية  السَّ ١٩٥٢م  ثــورة  عاصــر 
القضــاء علــى اإلقطــاع، والجــدُّ عاصــر 
 ، ــلِّ ثــورة ١٩١٩م المطاِلبــة بإجــالء المحتـ
وإن كان كلُّ جيــٍل يمثِّـــل بنيــة الحــدث فــي 
فبتقــاُدم  األدب،  فــي  وتجلِّياتــه  الواقــع 
األدب،  مــن  التَّاريــخ  نســتلهم  مــن  الزَّ
الســيَّما إن اكتســب النَّــصُّ األدبــيُّ حيويَّــًة؛ 

وايــة فيلًمــا ســينمائّيًا أو  كأن تصيــر الرِّ
األدُب  ــد  يجسِّ إذ  تليفزيونّيًــا،  مسلســاًل 
ــي المصــريِّ  ل وعــي المتلقِّ التَّاريــَخ فيشــكِّ
ويكــوِّن وجهــة نظــره مــن خــالل تماهيــه 

معــه.

 	 ، قــد األدبــيِّ مــن خــلل دورَك فــي مجــال النَّ
هــل ُيوجــد اشــتباٌك حقيقــيٌّ فاعــٌل بيــن 
ــا؟ ــا وعربّيً قــد األدبــيِّ مصرّيً اإلبــداع والنَّ

بالمنطــق، مــادام يُوجــد إبــداٌع يُوجــد نقٌد؛   
بيــن حركتــي  تكاُفـــٌؤ  هنــاٌك  هــل  ولكــن 
اإلبداع والنَّـــقد؟ أظنُّ أنَّ اإلجابة بالنَّـــفي! 
ــة أكثــر نشــاًطا  ويبــدو أن الحركــة األدبيَّ
ة أســباٍب منهــا: ــقديَّة، لعــدَّ مــن الحركــة النَّـ

ـراث النَّـــقديُّ العربــيُّ لــم يُـــقرأ  اًل، التُـّ أوَّ
ــى  ــاء باســتدعائه عل بشــكٍل كاٍف، واالكتف

هيئــة مقــوالٍت موروثــٍة. 
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ـــاد الحداثـــيِّين  ثانًيــا، اعتنــاق بعــض الـنُّــقَّ
ــًة  غربيَّ ومناهــَج  نظريَّــاٍت  بالتَّرجمــة 
 ، ــيِّ ــيِّ العرب ــصِّ األدب ــى النَّ وإســقاطها عل
ــي بالتَّغريــب؛  فذائقــة األدب  يُشــعر المتلقِّ
هــذه  مثــل  فــي  تكــون   بينمــا  ــٌة،  عربيَّ

ــٌة. الحالــة ذائقــة النَّـــقد غربيَّ

ـــاد  الـنُّــقَّ مــن  كثيــٍر  انشــغال  ثالًثـــا، 
دون   ، النَّـــقديِّ بالتَّـــنظير  األكاديميِّيــن 
بــذل محــاوالٍت فــي تطبيــق أبعــاد هــذه 
ــة، بــل  النَّظريَّــات علــى النُّصــوص األدبيَّ
ــيِّ  ــقد التَّطبيق ــى النَّـ ــم ينظــر إل إنَّ بعضه

ــًة. دونيَّ نظــرًة 

ــٍر مــن الهــواة المشــهَد  ر كثي ــا، تصــدُّ رابًعـ
ائقــة  بالذَّ الحكــم  يعنــي  مــا   ، النَّـــقديَّ
ــط،  واب ــر والضَّ ــاع وليــس بالمعايي واالنطب
ترفــع  واهيــٍة  أحــكاٍم  إلــى  ــل  والتَّوصُّ
وتحــطُّ  مهترئــًة  نصوًصــا  بالمجاملــة 
بالهــوى نصوًصــا رصينــًة، يبــدو هــذا فــي 
ــدوات ويتجلَّــى أكثــر فــي تحكيــم  عقــد النَّ

المســابقات.

األدبــيِّ 	  المشــهد  فــي  رجمــة  التَّ دور  مــا 
ــا؟ وعربّيً ــا  مصرّيً

لغتــه    ــر  والمفكِّ والنَّاقــد  بإتقــان األديــب 
األدنــى  الحــدَّ  ـم  تعلَـّ قــد  يكــون  ــة  العربيَّ
ــة، لكــن لــم  تجاههــا بوصفهــا لغتــه القوميَّ
ــه مــا يــزال يحييهــا  هــا عليــه؛ ألنَّ يــوفِّ حقَّ
فــي إطــار األســرة الواحــدة، ويجــب أن 
تُـــفتح اآلفــاق لهــا بالتَّمــاسِّ مــع اللُّغــات 
ـــق هــذا  ــة. والتَّرجمــة الشــكَّ تحقِّ األجنبيَّ
، فهــي بمنزلــة الجســر  التَّواُصــل اإلنســانيَّ
واآلداب،  والثَّــــقافات  الحضــارات  بيــن 

ــا. ــا وحديًثـ قديًم

العربــيِّ  والعالــم  لمصــَر  يُحمــد  ــا  وممَّ
ومراكــَز  ســاٍت  ومؤسَّ معاهــَد  وجــود 
ــة،  والخاصَّ منهــا  ــة  الحكوميَّ للتَّرجمــة، 
ــة ولغــًة  ووجــود كفــاءاٍت تتقــن لغتهــا العربيَّ
ــًة أو أكثـــَر، لكــن مــا تــزال معظــم  أجنبيَّ
لــًة  ــة للتَّرجمــة مكبَّ ســات الحكوميَّ المؤسَّ
ومعظــم  العقيمــة،  ــة  الوظيفيَّ باللَّوائــح 
ــة للتَّرجمــة تحــرص علــى  المراكــز الخاصَّ
؛  بــح المالــيِّ قبــل المحتــوى المعرفــيِّ الرِّ
ــٌد،  جيَّ بعضهــا  إســهاماٍت  لمســنا  لــذا 
ـــف علــى مشــروٍع عربــيٍّ  لكننــي لــم أتوقَّ
ــًة فــي الثَّــــقافة  ل نقلــًة نوعيَّ كبيــٍر يشــكِّ
ــر تأسيســها وضعــف  ــة، ربَّمــا لتأخُّ العربيَّ

عنهــا! اإلعــالم 

فالمركــز القومــيُّ للتَّرجمــة، التَّـــابع لوزارة 
الثَّــــقافة المصريَّة جهده كبيٌر، لكنَّه اهتمَّ 
ــة إلــى اللُّغــة  بالتَّرجمــة مــن اللُّغــات األجنبيَّ
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فنــا بعلمــاء األمــم األخــرى  ــة، فعرَّ العربيَّ
كثيــًرا  ــر  قصَّ لكنــه  ـــادها؛  ونقَّ وأدبائهــا 
فــي ترجمــة المنجــز العربــيِّ للتَّعريــف بــه 
فــي العالــم؛ وهــذه ترجمــٌة عرجــاءُ! ألنَّ 
ــل بالتَّــواُزن بيــن  اســتقامة أهدافهــا تتحصَّ
اللُّغتيـْـِن )المنقــول منهــا والمنقــول إليهــا(، 
ولدينــا معهــد »الملــك عبــداهلل« للتَّرجمــة 
ــعوديَّة، ومشــروع »كلمــة«  والتَّعريــب بالسُّ
المعــارف«  »نقــل  ومشــروع  باإلمــارات، 
يصــدر  ومــا  وغيرهــا،  بالبحريــن... 
مــن  ــص  يُخصَّ ومــا  مؤلَّفــاٍت  مــن  عنهــا 
جوائــَز، ولعلَّنــي أقتــرح االهتمــام بترجمــة 
ــة فــي األدب والنَّـــقد الَّتي  المصــادر العربيَّ
لــم تحــَظ بذلــك مــن قبــُل، ثــمَّ ترجمــة مــا 
ــة إلــى  ـــق مــن المخطوطــات العلميَّ يُحقَّ
ــة؛ ليكشــف عــن  ــلَف اللُّغــات األجنبيَّ مختـ
ــة ومــدى  العربيَّ ــة  للعقليَّ العلمــيِّ  الوجــه 
المياديــن،  هــذه  فــي  قدمنــا  رســوخ 
ســبقنا  حينهــا  الغــرب  وسيكتشــف 
ــاٍت ومخترعــاٍت ومكتشــفاٍت وآالٍت  لنظريَّ
حديثــٍة ومعاصــرٍة لــم نكــن عنهــا بمنــًأى.

المجتمــع 	  فــي  ــٌة  ثقافيَّ أزمــٌة  هنــاك  هــل 
، ومــا هــي مشــكلة القــارئ العربــيِّ  العربــيِّ

تــي دفَعـــْتُه للعــزوف عــن القــراءة؟ الَّ

   ، بشــريٍّ مجتمــٍع  كأيِّ  العربــُيّ  المجتمــع 
ــدرج  ــا تهمــه ين ــُن تحكمــه وقضاي ــه قواني ل
العربــُيّ  ومجتمعنــا  أفــراده،  تحتهــا 
المعاصــر ليســت الثَّــــقافة مــن أولويَّاتــه! 
والقــراءة لــدى القــارئ العربــيِّ كأيِّ نشــاٍط 

، ال يقبــل عليــه إالَّ إذا اســتوفى  إنســانيٍّ
حاجاتــه األســاس، واستشــعر ســعًة فــي 
لمعظــم  العــامِّ  ابــع  للطَّ ونظــًرا  الوقــت، 
القــراءة  تَُعــِد  فلــم  ــة  العربيَّ مجتمعاتنــا 
لــم  تقديــٍر  أحســن  وعلــى  لديــه،  هدًفــا 
ــبِّطات  ــه، فمــا هــي مثـ ــْد ضمــن أولويَّات تَُع

لديــه؟ القــراءة 

البحــث  فــي  فاالنهمــاك  الفقــر؛  اًل،  أوَّ
األوضــاع  تدنِّــي  ظــلِّ  فــي  زق،  الــرِّ عــن 
ــقمة هدًفــا ويتوارى  االقتصاديَّــة يجعــل اللُـّ
الكتــاب، مــع ضيــق ذات اليــد عــن اقتنائــه 
فيغــدو  مطالعتــه،  عــن  الوقــت  وضيــق 
ــخص بجســٍد مجَهـــٍد وعقــٍل فــارٍغ.  الشَّ

ـــف أو األديــب  التَّهميــش؛ فالمثـقَّ ثانًيــا، 
لموقــٍف  ليــس  معارًضــا،  يكــون  عــادًة 
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ــة  ائم ــه الدَّ ــا لرغبت ٍد، وإنَّم سياســيٍّ محــدَّ
فــي تنويــر المجتمــع والنُّهــوض بــه؛ ونظــًرا 
يجــري  ــلطة  السُّ يســار  علــى  لموقعــه 
فبتدجينــه! تصعيــده  أُريــد  وإن  تهميشــه، 

ثالًثـــا، العشــوائيَّة؛ فنظــًرا لضعــف التَّعليــم 
اء  ؤى، نجــد معظــم القرَّ واالفتقــار إلــى الــرُّ
وآراٍء  ضئيلــٍة،  ــٍة  معرفيَّ حصيلــٍة  ذوي 
ضحلــٍة، والمشــكلة تكمــن فــي إبرازهــم 
ــة حــال  ــون البلبل ــٍة فيحدث كوجــوٍه إعالميَّ
ــًة  منهجيَّ قــراءًة  يقــرأ  وال  يهــم،  تصدِّ
العلمــاء  إالَّ  ــًة  موضوعيَّ آراًء  ويتبنَّــى 
ـــاد النَّابهيــن، وغالًبــا مــا  ء والـنُّــقَّ األجــالَّ
ــال هــؤالء  ــون مــن األكاديميِّيــن، وأمث يكون
يجهلهــم المجتمــع وال يعرفهــم إالَّ أربــاب 

ــص. التَّخصُّ

يَّــة صنواٌن،  رابًعـــا، القمــع؛ فالقــراءة والحرِّ
ــمك  وعالقــة القــارئ بالقــراءة كعالقــة السَّ
وفــي  الحيــاة،  تكــون  بكليْهمــا  بالمــاء، 
الكاتــب  يتمتَّــع  ــليمة  السَّ المجتمعــات 
القــارئ  رأيــه، ويســتمتع  إعــالن  يَّــة  بحرِّ
ه؛  مــن بعــده بمطالعتــه ســواءٌ أخــذه أم ردَّ
ـــقيمة فشــعارها  ــا فــي المجتمعــات السَّ أمَّ

ــد  مصــادرة اآلراء وقصــف األقــالم وتقيي
يَّــات، فتصيــر القــراءة ُجْرًمــا! الحرِّ

ًة وأخــرى 	  هــل تــرى أنَّ هنــاك كتابــًة نســويَّ
بتلــك  يعتــرف  ال  اإلبــداع  أنَّ  أم  ــًة،  ذكوريَّ

الفــوارق؟

، يعتمــد    اإلبــداع فــي جوهــره تميُّـــٌز بشــريٌّ
الفرديَّــة،  الفــروق  علــى  األســاس  فــي 
مــا  ــة؛  النَّوعيَّ التَّصنيفــات  علــى  وليــس 
الكتابــة  توصيــف  رفــض  إلــى  يدفعنــي 
ــة!  كوريَّ بالنِّســويَّة فــي مقابــل الكتابــة الذُّ
لكــن هنــاك محتــًوى معرفــيٌّ أو رســالٌة 
ســالة  ، هــذه الرِّ نهــا النَّــصُّ األدبــيُّ تضمَّ
عــن  وكشــَفْت  المــرأة  عالــم  اقتحَمــْت 
ثَــْت بلســانها، فــال بــأس  قضاياهــا وتحدَّ
ــة  حينهــا بــأن نصــف القصيــدة أو القصَّ
وبالمناســبة  بالنِّســويَّة،  وايــٍة  الرِّ أو 
ــب صاحــب  فليــس شــرًطا أن يكــون األدي
ســالة امــرأًة، فكــم مــن األدبــاء  هــذه الرِّ
ــاٍن؛  ــم المــرأة بإتق ــروا عــن عال ــن عبَّ الَّذي
فقــد أجــاد الكاتــب خيــري شــلبي رســم 
شــخصيَّة »فاطمــة تعلبــة« بطلــة روايتــه 
ــعداويُّ  السِّ نــوال  تبنَّــت  وقــد  »الوتــد«، 
ختــان  مثــل  المهيضــة،  المــرأة  قضايــا 
اإلنــاث وزواج القاصــرات والحرمــان مــن 
التَّعليــم، لكــنَّ دفاعهــا مــن زاويــة النِّســويَّة 
خصًمــا،  جــل  الرَّ جعــل  إلــى  دفعهــا 
ــل  ــن قبي ــا م ــور ربَّم ك ــان الذُّ ــْت خت فرفَض
ــه يمثِّـــل  المســاواة، ورفَضــْت الحجــاب ألنَّ
جــل علــى جســد المــرأة والحدَّ  ســيطرة الرَّ
ــى  ــا، وليــس األمــر قاصــًرا عل يَّته مــن حرِّ
ــًة فــي  ــَب مهاريَّ األدب، فقــد لمســنا جوان
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أعمــاٍل تُوصــف بالنِّســائيَّة وُحســم فيهــا 
مي  هــاة ومصمِّ جــال؛ فأشــهر الطُّ األمــر للرِّ

ــعر رجــاٌل! ـــفي الشَّ األزيــاء ومصفِّ

الٍت 	  بتحــوُّ حالًيــا  العربــيُّ  الوطــن  يمــرُّ 
ــر  المفكِّ علــى  فهــل  ــٍة،  وفكريَّ ٍة  سياســيَّ
موقًفــا  ــى  يتبنَّ أن  واألديــب  ـــف  والمثـقَّ

حيادًيــا؟ يظــل  أم  ـــًنا  معيَّ

في رأيي أنَّ التَّحوُّالت الكبرى في العصر   
بــدأَْت  العربــيِّ  الوطــن  داخــل  الحديــث 
منــذ منتصــف القــرن العشــرين، وتمثَّــــلَْت 
المســتعِمر  مــن  ر  التَّحــرُّ ثــورات  فــي 
وصــواًل  ــة،  الوطنيَّ بــاإلرادة  واالســتقالل 
إلــى التَّحــوُّالت المعاصــرة منــذ انــدالع 
 » بيع العربيِّ شــرارة ثــورات مــا ُعــرف بـ»الرَّ
٢0١١م؛ والشــكَّ فــي أنَّ التَّحــوُّالت الَّتــي 
ــرًة ومتســارعًة.  ــت كبي ــْت بينهمــا كان حدثَ
وأخيــًرا فنحــن فــي ظــالل عقــٍد كامــٍل 
منــذ وقوعهــا والتَّحــوُّالت الملموســة علــى 
، ومــا يســتتبع ذلــك  ياســيِّ المســتوى السِّ
فكريَّــٍة،  أو  ــٍة  أيديولوجيَّ تحــوُّالٍت  مــن 
ــم  عيــد االقتصــادّيِ؛ فتحكُّ حتَّــى علــى الصَّ
أســماليَّة فــي إدارة المــوارد والمنتجات  الرَّ
ــكا  ــح أمري ــة التِّجــارة، يخــدم مصال وحرك
العالــم  بجعــل  ترســمها  الَّتــي  وأوروبَّــا 
المنِتــج  الغــرب  بيــن  ســوًقا  العربــيِّ 
الغــذاء  مــن  بــدًءا  المســتهِلك،  ــرق  والشَّ
الخصخصــة  ونظــام  ــالح،  بالسِّ وانتهــاًء 
ــخصيَّة  ولــة -بوصفهــا الشَّ د الدَّ الَّــذي جــرَّ
ـــتها، لتؤول الِملْـِكـــيَّة  االعتباريَّة- من ِملْـِكـيَّ
ــه نظــام اإلقطــاع  إلــى حفنــة أثريــاَء، وكأنَّ
ــطة  المتوسِّ بقــة  الطَّ وُســحَقِت  الجديــد، 

ــفين. ـ ــة للمثـقَّ لب ــة الصُّ ــل الكتل ــي تمثِّـ الَّت

ـــف واألديب فكأنَّ  ــر والمثـقَّ ــا عــن المفكِّ أمَّ
 ،» ــلِّ ــة الظِّ ور المرســوم لــه هــو »بطول ــدَّ ال
ــالي فلــم يُــِرِد التَّهميــش وإنَّمــا أُريــد  وبالتَّـ
فــي  ماثــاًل  ليكــون  شــرًطا  وليــس  لــه! 
ــورٍة أو  ــَب ث ــى مطال ــوء أن يتبنَّ ــرة الضَّ دائ
ينضــمَّ إلــى حــزٍب سياســيٍّ أو تختطفــه 
ــا،  ــس تثويرّيً ــريٌّ ولي ــدوره تنوي جماعــٌة، ف
بــه يحافــظ علــى قــوام الُهِويَّــة ومالمــح 
التَّغييــر  بريــاح  يســمح  وأن  المجتمــع، 
والتَّطويــر الَّتــي هــي مــن ســنن الحيــاة، 
دون أن يصيــر المجتمــع ممســوًخا؛ ولكــي 
بالمزيــد  يتمتَّــع  أن  بذلــك فالبــدَّ  يقــوم 
ــا  ــة التَّعبيــر، وأن تجــد آراؤه آذاًن يَّ مــن حرِّ
فالثَّـــقافة  القــرار؛  صنُّــاع  لــدى  واعيــًة 
ــة الَّتــي نبتَــْت فــي تربــة الوطــن  الحقيقيَّ
تكــون  أن  البــدَّ  تاريخــه،  بمــاء  وُرويَــْت 

المصيريَّــة. القــرارات  كلِّ  ظهيــَر 
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مرّ مناع... وهذا األثر!

■¦أ.¦د.¦عبداهلل¦بن¦عبدالرحمن¦احليدري*

رحمه  مناع،  يغادر  فلم  واهلل،  نعم، 
اهلل، دنيانا إال بعد أن وضع له أثًرا بيًنا 
الثقافي،  مشهدنا  في  مميزة  وبصمة 
األسنان  فــي طــب  دراســتــه  تمنعه  ولــم 
مستهل  فــي  المجال  هــذا  فــي  وعمله 
موقع  لــه  يكون  أن  مــن  العملية  حياته 
من  مجايليه  بين  الفــت  ومــكــان  ــارز  بـ
بكل  الكتابة  فَطَرَق  والمثقفين؛  األدباء 
وقت  في  بالصحافة  واتصل  أشكالها، 
رؤســاء  باهتمام  قلمه  وحــظــي  مبّكر، 
التحرير ومسؤولي الصحف والمجالت، 
بقيمتها  يليق  مكاًنا  لكتاباته  فأفسحوا 

الفكرية واألدبية.

ولـــم يــكــتــِف مـــّنـــاع بــالــحــضــور في 
إنتاجه  يخلّد  أن  أراد  بــل  الصحافة، 
في  تجربته  واستهل  كتب،  في  فجمعه 
في  الصادر  »لمسات«  بكتاب  التأليف 
ــم تــال هــذا  عـــام ١٣٧٧هـــــــــ/١٩٥٨م، ث
الكتاب باقًة أخرى تضمنت أعمااًل في 
والمقال  الرحلة  وأدب  والرواية  القصة 
العالم  أبــرزهــا:  من  الذاتية،  والسيرة 
السياسة  بين  الفكر  من  وشــيء  رحلة، 
الليالي:  بعض  األيــام  وبعض  واألدب، 
من  وغيرها  من قصة حياتي،  أطــراف 

المؤلفات.

المقالي  الــجــانــب  على  وبــاالطــالع 

مؤلفات  مــن  الشخصية  مكتبتي  تضمه  مــا  تأملت  كلما 
الكبير،  لألديب  -تقريًبا-  األدبــيــة  األجــنــاس  كل  في  متنوعة 
د. عبداهلل سليمان مّناع، رحمه اهلل، تذكرت بيت أحمد شوقي:

بـــــــــعـــــــــده  أتـــــــــــــــــــــــــــــوا  إن  رجـــــــــــــــــــــــــــــًل  وكـــــــــــــــــــــــــــــْن 
يـــــــــــــــقـــــــــــــــولـــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــّر وهـــــــــــــــــــــــــــــــــذا األثــــــــــــــــــــر
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يستند  ــه  أن نجد  المثال  سبيل  على  لــديــه 
في كتابة المقالة إلى رصيد ثّر من الثقافة 
السياسية؛  الثقافة  وبخاصة  المختلفة، 
أّيما  بالحدث  تحيط  عميقة  مقاالته  فتأتي 
للمستقبل. واستشراف  تحليل  مع  إحاطة 

وتكاد مقاالته تتساوى في حجمها، والسبب 
اقرأ  مجلة  في  افتتاحيات  األصــل  في  أنها 
أو  ــزمــن،  ال مــن  ــدة  م تحريرها  رأس  الــتــي 
نشرت في يوميات بعض الصحف في حجم 
العناوين  إلى  مّناع  ميل  ونلحظ  ثابت،  شبه 
عناوين  الجملة  في  وهي  ما،  نوًعا  الطويلة 
تخلو  وال  المقال،  ألهداف  وكاشفة  شارحة 
الــكــلــمــات، مع  تــكــرار مــقــصــود لبعض  مــن 
بتقارب  للكلمات  الموسيقي  باإليقاع  اهتمام 
أحياًنا،  تضادها  أو  تجانسها،  أو  حروفها 
كتابه »شيء  العناوين من  ومن األمثلة، هذه 
من الفكر بين السياسة واألدب«: اليوم التالي 
أم الليلة التالية؟ ومياه النهر تسير.. وشمس 
األفق تسير، والذين كسبوا.. والذين خسروا، 
السياسة.. والحياد في األدب،  والحياد في 
واختالف االتفاق بين العواد وحمزة شحاته.

كما أننا نعثر في عناوين كتبه تحديًدا على 
رغبة في تجنب التعميم والتوسع، واستخدام 
كلمات تدل على الجزء ال الكل، ومنها: »شيء 
و»بعض  واألدب«،  السياسة  بين  الفكر  من 
يؤّرخ:  لم  ما  و»تاريخ  الليالي«،  بعض  األيــام 

جدة اإلنسان والمكان«.

ثم إننا نعثر في سيرته الذاتية على جوانب 
مهمة، وفيها تجربة ألي شاب لديه الطموح 
ليكون كاتًبا وأديًبا، ومثالها حديثه عن كتاباته 
المبكرة إذ يقول: »في السنة األولى الثانوية 

الموسمي  عملي  وربما خالل  حولها،  ما  أو 
أخذت  السنوية،  اإلجــازة  في  الحج  بــإدارة 
قراًرا أعجب منه وأدهش له اآلن، فقد قّررت 
أن أكتب، ال أدري كيف وال لماذا؟ ولكن ربما 
دفعني إلى ذلك التقدير الكبير الذي كان يُكنه 
عمي لـ »ألستاذ«، ولم يكن عمي يعني بهذا 
الكبير والشاعر األستاذ  الكاتب  اللقب غير 
عام  ومدير  وزميله،  صديقه  قنديل،  أحمد 
إدارة الحج التي كان يعمل بها؛ أو ربما كان 
السنة  في  العربية  اللغة  بمدرس  تأثًرا  ذلك 
عبدالقادر  أنــور  األستاذ  اإلعــداديــة  األولــى 
إلى جدة أشهًرا حتى  انتظرنا قدومه  الذي 
عن  الكنانة«  »أرض  كتابه  من طباعة  ينتهي 
ذكرياته ومشاهداته خالل زيارته إلى مصر؛ 
أو لربما نتاًجا لحكاوى الفقيهة حسينة التي 
كنت أستمع إليها مبهوًرا؛ أو لتلك الساعات 
الصباحية التي كنت أتحينها لسماع تالوات 
الشيخ أبو العينين شعيشع، فتفاجئني بعدها 
عليها  والتعليقات  األخبار  نشرات  قبلها  أو 
الصيفّية  لــقــراءاتــي  أو  لــنــدن..،  راديـــو  مــن 
التي قرأت فيها  ابن زوجة عمي  في مكتبة 
مسرحية »بجماليون« لشوقي.. ولم أفهمها، 

األديب عبداهلل بن سليمان مناع
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التي  للحكيم  األريــاف«  في  نائب  و»يوميات 
للمنفلوطي  و»ماجدولين«  بعضها،  فهمت 
حاسًما  سبًبا  أعــرف  لست  أحببتها،  التي 
لذلك اليقين الذي انتابني في أنني أستطيع 

الكتابة، وأنني أريد أن أكتب«! 

الثقافي  األدبــي  جدة  نــادي  أحسن  ولقد 
شعبان  شهر  في  كّرمه  حينما  إحسان  أّيما 
فعاليات  ضمن  )مـــــارس٢0٢١م(  ١٤٤٢هــــ 
قــراءة  ملتقى  مــن  عــشــرة  السابعة  الـــدورة 
وأصــدر  عنه،  تكريمية  نــدوة  وعقد  النص، 
بهذه المناسبة كتابين مهمين: األول »عبداهلل 
مّناع: عاشق البحر والحرف«، وضم شهادات 
من مجايليه وأصدقائه ورفاق دربه ومحبيه، 
والكتاب الثاني عنوانه »موسيقار الصحافة: 
مقاالت عبداهلل مّناع«، وهو كتاب ضخم في 
ثالثة أجزاء، وفي أكثر من )١٣00( صفحة، 
موضوعاتها،  حــســب  الــمــقــاالت  وُصــّنــفــت 
وغلبت عليها المقالة السياسية، ومن عناوين 
واالنقالبيين،  الشرعية  بين  اليمن  الكتاب: 

والـــحـــراك الــســيــاســي فـــي مــصــر، وحـــول 
والقضية  والهيمنة،  وأمريكا  العربي،  الوطن 
الفلسطينية، وأحداث من المشهد العالمي، 
الثقافي  المشهد  ومن  واإلجـــازة،  والصيف 
حوله،  والــجــدل  الكتاب  ومعرض  ــي،  واألدبـ
وكالم في الفن، ورحالت ومحطات، وشؤون 

محلية، وشخصيات، وجدة ومدن أخرى.

وقد أعّد الكتابين الدكتور فهد بن محمد 
النادي  رئيس  عليهما  وأشـــرف  الــشــريــف، 

الدكتور عبداهلل بن عويقل السلمي.

اقترحت  الكتابين،  على  االطـــالع  وبعد 
يكون  أن  الدكتوراه  على إحدى طالباتي في 
لحياته،  تأريًخا  مــّنــاع  عــبــداهلل  موضوعها 

ودراسة إلنتاجه األدبي المتنوع.

رحم اهلل األديب الدكتور عبداهلل سليمان 
كان  فلقد  جــنــاتــه،  فسيح  وأســكــنــه  ــاع،  ــّن م

أنموذًجا مضيًئا في ثقافتنا.

كاتب وأكاديمي سعودي.  *
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أحمد خالد البدلي
1354 - 1438هـ /1935 - 2016م

■¦محمد¦عبدالرزاق¦القشعمي*

عــرفــت د. أحــمــد خــالــد حــامــد الــبــدلــي مــع مجموعة أعــضــاء هيئة الــتــدريــس 
بجامعة الملك سعود في المنتديات الثقافية، وبخاصة ما يقام في النادي األدبي 
اآلداب  كلية  في  زميليه  برفقة  وكــان  ثقافية،  نــدوات  أو  بالرياض من محاضرات 
يدعونا  كــان  بــه عندما  وتوثقت علقتي  عــزت خــطــاب.  ود.  الــحــازمــي  د. منصور 
األقــنــعــة، ونستمع بمداعبات  تــرفــع فيها  فــي ســهــرة خــاصــة  الــحــازمــي لمنزله  د. 
وسخريات البدلي مع زملئه، وانتقاداته الجريئة لبعض أمراض المجتمع؛ كما 
التقيته غير مرة في دار المفردات للنشر لألستاذ عبدالرحيم األحمدي، وسبتية 

الشيخ حمد الجاسر الثقافية.

وقد سمعت منه كثيًرا مما كان يدور 
بينه وبين زميله د. الحازمي من ذكريات 
زمالتهم  ثــم  بمكة،  والشباب  الطفولة 
ثم  بمكة،  السعودي  العلمي  المعهد  في 
بالقاهرة، ثم في لندن، وغيرها. ويحسن 
ــود إلـــى مــا قــالــه عــن نفسه  بــي أن أعـ
تكريمه  زمــالؤه وطالبه عند  وقــال عنه 
بجدة  خوجة  عبدالمقصود  إثنينية  في 
الموافق  ١٤١٦/٥/٢٩هــــ  األثنين  مساء 
١٩٩٥/١0/٢٣م. قال أنه ولد في التاسع 
ولهذا  ـــ  ــ ١٣٥٤ه الحجة  ذي  شهر  مــن 

ببعض  يقوم  فصار  منى(،  بـ)كبش  لقب 
بشرًيا  تيًسا  بصفته  التيوس  حــركــات 
تسكن  عائلته  وأن  الطفولة.  مرحلة  في 
المكرمة،  بمكة  )الطندباوي(  حي  في 
وهـــي مــن األحـــيـــاء الــعــشــوائــيــة غربي 
مكة، وهــو حــي )حـــارة الــفــالتــة(، وهي 
عشيش تتعرض للحرائق الدائمة، وكان 
إمام  بكر سمبودو  أبو  الشيخ  جده ألمه 
فقيرة  أسرة  إنه من  وقال  الحي.  جامع 
بائسة حملها طغيان المستعمر األوروبي 
إفريقيا  في  األصلي  وطنها  تــرك  على 
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مالي  من  أنهم  يظن  وهو  مكة،  إلى  والهجرة 
أو النيجر، حيث يكثر الفوالن )الفالتة( وهم 
سنة  لمكة  قدومها  تاريخ  أن  ويرّجح  قبيلته. 
١٨٨٢م؛ فعمل والده خالد بن حامد بن موسى 
فالتة صبًيا في بيت المرحومي، وأتقن عمل 
األبــواب،  ومقابض  األمــهــار  وعمل  السباكة 
يعمل  ورشــة  إلــى  المتواضع  منزلهم  فحول 
فيها لحسابه. ومرض والده؛ ما دعاه وإخوته 
للذهاب إلى جده ألمه، وعندما عاد بعد أيام 
عرف أن والــده قد توفى سنة ١٣٦٢هـــ وهو 

في الثامنة من عمره. 

ــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة في  ــت ال ــان وك
الطحين  بــتــوزيــع  ــة  الــدول فقامت  أشــدهــا، 
المحتاجة،  األســـر  على  والــخــبــز  والــســكــر 
فكان يذهب ببطاقة التموين للمبسط ألخذ 
فرن  إلى  ويذهب  األحمر،  والسكر  الدقيق 
الخبز  مــن  المقرر  ألخــذ  الــجــداوي  أحمد 
ألفــراد األســرة. وكان يعمل صبًيا في زقاق 
عائلته  لزيارة  عاد  أشهر.  لعدة  النحاسين 
أن  دون  أيــام  منذ  توفيت  قد  والدته  فوجد 
من  ينتقم  أن  وأراد  فغضب  أحـــد،  يخبره 
عائلته فقام بسرقة بطاقة التموين من جيب 
جده العجوز وهرب هائًما على وجهه، يبيت 
في الحرم ويقضي سحابة نهاره متجواًل في 
حواري مكة، فإذا جاء الصباح ذهب إلى فرن 
المسجلة  األرغفة  واستلم  الجداوي  أحمد 
العياشين  ســوق  في  ليبيعها  البطاقة  على 
ألخوته  حنينه  فكان  إلفطاره.  رغيًفا  ويبقي 
وأمينة(  وخديجة  )ســعــاد  األيــتــام  الصغار 
يدفعانه ليختلس زيارتهم، دون معرفة جده، 

إال إنه قد قبض عليه وربطه في أصل شجرة 
وأوسعه ضرًبا بجريد النخل! 

قال إنه أمضى سنتين مريرتين بين اليتم 
أخيًرا  جده  عليه  فحّن  والضياع،  والتشرد 
بواسطة  األيتام  دار  مدرسة  إلى  به  وذهــب 
عمدة سوق الليل، الشيخ صالح المرحومي، 
في  ١٣٦٤هـــــ  ســنــة  األيــتــام  بـــدار  فالتحق 
بعض  لدى  درس  أن  له  وسبق  أجياد،  حارة 
في  فوضعوه  السور  قصار  وحفظ  الكّتاب 
يُعرف  وأصــبــح  االبــتــدائــيــة  الثانية  السنة 
النظام  تعلّم  سنوات  ولست   (١٣٢( بالرقم 
واالنضباط العسكري، يلبس مالبس جديدة 
ومكوية ويحلق شعره أسبوعًيا ويقلم أظافره 
يُقّسمون  سنة،  كل  تالميذ  كــان   ..« ــال:  وق
إلى مجموعات، يرأس كل مجموعة عريف، 
ويــكــون الــعــريــف مــســؤواًل عــن الــنــظــام في 
أمام  والنقيب مسؤواًل  النقيب،  أمام  الفصل 
بمدير  مباشرة  يتصل  الــذي  النقباء  رئيس 
الدار  في  النظام  على سير  الــدار إلطالعه 
الشيخ  ــدار  ال مدير  وكــان  يـــوم..«  كل  مساء 
عبدالقادر أبو الخير من كبار موظفي مديرية 
األمن العام، وقال إن البرنامج اليومي يبدأ 
من صالة الفجر ومزاولة النشاط الرياضي 
بعد  السويدية  الحركات  ببعض  الصباحي 
أن يقرؤوا نشيد الصباح، ثم يذهبون لتناول 
طعام اإلفطار، حليب وشاهي وفول مدمس، 
أو عدس وعيش الصدقة، ثم تبدأ الدراسة 
السابعة  وحتى  صباًحا  الثانية  الساعة  من 
ظهًرا، وقال إن المدرسين من المجاورين في 
البلد الحرام من جاويين ومغاربة ومصريين 
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وهنود. وقال: »وأشهد اهلل أني إلى يومنا هذا 
وأنا أستاذ بالجامعة أحنُّ إلى تلك الساعات 
المذاكرة  في  أقضيها  كنت  التي  المباركات 
وأنا صبي، فها أنا اليوم ال أستطيع اإلفادة 
من هذه الساعات بين العصر والمغرب كما 
القيلولة  حالت  فقد  صباي،  في  أفعل  كنت 
بيني وبين أن أستغل تلك الساعات..« تخرج 
فالتحق  ١٣٧0هـــ  محرم  في  األيتام  دار  من 
باعتزاز من  السعوي، وذكر  العلمي  بالمعهد 
أساتذته المشايّخ: علي هندي، وعبدالرحمن 
وإبراهيم  الجمادي،  وعبدالحميد  الصباغ، 
أحرار،  وعبداهلل  عالف،  وإبراهيم  فطاني، 
أبو  وجميل  بــوقــس،  عــبــداهلل  ــاتـــذة:  واألسـ

سليمان، ومحمد فدا، وغيرهم. 

وقال أن المسامرات األدبية التي يعقدونها 
في أماسي كل يوم خميس، ويشاركهم فيها 
طالب مدرسة تحضير البعثات، بمحاضرات 
ثقافية ومساجالت وندوات ومسرحيات.. ».. 
وأذكر إني ألقيت محاضرة بعنوان )ثوان مع 
هنري ديكارت( الفيلسوف الفرنسي.. وكانت 
طاهر  الشاعر  وكـــان  جريئة،  المحاضرة 
الزمخشري حاضًرا وهو يعمل باإلذاعة، وقد 
دعاني للعمل مذيًعا.. وكان حامد دمنهوري 
إذاعة  بدأت  اختباري..  وبعد  اإلذاعة،  يدير 
طلب  الــمــرات  إحــدى  وفــي  المباشر،  البث 
الصباحية  الفترة  في  اإلذاعــة  افتتاح  مني 
أيها  - فأصبت بلخمة- فبداًل من أن أقول 
الذكر  آي من  بتالوة  اإلرسال  نفتتح  السادة 
اإلرســال  نفتتح  السادة  أيها  قلت:  الحكيم، 
بــفــاصــل مــوســيــقــي، فــاضــطــر الــمــهــنــدس 

دقائق  وبعد  اإلرســـال..  إليقاف  المسؤول 
في  درًسا  فأعطاني  دمنهوري  حامد  حضر 
التأني والحذر لن أنساه ما حييت..«. وقال 
العطل..  في  المطوفين  بعض  مع  عمل  إنه 

وقال: 

».. ويعلم اهلل أن مستوى طالب المعهد، 
مستوى  يفوق  يومذاك،  الثقافية  والبعثات 
كانت  فقد  الــيــوم،  جامعاتنا  طــالب  بعض 
هو  كما  يقولون«  كما  وكــتــاب(  )لبة  حياتنا 

طعام العلماء األوائل خبز وماء.

أنهى  الموافق ١٩٥٥م  ١٣٧٥هـ  وفي عام 
يحضر  وكان  المعهد،  في  الثانوية  المرحلة 
دروس الشيخ حسن المشاط في حصوة باب 
السالم بالحرم مع عبدالوهاب أبو سليمان، 

فكان يوليهم اهتمامه وتوجيهه. 

د. أحمد خالد البدلي
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الدوائر  إحــدى  في  بوظيفة  يطمح  كــان 
ترتيبه  ــان  كـ إذ  ــدريــس  ــت ال أو  الــحــكــومــيــة 
في  للسفر  يؤهله  وال  العاشر  النجاح  فــي 
مدير  قابله  الجمعة  صالة  وبعد  البعثات.. 
المعهد الشيخ محمد حلمي الخطاط وأبلغه 
باختياره ضمن البعثة المرشحة للسفر إلى 
غير  األوائــل  الستة  الناجحين  أن  إذ  مصر، 
سعوديين، فبموجب النظام ال يحق ابتعاثهم. 

وقال عن أستاذه محمد عبدالصمد فدا: 
».. لقد ترك هذا الرجل الفذ في نفسي أثًرا 
بارًزا ال أنساه ما حييت، نعم لقد دفعني هذا 
المربى الفاضل إلى مطالعة الكتب والمجالت 
المصرية، فقد طلب منا في أول درس ألقاه 
علينا بالمعهد أن نحاول قراءة الكتب اآلتية: 
حسين،  لطه  واأليـــام  أمين،  ألحمد  حياتي 
وحياة محمد لمحمد حسين هيكل، ومتابعة 
أعداد مجلة الرسالة المصرية ألحمد حسن 
اتجاهنا  يحدد  كان  أنه  درى  وما  الــزيــات.. 

العلمي منذ تلك الساعة..«. 

اآلداب  بكلية  العربية  اللغة  بقسم  التحق 
فيه  للسير  مهيًئا  كان  إذ  القاهرة،  بجامعة 
بشكل جيد، وقال: ولقد كنا نحن السعوديون 
من  بــشــيء  نشعر  العربية  اللغة  قسم  فــي 
يتعلق  فيما  المصريين  زمالئنا  على  التفوق 
والدينية.  والبالغية  النحوية  بــالــدراســات 
وقال: »كان يوم األربعاء من األيام المشهودة 
في كلية اآلداب، ففي هذا اليوم، يلقي عميد 
األدب العربي، الدكتور طه حسين، محاضرة 
على طالب قسم اللغة العربية وكانت قاعة 
من  متدافعة  صاخبة،  بأفواج  تموج  الدرس 

القاهرة  معاهد  كل  األدب من  محبي عميد 
إلى  يصعد  وكـــان  العلمية،  وغــيــر  العلمية 
الــقــاعــة وقـــد حـــفَّ بــه كــوكــبــة مــن العلماء 
قد  وكــان  ومحّبوه،  وحواريوه  تالميذه  كلهم 
سهير  الدكتورة  على  يعتمد  كان  لذا،  ؛  أسنَّ
القلماوي، والدكتور يحيى الخشاب، فهما من 
آثر الناس عنده وأحبهم إلى قلبه. وكان طه 
حسين معجزة حًقا، فقد كان مسيطًرا على 
ناحية اللغة العربية، جباًرا في الحديث بها، 
ولم يكن شيء يعدل عندي سماع الدكتور طه 

حسين، إن صوت هذا الشيخ فّذ وكفى. 

حوله  والــنــاس  الساعات  تنقضي  كانت 
صامتون، يستزيدونه من هذه القدرة اللدنية 
التي منحه اهلل إياها. إن صوت العميد من 
األصوات اآلسرة الساحرة، التي لم أسمع في 
حياتي ما يماثلها..«. وذكر أساتذته بالقسم 
وشوقي  حسين،  كامل  محمد  كــالــدكــاتــرة: 
وعبدالحميد  الــقــلــمــاوي،  وسهير  ضــيــف، 
نجيب  وزكــي  حمودة،  وعبدالوهاب  يونس، 
يدرسهم  والــذي  سالمة  وإبراهيم  محمود، 
أقــســام:  المنطق  أن  وعلمهم  )الــمــنــطــق( 
ومنطق  فلسفي،  ومنطق  ريــاضــي،  فمنطق 
هندسي، ومنطق وضعي إلخ؛ إًذا، فهذا العلم 
لنا:  يقال  كان  َفِلم  كلها،  الدراسات  أسُّ  هو 
ــم لَــم أعــرف هذا  )مــن تمنطق تــزنــدق؟( وِل

العلم من قبل؟«.

قال عنه المضيف األستاذ عبدالمقصود   -
خوجه: ».. فقد شارك مشاركة فاعلة في 
العربية  اللغة  بين  التواصل  وضع جسور 
اآلداب  ذات  الفارسية،  اللغة  وشقيقتها 
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صناعة  في  الطويل  والتاريخ  الراقية، 
تدل  التي  والتراكيب  الشفاّفة،  الكلمة 
على إعمال الفكر في استخالص أجمل 

الصور المبتكرة.. الخ«.

وقال عنه زميله الدكتور منصور الحازمي   -
عندما كانا بلندن عام ١٩٦١م: ».. لم يطل 
المقام بأحمد خالد في لندن. إذ اكتشف 
أن اللغة الفارسية التي ابتعث للتخصص 
إنجلترا  ــي  ف ــهــا  دراســت يمكن  ال  فيها 
دراستها  من  البد  بل  اإلنجليزية،  باللغة 
جانب  إلــى  إيــران،  األصلي  موطنها  في 
بمدرسة  الفارسية  اللغة  قسم  رئيس  أن 
)مس  واإلفريقية  الشرقية  ــدراســات  ال
التأدب  من  شــيء  على  تكن  لم  لمبتون( 
أو الخلق.. كنا نشاهدها عجوًزا شمطاء 
رثة الهيئة ُصلبة المالمح، تربط دراجتها 
بساحة الكلية ثم تتوجه بمشية عسكرية 
يسره،  وال  يمنة  تلتفت  ال  مكتبها،  إلــى 
بقايا مشاة اإلمبراطورية في  وكأنها من 
القرن التاسع عشر، البّد أنها كانت تعامل 
والقسوة  العنجهية  من  بشيء  تالميذها 
والسيما أولئك التالميذ من المستعمرات 

القديمة..«.

عبدالرحمن  الدكتور  زميله  عنه  وقــال   -
ذلك  بعد  وانتقل   ..« األنصاري:  الطيب 
وعدت  بريطانيا،  في  وبقيًنا  إيــران  إلى 
إلى الرياض فوجدت أحمد خالد سبقني 
في العودة بأسبوعين، فهو حاز باألولوية، 
إذ يعد الدكتور أحمد خالد أول سعودي 
كلية  فــي  ســعــود  الــمــلــك  جــامــعــة  بعثته 

وهي  الــدكــتــوراه،  بدرجة  وعــاد  اآلداب، 
أحمد  الدكتور  ــيــات.  األول من  أولية  له 
المملكة  في  الوحيد  السعودي  هو  خالد 
واألدب  الفارسية  اللغة  في  المتخصص 
تاريخية  ميول  ذو  أنه  أشعر  الفارسي.. 
وليس له ميول في اللغة العربية واألدب 
يؤرخ  النظر  ثاقب  مــؤرخ  فهو  العربي.. 
لألحداث، وأعتقد أن عنده اآلن ما ال يقل 
عن عشرة مجلدات إن لم يكن أكثر في 
رحلة  في  رافقه  أنه  وذكر  مذكراته...«، 
للقصيم وحائل وتيماء والعال والمدينة.. 

ــور فــهــد الــعــرابــي  ــت ــدك ــال تــلــمــيــذه ال ــ وق  -
عن  فسأتحدث  ــا  أن أمــا   ..« الــحــارثــي: 
البدلي  وتصرفاته،  مواقفه  في  الفلسفة 
يسخر  ولكنه  قلياًل  يضحك  الناس  أيها 
دائــًمــا! كــل الــذيــن عــرفــوه واحــتــكــوا به 
غيره..  من  يسمعوه  لم  ما  منه  يسمعون 
أحمد خالد يسخر من نفسه، ومن التاريخ، 
األنثروبولوجيا..  ومــن  السياسة،  ومــن 
المتناهية  الثقة  درجة  إلى  متواضع  هو 
أنه ال  درجة  إلى  متعال  وهو  النفس  في 
في  ما  يفرغ  أن  يريد  عندما  بأحد  يأبه 
صدره... ظل البدلي يلعب بين أصدقائه 
يحرضهم  أن  هو  ــدور  ال ذلــك  ومعارفه، 
األقنعة،  وجــوهــم  عــن  يخلعوا  أن  على 
أجسادهم  يعرضوا  أن  على  يحثهم  وهو 
يزعجكم  أن  من  خوفه  ولــوال  للشمس.. 
اآلن، لخلع أمامكم كل األقنعة، ولقال لكم 
بلهجته المكية )الحاروية( الصارخة التي 
طلعوا  كمان،  أنتو  )يال  تذر  وال  تبقي  ال 
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يا... أختكم(.. ُعّين البدلي عميًدا لمعهد 
بها،  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم 
التابع لجامعة الملك سعود خلًفا للدكتور 
إلى  فجاء  الصيني..  اسماعيل  محمود 
التالي  اليوم  زمالئه في كلية اآلداب في 
يقول: يا عيال أو ما الحظتم في المعهد 
بالصينيين..  المعهد  مــأل  الصيني  أن 

واهلل ألملِّيه لكم تكارنة..«.

زميله  مجلس  فــي  سمعته  فقد  أنــا  أمــا   -
أنتم  للطالب  قلت  إنني  يقول  الحازمي 
لغة  من  العربية  اللغة  منبع  من  هنا  من 
لغتكم  يدرسكم  أن  تخجلون  أما  القرآن، 
واحد صيني وواحد من أدغال إفريقيا.. 
هيا استحوا يا )... ختكم( ]كلمة ال تكتب 

أو غير الئقة[. 

الدكتور محمد سعيد  زمياله  عنه  وتكلم   -
الشعفي، والدكتور عزت خطاب، وأفاضا 
فقرة  ــر  أذك ولعلي  مناقبه..  تــعــداد  فــي 
»... فحين  قاله عنه عزت خطاب:  مما 
يذكر األدب المقارن ينصرف الذهن إلى 
األوربية،  بــاآلداب  العربي  األدب  عالقة 
الشرقية  اآلداب  بــهــذه  عــالقــتــه  بينما 
أقوى وأعمق، وأعتقد أنه قد حان الوقت 
االهتمام  ونوليه  الــشــرق  نحو  نتجه  أن 
ولغاته  ــه  وآداب للغرب  نوليه  الــذي  نفسه 

وثقافته..«.

وقال تلميذه الدكتور حمزة المزيني: »..   -
وكان أسلوبه األسلوب التهكمي من كثير 
أفكارنا،  بذلك  فيقدح  بنا  يحيط  مما 
بنا  يـــؤدي  الـــذي  التفكير  ــى  إل ويــقــودنــا 

كنا  ما  بعض  عبثية  اكتشاف  إلى  دائًما 
نظنه فوق العبث.. وكثيًرا ما ينطلق في 
المكاوية  بلهجته  سجيته  على  تعليقاته 
التي تضفي على الجو كثيًرا من الحيوية 
الذي  للمدرس  مثااًل  فكان  ــدرامــا..  وال
يهمه  كان  وإنما  بذاته،  الــدرس  يهمه  ال 
أن يتجاوز الطالب ما درسه.. وما يزال 
عهدته  ما  على  البدلي  الدكتور  األستاذ 
أن  أذكـــر  فــال  طــالــًبــا،  كنت  عندما  فيه 
معاملته  من  ليتذمر  جــاء  واحــًدا  طالًبا 
له، ونعرف نحن جميًعا في القسم التزام 
الحضور  على  وحرصه  البدلي  الدكتور 
مبكًرا يومًيا سواء كان لديه محاضرات.. 

أم ال... «.

ــور  ــتـ ــدكـ ــاذ الـ ــ ــتـ ــ ــه األسـ ــنـ وتــــحــــدث عـ  -
عبدالمحسن القحطاني، والشاعر فاروق 

بنجر وغيرهم. 

وقد أجرى الصحفي بدر الغانمي حواًرا   -
يونيو  فــي ١٩  عــكــاظ  جــريــدة  فــي  معه 
بعنوان:  صفحتين  مــدى  على  ٢00٩م 
ويرجع  ودو  وجــدي سمبود  فالتي  أنا   «
نسبي إلى بوركينا فاسو.. أحمد البدلي 
لغة  في  الوحيد  السعودي  البروفيسور 
الفرس.. عشت هارًبا وكافؤوني بشهادة 
بــدأت   ..«  ، وكــتــاب  لبة  وحــيــاتــي  وفـــاة 
اإلرسال بفاصل موسيقي فطردوني من 
إيــران خوًفا من  إلى  أعد  لم  اإلذاعـــة.. 

السافاك وألمانيا ورطتني مع ديجول«.

ترجم له في )معجم الكتاب والمؤلفين في   -
١٤١٣هـ  ط٢،  لإعالم،  الدائرة  المملكة( 
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١٩٩٣م. 

والكاتبات(  الكتاب  )دليل  في  له  وترجم   -
١٤١٥هـــ  ط٣،  والــفــنــون،  الثقافة  جمعية 
في  المملكة  مّثل  ــه  أن وذكـــرت  ١٩٩٥م(، 
وأشرف  والمؤتمرات،  الملتقيات  من  عدد 
على عدد من الرسائل الجامعية العليا في 
وحصل  المقارن.  الفارسي  العربي  األدب 
عــلــى مــيــدالــيــة االســتــحــقــاق مــن الــدرجــة 

األولى. 

وترجم له ثامر الميمان في )شخصيات في   -
ذاكرة الوطن(، ط١، ١٤٢٤هـ ٢00٣م. 

الشخصيات  )مــوســوعــة  فــي  ــه  ل وتــرجــم   -
للصحافة  عــكــاظ  لمؤسسة  الــســعــوديــة( 

والنشر ط٢- ج ١ ١٤٣٤هـ/ ٢0١٣م. 

المملكة،  في  ــاء  واألدب األدب  قاموس  أما   -
الصادر من دارة الملك عبدالعزيز، فلم يرد 

له فيه ذكر!

ونوجز ما ورد في سيرته الذاتية كما ورد 
في كتاب )اإلثنينينة( ج١٣، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م. 

من  )ليسانس(  الجامعية  الشهادة  نــال   -
كلية اآلداب، جامعة القاهرة، قسم اللغة 
١٣٧٩هـ  عام  جًدا  جيد  بتقدير  العربية 

١٩٥٩م. 

وآدابها  العربية  اللغة  بقسم  معيًدا  عين   -
عام  سعود  الملك  جامعة  اآلداب  بكلية 

١٣٨0هـ.

لندن  إلــى  ١٩٦١م  ١٣٨١هــــ  سنة  ابتعث   -
اللغة  الدكتوراه في  درجة  للحصول على 
الدراسات  في مدرسة  وآدابها  الفارسية 

الشرقية واألفريقية بجامعة لندن. 

األدب  في  الدكتوراه  درجــة  على  حصل   -
طهران  جامعة  من  الفارسية  والحضارة 
)إيران( عام ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م، وكان عنوان 
الرسالة بالفارسية: »دور الشعر الفارسي 
في الدعاية المذهبية في إيران من القرن 

د . عبدالرحمن الطيب االنصاري ، د. أحمد خالد البدلي في مناسبة ثقافية
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الخامس إلى القرن السابع الهجري. 

عين مدرًسا للغة الفارسية وآدابها بقسم   -
اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة الملك 

سعود في ١٣٨٦/٢/٢٣هـ/ ١٩٦٦م. 

ُرقي إلى األستاذية في ١٣٩٩/٩/١٢هـ/   -
١٩٧٩م. 

النشاط¦العلمي

ترجم كتاب )إيران في العهد التجاري( من   -١
الترجمة  ونشرت  العربية،  إلى  الفارسية 
في مجلة )المنهل( من عام ١٣٨٨هـ حتى 

عام ١٣٨٩هـ وما زال مخطوًطا. 

للكاتب  العمياء(  )البومة  قصة  ترجم    -٢
من  ــت  هــداي صـــادق  الشهير  اإليـــرانـــي 

الفارسية إلى العربية )مخطوطة(. 

القبادياني  خسرو  ناصر  رحلة  ترجم    -٣
من الفارسية إلى العربية، وطبعت ضمن 
نشريات جامعة الملك سعود عام ١٤0٢هـ 

/ ١٩٨٢م. 

الترجمات  بعض  )دراســـة  كــتــاب  ــف  أل   -٤
العربية لرباعيات الخيام( )مخطوط(.

بجريدة  األدبية  للصفحة  محرًرا  عمل    -٥
الجزيرة التي كانت تصدر أسبوعية )كل 
بالرياض من عام ١٣٨٩هـــ حتى  ثالثاء( 

عام ١٣٩0هـ. 

النشاط¦اإلداري¦

اآلداب،  بكلية  اإلعالم  لقسم  رئيس  أول   -١

بجامعة الملك سعود، عندما أنشئ ذلك 
القسم عام ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م. 

٢-  تولى رئاسة قسم اللغة العربية من عام 
١٣٩٣هـ حتى عام ١٣٩٥هـ.

عمل وكياًل لكلية اآلداب من عام ١٣٩٥هـ   -٣
حتى عام ١٣٩٦هـ. 

٤-  رئيًسا عاًما للنشاط الرياضي بالجامعة. 

٥-  كان عضًوا في اللجنة األولمبية السعودية 
حتى عام ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م. 

لغير  العربية  اللغة  لمعهد  مديًرا  عين    -٦
حتى  ـــ  ١٤0٢هــ ــام  ع مــن  بها  الناطقين 

١٤0٥هـ. 

٧-  حصل على وسام االستحقاق من الدرجة 
األولى عام ١٤0٢هـ. 

قال في مقابلته بجريدة عكاظ، أنه ثالث 
جيل  من  الدكتوراه  شهادة  على  الحاصلين 
الدكتور عبدالعزيز  بعد  األوائل،  السعوديين 

الخويطر، والدكتور رضا عبيد. 

تحدث بفخر عن أصوله اإلفريقية وحياة 
ليخدم  الفرصة  له  تتاح  أن  وتمنى  أجــداده، 
في المجال الدبلوماسي مستفيًدا من سنوات 

خبرته الطويلة وتخصصه النادر. 

كاتب سعودي.  *
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أياٌم في المملكةأياٌم في المملكة
الخوبةالخوبة

■¦محمد¦إبراهيم¦قشقوش*

 أمي كانت تعمل مدّرسة في إحدى 
مدرسة  هي  االبتدائية،  البنات  مدارس 
بمنازلها  الصغيرة  القرية  كانت  القرن، 
ومــعــالــمــهــا كــأنــهــا قــصــة مـــن قصص 
الخيال، من سلسلة القصص الخضراء 
كانت  والتي  قراءتها،  على  اعتدت  التي 
القراءة.  تعلمت  منذ  أمي،  لي  تشتريها 
لذلك، وقفت منبهًرا فور وصولنا القرية، 
فلم أكن قد رأيت جبااًل من قبل، ولم تقع 
عيني أبًدا في مدينتي الصغيرة، شبين 
على  بمصر،  المنوفية  بمحافظة  الكوم 
تلك المسافات من الصحراء الشاسعة؛ 
لكن قبل ذلك.. كان أول ما لفت انتباهي 
أرض مطار جيزان..  نزولي على  عقب 

لفح  ــذي  ال الشديد  والــحــر  الهبو  ذلــك 
وجهي، والذي كان يدفعني ألصرخ بشدة 
أن  إلى مصر، غير  ًالعودة  باكًيا وطالبا 
فــالــقــرارات  ــات،  فـ الــتــراجــع قــد  أوان 
المصيرية ال تؤخذ ببكاء األطفال. ولكن 
عموًما، بعد تركيب ذلك الجهاز العجيب 
في حجرة النوم ذات السقف الخشبي.. 
األغطية  من  مزيًدا  نشتري  أن  احتجنا 
والبطاطين حتى ال نصاب بنزالت البرد، 
يطلقون  كانوا  الواقع،  تقبل  في  وبــدأت 
على هذا الجهاز تكييف، كنت ال أعرف 
إال المراوح فقط، ولكنها لم تكن لتفلح 
القابعة على أجسادنا  الرطوبة  تلك  مع 
ــحــزن  مــخــلــفــة نـــوًعـــا مـــن الــصــمــت وال

المكان  المملكة،  فــي  أيــامــي األولــــى  تــلــك  كــانــت  الــعــام ١٤0٤هـــــ )١98٤م(،  فــي 
الخوبة، جيزان أو جازان، أي منذ ستة وثلثين عاًما، كنت ما أزال في الصف األول 
المتوسط، وقد قدمت إلى المملكة العربية السعودية بصحبة أسرتي المكونة من 

أبي وأمي وأختي التي تكبرني عاًما.
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الحركة،  عــدم  عــن  الغالب  فــي  نشأ  الـــذي 
في  يتحرك  كان  الذي  الوحيد  الشيء  بينما 
من  المتساقطة  العرق  قطرات  هو  المكان 
لدى  معدنًيا  تصدر صوًتا  كانت  هل  وجهي، 
ذلك،  إليَّ  يُهيأ  ربما  أو  أعلم،  ال  سقوطها؟! 
تجعلني  كانت  فقد  بها،  التفكير  كثرة  مــن 
جعل  ما  ساخن؛  بماء  استحممت  قد  كأني 
كسيمفونية  المزعج  التكييف  جهاز  صــوت 
البارد  الهواء  بسبب  ربما  جميلة،  موسيقية 
المندفع من فتحاته، لقد كان ذلك رائًعا، أن 
أختفي أسفل الغطاء الثقيل في الحر الشديد 
خارج أبواب الغرفة، على المرتبة اإلسفنجية 
الملتصقة بالجدار، أتأمل محتويات الحجرة 
ثالجة  معا،  ملتصقين  سريرين  المتواضعة: 
ذات بابين، لقد كانت بالنسبة لنا أعجوبة أو 
اختراًعا جديًدا تختلف عن تلك التي تركناها 
أقــدام  العشرة  بحجم  »اإليــديــال«  بلدنا  في 
والفريزر من داخلها، أما التلفزيون فقد كان 
وأســود،  أبيض  بوصة،  عشرة  اثنتي  بحجم 
ولكن  وأســود،  أبيض  أنه  المشكلة  تكن  ولم 
كانت المشكلة أنه لم يكن يعرض إال قناتين 
إحداهما قناة أخبار سعودية، واألخرى لعرض 
المسلسالت الكويتية الحزينة.. بطولة حياة 
الفهد، مع بعض الفكاهة المصرية. التكييف 
والتلفزيون لم تكن تلك األمور فقط ما هدأت 
من روعي، ولكن أشياء أخرى بدأت أحسها 
كلما تجولت أكثر في هذا المكان، فقد بدأت 
أكتشف سحر تلك القرية الجبلية، وبخاصة 
بعد االنتقال لمكان أوسع في الخوبة، حيث 
ما  لمسافات  بعضها  عن  متباعدة  البيوت 
برية  نباتات  والمائة متر، مع  الخمسين  بين 
متفرقة يمينا ويسارا، وعلى مرأى من السائر 
في البعد عدد من الجبال، كان أعالها جبال 

جيزان، كانت رائعة، في النهار تبدو الصحراء 
الممتدة على مرمى البصر، والجبال تعلوها 
أشجار كبيرة تبدو كعيدان قمح صغيرة، وفي 
الليل أستطيع أن أتابع تلك النقاط الضوئية 
الصغيرة الصاعدة جهة السماء السوداء في 
األفق، ولم أفهم إال بعد أن شرح لي أبي أنها 
تسير  سيارات  باندهاش  له  قلت  سيارات، 

فوق قمم الجبال؟!

التي  تلك  المغامرات  كم هي مبهرة حياة 
المنظر صدري،  ذلك  أثلج  عليها!!  قادم  أنا 
تلك  أتأمل  يوم  كل  البيت  أمــام  أجلس  كنت 
النقاط المتحركة المضيئة، وعندما تنبسط 
عيني في الجهة األخرى.. تقابلها المساحات 
الشاسعة من صحراء الخوبة المنبسطة إلى 
األفق، حيث منازل ومتاجر ومطاعم الخوبة 
الليل  المتباعدة بعضها عن بعض، تبدو في 
كمراكب نيلية مضيئة بلمبات نيون متواضعة، 
يعمل  ــذي  ال العمالق  الماتور  ذلــك  يغذيها 
بالديزل، والذي يغذي كثيًرا من بيوت القرية 

ومطاعمها. 

تابلوه  الــمــكــان:  مــصــر،  ٢0١٧م،  ــعــام  ال
سيارتي المالكي، على التابلوه وضع مصحف 
أخضر  لــوٍن  ذو  الطبيعي  الجلد  من  بغالف 

مزّود بسحاب. 

المصحف،  هذا  بسبب  صديقي  خسرت 
َعَرض أن يعطيني أي مصحف آخر مقابل هذا 
َر ذلك بأن تسلسل الصفحات  المصحف، برَّ
به  حــفــظ  ــذي  الـ نفسه  الــتــرتــيــب  مــع  تتفق 
القرآن، ربما تعنُّتي الشديد بالرفض هو ما 
أدى إلى هذه النتيجة غير المتوقعة، صدمت 
قليال وأنـــا جــالــس بــمــفــردي فــي الــســيــارة، 
األولــى  الصفحة  في  بالمصحف،  أمسكت 



119 72
)٢٠٢١م( ـــ  ــ ١٤٤٢هـ صــيــف 

العدد نوافذ

عقب 
ُكتَب  الجلدي  الغالف 

إهداء: 

أبي  )أخوك سرور عبدالرحمن- مدرسة 
حجر األعلى عام ١٤0٤هـ(.

ثالث  عمرها  هدية  المصحف  كــان  لقد 
وثالثون عاًما، لم أكن ألفرط به أبدا. أهال يا 
مصري، ما اسمك؟ هذه كانت بداية التعارف 
بيني وبين سرور في مدرسة أبي حجر األعلى، 
من  المتوسط  األول  الصف  خريج  أنــا  نعم 
مدرسة أبي حجر؛ تلك المدرسة التي قضيت 
فيها أحلى لحظات حياتي في المملكة، والتي 
الخوبة.. كنت  بذاكرتي هي وأجواء  التحمت 
شديد االعجاب ب )سرور(، ربما بسبب تلك 
الطريقة التي ينظم بها ديسكه وأدواته داخل 
يضعها  التي  الصالة  سجادة  فــوق  الفصل، 
تنظيم  في  يبدأ  ثم  الديسك،  أعلى  كمفرش 
المصحف  ينسى وضع  وال  أعالها،  األدوات 
ذا الغالف الجلدي األخضر المجهز بسحاب 
أمامه، وربما إعجابي به بسبب تلك الطريقة 
العربية،  باللغة  الكلمات  نطق  في  الرزينة 
ممتزجة بتلك البهجة واالبتسامة في حديثه، 
والتي تزامنت مع االسم )سرور(، بينما يرفع 
حتى  ألعلى  استقامته  على  محافًظا  رأســه 
نّمقها  التي  )الغترة(،  وضعية  على  يحافظ 

بعناية، أعلى رأسه. 

ــي الــكــانــتــيــن  ــ فـــي فــســحــة الـــطـــعـــام، وف
في  المفروم  اللحم  أو  البيض  ساندوتشات 
مع  الجبن،  شرائح  وعليه  اإلفرنجي  الخبز 

زجاجة الشطة، هي األكلة المفضلة. يجلس 
بالسيراميك  المبلطة  األرضية  الطالب على 
هدوء،  في  يتحدثون  مجموعات،  هيئة  على 
يتناولون الساندوتشات الحارة مع مشروبات 
الشطة  زجــاجــة  األمــر  فــي  الغريب  غــازيــة، 
من  كثير  عند  المفضل  المشروب  كانت هي 
عن  أبــحــث  اآلن  حتى  أزال  مــا  ــطــالب..!  ال
النوع  أنها  أتأكد  السوق،  في  نفسها  الشطة 
نفسه، أقرأ دولة التصنيع - المملكة العربية 
أفعل  كنت  كما  أشربها  جــدة.   - السعودية 
منذ أكثر من ثالثين عاًما! قابال التحدي من 
سرور.. أن أستطيع تناول رشفة منها، ولكنني 
أحضرها  عندما  وتناولتها  التحدي  قبلت 
في  شديدة  بقشعريرة  أشعر  اآلن،  وأتناولها 
الشديد،  الحار  ليس بسبب طعمها  جسدي، 
ولكن بسبب الذكريات التي تتفجر في عقلي 
وذلك اإلحساس بالحنين للعودة.. ألسير في 
وبينها،  بيني  الزمن  باعد  التي  األماكن  تلك 
وأشم الهواء ذاته، لقد صارت زجاجة الشطة 
أعرف  وال  الذكريات،  مشروب  كأنها  عندي 
تذوق  وبين  الذكريات  بين  عالقة  هناك  هل 
نفسها  األحــاســيــس  تلك  شــّمــا،  أو  األشــيــاء 
راودتني عندما طلبت من زوجتي طهي أكلة 
المندي، ورغم أنها كانت تبدع في صنعها.. 
مفقودة  حلقة  هناك  كانت  -دائما-  إنه  إال 
القادر  الــمــذاق  ذلــك  وبين  تصنعه،  مــا  بين 
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إلى  ــوراء..  ــل ل عاما  ثالثين  ينقلني  أن  على 
صواني  حيث  الخوبة،  في  العزومات  إحدى 
ثمرات  تتناثر حولها  واحد،  متر  بقطر  األرز 
وبداخل  المكسرات،  وتعلوها  والموز،  التفاح 
هل  الــنــاضــجــة،  ــخــروف  ال لحم  قطع  األرز 
الشيء نفسه بالنسبة للرائحة، هذا ما حدث 
آل  محمود  الشيخ  بقالة  في  الخوبة  في  لي 
تتعدى  ال  صغيرة  بقالة  كانت  لقد  مساوي، 
ذلـــك، فإن  مــربــعــة، وبسبب  أمــتــار  الــعــشــرة 
األرفف كانت مكدسة بالبضائع فوق بعضها 
البسكويت،،  وعلب  والكيك  المعلبات  بعضا، 
مع  الكلور،  وزجاجات  المنظفات  عبوات  مع 
اختلطت  لقد  واألوراق..  واألقــالم  األحذية 
الروائح مًعا وكّونت مزيًجا صار من مكونات 
دمي، بحيث أنني بعد ذلك صرت أبحث عن 
تلك الرائحة، في كل مرة أدخل فيها إحدى 
البقاالت المشابهة دون جدوى، في أن أجد 
في  عالقة  الرائحة  وتبقى  عنه،  أبحث  مــا 

الذاكرة، مرتبطة بالخوبة وما فيها.

ــم يختلف عــن عــبــداهلل  ل ــا ســـرور  ــم ورب
المنازل  إحدى  في  الخوبة  في  يسكن  الذي 
أتسابق  كنت  الذي  الفتى  ذلك  مني،  القريبة 
معه في الركض أو بالدراجة أو خلف قطيع 
عندما  أو  الصحراء،  في  تجري  الحمير  من 
الصغير،  الجحش  بذلك  اإلمساك  استطعنا 
وبدأنا نمتطيه واحًدا تلو آخر.. ثم بعد ذلك 

أطلقنا سراحه.

يكبر  لم  كأنه  ســرور  وجــه  أذكــر  أزال  ما 
ويصبح شخًصا ناضًجا اآلن مثلي..

كبر وصــار  أنــه  أن أصــدق  ــد  أري ربما ال 
شخًصا آخر، وربما لو أنني فكرت في ذلك 

ــر مــن أنــه قــد صــار رجــاًل كبيًرا يتكلم  األم
برصانة أٍب أو جد.. لفقدت ذكرياتي الجميلة 
إلى األبد؛ لذا، يجب على سرور أن يبقى فتًىً 
مدرسة  أذكــر  أزال  ما  اعتدته،  كما  صغيًرا 
الجوجل  في  عنها  أبحث  األعلى،  حجر  أبي 
والمكان،  الزمان  وأراقب  الخرائط،  وتطبيق 
وربما ما تزال كما هي، الفناء الواسع المبلط 
أربع جهات..  به من  المحيطة  األبنية  وسط 
والمكونة من ثالثة طوابق، العلم األخضر في 
مقدمة الفناء كتب عليه )ال إله إال اهلل(، بعد 
إلى طرقة  الَعلَم درجات سلم مرتفعة مؤدية 
القرآن  من خاللها:  اإلذاعــُة  تقدم  مسرحية 
الكريم، ومسابقات األشعار، واأللغاز الذكية، 
مرتدًيا  الصف  مقدمة  في  أقف  صباح.  كل 
جلبابي األبيض الذي اشتراه لي أبي من سوق 
الخوبة؛ ألرتديه في المدرسة بدياًل للقميص 
الصف..  مقدمة  فــي  أزال  مــا  والبنطلون، 

صوتي يرتفع بالغناء مع باقي زمالئي:

سارعي للمجد والعلياء 
مّجدي لخالق السماء 
وارفع الخفاق أخضر..
يحمل النور المسطر 

رددي اهلل أكبر
يا موطني

موطني عشت فخر المسلمين 
عاش الملك.. للعلم والوطن. 

أجد  لم  فإنني  مصرًيا..  كنت  أنني  رغم 
الــعــلــم األخــضــر، علم  فــي تحية  غــضــاضــة 
المملكة العربية السعودية، الذي يحمل شعار 
بسعادة  به  أتغنى  كنت  بل  اهلل(  إال  إلــه  )ال 

غامرة.
كاتب - مصر.  *



121 72
)٢٠٢١م( ـــ  ــ ١٤٤٢هـ صــيــف 

العدد نوافذ

األدب الرقمي
األدب العالمي الجديد

■¦تركية¦العمري*

يقول مارشال مكلوهان: كل الوسائط 
البشري-  للجنس  امــتــدادات  -بوصفها 
تسبب تغييرات عميقة ودائمة، كما أنها 
فالرقمنة  ككل،  والثقافة  المجتمع  تبدل 
والتواصل السريع حول أفكارنا وأفعالنا 
غيََّر  الرقمية  التقنية  وعالم  وعالقاتنا. 
وبالتالي،  التفكير؛  فــي  طريقتنا  حتى 
لمس هذا التغيير منتجنا الثقافي وتشكل 

األدب الرقمي.

األدب¦الرقمي

يُعرف األدب الرقمي بأنه األدب الذي 

نص  ينتج  إذ  الرقمي،  العالم  فــي  ولــد 
على جهاز الحاسوب، ويتم تحميله على 
مدونٍة أو موقٍع الكترونيِّ أو يوتيوب، وتتم 
قراءته عبر األجهزة الحاسوبية واألجهزة 
الــذكــيــة، وقــد يــتــداخــل هــذا الــنــص مع 

وسائط متعددة كالصور واألصوات.

الرقمية¦واألعمال¦األدبية

ا جديدة إلنتاج  الرقمية طرًقً أوجدت 
األعمال األدبية في صوٍر جديدة، فتداخل 
الــمــؤثــرات البصرية  الــنــص األدبـــي مــع 
التسعينيات  منذ  بــدأ  وقــد  والسمعية. 

»األدب الرقمي هو نوع من األدب الذي تحّول إلى أدب عالمي«

ارنست فسزكي

تـــرى هــل هــي )الــثــقــافــة الــمــتــســارعــة(، كــمــا أســمــاهــا الـــروائـــي الــفــنــان دوغـــلس 
كوبلند، نعم إنها الرقمية أو الرقمنة أو العالم الرقمي أو اإللكتروني أو التقنية 
ا كبيًرا من المعلومات والمهارات والخبرات  الرقمية التي تنثر أمامنا كل دقيقة كّمً
والمعارف في فضاء ال محدود، وتشمل وسائل التواصل االجتماعي، والوسائط 

المتعددة، والهواتف واألجهزة الذكية.
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واآلداب  الرقمية  عــن  وكــتــٍب  أبــحــاٍث  ظهور 
نحو  الكّتاب  حركت  األبحاث  وهذه  والكتابة، 
أشكال جديدة من )محو األمية( الرقمية عبر 
الرقمية  والقراءة  للكتابة  ومهارات  وعي  بناء 

ليتشكل األدب الرقمي أو اإللكتروني.

متطلبات¦األدب¦الرقمي
يؤكد المهتمون بالرقمنة واآلداب أن وسائل 
التواصل  ووسائل  كالوسائط  الرقمي  األدب 
يتعلموها  أن  الكّتاب  من  تتطلب  االجتماعي 
ويثقوا بها، لكي يكتشفوا أجناًسا وممارساٍت 
لتقييم  جديدًة  طرًقا  يجدوا  وحتى  جديدٍة، 
الرقمية  فالتقنية  الــنــصــوص؛  هــذه  أنــمــاط 
وثقافًة  تــراًثــا  أنتجت  المتعددة  بوسائطها 
جديدًة تستطيع استدعاء الخبرات والعواطف 

والمعارف واألحاسيس ذاتها.

ما¦الذي¦يمّيز¦األدب¦الرقمي؟
ــــألدب الــرقــمــي  هــنــاك مــيــزات عــديــدة ل
أن  مــنــهــا  ــوع،  ــمــطــب ال األدب  فـــي  ــوجــد  ت ال 
من  واسعًة  مجموعًة  يوظف  الرقمي  األدب 
الوسائط  بمساعدة  الجمالية  االستراتيجيات 
في  فتحضر  اإلجتماعي،  التواصل  ووسائل 
العمل األدبي الصورة - الموسيقى - الحركة 

- األلوان وسحر التصوير السينمائي.
وميزة أخرى أن األدب الرقمي يتم قراءته 
الذكية،  واألجــهــزة  الكمبيوتر  شاشات  عبر 
فالمتلقي يحمل معه األعمال األدبية الرقمية 
وسائط  بمساعدة  إليه  يذهب  مكان  أي  إلى 

الرقمية.
الكاتب  تــواصــل  هــي  مهمة  ميزة  ويــوجــد 
العمل  مع  يتفاعل  الذي  القارئ  مع  المباشر 
التفاعل  وهــذا  التعليقات،  عبر  سريع  بشكل 

يثري الكاتب في أعماله، ويثري قراء العمل.

البيئة¦الرقمية¦وفائدتها¦للكّتاب
تعد البيئة الرقمية بيئة اتصاالت متكاملة؛ 
المحتوى  وتدير  الرقمية  األجهزة  تتواصل  إذ 
وسائل   - المواقع  مثل:  داخلها،  واألنشطة 
التواصل االجتماعي - الوسائط - التطبيقات 

- الفيديوهات - اليوتيوب.
ألنها  كثيًرا؛  الكّتاب  الرقمية  البيئة  وتفيد 
جديدة،  كتابية  ممارسات  تنمية  من  تمكنهم 
وهنا يصبحون مؤلفين إلكترونيين أو رقميين 
حقيقين، ينتجون وينشرون ويسوقون أعمالهم.

الرقمية  البيئة  تسمح  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
للكّتاب أن يمارسوا فنهم بطريقة إبداعية،عبر 

وسائط التقنية الرقمية المتعددة والمتاحة.

إضاءة¦أخيرة¦
ثالثية  عالقة  هو  الرقمي  األدب  ويبقى 
بين كاتب مبدع، ومنتٍج أدبيٍّ مفعٍم بجماليات 
الـــصـــورة، وإيــقــاعــات الــمــوســيــقــى، ورشــاقــة 
ــارئ جمالي  ــوان، وقـ ــ الــحــركــة، وأطــيــاف األل
يستشعر كل هذه الجماليات ويتشاركها بمتعة 

ومحبة مع الكاتب.
كاتبة ومترجمة سعودية.  *
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جاناريتا والصراع
من األسود لألبيض

■¦بقلم¦وعدسة:¦زياد¦جيوسي*

بينهما  والتناقض  واألبيض  األســود 

الحياة،  دوامــة  في  الصراع  عن  تعبير 

من  بالعديد  تمّيز  المعرض  هذا  ولكن 

روح  فــي  الدهشة  تثير  الــتــي  األفــكــار 

أحببت  ما  وهــذا  والمتأمل؛  المشاهد 

أن أشير إليه قبل الخوض بقراءة بعض 

من األسود لألبيض، عنوان يشد عشاق الفنون، وقد اختارته الفنانة الشابة، 
جاناريتا العرموطي، عنواًنا لمعرضها التشكيلي الشخصي األول في األردن. وهذه 
الفنانة الشابة التي عشقت الفن وتوجهت إليه منذ طفولتها، التقيتها وهي شابة 
وطالبة في بداية مرحلة الدراسة في الجامعة من خلل مشاركات فردية لها في 
المعارض المشتركة، وقد لفتت نظري بلوحاتها وشخصيتها التي تفوق عمرها، 
وحضرت لها معرًضا مشترًكا مع فنان فرنسي من أصول جزائرية خلل إحدى 
ان الهوى، وقد انتبهت إلى لوحاتها تلك، ودار حوار مطول بيننا  زياراتي إلى عَمّ
وقلت لها: أنِت فنانة تمتلكين افكاًرا مختلفة ومتميزة، لكن أنتظر أن أرى لِك في 
يــرى توقيعك  أن  بــدون  المشاهد  بــِك، بحيث يستطيع  المستقبل بصمة خاصة 
على اللوحة أن يحدد أن اللوحة بريشتِك؛ وهذا ما كرسه معرضها الجميل الذي 
تم في قاعة معرض شركة »ال في la vie« المتخصصة بالمعارض والــنــدوات، مع 
االلتزام الكبير بأوامر الدفاع بسبب جائحة الكورونا التي تجتاح العالم، وهي قد 
درست األدب الفرنسي واإلنجليزي بالجامعة، والفنون في معهد الفنون الجميلة 
التابع لوزارة الثقافة األردنية، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات، وتسلمت 

العديد من المواقع، وشاركت إضافة للمعارض بالعديد من المؤتمرات.
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اللوحات التي تعبر عن المعرض، وإن كانت 
إلى  فيها  لوحة  كل  تحتاج  اللوحات  غالبية 
قراءة تفكيكية تتناول كل الجوانب والتأثيرات 
ا مختلًفا في هذا  فيها؛ فالفنانة انتهجت حّسً
اللوحات  تخدم  فكرة  له  أضافت  المعرض، 
التي تألقت بها روحها؛ فهي لجأت إلى لغة 
األلوان في بداية المعرض من خالل معجم 
لون  لكل  الموجي  الطول  على  يعتمد  لوني 
»نيوتن«،  الكبير  العالم  ما وردت عن  حسب 
فقد وضعت لوحة في بداية المعرض تضم 
٣0 قرصا مرًنا )CD( ملونة باأللوان، وهناك 
)٢٨( قرًصا مرًنا كلُّ واحٍد له لونه الخاص، 
اللون  لــه  يرمز  ــذي  ال الــحــرف  منه  وأســفــل 
-كإضافة  وأعالها  واإلنجليزية،  بالعربية 
مضافة لتنسيق المشهد وجماليته- ُقرصان؛ 
واآلخر  للقرص،  الطبيعي  باللون  أحدهما 
ــراص  األق فأصبحت  الــلــون؛  أطــيــاف  يضم 

وبين  المعرض،  لوحات  لعدد  رمــًزا  بعددها 
األيمن  للكفين  رســم  ــن  اآلخــري القرصين 
تشير  األصابع  على  ألوان  عليهما  واأليسر، 
كل  نفهم  وحتى  البشرية؛  الطاقة  لمراكز 
لمعرفة  اللوني  للمعجم  االتجاه  يجب  لــون 
رمزية كل لون وحرفه، وقراءة الجمل اللونية 

المكتوبة.

الفنانة  المعرض، استخدمت  لوحات  في 
بعض  وفي  األلــوان،  اللونية من خالل  اللغة 
ال  جـــزًءا  المرنة  األقـــراص  كانت  اللوحات 
حروًفا  للوحات  لتضيف  اللوحة،  من  يتجزأ 
وتتمازج  تتفاعل  األلــوان،  محددة من معجم 
لون  وكل  باللوحة،  المستخدمة  األلــوان  مع 
اللوحات  فأصبحت  اللغوية؛  داللته  له  فيها 
ولغة  الفكرة  فنية؛  محاور  عدة  حول  تــدور 
لذا،  اللوني؛  التعبير  ورمزية  الهجائية  اللون 
نرى في المعرض واللوحات انسجاًما تلقائًيا 
للوحة،  الُمتأمل  الُمشاهد  على  أثــره  يترك 
وتعبيرًيا،  لغوًيا  األلـــوان  معاني  ونبضات 
االبتكار  في  ومهارة  قــدرة  على  ذلــك  ويــدلُّ 
واإلبداع والخروج عن المألوف، بدون التقيد 
بالمدارس التشكيلية التقليدية؛ فقد مازجت 
واالبتكار  والجمال  الثقافة  بين  لوحاتها  في 
لتخرج علينا بعمل إبداعي متميز ومختلف؛ 
األلــوان  سحر  مع  الفنانة  روح  انصهرت  إذ 
لكل  اللغوي  التعبير  مع  وداللتها،  ومعانيها 
ظل  في  لوحة  كل  تحملها  فكرة  ومــع  لــون، 
في  اإلنــســان  يعيشها  التي  الــصــراع  دوامـــة 
في  المعرض  في  تجولت  وحين  مجتمعه. 
الفنية  األعمال  أن  أرى  كنت  الثانية  الجولة 
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ــع مــجــمــوعــات متصلة  فــيــه مــكــونــة مــن أربـ
تمثل  مجموعة  كــل  لكن  ــة،  روايـ كصفحات 
بالريشة  المكتوبة  الــروايــة  هــذه  من  فصاًل 

ولغة األلوان وأبجديتها، وهي: 

بالمعرض  األولى: في جولتي  المجموعة 
على  كلًيا  اعتمدت  لــوحــات  خمس  وجــدت 
الملونة، وكل لون له معناه  األقراص المرنة 
يكون  وهنا  واإلنجليزية؛  العربية  باللغتين 
جذب المشاهد لفكِّ لغز األلوان والعبارات 
واحدة  لوحة  وفي  الفنانة.  إليها  تشير  التي 
بين  واألبيض  األسود  بين  التضاد  اعتمدت 
نصفي اللوحة، وواحدة من لوحتين فرضت 
تأثيرها  األســود  اللون  ذات  الجدار  خلفية 
اللوحات.  باقي  التأثير على  أكثر من  عليها 
الــحــروف  بمعرفة  متعًة  وجـــدُت  وحقيقًة 
المشار إليها بكل لون من األلوان وتركيبها، 

حسب ترتيب األلوان في اللوحات.

لوحات  ثالث  هناك  الثانية:  المجموعة 
القماش  على  »أكــلــيــرك«  بـألوان  مرسومة 
لوحتين  لكن  »كــانــفــس«،  بالرسم  الــخــاص 
الوجوه،  تغطي  المرنة  األقراص  كانت  منها 
والثالثة كانت األقراص تمثل القاعدة للوحة، 
وفي اللوحة األولى كان يغطي الوجه ثمانية 
األسود،  اللون  منها  ثالثة  اعتمدت  أقراص 
ملوًنا  الــقــرص  مــحــور  ــان  ك قــرصــان  ومنها 
األبيض،  باللون  أقــراص  وأربعة  باألبيض، 
ولكن محاورها باللون األسود، وبينها قرص 
األســود،  باللون  ومحوره  الرصاصي  باللون 
ــة اســتــخــدمــت الــفــنــانــة أبــجــديــة  ــزي ــي رم ف
اللونية من جهة  والــدالالت  اللون من جهة، 

البشرية  النفس  في  القائم  للصراع  أخــرى، 
من  كــانــت  الــلــوحــة  وخلفية  والمجتمعات، 
اللون البني الفاتح، وهذا اللون عادة يرتبط 
ــوحــة مــقــســومــة: إلـــى يسار  ــل بــــاألرض، وال
اللوحة بالنسبة للمشاهد حيث اللون األسود 
للجسم  األســود  والــلــون  المرنة،  لــألقــراص 
الجانب موشٌح باألسود  الرأس، وهذا  تحت 
اللوحة حيث  ويمين  الفاتح،  البنّي  اللون  مع 
التوشيحات  وهذه  األبيض؛  باللون  التوشيح 
اللوحة  في  الغلبة  ولكن  دوامــة،  شكل  على 
للون األبيض، وكأن روح الفنانة وريشتها من 
أن  إلى  تشير  ومعانيه  اللون  أبجدية  خالل 
الصراع مستمر واألرض محورها، والدوامة 
تلف البشر بال رحمة، لكن األمل يبقى قائًما 
بغلبة األبيض في الصراع على األسود. ولكن 
هو  الغامق  البني  اللون  كان  الثانية  اللوحة 
تتحدث في  التي  واألقــراص  اللوحة،  خلفية 
األلم  حجم  لكن  مكشوف،  والوجه  األسفل 
في الوجه والعينين واضٌح بقوة، والفم مكمم 
داللة على حجم القمع الموجود، ومع اللون 
البني الغامق والشديد العتمة يظهر الصراع 
والدوامة  اللوحة،  به  الموشحة  األسود  بين 
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التي تلتف حول الوجه بالتوشيحات البيضاء 
العتمة،  المشيرة أن الفجر آت رغم إسدال 
بسبعة  مغطى  الوجه  كــان  الثالثة  واللوحة 
من  الرسالة  حروفها  تحمل  مرنة  أقــراص 
اللوحة، والصراع بين األسود واألبيض قوي 
واضٌح  الدوامة  في  الفجر  غلبة  لكن  جــدا، 
لوًنا  حملت  التي  العنق،  ربطة  يمين  على 
أزرًقا كما لون امتداد البحر ومدى السماء، 
موشحة على يمينها، حيث تبدأ غلبة البياض 
الراحة  رمــز  األخضر  باللون  الــســواد  على 

والخصب برمزيٍة للغِد األجمل.

عـــدًدا  أكــبــر  وهـــي  الــثــالــثــة:  المجموعة 
لوحة  عشرة  تسع  فيها  نجد  إذ،  باللوحات؛ 
إضافة  بــدون  الوجوه  برسم  كلها  اشتركت 
بالتعبير  فقط  مكتفية  المرنة،  ــراص  األقـ
الحرف  وأبجدية  الــلــون  خــالل  مــن  اللوني 
من  المجموعة  هــذه  في  ونالحظ  اللوني، 

اللوحات أن خلفية اللوحات بألوان مختلفة، 
وفقط لوحتان بلون الخلفية نفسه، وكل لون 
خالل  من  معين  تعبير  له  الصور  بخلفيات 
إضافة  المعرض،  بداية  في  ــوان  األل معجم 
إلى لغة األلوان التعبيرية المتعارف عليها في 
علم األلوان في الفن والثقافة اللونية، وهي 
مجموعة لوحات تستحق القراءة التفكيكية، 
منها  بعًضا  سأختار  المساحة  لضيق  ولكن 

لتعبر عن المجموعة الفنية األلقة.

وأسلوبها  بفكرتها  متميزة  لوحة  فهناك 
وربطة  بذلته  يرتدي  أنيق  رجــل  لشخصية 
الكرة  البعيد على شكل  والــرأس من  العنق، 
يجد  المشاهد  يقترب  حين  لكن  األرضية، 
وأنثى،  لذكٍر  متقابلين  وجهين  الرأس  داخل 
ووجه األنثى من ناحية يسار اللوحة بالنسبة 
للمشاهد والذكر على اليمين؛ ما لفت نظري، 
الفكرة خلف هذه اللوحة برمزيتها، فاللوحة 
مقسومة طولًيا إلى اللونين األسود واألبيض، 
ودوامة الصراع تدور بشكل حلزوني بخلفية 
اللوحة كما معظم اللوحات، والجهة اليسرى 
وفي  األبيض،  اللون  ذات  هي  الخلفية  من 
الجهة  هــذه  فــي  الفتاة  وجــه  نفسه  الــوقــت 
الفنانة  وكأن  المعتمة،  بالجهة  الذكر  ووجه 
واألنوثةـ  الذكور  بين  مجتمعي  لصراع  ترمز 
وأن حل هذا الصراع يأتي من خالل المرأة.. 
ــدور في رأس  ــذي ي فتنهي هــذا الــصــراع ال
الرجل األنيق باللباس الحديث، وكأنها رمزية 
بالمظهر  التحضر باألفكار وليس  أخرى أن 

الخارجي فقط.

الداخلي  الصراع  نجد  المقابل،  في  لكن، 
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في داخل المرأة أيضا من خالل لوحة المرأة 
شابة، نصف وجهها يسْوُده األبيض والنصف 
اللون األســود، في صــراع داخلي في  اآلخــر 
قلب دوامة الحياة؛ والملفت للنظر أن العين 
والمعروف  حدقتين،  ذات  البياض  جهة  من 
المشهد  تلتقطان  العينين  حدقتي  أن  علمًيا 
فنرى  الدماغ؛  في  واحــدة  بؤرة  إلى  وتحياله 
مشهًدا واحًدا، فهل أرادت الفنانة أن تعطينا 
تغلب  الذهني مستمرٌّ رغم  الصراع  أن  فكرة 
األبيض على األسود؟ وهذه الرمزية بحدقات 
لوحات  لوحة من  أكثر من  تتكرر في  العيون 
الــرأس  أن  نجد  لوحات  عــدة  وفــي  الفنانة؛ 
قلب  في  وجوه  عدة  منه  فتوّلدت  تحرك  قد 
دوامة الصراع الذي ال يتوقف. فالحياة تراها 
الفنانة صراًعا مستمًرا من األسود لألبيض، 
دوامة تلف بنا بدون توقف؛ لكن يبقى األمل 
لــغــٍد أجــمــل، ال ينهي  الــلــوحــات  قــائــًمــا بكل 
بتفوق  المضيء  الجانب  الصراع،ولكن يعطي 
بلوحة  نــراه  ما  وهــذا  المعتم،  الجانب  على 
جميلة المرأة ناضجة وجميلة وأنيقةـ واضح 
عينيها  تغمض  بالتفكير،  منشغل  دماغها  أن 
وخلف وجهها ينعكس وجهان أحدهما باللون 
ــاألســود، بــإشــارة رمزية  ــر ب األبــيــض، واآلخـ
في  لألبيض  األســـود  مــن  فكرتين  لــصــراع 
وسط الدوامة والصراع الذي يؤسس لخلفية 
الجو  ينعكس  أخــرى  لــوحــات  وفــي  اللوحة. 
على  الكورونية  الجائحة  من  والرعب  العام 
روح الفنانة وريشتها،  استخدمت فيها القناع 
كنت  وإن  واألنـــف،  الفم  لتغطية  »الِكمامة« 
مقصود  الِكمامة  مصطلح  استخدام  ان  أرى 

به تكميم أفواه الشعوب، فهو لغوًيا يستخدم 
للجمال والحمير وليس للبشر؛ حيث مصطلح 
اللثام والنقاب والقناع هو األدق، ومن خالل 
استخدام هذه األقنعة أسفل اللوحات للكتابة 
عليها والتعريف عن اللوحة من حيث الحجم 

ومادة االستخدام اللوني.

من  تتكون  واألخيرة:  الرابعة  المجموعة 
ومعانيها،  رمزيتها  لها  فقط،  لوحات  ثالث 
واضــح  ــرأة  امـ لوجه  منها  األولـــى  والــلــوحــة 
الصراع في وجهها، وينعكس عنها وجه آخر 
بلون أسود، لكن هذه اللوحة كانت الوحيدة 
التي كانت بدون دوامة ترمز للصراع كخلفية 
كانهمار  اللوحة  خلفية  كانت  إذ،  للوحة؛ 
اللوحة  جانبي  من  بقوة  السماء  من  المطر 
مع صراع األبيض واألسود، والدوامة تركزت 
على محيط العين على جانب اللوحة األيسر 
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ومحيط الخد، وبرمزية أراها لصراٍع تعيشه 
بعينها،  بوضوح  وتراها  الرمز  المرأة  هذه 
بينما العين األخرى ساهمة في قلب العتمة! 
في  الفرس  أو  الحصان  كان  أخــرى،  ولوحة 
ــواًدا فهو يرمز  كــان جـ فــإن  الــصــراع،  قلب 
للرجل وإن كان فرًسا فهو رمز للمرأة وهذا 
غالبية  الــمــرأة  مّثلت  حيث  إلــيــه،  أميل  مــا 
تعبر  والمتميزة  األخيرة  واللوحة  اللوحات، 
بقوة عن الصراع الداخلي مع دوامة الصراع 

الخارجي. 

جاناريتا،  الفنانة  أن  رأيــت  والخالصة، 

والتي بدأت منذ وقت مبكر بتسلق الطريق 
ــالل مــشــاركــاتــهــا  الــشــاق والــصــعــب مــن خـ
إبداعها، قد تمكنت  لتطوير  الفنية والسعي 
ريشتها  وإبــداع  المبتكر  أسلوبها  خالل  من 
مــن يشاهد  روح  فــي  الــدهــشــة  ــارة  ــ إث مــن 
في  والتفكير  للتساؤل  ويدفعه  المعرض، 
دوامة الصراع والحياة من األسود لألبيض، 
يسود  ما  من خالل  لوحاتها  استلهمت  وقد 
الــعــالــم مــن صــراعــات مــن جــانــب، ورعــب 
جانب  مــن  الــوبــائــيــة  الجائحة  مــن  وخـــوف 
تثير  ــاٍت  رمــزي مــن  الكثير  فأضافت  آخــر، 
الدهشة إلى لوحاتها، فكان استلهاًما اقتنص 
الجمال وسحره وتأثيره، في فضاءات لونية 
والهجائي  اللوني  التعبير  فيها  استخدمت 
اللوني أيضا، فكانت لوحات حافلة بالجمال 
ذات  بلوحاٍت  فأبدعت  والغرابة،  والفكرة 
مدًى يثير الدهشة، لم يخل أسلوب اللوحات 
المستخدم من الغموض بالرمزية بثورة على 
نسجت  قوية  كانت  فيها  التعابير  المألوف؛ 
سحر األلوان تاركًة للقارئ والمتأمل أن يصل 
إلى ما يراه وينعكس على روحه، فهي تركت 
لالسم  يكون  ال  كي  أسماء  بــدون  اللوحات 
المجال  له  تاركة  المشاهد،  روح  تأثير على 
في  ولكنها  والــبــصــري،  الــفــكــري  للتفاعل 
والرمزية  التعقيد  ابتعدت عن  نفسه  الوقت 
المغلقة، من خالل لمسات ريشتها بلحظات 
وتحس  تراه  ما  مع  متفاعلة  كانت  إنها  أرى 
خاصة  فنية  وبصمة  جمالية  بإبداعية  به، 

ومختلفة ومساحة بصرية مدهشة.

كاتب ومصور - األردن.  *
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عند الكتابة عن عبدالعزيز بن عبداهلل 
الربيعي، الذي انتقل إلى رحمة اهلل يوم 
الجمعة غرة ذي القعدة ١٤٤٢هـ، ال يملك 
المرء سوى الوقوع في حيرة مشابهة؛ هل 
نقول الشيخ الربيعي أم األستاذ الربيعي؟

فمع أنه كان أستاًذا في األدب العربي 
بشهادة األديب المصري الدكتور محمد 
ــيــس تــحــريــر مجلة  ــب الــبــيــومــي رئ رجـ
مناصرة  مجال  في  ــَف  أّل وبما  األزهـــر، 
إال  المتنبي،  الطيب  أبي  العربية  شاعر 

إلــى ربــه بعد أن جاوز  أنــي وقــد مضى 
التسعين من العمر، اختار له لقب الشيخ 

رحمه اهلل.

ــان َعــلــيَّ عــنــدمــا كــنــت فــي مركز  كـ
على  الحصول  محاولَة  عكاظ  معلومات 
سيرة البارزين من الشخصيات السعودية 
اتصلت  ولــمــا  الــمــجــاالت.  مختلف  فــي 
الرياض،  في  الربيعي  بالشيخ  جدة  من 
مدرسة.  يدخل  لــم  ــه  أن بقوله  فوجئت 
أكثر  استمرت  التي  المكالمة  في  وقــال 

أقباس من
سيرة الشيخ الربيعي

■¦محمد¦علي¦حسن¦اجلفري*

يروى أنه وصل إلى مسمع الملك خالد بن عبدالعزيز أن قارئ القرآن الُمتِقن، 
الشيخ علي عبداهلل جابر، حصل على شهادة الدكتوراه في فقه القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق. فلما رآه الملك قال له: »حيرتنا يا شيخ علي، بعد ما حصلت 

شهادة الدكتوراه فل ندري هل نناديك الشيخ أم الدكتور؟«

ا يبتسم ويقول: هذا من فضل اهلل علّي. لكني أتخيل أن  أكاد أرى الشيخ علّيً
الملك قال: طيب وش تبينا نناديك؟ قال الشيخ: االسم الذي سماني به أبي يكفي 

يا موالي. 

رحم اهلل الملك خالد وإمام الحرم الشيخ علي عبداهلل جابر.
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األمير خالد بن أحمد السديري

من نصف ساعة إن والده حينما 
تلقى  بالغاط،  مزرعته  في  كــان 
فحركه  لــه.  صديق  مــن  خطاًبا 
ذلك  في  -وهو  االستطالع  حبُّ 
يسأل  أْن  غــنــم-  راعـــي  الحين 
فبسط  الخطاب،  يحتويه  عما 
ذلك  مــن  وتعلم  ــورقــة،  ال ــده  والـ
والده عبداهلل  يد  الخطاب على 
بن عبدالمحسن الربيعي حروف 
بـــدًءا مــن بسم اهلل  األبــجــديــة، 

الرحمن الرحيم.
الصوفي  السيد  قصة  تشبه  قصة  تلك 
العيدروس.  جعفر  السيد  الشهير  الحضرمي 
في  وهو  اهلل  إلى  وتضرع  بكى  أنه  قيل  فقد 
سن الصبا أن ييسر اهلل له تعلم القراءة. ثم 
نام، ولما استيقظ وجد نفسه قادًرا على فك 
الحرف والقراءة. معقول؟ ذلك من فضل اهلل 
الواسع. وهو صاحب القصيدة الجميلة التي 

لها ارتباٌط بما نحن فيه من سيرة ربيعية. 
قال الفتى العيدروســي: كل من جّد وشمْر، 

يظفر بما هو بعيْد.
ومن مشى سْعف عارف يعرف البحر والبْر، 

يُكتب موّفْق سعيْد.
عبدالعزيز،  الشيخ  مــع  المكالمة  أثــنــاء 
دعاني لزيارته في الرياض. فقلت له أنا أجدر 
بأن تزورني في جدة. فتعجب وقال: ولم هذه 
بو  يــا  غطرسة  تحسبها  ال  قلت:  ــجــدارة؟  ال
محمد، لكن زيارتك ستكون لبيت اهلل الحرام 
فقال  جــدة.  في  تزورنا  ذلك  بعد  ثم  للعمرة، 

متحسًرا: 
لكني مقعد على كرسي ال أتحرك بدونه. 

الصحي.  وضعه  عــن  سمعت  لما  حزنت 

ومن تلك المكالمة بدأت صداقة 
توطدت خالل اثنتي عشرة سنة، 
رحمه  بوفاته،  النبأ  جاءني  حتى 

اهلل.
ورد  كما  وحاجته  مــات  وقــد 
فــي الــحــديــث الــشــريــف »يــمــوت 
الــمــؤمــن وحــاجــتــه فــي صـــدره«. 
بعمرة،  القيام  يتمنى  كــان  فقد 
لكن لم تسمح له حالته الصحية. 
أحــوال  صــالح  يتمنى  كــان  كما 
فيه،  انصدع  ما  رأب  ويتمنى  العربي،  العالم 
وقيام مؤسسات المجتمع المدني التي تعالج 

أوجاعه وتسدد مراميه.
الرياض،  إلــى  سافرت  لطلبه  واستجابة 
ذو  حديٌث  ودار  العامر،  منزله  في  وقابلته 
شجون عن مدينة الغاط مع صديقين له، ثم 
مسألة  إن  وقالوا  القصيمي،  عبداهلل  ذكــروا 
فيها.  يفصل  سبحانه  هو  اهلل  عند  اإليمان 
أحمد  اإلمــام  إن  عبدالعزيز:  الشيخ  قال  ثم 
بن يحيى حميد الدين إمام المملكة المتوكلية 
المصري  بالرئيس  والتقى  مصر  زار  اليمنية 
قال  اللقاء  ختام  وفــي  عبدالناصر،  جمال 

الرئيس عبدالناصر: هل لك خدمة يا إمام؟
 فقال اإلمام أحمد: نعم يا بكباشي. تطرد 

عبداهلل القصيمي من مصر. 
فقال الرئيس عبدالناصر: ولماذا يا إمام؟ 
إلى  يــأتــون  اليمنيين  الطلبة  ألن  فــقــال: 
لقائهم  بــعــد  ــودون  ــعـ ويـ مــوحــديــن  ــقــاهــرة  ال

بالقصيمي ملحدين. 
تتحدث  عندما  الربيعي  الشيخ  يبهرك 
إليه بما يختزن في صدره من أشعار العرب، 
بها  يشعر  التي  بالمودة  إليه  يجذبك  ولكنه 
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محدثه. فمع ندرة المكالمات، إال إنه في كل 
منزله  في  زرتــه  وقد  الزيارة.  يطلب  مكالمة 
بالرياض َغيَر مرة، واستفدت من أدبه وثقافته 
بكبار  وصداقته  لقاءاته  عن  وعلمت  العالية، 
محمد  محمود  الدكتور  ومنهم  العرب،  أدبــاء 
تحرير  رئيس  ــب  أدي البير  واألســتــاذ  شــاكــر، 
مجلة اآلداب اللبنانية. والدكتور محمد رجب 
البيومي األديب والشاعر المصري المعروف. 
الصافي  أحــمــد  الكبير  الــعــراقــي  والــشــاعــر 

النجفي وغيرهم. 

وفي شبابه، وجد الفتى الربيعي وظيفة في 
جازان. لعلها مع األمير خالد السديري. وكنت 
تستحق  في قصة  خالد  األمير  له  ذكرت  قد 
زوجتي  جــد  أن  ذلــك  باختصار.  ولــو  النشر 
السيد عبداهلل بن علوي الجفري قد سافر من 
العالمية  الحرب  اندلعت  ثم  إلى مصر،  عدن 
الثانية، فلم يستطع العودة إلى عدن ال بالبحر 
ووصل  المملكة،  إلى  التوجه  فقرر  بالبر،  وال 
إلى الرياض في ضيافة الملك عبدالعزيز، ثم 
توجه إلى جازان، وهناك الحظ األمير خالد 
دفتًرا  ضيفه  مع  أن  جــازان  أمير  السديري 

يكتب فيه كل يوم. فسأله عنه. 

 فقال : إنه يسجل فيه يومياته. 

فأعطاه  مطالعته.  يمكن  هل  األمير  فقال 
تنقيط.  بدون  الكتابة  أن  األمير  ووجد  إيــاه. 

وبعد ذلك فقد الدفتر! 

ولما سمع مني الشيخ عبدالعزيز الربيعي 
هذه القصة قال: اكتبها لي عسى أن يكلم أحد 
أبناء آل السديري. ولكن األجل عاجله رحمه 
اهلل قبل أن يكتمل البحث عن دفتر مذكرات 
مفقود منذ سبعين أو ثمانين سنة. وحتى إذا 

وجدناه فال أظننا نستطيع قراءته ألنه بدون 
تنقيط. 

الربيعي.  الفتى  أشواق  الوظيفة  تمأل  ولم 
فتوجه إلى صنعاء. ربما أعجبه القول المأثور 
الــســفــر«! قال  ــو طــال  ول بــد مــن صنعاء  »ال 
بجريدة  مقال  في  القفاري  عبداهلل  األستاذ 
ــارة يركب  تـــارة يمشي وتـ ــان  ــه ك ــريــاض إن ال
صالحة  والطرق  ــادرة،  ن فالسيارات  حماًرا. 
للمركوبات الحية فقط، كما كانت عبر التاريخ 

منذ عهد نوح عليه السالم!

عالًما  الربيعي  الفتى  دخل  صنعاء،  وفي 
جديًدا، لكأنه كوكٌب مختلٌف عن بقية الجزيرة 
العربية. كان يريد أن يتعلم، وأن يحصل على 
زاٍد من الثقافة قبل أن يعود إلى بالده، وهناك 
اإلمام  ولكن  اليمن،  رجال  طليعة  إلى  تعرف 
ابن  مــن  عيًنا  يــكــون  أن  يخشى  ــان  ك أحــمــد 
سعود عليه.. فجعله تحت المراقبة. لكن من 
عنده  سيكون  جاسوًسا  كان  إذا  أنه  البديهي 
ويلبس  صنعاء،  أهل  بزّي  يتزّيا  وسوف  مال. 

الملك خالد بن عبدالعزيز
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فيه  يشتبه  ال  حتى  القات  ويمضغ  الجنبية، 
في  موجودة  ليست  القرائن  هذه  وكل  أحــد، 
الفتى النجدي. ولما استأذن اإلمام أحمد في 
العودة إلى بالده بعد سنة ونصف من اإلقامة 

في اليمن، أِذن له.

الملك  قابل  قد  كان  إن  ِعلٌم  وليس عندي 
عبدالعزيز رحمه اهلل. ولو قابله الملك لوجد 
عنده ثقافة طيبة وهو في فجر شبابه. فقد 
كتابه  في  ارمسترونغ  اسمه  غربي  كاتٌب  ذكر 
الملك  إن   The Lord of Arabs العرب  سيد 
عبدالعزيز كانت هوايته محاورة جلسائه، أما 
إذا كان جليسه أجنبًيا، وقل مثل ذلك لو أنه 
جاء من سفر، فإنه يوالي األسئلة عليه ليعرف 
ما يدور في خارج المملكة، في عصٍر لم يكن 
على  المذياع  سوى  التواصل  أجهزة  من  فيه 
أيًضا.  الضعيف  والتلغراف  محطاته.  ضعف 
العربية  للمملكة  والء  الربيعي  للشيخ  وكــان 

السعودية وقياداتها؛ فقد ذكر لي ولده األستاذ 
محمد بن عبدالعزيز الربيعي أن لوالده صلة 
لم  إنه  إال  الملك عبدالعزيز.  أنجال  بالملوك 

ل في ذلك. يُفصِّ

عبدالعزيز  الشيخ  عمل  ــاض،  ــري ال وفــي 
حميًما  صــديــًقــا  وكـــان  الـــزراعـــة،  وزارة  فــي 
الشاعر  البحاثة  األديب  الشيخ  الوزارة  لوكيل 
عبداهلل بن خميس. وكان من مؤسسي جريدة 
مواصلة  عن  يمنعه  لم  العمل  لكن  الجزيرة. 
زرته  عندما  أنني  وأذكــر  القراءة.  في  تبحره 
أول مرة قبل بضع سنوات، رأيت في صالونه 
آالًفا من الكتب. ولما زرته مرة ثانية تضاعفت 
كي  الدواليب  بين  أمشي  صرت  حتى  الكتب 
الشيخ  مــع  يجلس  ومــن  مجلسه.  إلــى  أصــل 
لم  الكتب  هذه  أن  يعلم  ثقافته،  غور  ويسبر 
كان من جيٍل  للمفاخرة. فقد  وال  للزينة  تكن 
يؤمن بأهمية القراءة والتعمق فيها واالستزادة 

منها بنهم ال يعرف الكلل.

ــدره فــي مجال  ــه فــي صــ ــات وحــاجــت ــ وم
الثقافة. فقد قال في كتابه )نقاش حول أبي 
سبب  في  يُفّصل  سوف  إنه  المتنبي(  الطيب 
قتل المتنبي في كتاب مستقل، إذا شاء اهلل، 

إن كان في العمر بقية« - صفحة ٦٦.

الكتاب.  لتأليف هذا  لكن لم يمهله األجل 
وللفائدة، فإن خالصة رأيه في مقتل المتنبي 
أنه وقع لسبب سياسي، ال كما يقول النقاد أنه 
بسبب قصيدة هجاء شنيعة قالها المتنبي في 

أحد خصومه!

يكن  فلم  للمتنبي،  تعصبوا  قــد  والــنــاس 
ذلك.  في  بدًعا  الربيعي  عبدالعزيز  الشيخ 
يفارق  المتنبي ال  ديــوان  أن  أذكــر في صباي 
مجلس أبي رحمه اهلل. وال ينافس المتنبي في 

كتاب الشيخ الربيعي عن أبي الطيب المتنبي
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عصرنا سوى أمير الشعراء أحمد شوقي. وقد 
صرح الشيخ الربيعي أنه يحب أحمد شوقي. 
وتمنيت لو أنه ألف عنه كتاًبا. ألني من أنصار 
محمد  الشيخ  خطى  مترّسًما  شوقي،  أحمد 
أفضل  عــن  سئل  عندما  الــشــعــراوي  متولي 

شعراء العربية إليه فقال:
الحسين  بــن  أحمد  ويقصد  األحــمــدان.   
المتنبي وأحمد شوقي. ثم قال: ولوال الحياء 

لقلت أحمد شوقي وحده.
»نقاشات  كتاب  الربيعي  الشيخ  ألف  وقد 
كتاب  قرأ  أن  بعد  المتنبي«  الطيب  أبي  حول 
األستاذ عباس حسن بعنوان »المتنبي وشوقي 
على  هجوًما  الكتاب  فوجد  الشعر«،  وإمــارة 
أبي الطيب يصل إلى درجة الهجاء. والكتاب 
يرد ويفند كل ما انتقده األستاذ عباس حسن 
في المتنبي في سعيه إلثبات أن أحمد شوقي 
الشيخ  والــتــمــس  المتنبي.  مــن  كعًبا  أعــلــى 
ــعــذر لــألســتــاذ عــبــاس حسن  عــبــدالــعــزيــز ال
من  يعتمد على صحيح  لم  عباًسا  إن  بالقول 
الضوابط، وسيطر عليه الهوى بدل أن يكون 
تاٍم  على قصوٍر  ودلَّ  القول،  بعيًدا عن جنف 
في اإلدراك. وذلك سببه أن المؤلف الفاضل، 
ُكتًبا  وتأليفه  النحو،  في  العلمية  مكانته  على 
الباب،  هــذا  فــي  المهمة  الــمــراجــع  مــن  تعد 
الموازنة  في  كتاًبا  يصدر  ألن  أهــاًل  يكن  لم 
مكانهما  لهما  كبيرين  شاعرين  بين  الشعرية 

الملحوظ في الشعر العربي!

ولعل شداة األدب يشكرون لألستاذ عباس 
المتنبي،  شأن  من  الغض  في  صنيعه  ُحسَن 
المكتبة  استفادت  لما  يــداه  خّطت  ما  فلوال 
علم  ثمار  من  العربي  األدب  وتاريخ  العربية 

العربي  الشاعر  عن  منافًحا  الربيعي  الشيخ 
الكبير.

ومن ميزات الشيخ عبدالعزيز الربيعي أنه 
البيومي ليس عنده  كما قال د. محمد رجب 
استعداد للمداجاة أو المداهنة، بل يقول رأيه 
صريًحا ال مواربة فيه، رغم ما قد يكون فيه 
البيومي  المنقود. وقد أفاض  من قسوة على 
الشيخ  بــه  مــا يتصف  فــي شــرح  رحــمــه اهلل 
إسعاف  المروءة  خصلة  ذلك:  ومن  الربيعي، 
الملهوف، وهي خصلة نادرة في عصرنا. وأورد 
الدكتور البيومي في كتابه من »أعالم العصر« 
ا نعًيا للشيخ  بيتين من الشعر.. يصلحان ختاًمً

الربيعي وسيرته الحافلة بالمروءة.. هما:

ــــي تــبــكــي ــروءة وهـ ــ ــمـ ــ ــررت عـــلـــى الـ ــ مــ
ــتــــحــــب الــــفــــتــــاة ــنــ فــــقــــلــــت عـــــــــلم تــ

ــلــي  ـــ ــي وأهـــ ـــ فـــقـــالـــت : كـــيـــف ال أبــكـــ
مــــاتــــوا اهلل  خــــلــــق  دون  جـــمـــيـــعـــا 

نائب مدير مركز معلومات عكاظ سابقا- ومترجم.  *

الشيخ عبدالعزيز الربيعي رحمه اهلل
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هنا  لكنها  حياتهم،  ِسيَر  الناس  يكتب 
سيٌر للموت. الموت جزء من رحلة الحياة، 
الحياة الكاملة لما بعد الموت المحسوس 
والمبكي عليه. عدُّ الموَت جزًءا من الحياة 
ال يعني تقّبل الكثيرين له، فما يزال مهاًبا 
المحاذير  مــن  الكثير  وحــولــه  وغــامــًضــا 

التي تمنع أو تحّد من الحديث عنه. كان 
أثناء  وأخـــرى  فترة  بين  أصدقائي  أحــد 
جلستنا الدورية مع الرفاق، يلقي كلمة أو 
يستحضر بيت شعر أو حكاية عن الموت، 
غرابة  بقدر  غريًبا  حديِثه  استقباُل  كان 
أصبح  ذلــك  بعد  لكن  وُفــَجــاءتــه،  حديثه 

كيَف نكتُب الموَت؟
■¦رائد¦العيد*

في لقاء حوارّي مع بعض األصدقاء، ُطرح سؤال: ما هي األشياء التي ال ُيمكن 
لها؟ من اإلجابات المتكررة كانت: الموت، لحظته األولى وما يليها. ومهما  تخيُّ
التمثل  أنها تبقى عصّية على  الموت، إال  الدينية مبّينًة رحلَة  النصوص  جــاءت 
الذهني. لذا، فالحديث عن الموت يجيء دائًما مشتبًكا برموز الحياة، نصنع موًتا 
نقدُر على التعاطي معه، ونؤسس لمواجهة مصطنعة تكون الغلبة فيها للنص. 
فإذا كان الموُت قادًرا على إفناء الجسد، فإن الكتابة تصنع جسًدا ال يقوى الموُت 
على هزيمته. الصراع بين الموت والفن ال نهاية له، وإن انتصر الموت في معاركه، 
فالحرب ال شك لصالح الفن، »قصيدتي! ال ليس هذا الشأن/ شأنك أنت مسؤول 
عن الطيني/ في البشري، ال عن فعله أو قوله- هزمتَك يا موُت الفنوُن جميعها/ 
الفراعنة/  الرافدين، مسلة المصري، مقبرة  بــلد/  يا موت األغاني في  هزمتك 
الخلود/  وأفــلــت مــن كمائنك  وانــتــصــرت  الــنــقــوش على حــجــارة معبد هــزمــتــك/ 
فاصنع بنا، واصنع بنفسك ما تريد«، كما يقول محمود درويش في جدارّيته التي 

كتبها بعد العودة من الموت. 
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طريقة  وكأنها  ر،  والــتــنــدُّ بالسخرية  يُستقبُل 
الموضوع  هذا  مواجهة  من  الهرب  في  الرفاق 
نخشى  الــتــي  المواضيع  مــن  كغيره  ــمــؤرق،  ال

مواجهتها، فنهرب منها أو نسخر. 
الحديث عن المخاوف أسهُل األدوية وأقلّها 
العظيمة  درويش جداريته  كتب محمود  تكلفة. 
للتصالح معه بعد توقع قربه  الموت،  لمواجهة 
بسبب عملية القلب المفتوح التي أجراها، كتب 
أن  رجاؤه  منها  فجاء  للموت،  طلباته  معاريض 
يكون الموت أكثر وضوًحا مع اآلخرين، أن يكّف 
عن الغموض والخداع، وكأنها لو فعل ذلك لبقي 

موًتا: 
»فلتكن العلقة بيننا

ودية وصريحة: لك أنت
ما لك من حياتي حين أمألها 
ولي منك التأمل في الكواكب 
لم يمت أحد تماًما. تلك أرواح

تغّير شكلها ومقامها«. 
ــو بــارغــاس يــوســا فــي خطاب  يــقــول مــاري
الموت  من  تجعل  »الكتابة  نوبل:  جائزة  تسلّمه 
األولــى  للوهلة  الجملة  تُفهم  عــابــًرا«،  َعــَرًضــا 
كعبارة تقليدية في مديح الكتابة وعصيانها عن 
واحدة  في  مقصده  يبّين  يوسا  أن  إال  الموت، 
من حواراته فيقول: »ألن الموت في األدب ليس 
مخيًفا البتة. إذ إنه يبقى َعَرًضا دائًما. ندافع 
كتاب  لنأخذ  خارجه.  ألننا  تجاهه  أنفسنا  عن 
»موت إيفان إيليتش« لتولستوي، إنه مائة مقطع 
ألنها  بالسعادة؛  نشعر  ذلــك  ومــع  الموت،  عن 

مروية بطريقة مدهشة.
لنُحّذر  أيًضا طريقة  هو  الموت،  نروي  أن   
أنفسنا من الخوف الذي يوحي به«. لكن يبقى 
السؤال: كيف هو الموت عندما يكون واقًعا ال 
َعَرًضا أدبّيًا فقط؟ عندما نتّيقن ُقرب موعده؟ 

الكاتبة  الــســؤال  هــذا  على  اإلجــابــة  تحاول 
األسترالية كوري تايلر في سيرتها الذاتية التي 
عبدالوهاب  السعودي  الشاعر  مؤخًرا  ترجمها 
أبو زيد، واختار لها عنوان »في معنى أن نموت«، 
الموت  تجاه  تأمالتها  في  القارئ  مصطحبًة 
رحيلها،  وأزف  بالسرطان  ــصــت  ُشــخِّ بعدما 

فحاولت التقّوي على الموت بالكتابة عنه. 
إذا كان الموت إشكالية في الرواية، فهو في 
بتناقضات  الشعور  إذ  مشكلة؛  الذاتية  السيرة 
الموت يستتبعه شعور قويٌّ باأللم، ومن ثّم تأتي 
محاولة فهم هذا الشعور وحّل هذه التناقضات. 
يقول عبدالرحمن بدوي في »الموت والعبقرية«: 
اإلنسان  يشعر  حينما  مشكلة  الــمــوت  »يــكــون 
شعوًرا قوّيًا واضًحا بهذا اإلشكال، وحينما يحيا 
هذا اإلشكال في نفسه بطريقة عميقة، وحينما 
إشكاليته  كما هو ومن حيث  الموت  إلى  ينظر 
هذه؛ ويحاول أن ينفذ إلى سّره العميق ومعناه 

الدقيق من حيث ذاته المستقلة«. 
قّسمت كوري تايلر سيرتها إلى ثالثة أقسام؛ 
تحكي  بــاردتــان«،  »قــدمــان  بعنوان  كــان  األول، 
تشخيصها  بعد  االنتحار  مــع  محاوالتها  فيه 
بالسرطان، وما منعها منه هو القانون األسترالي 
الذي ال يُعطي اإلنسان حق الموت، ورأفتها بمن 
سيلقى جسدها بعد مفارقة الروح وعدم رغبتها 
في فجعهم، لقاءاتها االجتماعية مع السائرين 
على  المستعصية  بــأمــراضــهــم  ــمــوت  ال نــحــو 
الشفاء، هواجسها المتقلبة بين انعدام اإليمان 
وتستغربها،  تنتابها  التي  األخالقية  والوخزات 
معها،  التعامل  في  وطريقتهم  لألطباء  تقييمها 
وتبحث  مشكلتها  تشكي  نفسي  لمعالج  ذهابها 
ما  نقرر  أن  »علينا  بقوله:  وصدمتها  حل،  عن 

االسم الذي نطلقه على مشكلتك«! 
تــحــّدثــت فــي الــقــســم الــثــانــي عــن نشأتها 
والدتها  ووفــاة  أسرتها  وعن  حياتها،  ومراحل 
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المشاعر  وباردة  المتوترة  عالقتها  والدها،  ثم 
السرد  عدسة  األصغر،  وأخيها  األكبر  بأختها 
أوقــات  السيئة،  اللحظات  على  أكثر  مــركــزة 
الوفاة، وما بعد الموت، كيف تعاملوا مع جثمان 
والديها وماذا تؤمل هي أن يُفعل بها حينذاك، 

فجاء هذا القسم بعنوان »غبار ورماد«.
ــان الــمــاضــي/  ــزمـ ــان الــحــاضــر والـ ــزمـ »الـ
المقبل،  الزمان  في  ربما،  كالهما،  حاضران 
الماضي«،  الــزمــان  يحتويه  المقبل  والــزمــان 
إليوت،  س.  ت.  اإلنجليزي  الشاعر  يقول  كما 
والذي تستشهد به الكاتبة لتؤكد أن األزمنة في 
حقيقتها كلها زمن واحد. هذا ما دفعها للعودة 
إلى البدايات والمدرسة والحدائق التي اكتشفت 
فيها ألول مرة الموت، والقرى التي تنّقلت إليها 
مع أسرتها والمخاطر التي واجهوها في القسم 

الثالث من الكتاب بعنوان »نهايات وبدايات«. 
الذكريات السيئة تُصبح جميلة في اللحظات 
الموت،  تكون مشرًفا على  األكثر سوًءا؛ »حين 
حتى ذكرياتك األكثر تعاسة يمكن لها أن تبعث 
ليست  المتعة  أن  لــو  كما  الحنين،  مــن  نــوًعــا 
مقتصرة على األوقات الطيبة، بل إنها منسوجة 

خالل أيامك مثل خصلة من خيوط الذهب«.
يُبّين الكتاب تهافت التصورات العلمانية تجاه 
المكابََرة إللحادها؛  الكاتبة  الحياة وإن حاولت 
يُعّري  »االحتضار  بأن  اعترافها  يكفي  إنه  إال 
آخر«.  شيء  أي  من  أكثر  العلمانية  محدودية 
وكعادة اإلنسان المدفوع للعودة إلى خالقه في 
إخبارها  لحظة  عن  الكاتبة  تحكي  األزمـــات، 
بأنها  الدماغ  في  جراحية  لعملية  باحتياجها 
منها  وتطلب  المتوفاة  أمها  تستذكر  جلست 
كيف  تعرف  تكن  لم  ألنها  أجلها،  من  الصالة 
أبسط  تذّكر  حتى  تستطع  لم  بنفسها.  تصلي 
المدرسة  إيــاهــا  تُعلّمها  كانت  التي  األدعــيــة 

وجود  ومتمنية  نفسها  مخاطبة  بها،  وتلعثمت 
أمها لتعلّمها.

النفس  فــي  الدفين  اإلحــســاس  هــذا  يؤكد 
الذي  اإلسالمي  التصّور  صحة  على  البشرية 
يحث دائًما على ضرورة المزاوجة بين العيش 
الترغيب  بين  األخروي،  واالستحضار  الدنيوي 
بالموت  التفكير  ضــــرورة  بــيــن  والــتــرهــيــب، 
والــحــديــث عــنــه بــيــن فــتــرة وأخــــرى، حــتــى ال 
ِفيَما  ﴿َوابْتَِغ  الحياة  بنا  وتلهو  القلوب  تتخشب 
ِمَن  تَنَس نَِصيبََك  َواَل  اآْلِخــَرةَ  اَر  الــَدّ  ُ اهلَلّ آتـَـاَك 

ُ ِإلَيَْك﴾. نْيَا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن اهلَلّ الُدّ

وال  يغني  ال  الموت  عن  الشاعري  الحديث 
اإلسالمي  التصّور  إطــار  في  جــوع،  من  يُسمن 
الذي يعّول على العمل أكثر من الكالم، وهو ما 
يعني عدم اتساقه مع التداول الرومانسي للموت 
وكأنه رفاهية، ومما يدل على استحضار هذه 
الفكرة غالُف الكتاب الذي كان من المفترض 
فهو  مثاًل  بالسواد  الموت،  عن  أكثر  يعّبر  أن 
اللون األكثر التصاًقا به، فكما يقول كاندنسكي 
في »الروحانية في الفن« عن اللون األسود: »إنه 
الصمت األبدي بال بصيص أمل في المستقبل، 
اللون  إن  العدم.  هاوية  في  الرهيب  والسقوط 
األسود شيء قد احترق، أشبه ما يكون برماد 

نعش«.

»وألننا نشرع في الموت لحظة مولدنا« كما 
بما استقّرت عليه  الكتاب  الكاتبة، تختم  تقول 
من تصّور للحياة وهي تلّوح لوداعها، »كلنا على 
بعد مليمتر واحد من الموت، طوال الوقت، لو 
قّدر لنا أن نعرف فحسب«؛ هذه المعرفة التي 
وفق  الحياة  الختيار  تدفعنا  أن  المفترض  من 

إرادتنا، وعدم تبديدها بما ال نحب.
كاتب سعودي.  *
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العدد نوافذ

عبقري  عن  وحزينة  مؤلمة  ــة  رواي  
بائس ومديون ومريض وحزين ومطارد، 
بالكتابة  تمسكه  ســوى  ــا  حــّيً يبقيه  ال 

وباألمل.

 يكتب في ١٨٧٦م رسالة إلى صديقه 
أبو لون مايكوف :

 )إليك ما حصل: كنت أعمل وأتألم، 
هل تعرف ماذا يعني التأليف المأجور؟ 
الطلب  حسب  تكتب  لــم  أنــك  أعتقد 

تــتــعــرض آلالم هــذه  ــم  ولـ وبـــاألمـــتـــار، 
الجحيم(

وبين  بينه  الرهيبة  المطاردة   هــذه 
المال جعلته حزيًنا دائًما ومشكًكا فيما 
يكتب، يقول في جزٍء آخر من الرسالة :

 )أؤكـــد لــك أن الــروايــة قــد تكون ال 
حد؛  ألقصى  كرهتها  لكني  بها،  بــأس 
ألنها ال بأس بها، وليست جيدة تماًما، 
لم تكن ترضيني، لكن ماذا أفعل والوقت 

رسائل دستوفيسكي

■¦صالح¦القرشي*

الذين طالعوا رسائل دستوفيسكي )صدرت في مجلدين بترجمة خير الضامن، 
ونشرتها دار سؤال(، وقد تم تصنيف تلك الرسائل في سبعة أبواب تبًعا للروايات 
الشهيرة لهذا الروائي الكبير، بداية من رسائل »ما قبل الفقراء ١8٤6م« إلى ما قبل 

األخوة »كارامازوف١880م«، ثم في النهاية رسائل األيام األخيرة من حياته.

 الذين طالعوا تلك الرسائل سيراودهم حتًما ذلك اإلحساس بأنهم أمام رواية 
أخرى من روايات دستوفيسكي، بطلها هذه المرة دستوفيسكي نفسه.
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هو الرابع من ديسمبر؟(.

 دستوفيسكي في تلك الرسالة كان يتحدث 
الرواية  تلك  »األبــلــه«،  الشهيرة  روايته  عن 
واالنتشار،  واالستحسان  الخلود  نالت  التي 
وترجمت إلى مختلف لغات العالم، لكنها لم 

تنل االستحسان الكامل من كاتبها.

ديستوفيسكي  رســائــل  طــالــعــوا  ــذيــن  وال
سيكتشفون أّن أغلب رواياته العظيمة كتبت 
الدائنين،  ومــطــاردة  الــوقــت،  ضغط  تحت 

وحاجته المتواصلة إلى المال.

الشخصية  وآالمــه  معاناته  جانب  وإلــى 
ودورانه  المال،  إلى  المستمرة  حاجته  تجاه 

المتواصل  الديون، وعكوفه  الدائم في فلك 
الوحيد  النجاة  طوق  هي  بما  الكتابة؛  على 
له، نجده في جوانب من رسائله يتطرق إلى 
موقفه  وعلى  رواياته،  على  اشتغاله  طريقة 
ذلك  في  يحدث  ما  تجاه  والفكري  ــي  األدب

الوقت.

الكاتب  )إن  الرسائل  إحــدى  فــي   يكتب 
الروائي،إضافة إلى الحبكة، يجب أن يعرف 
الواقع  التفاصيل،  وبأصغر  الدقة،  بمنتهى 
ليس  يــصــوره،  ــذي  ال والمعاصر  التاريخي 
عندنا في اعتقادي غير كاتب واحد يمتلك 
فكتور  أقّدر  أنا  تولستوي،  هو  الميزة،  هذه 
هيغو رفيع التقدير، حتى أن فيودور توتنيف 
الجريمة  إن  ــال:  وق مــرة،  ذات  مني  غضب 
والعقاب أعلى مستوى من البؤساء، اآلن أنا 
األخوة  )يقصد  كبيرة  روايــة  لكتابة  أستعد 
أغــوص خصيًصا  أن  وعــلــّي  كـــارامـــازوف(، 
به  ُملمٌّ  فأنا  بذاته،  الواقع  دراســة  في  ليس 
أصاًل، بل في تفاصيل المجريات، مثاًل جيل 
التي  المعاصرة  الروسية  واألســرة  الشباب 
البعد عن ما كانت عليه قبل  هي بعيدة كل 

عشرين عاًما(.

من  ينتهي  ــن  ل الـــقـــارئ  أن   الــخــالصــة، 
المشاعر  من  والكثير  إال  الرسائل،  مجلَدّي 
تتالطم في رأسه حول ذلك العبقري البائس 

فيودور دستوفيسكي!

كاتب سعودي.  *
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نساء
يبحرن
شماال

صافية  هي  هل  أيامك؟  حال  هي  كيف 
الصفاء،  هذا  يكدر  ما  يشوبها  أم  مشرقة، 
أو كله؟ أم إن  ويحجب بعض هذا اإلشراق 
األمر عندك ال يتعلق بالظروف وإنما يتعلق 
فهل  كذلك،  األمــر  كــان  وإذا  لها؟  برؤيتك 
معه  للتعامل  الخاصة  حكمتك  إلى  وصلت 
يتجدد  لنفسك  لومك  أن  أم  األيام  كدورات 

كلما حادت عن نهج االمتنان؟ 

من  بها  يتصل  مــا  وكــل  األســئــلــة،  هــذه 
تــأمــالت، وإحــبــاطــات، وذكــريــات، وآمـــال، 
العالم  أو دون ذلك هي  ومحاوالت ناضجة 
الذي ترافقنا في آفاقه د. ماري بيفير)١) في 

كتابها: »نساء يبحرن شماال«)٢). 

لقد كتب على غالف الكتاب أنه يناقش 

تواجهها  التي  والتنموية  الثقافية  القضايا 
النساء مع تقدمهن في العمر، وقد وضعته 
التي  والقراءات  التعليقات  اإلطار  هذا  في 
ُكتبت عنه-فيما اطلعت عليه-إذ إنه قّدم لنا 
مادة وصفية مركزة للموضوعات التي تتعلق 
قضايا  من  قّدمه  ما  لكن  المسّنات؛  بحياة 
بشكل مستقل عن عمقها  رؤيتها  يمكننا  ال 

اإلنساني والفلسفي العام.

فــالــكــتــاب يــتــنــاول أطــيــاًفــا مــتــعــددة من 
بلورة  على  ويساعدنا  اإلنسانية،  المعاناة 
وتطوير  الــخــاص،  بألمنا  المتعلقة  رؤيتنا 

مهاراتنا في التكّيف والرضا واالزدهار. 

حياة  تناولت  التي  القصص  كل  ولكأن 
أننا  إلــى  تنبهنا  كــانــت  الــمــســّنــات  الــنــســاء 

:¦ماري¦بيفير املؤلف¦
:¦الدار¦العربية¦للعلوم¦ناشرون الناشر¦

صفية¦اجلفري*  
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معاناة  مــن  األقــســى  الــجــانــب  عــلــى  نطلع 
ونقرأ  المعاناة،  تلك  مع  فنتماهى  اإلنسان، 
للتعامل  ومتعاطفة  وهادئة  حكيمة  خالصة 
األدوار  تغير  وارتباكات  اإلنساني،  األلم  مع 
االجتماعية، وعواصف المشكالت المتعلقة 

بعالقتنا بأنفسنا واآلخرين. 

وســواء أكــان قــارئ هــذا الكتاب قد بلغ 
مرحلة الشيخوخة، أم كان عمره دون ذلك، 
فإن الكتاب يحمل في طياته ما يساعد على 
)توسيع مخيلتنا األخالقية()٣) لشمل المزيد 
من وجهات النظر، بما يساعدنا على قبول 
بأهمية  أنفسنا، وقبول اآلخرين، وتبصيرنا 
على  لنحافظ  حياتنا  روافــد  بين  الموازنة 

عالقات إنسانية أصيلة.

مرحلة  يبلغ  لم  َمــن  لكل  الكتاب  يضيء 
فهم  على  تُعينه  مهمة،  تفاصيل  الشيخوخة 
معاٍن ثرية تهبها حكمة التجارب لمن تقّدم 
بهم العمر، وتجعله أكثر إدراًكا لما يحس به 
من  يواجهونه  ومــا  السن،  كبار  من  أحباؤه 
استشراف  إلــى  المرء  يحتاج  قد  تحديات 
أن  له  مقّدرا  كان  إذا  خاللها  من  مستقبله 

يمتد به العمر.

أربعة  إلى  الكتاب  المؤلفة  قّسمت  وقد 
السفر،  ومهارات  الرحلة،  تحديات  أقسام: 
وأضــواء  الــقــارب،  متن  على  والمسافرون 

الشمال. 

وكل قسم من هذه األقسام يتناول زاوية 
أفكار  وتشكل  اإلنساني،  النضج  زوايــا  من 
يعضد  متكاملة،  وحــدة  بمجموعها  الكتاب 

لشخصيات  حكايات  عبر  بعًضا  بعضها 
ماضيها  أحــوال  الكتاب  لنا  ينقل  حقيقية، 
إلى  التنظير  مــن  بنا  فينتقل  وحــاضــرهــا، 

المعايشة التي تهبنا بصيرة أكثر عمًقا. 

ينفذ  للكتاب  تناواًل  أقــدم  أن  وسأحاول 
على  تعين  رسائل  من  يوصله  ما  عمق  إلى 
قسوة األيام، وتتجاوز موضوعه الخاص إلى 
اإلنسانية  بالتجربة  المتعلقة  دالالته  رحابة 

المشتركة. 

المرونة..¦رحلة¦تعّلم

نتاج  هي  المرونة  أن  على  الكاتبة  تركز 
للمعاناة،  ومشاهدتنا  معاناتنا  مع  تعاطفنا 
فاأللم يدفعنا لنكون أكثر لطفا، كما يزيدنا 
إتقانها  يمكننا  مــهــارة  والــمــرونــة  صــالبــة، 
أو  الطهي  بها  نتعلم  التي  نفسها  بالطريقة 

قيادة السيارة. 

نعم، النمو ليس حتميا، وقد يبقى المرء 
حبيًسا لتصوراته القاصرة، تقول المؤلفة:

»جميعنا التقينا بامرأة دائمة الشكوى، ال 
تتحدث سوى عن نفسها، أو تنتقد اآلخرين 
ــا نــكــون نحن  غير واعــيــة لــذاتــهــا. وأحــيــاًن
ونصاب  نتذمر،  فجميعنا  الــنــوع؛  هــذا  من 
باإلحباط، ونقوم بخيارات تلقائية، فنخسر 
معاركنا مع شهواتنا ودوافعنا. ولكن، لم يفت 
األوان بعد لكي نغير سلوكنا نحو األفضل«، 
رحلة  النمو  أن  ــرنــا  تُــذكِّ ذلـــك،  مــع  وهـــي، 
فيها  أنفسنا  نطالب  أن  ينبغي  ال  مستمرة، 
بالكمال: »فالعالم ال ينقسم إلى نوعين من 
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النساء.. نوع ينمو وآخر ال. فكل واحدة منا 
تنتمي إلى المجموعتين، كل يوم تقريًبا من 
مرنات  فيها  نكون  أوقــاٍت  ثمة  حياتنا.  أيام 
أخرى  أوقــات  وفي  التكّيف،  وقــادرات على 
نكون فيها حساسات ومتشائمات! سيرافقنا 
مع  ولكن  دائما.  والغضب  والحزن،  األلــم، 
من  الصحيحة  والمجموعة  والنية،  اإلرادة 
المهارات، يمكننا أن نكون أكثر سعادة على 

المدى الطويل«)٤).

تحدثنا الكاتبة عن أهمية صياغة الدليل 
الخاص بنا لنحيا حياة مستقرة؛ ال بد لنا أن 
نحدد ما يجعلنا نشعر باالرتياح، وتلك األمور 
التي نضطر لفعلها ألجل مجاملة اآلخرين، 
أو خوًفا من اضطراب عالقتنا بهم، ولو كان 
إعطاء  على  قدرتنا  على  سلًبا  سيؤثر  ذلك 

أنفسنا حقها من السالم والسكينة. 

كما تحدثنا عن أهمية التواصل المستمر 
مع َمن نجد لديهم دفًئا واطمئناًنا من األهل 
ــاء، وتــتــحــدث عــن أن الــظــروف  ــدقـ واألصـ
أكثر  عصرنا  في  باتت  والزمانية  المكانية 
تحدًيا؛ بحيث أن تنظيم مثل هذا التواصل 
يحتاج إلى أن يجتهد المرء للتخطيط له وإال 
فإن األيام ستمر، وسيكون البعد هو األصل 
لنا  تهبه  الــذي  العاطفي  واألمــان  القرب  ال 
»تجد  المؤلفة:  تقول  الجيدة.  العالقات 
وقٍت  في  وحــيــدات  أنفسهن  النساء  بعض 
الحٍق من حياتهن ألنهن لم يقدرن العالقات 
بما فيه الكفاية لتنميتها والحفاظ عليها.« 

تتحدث الكاتبة أيًضا عن أهمية التغذية 

الذاتية، بأن نخلق ألنفسنا دوًما أوقاًتا لفعل 
ال  وأن  والمعنى،  بالجدوى  يشعرنا  ما  كل 
نستسلم لرياح تقلباتنا النفسية، وعدم وجود 
لينتظم عطاؤنا من  منافذ جاهزة ومناسبة 

خاللها. 

وتنبهنا الكاتبة إلى أن تغير ظروف الحياة 
بأوجاعنا  المرتبطة  السن  في  التقدم  مع 
االجتماعية،  أدوارنــا  واختالف  الجسدية، 
صداقات،  أو  أهــٍل  من  ألحبائنا  وفقداننا 
وتبّدل وجه الحياة قلياًل أو كثيًرا، كل ذلك 
سيجعل للعزلة نصيًبا أكبر من حياتنا، وهذه 
لنا إن أحسّنا  العزلة ستكون صديقة جيدة 
للتكيف والتي  استقبالها بمهاراتنا الجديدة 
طورناها عبر السنوات، وتعلمنا من خاللها 
قضاء  عبر  أنفسنا  صحبة  نحسن  كيف 
الحتياجنا  بمالءمته  غني  معها،  غني  وقت 
اعتراف  محض  يكون  قد  والــذي  النفسي، 
بمشاعرنا المريرة أو الغاضبة، والسماح لها 
بأن تحظى بتقديرنا، دون أن نحاول إعادة 
وتجميلها، فنسمي  األشياء  تدوير مسميات 
أنه  بعمق  مدركين  نكون  لكننا  ألًما،  »األلم« 
على  قدرتنا  ازدادت  أكثر  منا  أخــذ  كلما 
التعاطف والتقدير ومساعدة اآلخرين؛ ألننا 
سنكون أقرب إلى فهم آالمهم وعدم الحكم 

عليهم. 

تقديم¦الرعاية..¦تجربة¦المتناقضات

الرعاية  مي  مقدِّ مهمة  بــأن  يشعر  كلنا 
السن،هي  وكــبــار  المرضى  مــن  ألقربائهم 
واالحــتــرام،  التقدير  وتستحق  شاقة  مهمة 
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لكننا ربما نحتاج إلى مزيد تأمل في الكلفة 
النفسية التي يتحملها هؤالء في سبيل أداء 

مهمتهم بطريقة كريمة. 

التي  مهمتك  هــي  ــة  ــرعــاي ال ــكــون  ت أن 
متوازًنا  نظاًما  وتحرمك  وقتك  تستغرق 
لمواعيد نومك، والخلوة بنفسك، وتطويرها، 
والعناية بها وبعالقاتك االجتماعية، فإن من 
شأن هذا األمر أن يكون ثقياًل على النفس، 
بقدر ما يحقق لها الرضا والشعور بالمعنى؛ 
فهي مهمة تجمع بين المتناقضات، ويحتاج 
أصحابها إلى أن يتعلموا الموازنة بين رعاية 
التعاطف  ألن  اآلخــريــن؛  ورعــايــة  أنفسهم 
الزائد يؤول إلى أن يُنهك المرء نفسه، فال 
فيضر  معنوًيا،  ولو  بمهمته  القيام  يستطيع 

نفسه ويضر من نذر نفسه لرعايته!

يــدرك  أن  أهمية  عــن  المؤلفة  تتحدث 
ــى إنــصــاف  ــة حــاجــتــهــم إلـ ــرعــاي مــقــدمــو ال
النية  وتــجــديــد  عليها،  والــثــنــاء  أنفسهم، 
المرتبطة بعملهم، وأن ال يفرطوا في حقهم 
يسيًرا،  ــان  ك مهما  لالستجمام  وقــت  فــي 
والتعب  الغضب  مشاعر  عن  يتحدثوا  وأن 
ــام قــريــٍب أو صــديــٍق عــاقــل،  والـــمـــرارة أمـ
على  يساعد  القوية  المشاعر  عن  فالتعبير 

تخفيفها. 

دون  المعنى  هــذا  تــجــاوز  أستطيع  وال 
ــره اإلمـــام النسفي في  ــارة إلــى مــا ذك اإلشـ
في  بما  أعلم  )ربــكــم  تعالى:  قوله  تفسير 
كــان  فــإنــه  صالحين  تــكــونــوا  إن  نفوسكم 
ربكم   «  :٢٥  : غـــفـــوًرا(اإلســـراء  لــألوابــيــن 

البر  قصد  مــن  ضمائركم  فــي  بما  أعــلــم 
في  والكرامة  النشاط  ومــن  الوالدين  إلــى 
قاصدين  صالحين(،  تكونوا  )إن  خدمتهما 
حال  في  منكم  فرطت  ثم  والــبــر،  الصالح 
إلى  تؤدي  هنة  الصدر  حرج  وعند  الغضب 
منها  واستغفرتم  اهلل  إلى  تبتم  ثم  أذاهما، 
)فإنه كان لألوابين غفورا(، األواب الذي إذا 

أذنب بادر إلى التوبة«. 

مي  إن دعمنا ألهلنا وأصدقائنا من مقدِّ
فيه،  التفريط  لنا  ينبغي  ال  واجــٌب  الرعاية 
بها  نساندهم  التي  الصغيرة  والتفاصيل 
والتعاطف،  االســتــمــاع  وتــقــويــهــم:  تعينهم 
هدايا  إحضار  الـــودودة،  اليومية  المكالمة 
صغيرة يحبونها، الحرص على دعوتهن إلى 
قدرتهن  عدم  الغالب  كان  وإن  االجتماعات 
حكايات  عن  الحديث  الــدعــوة،  تلبية  على 
تشبه حكاياتهن، والثناء على عملهن الطيب. 

رواية¦قصة¦أفضل

محطات  آخــر  نحو  الطويل  طريقنا  في 
قطار العمر، وإذا كنا موفقين في التعلم من 
معاناتنا، وتجدد هويتنا عبر مراحلنا العمرية، 
واالجتماعية،  والنفسية  الجسدية  وآالمنا 
سرد  في  مهارة  أكثر  حينها  سنصبح  فإننا 
المثال  سبيل  »على  المشجعة:  القصص 
بفظاظة  الصديقات  عندما تتصرف إحدى 
معنا، قد نقول في أنفسنا: »ال شك أن يومها 
تمكننا  التعاطف  على  فقدرتنا  سيًئا.«  كان 

من الروّية في النظر إلى األمور. 
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العدد قراءات

أيضا  تجعلنا  الــتــعــاطــف  عــلــى  الــقــدرة 
قصصنا  فــي  النظر  ــادة  إعـ على  ــادراٍت  ــ ق
الخاصة التي كنا ننظر إلى الجانب المظلم 
الــجــوانــب  إلـــى  ننظر  كــيــف  فنتعلم  مــنــهــا، 
المشرقة في سلوكنا في أشد أيامنا عتمة؛ 
ونجد حينها أن لدينا قصة أخرى تحقق لنا 
قدًرا طيًبا من الرضى واالمتنان - هلل أوال 

- ونحن نرويها ألنفسنا. 

نفسية،  معالجة  »بصفتي  المؤلفة:  تقول 
ــت مــســاعــدة مــريــضــاتــي عــلــى صنع  حــاول
مثل:  أسئلة  عليهن  أفضل، طرحت  قصص 
ظننِت..؟  مما  أقــوى  أو  شجاعة  كنت  متى 
الوضع  إلــى  الخلف،  إلــى  تنظرين  عندما 
ما  تذكرين  هل  بــه،  مــررِت  ــذي  ال الرهيب 
حياله؟  بالفخر  وشــعــرِت  فعله،  استطعِت 
»بصرف  مثل:  من  إجــابــات  تأتيني  وكانت 
خالل  به  شعرت  الــذي  الضياع  عن  النظر 
رحلتي إلى أمريكا، حاولت أن أكون لطيفة 

مع الناس الذين التقيت بهم في طريقي«.

قاسية،  بمواقف  منا  كثيرون  يمر  نعم، 
أماننا  تفقدنا  قــد  وعــواصــف  وإخــفــاقــات، 
النفسي، فإذا ما تجاوزناها بسالم، ونجونا، 
على  كريمة  قــدرة  ذلــك  ثمرة  سنجد  فإننا 
االمتنان والتعاطف، االمتنان ألبسط األمور، 

ونصير  األمــور،  أبسط  من  نعده  كنا  ما  أو 
مع  اختالفاتنا  استيعاب  على  قــدرة  أكثر 
اآلخرين، لكن ما نغفل عنه هو أننا بحاجة 
إلى أن نستثمر ذلك في تأمٍل جديد لقصتنا 
سذاجًة  ما  يــوم  في  سميناه  ومــا  ومواقفنا 
أنفسنا،  لـــوم  عــن  ونــتــوقــف  تــقــصــيــًرا،  أو 
ــي جديد  ونــحــتــضــنــهــا، ونــعــيــنــهــا عــلــى وعـ

تستحقه بعد كل اآلالم التي نالت منها.

أن  بيفير  مــاري  د.  المؤلفة  استطاعت 
تجمع في ذكاء بين التوعية بالثراء اإلنساني 
التي تهبه تجربة التقدم في العمر ومتطلبات 
وحضارًيا  وثقافًيا  حقوقًيا  المرحلة  تلك 
جميع  في  اإلنسانية  المعاناة  مقاربة  وبين 
مستراًحا  كتابها  فجعلت  العمر،  محطات 
كانت  ــا  وأّيًـ عمره  كــان  أّيًـــا  لإنسان  نافًعا 

إحباطاته وعثراته وآالمه. 

لقد استمتعت بقراءة )٣00( صفحة من 
القطع الكبير بترجمة سلسة للكتاب قدمتها 
األستاذة زينة إدريس، والتي أتحفتنا من قبل 
»طعام صالة حب«  لكتاب:  ممتازة  بترجمة 
الترجمة  تبّنت  وقــد  جيلبرت،  إلليزابيث 
الدار العربية للعلوم ناشرون، لتكون إضافة 
للمكتبة العربية، تستحق االحترام والشكر. 

باحثة في قضايا المرأة واألسرة.  *
تقــول يف مقدمــة الكتــاب: »أنــا أكتــب بوصفــي عاملــة أنثروبولوجيــا ثقافيــة، وعاملــة نفــس ســريرية   (١(

النفســية«.  والصدمــات  التنمــوي  النفــس  علــم  يف  متخصصــة 
العنــوان باإلجنليزيــة: Women rowing north. والتعبيــر باإلبحــار نحــو الشــمال كنايــة عــن التقــّدم   (٢(

واالزدهــار. 
كررت املؤلفة هذا املعنى يف غير موضع يف كتابها.  (٣(

)٤)  النقل هنا بتصرف يسير.
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الصفحة األخيرةالعدد

ـرة
يـــــــــ

خــــــــــ
األ

ـــة 
حــــ

فـــــــ
صـــــــ

لـــــــ
ا

على  لوجه  وجًها  متقابلين  يجلسان  قطار،  في  ُمساِفَريْن  سأتخّيُل 
وهي  الخلف،  إلى  يحدق  واآلخر  األمام،  إلى  ينظر  أحدهما  مقعدين؛ 
صورة تمثل شخًصا يرى األشياء بعد أن تتالشى في الزمن الماضي، 

وآخر يراها في احتمال حدوثها.
الكاتب  أن  في  والريــب  روحية(،  دنــاءة  )الطمأنينة  تولستوي  يقول 
التي  الراكدة  الحياة  يهجو  النادرة  الشرارة  بهذه  كان  الكبير  الروسي 
البحث  في  والرغبة  والمغامرة  الخالق،  القلق  على  الطمأنينة  تؤثر 

واالستكشاف الذي تحفزه األسئلة والحركة والنزعة نحو التغيير .
في المجتمعات الباردة تتناسخ كتائب المولعين  باإلجابات الناجزة 
أرض  يحرث  صوت  كل  نفي  إلى  ويصار  الموتى،  بتوقيعات  الممهورة 
كان،  ما  يا  كــان  على  تقتات  عاطلة،  مجتمعات  فهي  ــذا،  ول األسئلة. 
على  القبور!  شواهد  ظل  في  وتعيش  التكرار،  من  وجودها  وتستمد 
العكس من المجتمعات التي تذهب نحو آفاق المغامرة واألسئلة، وتتقبل 

التحوالت، وال تعنى بالنموذج. 

ــه  ــ ــات ــن دراســ ــ ــدة م ــ ــ ــي واحـ ــ ــراوس ف ــ ــت ــص شــ ــخــل ي
الشرق  مجتمعات  بين  مقارنته  أثناء  األنثروبولوجية، 
والغرب، إلى القول إن المجتمعات الشرقية وجدت لكي 
الغربية تستمد  المجتمعات  بينما  ثبات،  تبقى في حالة 

وجودها من ديناميكتها!
نفي  للقارئ  يتبادر  قد  ما  يعني  ال  بالطبع،  وهــذا، 
الماضي، وال االنقالب على التاريخ؛ بيد إن التاريخ مثل 
على  تعيش  وأمــة  الضوء،  منه  تستمد  أمة  ثمة  شمعة، 

الرماد!
لقد تشّكل وجدان اإلنسان العربي خصوًصا من كونه 
أًبا ألبيه، وليس من قبيل المصادفة العناية بالتقليد الذي 
ما يزال حًيا بإطالق اسم الجد على حفيده، بل هو فعل 
تكن  ال   ( الجمعي  الالوعي  في  مخبوءة  رسالة  يتضمن 

نفسك بل كن أبا أبيك(!
الغربي  المخيال  في  الراسخة  أوديــب  أسطورة  إن 
واالشمئزاز  بالنفور   - رمزيتها  الرغم من  تقابَل - على 
بعديد هائل من صور  يزخر  الذي  العربي  المخيال  في 
العناية باآلباء، باعتبار أن العالقة بين السابق والالحق 

عالقة تستند على أساس تفاضلي..
النابغة  تعليق  أتــذكــر  ــب،  أوديـ أســطــورة  مقابل  فــي 
الذبياني كمحكم في سوق عكاظ، ناقًدا أبيات حسان بن 

ثابت التي يقول فيها:
لــنــا الــجــفــنــات الــغــر يــلــمــعــن فـــي الضحى

وأســـــيـــــافـــــنـــــا يــــقــــطــــرن مــــــن نـــــجـــــدة دمــــا
ــرق ــاء وابــــــنــــــي مـــحـ ــقــ ــنــ ــعــ ــي الــ ــنــ ولــــــدنــــــا بــ

ــا ــمـ ــنـ فــــــأكــــــرم بــــنــــا خــــــــاال وأكــــــــــــرم بــــنــــا ابـ
- أنت شاعر، لكنك أقللت جفانك وسيوفك، وفخرت 

بمن ولدت، ولم تفخر بمن ولدك!!
عبداهلل  للمفكر  الشهيرة  المقولة  هنا  تحضرني 
األمة  تلد  بينما  أبناءها  تلد  األمــم  كل  »إن  القصيمي 

العربية آباءها«!
ال أعرف إلى أي حدٍّ أستطيع الجزم بأن المجتمعات 
وانشقاقه  المجموع،  قيود  من  الفرد  فيها  ينعتق  التي 
هو  القطيع،  نمط  على  وتــمــّرده  الصلبة،  الكتل  على 
االتصال  وســائــل  تنامي  مــع  لــإبــداع،  الوحيد  العامل 
كل  يخلخل  شــرع  الـــذي  الجديد  واإلعـــالم  والــتــواصــل 
المنظومات، وبات مكرًسا بطبيعته الجماهيرية لبرمجة 
وإغراقه  وفرادته،  فرديته  من  وانتزاعه  واستالبه  الفرد 
بالتفاهة، وطمس نزعته الفطرية لالختالف. وأسوأ من 
ذلك إشغاله بمحاكاة نجوم اإلعالم وأصبح لكل فرد من 

أفراده أكثر من أب ؟!!
كاتب وقاص سعودي.  *

عبدالرحمن¦الدرعان

أَكثُر
ِمْن أّب
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